П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

НКЦ „Решение” ООД

и

ИК „Труд и право”

Ви канят за участие в
Присъствен семинар и уебинар

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА 2021 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК
17 – 19 ноември 2021 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2,
Конферентна зала „Европа”

Лектори
ДИМИТЪР ВОЙНОВ,
Данъчен консултант
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА,
Данъчен консултант
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
РОСЕН ИВАНОВ,
Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП
Семинарът ще бъде излъчван в реално време в Zoom
Вие можете да изберете един от следните варианти за участие:
1. Присъствен семинар
2. Уебинар по интернет в Zoom
Учебният семинар ще се проведе при съблюдаване на всички
изисквания за предпазване от Covid-19!

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА
17 ноември 2021 г. (сряда)
13.30 – 13.35 ч.
13.35 – 17.00 ч.

15.00 – 15.30 ч.

Откриване на семинара и уебинара
Тема № 1
Годишно облагане на доходите на физическите лица, придобити
през 2021 г. Актуални въпроси и казуси по прилагането на
ЗДДФЛ.
1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2021 г.
2. Актуални моменти при годишното облагане на доходите,
придобити от физическите лица и прилагането на данъчните
облекчения по ЗДДФЛ за 2021 г.
2.1. Ангажименти на работодателите.
2.2. Ангажименти на физическите лица.
3. Предоставяне на информация в НАП със справките по чл. 73, ал. 1
от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и по чл. 73, ал. 6
от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения.
Актуални въпроси и казуси от практиката.
4. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за
2021 г. Нови моменти и особености при попълване на образците на
декларацията.
5. Предоставяне на информация за целите на задължителния
автоматичен обмен за доходи на чуждестранни физически лица –
установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.
6. Актуални казуси при облагане доходите на физическите лица.
Практика на НАП.
Лекция
3 учебни часа
Дискусия
1 учебен час
Лорета Цветкова
Лектор
Кафе-пауза / почивка

18 ноември 2021 г. (четвъртък)
09.30 - 15.30 ч.

Тема № 2
1. Промените в ЗКПО през 2021 г.
- Авансови вноски. Нови важни дати до края на годината.
- Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на
ГФО.
- Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж.
- Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер.
- Преотстъпване на данък.
- Данъци върху разходите.
- Други промени.
2. Актуални въпроси на ЗКПО:
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по
национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в

11.00 – 11.30 ч.
13.00 – 14.00 ч.
15.30 – 16.00 ч.
16.00 – 17.30 ч.

следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и
НАП.
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в
следствие на Covid-19.
- Надвнесен годишен корпоративен данък.
3. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността;
непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на
активи и други).
- Данъчни временни разлики - преоценки на активи и пасиви;
провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи
на физически лица; регулиране на слабата капитализация;
капитализиране на данъчни временни разлики.
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за
данъчни цели - неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС
при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар.
- Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов
резултат за данъчни цели:
• Разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при
лизингополучатели, прилагащи МСС.
• Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата
инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
- Данъчен амортизационен план.
- Пренасяне на данъчна загуба.
- Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.
- Данък върху разходите.
- Други.
4. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното
законодателство и ЗКПО.
Лекция
5 учебни часа
Дискусия
1 учебен час
Димитър Войнов
Лектор
Кафе-пауза / почивка
Обедна почивка
Кафе-пауза / почивка
Тема № 3
Промени и актуални въпроси на ДОПК. Тълкувателни решения
по ДОПК на Върховния административен съд.
Лекция
Дискусия
Лектор

2 учебни часа
1 учебен час

Росен Иванов

19 ноември 2021 г. (петък)
09.30 – 13.00 ч.

11.00 – 11.30 ч.
13.00 ч.

Тема № 4
Промени и актуални въпроси на ДДС през 2021 г.
1. Доброволно прилагане на СУПТО и облекчения за фирмите, които
го направят.
2. Редуцирана ставка от 9 % ДДС за доставки на храна от ресторанти.
3. Промени в ЗДДС във връзка с напускането на Великобритания на
ЕС (BREXIT).
4. Нулева ставка за тестове и ваксини за COVID-19.
5. Нови правила за дистанционните продажби на стоки в ЕС и услуги
с получатели данъчно незадължени лица в ЕС.
6. Въвеждане на режим OSS (обслужване на едно гише) за услуги с
получатели данъчно незадължени лица в ЕС.
7. Въвеждане на режим „Внос” (IOSS) за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни до 150 евро.
8. Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен
интерфейс.
9. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.
Лекция
3 учебни часа
Дискусия
1 учебен час
Валентина Василева
Лектор
Кафе-пауза / почивка
Закриване на семинара и уебинара

Цена за участие в присъствения семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цената включва: лекции, консултации, кафе-паузи, учебни пособия, учебни материали
в електронен вид, книжката „Биляна платно белеше. Македонски народни песни“ и
удостоверение за участие в семинар.

Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и
удостоверение за участие в уебинар.
Доплащания за:

Цена с ДДС:

Книгата-годишник „Данъчно облагане и счетоводно приключване на
2021 г.“

30.00 лв.

Обяд на 18 ноември 2021 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Централ” ****

66.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Централ” ****

108.00 лв.

В цената на нощувката е включена закуска, ползване на сауна и парна баня.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Заявка за участие можете да попълните тук.
Крайният срок за заявяване на участие и заплащане на семинара и уебинара е
15 ноември 2021 г.
Плащането може да извършите с банков превод до:
ТБ „ОББ”
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713, BIC: UBBSBGSF
НКЦ „Решение” ООД
Всеки участник може да изпрати въпросите си към лекторите предварително на
нашия имейл: reshenie@trudipravo.bg.
Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на:
02/981-13-76, 088/845-19-64, 088/500-00-08 и www.trudipravo.bg.

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).
Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от
https://zoom.us/download.
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще
получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще
Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара.
Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство.
Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп,
таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството - тонколона и/или
слушалки. Стабилна интернет връзка.

