
 

                                                                                                                            

П  О  К  А  Н  А 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

НКЦ „Решение” ООД      и   ИК „Труд и право” 

Ви канят за участие в 

Традиционния присъствен семинар и уебинар 

ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2023 г.  

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА 2022 г. РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПО ДОПК 

18 – 20 януари 2023 г. 

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2,  

Конферентна зала „Европа” 

Лектори 

ЦВЕТАНА ЯНКОВА, 

Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП 

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, 

Данъчен консултант 

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, 

Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП 

Проф. д-р ГАНЕТА МИНКОВА, 

Адвокат, Експерт по ДОПК 

 

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 
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ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА 

18 януари 2023 г., сряда 

13.30 – 13.35 ч.      Откриване на семинара и уебинара 

13.35 – 17.00 ч.      Тема № 1 

Промените в ЗДДФЛ за 2023 г. Актуални въпроси във връзка с 

облагането на доходите на физическите лица по ЗДДФЛ за 2022 г. 

1. Промените в ЗДДФЛ за 2023 г. 

2. Годишно облагане на доходите на физическите лица:  

- Промени в ЗДДФЛ за 2022 г. 

- Прилагане от работодателите на годишното облагане на доходите 

от трудови правоотношения и определяне на годишния данък. 

Удостоверяване на доходите. Ползване на данъчните облекчения 

чрез работодателите - условия и особености. Казуси от практиката. 

- Особености при ползване на данъчните облекчения за деца и за 

деца с увреждания в годишен аспект, когато са ползвани при 

авансовото облагане на доходите. 

3.  Предоставяне на информация 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. 

Отразяване на ползваните данъчни облекчения в справката за 

доходите по трудови правоотношения. Въпроси от практиката. 

4. Годишно облагане на доходите на физическите лица и 

особености при попълване на годишната данъчна декларация по 

чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.  

- Специфики при ползване на данъчните облекчения за деца и 

отразяването им в декларацията; 

- Особености при облагане и деклариране на доходите от финансови 

инструменти, придобити от физическите лица; 

- Други. 

5. Практически въпроси по ЗДДФЛ. 

Лекция             3 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор          Евгения Попова 

15.00 – 15.30 ч.  Кафе-пауза / почивка 

19 януари 2023 г., четвъртък 

09.30 - 15.30 ч.  Тема № 2 

Промените в ЗКПО за 2023 г. Актуални въпроси на 

корпоративното подоходно облагане за 2022 г. Годишно данъчно 

приключване. 

I. Промените на ЗКПО за 2023 г. 

II. Акценти от промените на ЗКПО за 2022 г. 

1. Допълване на чл. 11а по отношение на обратния лизинг. 
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2. Регулиране на несъответствията при хибридни образувания и 

инструменти и отстраняване на несъответствие, свързано с 

контролираните чуждестранни дружества. 

3. Данък върху разходите - специални правила за ваучерите за храна 

за 2022 г. и намаляване на ставката на данъка върху разходите в 

натура. 

III. Съдебни решения и данъчни становища по често приложими в 

практиката разпоредби. 

1. Данъчни постоянни разлики: 

- Разходи, които не са документално обосновани; 

- Разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на 

печалбата; 

- Непризнати разходи за ДДС и данък при източника, понесен от 

платеца на дохода;  

- Разходи за глоби и санкции; 

- Разходи и приходи от липси и брак на активи; 

- Приходи, възникнали по повод на непризнати разходи. 

2. Данъчни временни разлики и други суми, с които се 

преобразува счетоводният финансов резултат: 

- Обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на 

неплатени задължения; 

- Неизплатени доходи на местни физически лица;  

- Слаба капитализация;  

3. Данъчни амортизируеми активи, пренасяне на данъчна загуба, 

авансов дивидент и др. 

Лекция            5 учебни часа 

Дискусия     1 учебен час 

Лектор         Цветана Янкова 

11.00 – 11.30 ч.  Кафе-пауза / почивка 

13.00 – 14.00 ч.  Обедна почивка 

15.30 – 16.00 ч.  Кафе-пауза / почивка 

16.00 – 17.30 ч.  Тема № 3 

Актуални въпроси на ревизиите и проверките по ДОПК. 

Ревизионен доклад. Ревизионен акт. 

Обжалване по административен и съдебен ред. 

Лекция            2 учебни часа 

Дискусия     1 учебен час 

Лектор         Проф. д-р Ганета Минкова 

20 януари 2023 г., петък 

09.30 – 13.00 ч.      Тема № 4 

Промените в ЗДДС за 2023 г. Актуални въпроси по ДДС. 

Практика на НАП, МФ, ВАС и Съда на ЕС. 

1. Изменения и допълнения в ЗДДС за 2023 г. 

2. Увеличаване на прага за регистрация по ЗДДС. 

3. Въвеждане на нулева ставка на ДДС за хляб и пшенични брашно. 



4. 9 % ДДС за доставки на природен газ и централно отопление. 

5. Удължаване на срока за обратно начисляване на ДДС по чл.163а 

ЗДДС за зърнени и технически култури и квоти за парни газове до 

31.12.2026 г. 

6. Корекция на грешно данъчно третиране на доставка, включително 

при влязъл в сила акт на орган по приходите. 

7. Актуални казуси. Практика на НАП, МФ, ВАС и Съда на ЕС. 

Лекция            3 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор         Валентина Василева 

11.00 – 11.30 ч.  Кафе-пауза / почивка 

13.00 ч.   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 „Вечни истини“ 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 „Новото данъчно законодателство през 2023 г.“ 38.00 лв. 

Обяд на 19 януари 2023 г. 20.00 лв. 

Една нощувка в двойна стая в хотел „Централ” **** 81.00 лв. 

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Централ” **** 132.00 лв. 

В цената на нощувката е включена закуска, ползване на сауна, джакузи и зона за отдих. 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Заявка за участие можете да попълните тук. 

Крайният срок за заявяване на участие и заплащане на семинара и уебинара е  

16 януари 2023 г. 

Плащането може да извършите с банков превод до: 

ТБ „ОББ” 

IBAN: 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. 
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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 или 

слушалки; стабилна интернет връзка. 

http://www.zoom.us/
https://zoom.us/download

