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У в а ж а е м и  г о с п о ж и  и  г о с п о д а ,
нКЦ “решение” ооД и иК “труд и право”, 

Ви канят на 
традиционния национален учебен семинар

14 – 21 юли 2023 г.

Германия и Чехия 
СОФИЯ – БЕРЛИН – ПОТСДАМ –  
ДРЕЗДЕН – ЛАЙПЦИГ – ПРАГА –  
ЧЕШКИ КРУМЛОВ – ХЛУБОКА – 

СОФИЯ

Цена за участие в семинара: 2 490.00 лв.
Доплащане за единична стая: 560.00 лв.

Цената включва:
• Обучение, учебни пособия, електронни материали, сертификат за участие; 
• Персонални консултации с лектора;
• Самолетни билети София – Берлин и Прага – София на авиокомпания Бълга-
рия Еър с включени летищни такси, един брой чекиран багаж до 23 кг и един 
брой салонен багаж с размери 55/40/23 см;
• 2 нощувки със закуски в двойна стая в хотел „City Hotel Berlin East“ 4* в Бер-
лин;
• 2 нощувки със закуски в двойна стая в хотел „Ibis Dresden“ 3* в Дрезден;
• 3 нощувки със закуски в двойна стая в хотел „NH Prague City“ 4* в Прага;
• Трансфери летище – хотел – летище;
• Панорамна обиколка на Берлин;
• Полудневна екскурзия до Потсдам и Сан Суси (входната такса за двореца се 
доплаща допълнително - 22 евро на човек);
• Пешеходни разходки в Дрезден и Лайпциг;
• Пешеходна разходка в Прага с местен лицензиран екскурзовод на български 
език;
• Разходка с корабче по река Вълтава с включен обяд на блок маса;
• Еднодневна екскурзия до замъка „Хлубока“ с включена входна такса и Чески 
Крумлов;
• Водач - екскурзовод от Туристическа агенция „Бохемия“;
• Медицинска застраховка с асистанс и покритие 10 000 евро.
Цената не включва: 
• Пешеходен тур Берлинската стена и мемориалната улица „Бернауерщрасе“ 
– 45 лв на човек;
• Бакшиши за шофьорите и екскурзовода – общо за семинара 21 евро;
• Такса гориво (доплаща се, в случай че бъде обявена такава);
• Градски транспорт.

За заявяване на участие, моля, попълнете On-line заявката 
на страницата ни в Интернет на адрес: www.trudipravo.bg или  
изпратете имейл на: reshenie@trudipravo.bg. 
Плащането може да извършите в брой - нашите представители 
в страната или на горепосочения адрес, или чрез банков превод до:

ТБ “ОББ” АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713

BIC: UBBSBGSF
НКЦ “Решение” ООД

Крайният срок за заплащане на таксата за участие и получава-
не на талона-заявка при нас е 1 юни 2023 г. Местата са огра-
ничени!
Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с 
обучението, можете да получите на: 

Телефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
Интернет: www.trudipravo.bg

промените в  
ДанъЧните заКони за 

2023 г.
преобразуване на 

търГовсКи Дружества
праКтиКа на  

нап и вас



П  Р  О  Г  Р  А  М  А    Н  А    С  Е  М  И  Н  А  Р  А
14 юли 2023 г. (петък) 

София – Берлин
04.30 ч. – Събиране на групата на летище София, Терминал 2.
06.00 ч. – Излитане за Берлин с редовен полет на авиокомпания България 
Еър.
07.10 ч. (местно време) – Кацане. Панорамна обиколка на Берлин с 
местен екскурзовод: Бранденбургската врата, Райхстагът, запазената част 
от Берлинската стена, булевард „Унтер ден Линден“, „Берлинер Дом“ – 
най-голямата протестантска църква в Германия, „Александерплац“ – най-
оживеният площад и супермодерният „Потсдамерплац“ с прочутият център 
„Сони“. Трансфер до хотел „City Hotel Berlin East“ 4*. Настаняване. Свободно 
време. Нощувка.

15 юли 2023 г. (събота) 
Берлин – Потсдам – Сан Суси – Берлин, 100 км

Закуска. 9.00 – 12.30 ч. – Обучение – Тема № 1: „Промените в ЗКПО през 
2023 г. Облагане на свръхпечалбите за 2022 г. и 2023 г. на определени 
данъкоплатци. Преотстъпване на корпоративен данък. Ваучери за хра-
на – последни промени и данъчна практика на НАП и МФ. Други проме-
ни”

Полудневна екскурзия до Потсдам и посещение на двореца „Сан Суси“ с 
местен екскурзовод. Дворецът, построен от Фридрих Велики през 1745 г. е 
най-финият образец на рококо архитектурата в Европа. Връщане в Берлин. 
Свободно време за посещение на Острова на музеите или разходка с лод-
ка по р. Шпрее (необходимо е ползване на градски транспорт). По желание: 
Пешеходен тур Берлинската стена и мемориалната улица „Бернауерщрасе“ 
(доплащане от 45 лв. на човек). Нощувка. 

16 юли 2023 г. (неделя) 
Берлин – Дрезден, 200 км

Закуска. 9.00 – 12.30 ч. – Обучение – Тема № 2: „Преобразуване на тър-
говски дружества, прехвърляне на предприятие и непарични вноски 
(апорт). Правни форми при преобразуване на дружества по Търговския 
закон – юридически въпроси и практики. Счетоводно отчитане. Данъч-
но третиране по ЗКПО”

Отпътуване за Дрезден. Пешеходна разходка в стария град: архитектурни-
ят комплекс „Цвингер“, площад „Театерплац“ с Дрезденския замък, днес дом 
на пет музея,  дворцовата църква „Света Троица“, Дрезденската държавна 
опера, терасата на граф фон Брюл, известна с името „Балконът на Европа“, 
църквата „Фрауенкирхе”, Княжеската процесия – най-голямата порцелано-
ва картина в света. Свободно време. Настаняване в хотел „Ibis Dresden“ 3*. 
Нощувка.

17 юли 2023 г. (понеделник) 

Дрезден – Лайпциг – Дрезден, 230 км

Закуска. Еднодневна екскурзия до Лайпциг – център на немското изкуство 
и култура, модерни постройки, смесени с исторически сгради, известен със 
своите галерии, музеи, забележителности и атракции. Обиколката включ-
ва църквата Св. Николай, главният площад, сградата на  старото Кметство, 
църквата „Св. Тома“. Свободно време. Връщане в хотела. Нощувка.

18 юли 2023 г. (вторник) 

Дрезден – Прага, 150 км

Закуска. 9.00 – 12.30 ч. – Обучение – Тема № 3: „Социални разходи – същ-
ност и данъчно третиране по ЗКПО. Транспорт от местоживеене до ме-
сторабота и обратно. Карти за спорт. Ваучери за подаръци.“ 

Отпътуване за Прага. Пешеходна разходка в Прага с местен екскурзовод: 
Храдчани (Пражки храд) – най-важният символ на Бохемия и седалище на 
чешкия президент, комплекс от дворци, църкви, базилики, кули и гради-
ни, грандиозната готическа катедралa „Свети Вит“, Мала страна с бароко-
вата църква „Свети Николай“, Карловият мост с многото статуи и улични 
музиканти, Старе место – старият градски площад с Кметството и светов-
ноизвестният часовник от 15 в. Свободно време. Настаняване в хотел „NH 
Prague City“ 4*. Нощувка.

19 юли 2023 г. (сряда) 

Прага

Закуска. 9.00 – 12.30 ч. – Обучение – Тема № 4: „Актуални въпроси по 
прилагане на ЗКПО и счетоводното законодателство. Практика на НАП 
и ВАС“

Разходка с корабче по река Вълтава с включен обяд на блок маса. Трансфе-
рите са с градски транспорт. Свободно време. Нощувка.

20 юли 2023 г. (четвъртък) 

Прага – Чески Крумлов – Прага, 350 км

Закуска. Еднодневна екскурзия с местен екскурзовод до замъка „Хлубо-
ка“ – един от най-красивите чешки замъци. Разглеждане на дворцовите 
зали с екскурзовод. Пешеходна разходка в Чески Крумлов – град, запазил 
своя средновековен облик, известен с втория по големина дворцов ком-
плекс след Пражкия замък, включен в списъка на ЮНЕСКО. Връщане в Пра-
га. Нощувка.

21 юли 2023 г. (петък) 

Закуска. Освобождаване на стаите и трансфер до летището. 
12.00 ч. – Излитане за София.
14.40 ч. (местно време) – Кацане на летище София, Терминал 2.

https://www.hotel-berlin-east.com/en
https://www.ibis-dresden.de/en
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-prague-city
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-prague-city

