
 

                                                                                                                            

П о к а н а 
Уважаеми госпожи и господа, 

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

Ви канят на 

Двадесет и петия национален учебен семинар 

ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – ПРОЛЕТ 2023 

20 – 23 юни 2023 г. 

Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, 

Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*  

 

Учебни теми 

 

 КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 

 ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

 

 

Лектори 

 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ 

Данъчен консултант 

Проф. д-р НАДЯ КОСТОВА  

Регистриран одитор, данъчен консултант 

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА 

Данъчен консултант 

 

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/schetovodstvo-i-danatzi/4271-prisastven-seminar-danatzi-i-schetovodstvo-prolet-2023
https://aquahousehotel.com/


П Р О Г Р А М А   Н А   С Е М И Н А Р А 

20 юни 2023 г. (вторник) 
08.00 ч.  Отпътуване с микробус/автобус от София, пл. „Македония” 1, пред 

сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт). 

15.00 – 18.00 ч.    Регистрация на участниците на рецепцията на хотела. Настаняване. 

18.00 – 21.00 ч.   Вечеря 

21 юни 2023 г. (сряда) 

07.30 – 09.00 ч.   Закуска 

09.00 – 09.10 ч.  Откриване на семинара в конферентна зала „Aqua“. 

09.10 – 12.45 ч.  Обучение – Тема № 1: 

Промените в ЗКПО през 2023 г. Актуални въпроси по 

прилагането на ЗКПО. Данъчна и съдебна практика. 

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 храна – последни промени и данъчна практика на НАП 

и МФ. Необлагаема сума, данъчна основа за облагане, изисквания 

за ползване на данъчното облекчение, други специфики. 

- Други промени. 

2. Актуални въпроси по прилагане на счетоводното 

законодателство и ЗКПО. 

3. Данъчна и съдебна практика в областта на корпоративното 

подоходно облагане. 

Лекция        4 учебни часа 

Дискусия  1 учебен час 

Лектори      Димитър Войнов 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе-пауза  

12.45 – 14.30 ч.  Обяд 

14.30 ч.  Свободно време 

18.00 – 21.00 ч.   Вечеря 

22 юни 2023 г. (четвъртък) 

07.30 – 09.30 ч.   Закуска 

09.00 – 12.30 ч.  Обучение – Тема № 2: 

1. Промените в ЗДДФЛ за 2023 г. 

2. Проблеми в данъчната практика при третиране на някои 

особени видове необлагаеми и облагаеми доходи по смисъла на 

ЗДДФЛ. 

Лекция        4 учебни часа 

Дискусия  1 учебен час 

Лектор       Проф. д-р Надя Костова 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе-пауза 

12.30 – 14.30 ч.  Обяд 
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14.30 ч.  Свободно време 

18.00 – 21.00 ч.   Вечеря 

23 юни 2023 г. (петък) 

07.30 – 09.00 ч.   Закуска 

09.00 – 12.30 ч.  Обучение – Тема № 3: 

Актуални въпроси на ДДС за 2023 г.  

1. Корекции на допуснати грешки при данъчно третиране на 

доставката: 

- Практика на СЕС и ВАС; 

- Процедура за корекции в ЗДДС и ППЗДДС на грешно данъчно 

третиране на доставките, включително при влязъл в сила 

ревизионен акт. 

2. Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания по 

неплатени фактури от клиенти: 

- Практика на СЕС и ВАС по прилагането на чл.90 Директива 

2006/112/ЕО 

- Условия за извършване на намалението на ДДС; 

- Обстоятелства за класифицирането на вземанията като 

несъбираеми; 

- Процедура за издаване на кредитни известия или протоколи. 

3. Префактуриране на консумативи по договори за наем съгласно 

практиката на НАП. 

4. Практически казуси при протоколите за самоначисляване на 

ДДС по чл.117 ЗДДС. 

- При ВОП на стоки и като получател при тристранна операция; 

- При получени услуги от чуждестранни лица; 

- При безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги; 

- Други случаи – обратно начисляване по чл.163а ЗДДС. 

5. Актуални казуси от практиката на НАП, ВАС и СЕС. 

Лекция        4 учебни часа 

Дискусия  1 учебен час 

Лектор       Валентина Василева 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе-пауза и освобождаване на стаите 

12.30 – 14.30 ч.  Обяд 

13.30 ч.  Отпътуване на микробуса/автобуса за София 

Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа“ 5* (www.aquahousehotel.com) е изцяло 

нов хотел, разположен в курорта „Св. Св. Константин и Елена“ на метри от плажа и 

на 8 км. от гр. Варна.  

Комплексът предлага просторна градина, 4 ресторанта - The Terrace Restaurant, The 

Green Restaurant, Kampai Restaurant, The Grill; 5 бара - Лоби бар/Пиано бар, Алибабки, 

Фреш бар, Плажен бар, Сладоледен бар; две конферентни зали. 

Медикъл Спа център Health Spring SPA се състои от 5 открити и 6 закрити басейна, 

сауна, билкова сауна, парна баня, хамам, зона за Спа терапии и масажи, солна стая, 

две фитнес зони, стая за йога и др. Спа центърът „Aquahouse Thermal & Beach“ е 

разположен в съседство на хотела. 

http://www.aquahousehotel.com/


Всички стаи в хотела разполагат с големи удобни легла със специални матраци, 

климатик, телевизор, телефон, безплатен високоскоростен Wi-Fi, платен мини бар, 

кафе машина (комплимент веднъж на ден - кафе, чай и вода), сейф, разнообразна 

козметика и принадлежности за баня, сешоар, тропически душ, балкон с маса и 2 

стола.  

Цена за участие в семинара:                                  360.00 лв. *  

Цената включва: обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в 

електронен вид, кафе-паузи и удостоверение за участие в семинар. 

* Цената е с включен 20 % ДДС. Фактура с ДДС. 

Цена за пребиваване - три нощувки в двойна стая в хотелски 

комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5* по системата Ultra All Inclusive Plus 

                      450.00 лв. ** 

Доплащания за: Цена: 

Настаняване в единична стая 150.00 лв. ** 

Транспорт София - Хотел „Аквахаус Хотел & Спа“ - София 160.00 лв. ** 

** Крайна цена, фактура без ДДС, на основание Чл. 142, ал. 1 ЗДДС! 

Системата „Ultra All Inclusive Plus” включва: 

 Закуска, обяд и вечеря на блок маса, късна континентална закуска до 11.00 ч., леки закуски 

10.00 – 16.00 ч.;  

 Местни и вносни алкохолни и безалкохолни напитки 24 часа. Твърд алкохол не се предлага 

между 23.00 и 10.30 ч.; 

 Топли напитки, сладолед и сладки – 15.00 – 18.00 ч.; 

 Чадър и шезлонг на плажа и на басейна; 

 Фитнес, сауна, парна баня, открити и закрити басейни; 

 Достъп до новия Спа център на курорта „Health Spring Spa”; 

 Анимация; 

 Паркинг. 

За заявяване на участие, моля, попълнете On-line заявката ни на страницата 

ни в Интернет: www.trudipravo.bg. 

Плащането може да извършите чрез нашите представители в страната, в брой в 

нашия офис, или чрез банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 

Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

BIC: UBBSBGSF 

НКЦ „Решение” ООД 

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на талона-

заявка при нас е 7 юни 2023 г. Местата са ограничени! 

 Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, 

можете да получите на: 

Телефони: 088/845-19-64, 088/500-00-08 и 02/981-13-76. 

Интернет: www.trudipravo.bg 
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