
 

                                                                                                                                          

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  

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА  

КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА 

2022 г. ПРОМЕНИТЕ ЗА 2023 г. 
 

21 декември 2022 г. 

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

Конферентна зала „Азия” 

 

Лектор 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ,  

Данъчен консултант 

 

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 

09.30 – 09.35 ч.   Откриване на семинара и уебинара 

09.35 – 15.30 ч.   Обучение: 

I. Нови моменти и актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане за 2022 г. 

Подготовка за годишно данъчно приключване. 

1. Ваучери за храна. Промени и данъчна практика през 2022 г. 

- Увеличаване на необлагаемата сума. 

- Възможност за плащане и на други неща освен храна. 

- Възможност за натрупване в следващ месец. 

- Данъчна основа за облагане. 

- Изисквания за ползване на данъчното облекчение. 

- Други специфики. 

2. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО. Практика на НАП и МФ. 

- Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП. 

- Счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата 

енергия. Становище на МФ. Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания. 

- Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична 

централа (при проявен интерес от участниците). 

- Други. 

3. Промени в ЗКПО през 2022 г. 

- Лично ползване на фирмени активи. 

- Продажба с обратен оперативен лизинг. 

- Контролирани чуждестранни дружества. 

- Хибридни образувания. 

4. Подготовка за годишно данъчно приключване на 2022 г. 

- Данъчни постоянни разлики. 

- Данъчни временни разлики. 

- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат. 

- Данъчен амортизационен план. 

- Данъчни загуби. 

- Дивиденти. 

- Данъци върху разходите - използване на фирмени активи и за лични нужди и др. 

- Други. 

II. Промените в ЗКПО за 2023 г. 

09.35 – 11.00 ч.  Лекция 

11.00 – 11.20 ч.  Кафе-пауза / почивка 

11.20 – 12.45 ч.  Лекция 

12.45 – 13.30 ч.  Обедна почивка 

13.30 – 15.00 ч. Лекция 

15.00 – 15.30 ч. Отговори на въпроси 
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Цена за участие в присъствения семинар: 216.00 лв. с ДДС 

Цената включва: лекции, консултации, кафе-пауза, учебни пособия, учебни материали в 

електронен вид и удостоверение за участие в семинар. 

Цена за участие в уебинара: 180.00 лв. с ДДС 

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и 

удостоверение за участие в уебинар. 

 

Доплащания за: Цена с ДДС: 

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, 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  

19 декември 2022 г. 

Плащането може да извършите с банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 

Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713, BIC: UBBSBGSF 

НКЦ „Решение” ООД 

Всеки участник може да изпрати въпросите си към лектора предварително на  

нашия имейл: reshenie@trudipravo.bg. 

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на:  

088/845-19-64, 088/500-00-08, 02/981-13-76 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 или слушалки; 

стабилна интернет връзка. 
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