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ППП   РРР   ЕЕЕ   ДДД   ЛЛЛ   ООО   ЖЖЖ   ЕЕЕ   ННН   ИИИ   ЕЕЕ      

ЗЗЗ   ААА      ППП   РРР   ЕЕЕ   ДДД   ССС   ТТТ   ООО   ЯЯЯ   ЩЩЩ      ССС   ЕЕЕ   МММ   ИИИ   ННН   ААА   РРР 
 

01. ДЕКЕМВРИ. 2014 г. 
       

ТЕМА:  

ЗКПО – ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 ГОДИНА! 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 

ГОДИНА И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА! 

 

Лектори: 
1.Димитър Войнов, главен експерт в НАП 
2.Мирослав Каменов, д.е.с./регистриран одитор 

 

Място на провеждане: „Бест Уестърн Плюс Сити Хотел“ - зала Сити 

Адрес: гр. София, ул. Стара планина № 6 

 
О р г а н и з а т о р: „Глобъл Акаунтинг“ ЕООД 
 
тел. за контакти: 0896/100-565, е-mail: info@global-accounting.eu 
 
Участниците в семинара мога да изпращат своите казуси и въпроси за 
обсъждане предварително на e-mail: info@global-accounting.eu. 
 
Срок за записване: 28 ноември  2014 година. 
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С Е М И Н А Р Н А   П Р О Г Р А М А 
 

08.30 – 09.00 Регистрация 
 
09.00 – 10.30 Работна сесия (Димитър Войнов): Авансови вноски 
до края на 2014 г. - внасяне, коригиране и деклариране. Нови 
моменти в данъчното приключване на 2014 г:  

� обезценяване на вземания; облагане на задължения; 
неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически 
лица към края на годината; данъчно стимулиране при 
предоставяне на стипендии; други промени.  

Промени в годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2014 г. 
 
10.30 – 11.00 Кафе- пауза 
 
11.00 – 12.30 Работна сесия (Димитър Войнов): Въпроси по 
годишното данъчно приключване на 2014 г.  
Данъчни постоянни разлики:  

� разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на 
печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; 
липси и брак на активи.  

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: 

� сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; 
преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.  

 
12.30 – 13.30 Обедна почивка 
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13.30 – 15.00 Работна сесия (Димитър Войнов): Въпроси по 
годишното данъчно приключване на 2014 г.: данъчен 
амортизационен план (ДАП): завеждане, амортизиране и 
отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на 
амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми 
активи (ремонт или подобрение). Данъчно третиране при 
допускане на счетоводни грешки. Пренасяне на данъчна загуба 
от страната и от чужбина. Въпроси от практиката по ЗКПО: 
Данъчно третиране на дивиденти. Облагане на световния доход 
на местни юридически лица и прилагане на методите за 
избягване на двойното данъчно облагане: данъчен кредит, 
освобождаване с прогресия. Данък при източника, върху доходи 
на чуждестранни юридически лица: сделки с финансови активи 
и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни 
възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др., 
възстановяване на данък при източника. Данъчно третиране при 
преобразуване на дружества: вливане; сливане; разделяне; 
отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции. 
Данъци върху разходите: социални разходи, представителни 
разходи, разходи, свързани с експлоатация на превозни средства 
 
15.00-15.30 Кафе- пауза  
 
15.30 – 17.00 Работна сесия (Мирослав Каменов): отчитане на 
разходите и приходите на проекти, финансирани с европейски 
средства; данъци върху доходите; обезценка на активи – 
материални запаси; дълготрайни активи; финансови 
инструменти; ддс казуси; очаквани промени в приложимата 
нормативна база – национално и европейско законодателства: 
закони, регламенти и директиви на ЕС, дискусия и коментари с 
лектора.  
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Такса за участие в семинара: 96.00 лева, с включен 20% ДДС 
(80.00 лева без ДДС).       
 
Цената е за един участник и включва: лекция, работни 
материали, рекламни материали и две кафе-паузи.  
 
Таксата за участие се превежда по банков път по следната 
банкова сметка: 
Титуляр: „Глобъл Акаунтинг” ЕООД  
IBAN: BG37 UNCR 7000 1519 3723 87 
BIC: UNCRBGSF 
Банка: Уникредит Булбанк АД. 
 
 
За допълнителна информация и изпращане на заявки сме на 
разположение на:  
тел.: 0896 100 565, 0887 565 003, e-mail: info@global-accounting.eu 
 
 
Участниците в семинара мога да изпращат своите казуси и 
въпроси за обсъждане предварително на посочения e-mail: 
info@global-accounting.eu. 
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З А Я В К А   З А   У Ч А С Т И Е  
 

Данни за фактура и участници 

Фирма / 
Организация 

 

ЕИК  

№ по ЗДДС  

Град  

Адрес  

МОЛ  

e-mail и/или 
телефон за 

връзка 
 

Участник 1 – 
имена 

 

Участник 2 – 
имена 

 

Участник 3 – 
имена 

 

Участник 4  - 
имена 

 

Участник 5 – 
имена 

 

 
 


