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ГОДИШНО  

ДАНЪЧНО 

ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА 2017 г.  
Промени в ЗКПО през 2017 г. 
 

Предложение за 

счетоводен семинар 

Дата: 04 Януари 2018 г. 

 

Лектори: Димитър Войнов и  

Мирослав Каменов  

 

Място на провеждане: „Бест 

Уестърн Сити Хотел“ 

 

Адрес: гр. София, ул. Стара 

Планина № 6 

 

Цена: 120 лева (100 лева без 

ДДС) 

 

За записване:  

office@global-accounting.eu 

тел. +359 896 100 565 

Отразяване на коригиращи събития и счетоводни 
грешки; Подаване на коригираща годишна данъчна 
декларация след 31 Март; Подаване на декларация по 

електронен път. 

 

Казусът "Каса и скрито разпределение на 
печалба" 

 

Практика във връзка с данъчното третиране по 

ЗКПО при използване на фирмени активи и за 

лични нужди 
- избор на облагане  
- разходи, подлежащи на облагане  
- данъчна основа  
- документална обоснованост  
- деклариране и внасяне 
 

Годишно данъчно приключване на 2017 г. 
Данъчни постоянни разлики; Данъчни временни разлики; 
Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за 
данъчни цели; Данъчен амортизационен план; Данъчно 
третиране при допускане на счетоводни и други грешки; 
Пренасяне на данъчна загуба от страната и чужбина; 
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8,30 – 9,00 Регистрация 
 

9,00 – 10,30 Работна сесия. Промени в 

ЗКПО през 2017 г. Казусът „Каса и скрито 

разпределение на печалбата“. 

 

10,30 – 11,00 Кафе пауза 
 

11,00 – 12,30 Работна сесия. Практика във 

връзка с данъчното третиране по ЗКПО 

при използване на фирмени активи и за 

лични нужди. 

 

12,30 – 13,30 Обедна почивка 

 

13,30 – 15,00 Работна сесия. Годишно 

приключване на 2017 г.  

 

15,00 – 15,30 Кафе пауза 

 

15,30 – 17,00 Промени в ЗДДС и 

намаляване на административната 

тежест върху бизнеса. 

 
 

 04 Януари 2018 г. 

СЕМИНАРНА 

ПРОГРАМА 
 

Интересни 

проектопромени към 

01.11.2017 г. ..... 

- Закона за корпоративното 
подоходно облагане:  
в чл. 92ал. 4 се изменя така:    
„(4) Годишна данъчна декларация 
и годишен отчет за дейността не 
подават данъчно задължените 
лица, които през данъчния период 
не са осъществявали дейност по 
смисъла на Закона за 
счетоводството.“  
 
- Закон за данък върху добавената 
стойност: 
. В чл. 100 се създава ал. 5: 
„(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се 
заяви от лицата пред Агенцията по 
вписванията при заявяване за 
вписване на първоначална 
регистрация по реда на глава 
втора от Закона за търговския 
регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска 
цел.“ 
 
- Закон за счетоводството: 
. В чл. 38 ал. 9 се изменя така: 
„(9) Алинеи 1-8 не се прилагат за: 
1. бюджетни предприятия и 
еднолични търговци, които не 
подлежат на задължителен 
независим финансов одит; и 
2. предприятия, които не са 
осъществявали дейност през 
отчетния период; това 
обстоятелство се декларира с 
декларация, която се публикува в 
Търговския регистър в срок до 
31март на следващата година; 
такси по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона 
за търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел за публикуване на 
декларацията не се дължат.“ 
 


