
 

03 ЯНУАРИ 2019 
 

ГОДИШНО ДАНЪЧНО 
ПРИКЛЮЧВАНЕ 2018 

Промени в ЗКПО 
Ново ДАНЪЧНО третиране на договорите за оперативен лизинг, 
съгласно МСФО; промени в режима на „слабата капитализация“; 
въвеждане на нов данък в облагането на контролирано 
чуждестранно дружество; промени в облагането на предприятията 
в ликвидация и несъстоятелност; други промени в ЗКПО. 
 
Данъчно третиране при промяна  в счетоводната 
политика в резултат на новите МСФО 9; МСФО 15; 
МСФО 16. 
 
Промени в Закона за Счетоводството за 2019 година. 
 
Промени в ЗДДС 
Промени в режима на облагане на електронните услуги; промени 
при прилагането на коефициентите за корекция на ползван 
данъчен кредит; нов режим за регистрация и отчетност на 
електронните магазини; нови моменти при облагането на 
ваучерите за конкретна цел и многоцелеви ваучер; 
 
Практика по Закона за Данък върху Добавената 
Стойност 
 

СЧЕТОВОДЕН 
СЕМИНАР 

──── 

ЛЕКТОРИ: 

ЗКПО – Димитър 
Войнов 

ЗДДС – Валентина 
Василева 

──── 

Място на провеждане: 

„Централ Хотел 
София“ 

Адрес: гр. София, бул. 
Христо Ботев 52 

──── 

Цена: 120 лева (100 
лева без ДДС) 

──── 

За записване: 

office@global-accounting.eu 

Тел. +359 896 100 565 

 

 

 



 

 

8.30 – 9.00 Регистрация 

9.00 – 10.30 Работна сесия. Промени в ЗКПО за 
2019 г.  (Д. Войнов) 

10.30 – 11.00 Кафе пауза 

11.00 – 12.30 Работна сесия. Годишно данъчно 
приключване по ЗКПО 2018, промени в 
счетоводното законодателство. (Д. Войнов) 

12.30 – 13.30 Обедна почивка 

13.30 – 15.00 Работна сесия. Промени по ЗДДС за 
2019 г. (В. Василева) 

15.00 – 15.30 Кафе пауза 

15.30 – 17.00 Актуални казуси и практика по 
ЗДДС, промени в другите данъчни закони. (В. 
Василева) 
 

Интересни 
проектопромени към 

31.10.2018 г. ..... 

Закон за корпоративното 
подоходно облагане: 

- В чл. 11а Данъчно третиране 
на договорите за оперативен 
лизинг, съгласно МСФО. 

- чл. 43а Правило за 
ограничаване на 
приспадането на лихви. 

- Глава девета „а“ с чл. 47а, 
47г, 47д. Специфични 
правила за определяне на 
данъчния финансов резултат 
в случаите на контролирано 
чуждестранно дружество. 

 

Закон за Данък върху 
Добавената стойност 

- в чл. 21 се създават нови 
ал.8-11 за някои облекчения 
за микробизнеси. 

- създават се чл. 131а Ваучер 
за конкретна цел и 131б 
Многоцелеви ваучер. 

 

 

 

 


