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СЕМИНАР 24-26 ЯНУАРИ 2017 г. 
 ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО и КТ 

 
 
 

Промени 2017 г. ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО, КТ. 
Годишно приключване ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Акценти 
 

 

ЗКПО и ЗДДФЛ: 

 
 Промените през 2017 г. по ЗКПО и ЗДДФЛ. 

 Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ през 2016 г. – ползване на активи за и 
лични нужди. 

 Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. 

 Най-дискутираните въпроси по ЗДДФЛ. 

ЗДДС: 

 Данъчно третиране от 2017 г. на дарения на хранителни стоки към 
хранителни банки. 

 Законодателни промени за 2017 г.  

  

КСО: 

 Законодателни промени през 2017 г. 

 Актуални въпроси, казуси и примери от практиката. 

КТ: 

 По-важни промени в Кодекса на труда през 2016 г. 

 Промени в уредбата на командироването (изпращането) на работници 

и служители в рамките на предоставяне на услуги. 

 

Акценти  Лектори  Време  Цена  Програма 
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II. Лектори 
 

 

Доц. д-р Людмила Мермерска - данъчен консултант с повече от 20 

годишен опит в сферата на ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО. 

 

Моника Петрова - работи в системата на данъчната администрация от 1995 

г. От 2003 г. до настоящия момент е методолог по ЗДДС в НАП.  

 

Димитър Бойчев - експерт в отдел „Осигурителна методология” в ЦУ 

на НАП. Професионалната му дейност е насочена към създаване на 

методология за единно прилагане на националното законодателство, 

свързано със задължителните вноски и определяне на приложимото 

законодателство в сферата на социалната сигурност. 

 

Д-р Михаил Илиев - експерт в Министерството на труда и социалната 

политика, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и услови на 

труд“ и е доктор по право. Професионалната му дейност е насочена към 

участие в разработването на нормативни актове, концепции, стратегии, 

програми и планове в областта на трудовото право и социалната сигурност. 

 

 

III. Време 
 

 

Семинарът е тридневен. Провежда се от 24-ти до 26-ти януари. Лекциите 

започват в 09.30 и свършват в 17.30 на 24-ти и 25-ти януари. На 26-ти 

януари започват в 09.30 и свършват в 13.00. Има час обедна почивка.  

 

Приемът за семинара е отворен до изчерпване на бройката. 

 

Семинарът ще се проведе в зала “Преслав” на хотел “Хемус” в София.  

 

 

IV. Цена 
 

 

276 лева (с вкл. ДДС) и може да се плати до 16 декември 2016 г. 

включително.  

 

Абонатите на сп. Данъци ТИТА ползват следните отстъпки: 

 

При активен абонамент: 

 за цялата 2017 г. – 228 (с вкл. ДДС); 

 за първото полугодие на 2017 г. – 252 лв. (с вкл. ДДС). 

 

 

V. Програма 
 

 

Първи ден (24. 01. 2017 г.) 

 

 

 Тема: Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ 2016 г. относно личното ползване на 

активи и промените през 2017 г. Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО 

за 2016 г. 
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 Време: 09.30 -17.30 

 

 Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант  

 

  

 

№ Тема 

1. Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с ползване на активи и за лични 

нужди: 

  За кои категории физически лица е приложим новият данък върху 

разходите в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, вкл. и за 2016 

г.?  

 

  Кога при лицата, упражняващи личен труд по смисъла на б. “и“ на § 1 на ДР 

на ЗДДФЛ следва да се приложи новото данъчно третиране и кога е налице 

скрито разпределени на печалбата?  

 

  Какъв е редът за упражняване на правото на избор на ред за облагане с 

данък върху разходите в натура, вкл. и за 2016 г.? 

 

  Как се определя данъчната основа за облагане с данък върху разходите в 

натура? 

 

  Какви са последиците от отмяна на облагането с данък върху разходите на 

разходите, свързани с експлоатация на превозни средства за управленска 

дейност от 01. 01.2016 г., вкл. ако превозното средство е ползвано освен за 

управленска дейност и за лични нужди? 

 

2. Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2017 г. 

3. Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2016 г. 

Данъчна и съдебна практика. 

  Най-важните данъчни преобразувания, регламентирани в Част V – 

Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия 

корпоративен данък и свързан с тях актуална данъчна и съдебна 

практика: 

  Кога безпроблемно можем да отпишем несъбираеми вземания и кога не през 
2016 г.? Каква е съдебната и данъчна практика? 

  Какво е третирането на задълженията, изискуеми 3 или 5 години? Как се 

процедира при апорт на вземане в дружеството на длъжника? Какво е 

третирането на неизплатени дивиденти? Какво е третирането при 

непогасена вноска по чл. 134 от ТЗ? Какво е третирането, ако заем, 

предоставен от съдружник се трансформира в резерв ли се използва за 

покриване на загуба от минали години? 

  На какво трябва да се обърне внимание при начисляване на данъчна 

амортизация на дълготрайни активи? 

  Кога се приема, че е налице скрито разпределение на печалбата и кои са 

най - честите случаи на такива разходи? Струва ли си да го декларираме в 

ГДД по чл. 92 от ЗКПО? 

  На какво трябва да се обърне внимание при пренасяне на загуба от минали 
години? 
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  На какво трябва да се обърне внимание при регулиране на слабата 
капитализация? 

  Как се коригира счетоводна грешка от минали години, открита през 2016 г.?  

  Как се третират неизплатени към 31.12 2016 г. доходи на местни физически 
лица? 

  Как се третира бракът и липсата на материални запаси и липси на 

дълготрайни активи и как се документира? Кога е налице брак на 

дълготрайни активи и как се документира?  

  Как се третират последващите оценки на активи (обезценка и преоценка) 

на активи и пасиви? Какви са особеностите при дълготрайни активи и брак 
и липси на материални запаси? 

  Кога даден разход се приема за несвързан с дейността и кои са най - 

честите случаи на такива разходи? 

  Често срещани казуси и актуална практика по тях: 

  Кои чуждестранни юридически лица имат право на освобождаване от данък 

при източника върху лихви и авторски и лицензионни възнаграждения? С 

какви документи се доказва изпълнението на условията за освобождаване 

от данък при източника? 

  Как се процедира при неначислен разход за лихва по договор за заем от 
гледна точка на облагане с данък при източника – съдебна практика? 

  Как се третират безвъзмездните ДУК за целите на чл. 33 от ЗКПО от гледна 

точка на последната данъчна практика? Налице ли е отклонение от данъчно 

облагане? 

  Други. 

4. Промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г. 

5. Често срещани казуси по ЗДДФЛ и актуална практика по тях. 

  Третиране на сделки с недвижимо имущество финансови активи. Актуална 
данъчна и съдебна практика. 

  Третиране на сделки с финансови активи. Актуална съдебна практика. 

  Третиране на доходи на местни лица с източник чужбина 

  Други 

 

Втори ден (25. 01. 2017 г.) 

 

 Тема: ЗДДС – промени, в сила от 2017 г. Очаквани промени за 2017 г.  

 

 Време: 09.30 – 13.00 

 

 Лектор: Моника Петрова, експерт по ЗДДС 

 

1. Промени в ЗДДС, обн. в ДВ, бр. 88 от 2016 г. - Данъчно третиране от 2017 г. 

на дарения на хранителни стоки към хранителни банки. 

2. Очаквани промени за 2017 г. 

  Корекции на ползван данъчен кредит за закупени стоки и получени услуги; 

  Право на данъчен кредит за активи, които ще се използват за независима 

икономическа дейност и за лини нужди; 
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  Промени, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС; 

 

  Корекции след подадена справка-декларация; 

 

  Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка; 

  Други изменения и допълнения. 

 

 

 Тема: Задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС“ – 

законодателни промени в сила от началото на 2017 г. Актуални 

въпроси, казуси и примери от практиката. 

 

Промените ще бъдат разгледани на база следните нормативни актове: Закон 

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.; промени в 

Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове ( 

промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се 

лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; промени в 

Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се 

правят осигурителни вноски); Закон за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2017 г.;промени в Закона за здравното 

осигуряване;промени в Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г. за 

съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни 

от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 

самоосигуряващите се лица; други. 

 

 Време: 14.00 – 17.30  

 

 Лектор: Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване  

 

 

№ Тема 

1. Вноски за държавното обществено осигуряване. 

2. Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

3. Вноски за задължително здравно осигуряване. 

4. Вноски за фонд „ГВРС“. 

5. Подаване пред НАП на данни за осигурените лица и деклариране на дължимите 

вноски. 

6. Въпроси, казуси и примери от практиката:  

  Осигурени лица; 

  Осигурителен доход, в т. ч. годишно изравняване на осигурителния доход 

от самоосигуряващите се лица; 

  Осигурителни вноски в трансгранични ситуации; 

  Други; 

  Дискусия. 
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Трети ден (26. 01. 2017 г.) 

 

 Тема: По-важни промени в Кодекса на труда през 2016 г. Промени в 

уредбата на командироването (изпращането) на работници и 

служители в рамките на предоставянето на услуги. 

 Време: 09.30 – 13.00 

 

 Лектор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП 

 

№ Тема 

1. По-важни промени в Кодекса на труда през 2016 г. 

  Право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при 

придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален 
размер от работника или служителя; 

  Промяна в режима на отработване на почивни дни; 

  Промени във връзка с трудовото досие на работника или служителя; 

  Промени в режима за ползване на отпуск за бременност и раждане и 

родителския отпуск. 

2. Промени в уредбата на командироването (изпращането) на работници и 

служители в рамките на предоставянето на услуги. 

  Условия за командироване в рамките на предоставянето на услуги; 

  Приложно поле на Директива (ЕО) 96/71 относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето на услуги; 

  Минимални условия на работа в приемащата държава съгласно 

изискаванията на Директива (ЕО) 96/71, Кодекса на труда и Наредба за 

условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители 
в рамките на предоставяне на услуги (проект); 

  Изискването за заплащане на минималните ставки в приемащата държава / 

заплащане на командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни); 

  Промени вследствие на приемането на Директива 2014/67/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване 

на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на 

работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество 

посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“); 

  Възможни предстоящи промени в условията за командироване и изпращане. 

 

 

VI. Записване 
 

Ако искате да посетите семинара, моля запазете място максимално бързо, 

като изпратите и-мейл със заглавие СЕМИНАР 24 -26/01/17 на: 
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danatsi@tita.bg 

 

Моля в и-мейла да посочите Вашите данни. В случай, че не сте от София моля 

напишете дали ли желаете да Ви съдействаме със запазване на стая в хотел 

„Хемус“ за времето на семинара при преференциални цени. 

 

Ще Ви отговорим в рамките на 24 часа с потвърждение за получената 

заявка. 
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