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СЕМИНАР  

 

30-31 ЯНУАРИ 

 

 ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО 

 

 

Промени 2018 г. Годишно приключване ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Акценти 

 

 

ЗКПО и ЗДДФЛ: 

 

 Промените през 2018 г. по ЗКПО и ЗДДФЛ. 

 Най-важното в ЗКПО и ЗДДФЛ през 2017 г. – скрито разпределение на 

печалбата и условия за ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ   

 Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. 

 Най-дискутираните въпроси по ЗДДФЛ. 

ЗДДС: 

 Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.  

 Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС. 

КСО: 

 Промени от началото на 2018 г. 

 Актуални въпроси, казуси и примери от практиката. 

 

 

 

II. Лектори 

 

 

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

годишен опит в сферата на ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО. 

 

Даниела Даракчиева - работи в системата на данъчната администрация от 

1995 г. В настоящия момент е методолог по ЗДДС в отдел «ДОП» при дирекция 
«ОДОП» Пловдив.   

Акценти         Лектори          Време          Цена        Програма 
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Димитър Бойчев - консултант по социално и здравно осигуряване с 

дългогодишен професионален опит като експерт в отдел „Осигурителна 

методология” в ЦУ на НАП.  

 

 

III. Време 

 

 

Семинарът е двудневен. Провежда се на 30 и 31 януари 2018 г. 

 

Лекциите започват в 09.30 и свършват в 17.30. 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 

 

 

240 лева (с вкл. ДДС) и може да се плати до 31 декември 2017 г. 

включително.  

 

Абонатите на сп. Данъци ТИТА ползват следните отстъпки: 

 

При активен абонамент: 

 за цялата 2018 г. - 20 % отстъпка; 

 за второто полугодие на 2018 г. – 10 % отстъпка 

 

 

V. Програма 

 

 

 

Първи ден (30. 01. 2018 г.)  

 

 

 Тема: Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ през 2018 г. Най-важното в 

ЗКПО и ЗДДФЛ от 2017 г. Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО 

за 2017 г. 

 

 Време : 09.30 -17.30 

 

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

 

№ Тема 

1. Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г. 

2. ЗКПО – проблемът със скритото разпределение на печалбата 

 • Разпределяне на дивидент в ООД /ЕООД в полза на физически лица – 

възможност за узаконяване на личното потреблениe: дивидент, 

разпределен съгласно ТЗ, авансово разпределяне на дивидент и дивидент 

под формата на скрито разпределение на печалбата. 

 • Накратко за съдебната практика по ЗОПБ 

3. Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2017 г. 

Данъчна и съдебна практика. 
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 • Най-важните данъчни преобразувания и свързан с тях актуална 

данъчна и съдебна практика: 

 - Третиране на разход от отписване на несъбрано вземане в годината на 

отписване, респ. отчетен разход от обезценка – първа възможност за 

признаване на разхода - изтичане на 3 или на 5 от момента, в който 

вземането е станало изискуемо.  

Кога вземането става изискуемо?  Кога изтича давностният срок на вземането за 

целите на ЗКПО и има ли значение спирането и прекъсването на давността, 

регламентирани в ЗЗД? Може ли вземанията да се отписват безпроблемно след 

изтичане на 3 или 5 години, откакто са станали изискуеми? А как се третира при 

данъчни ревизии прилагане на разпоредбата на чл. 37, ал.1, т. 1 от ЗКПО между 

свързани лица? Какви са другите възможности за признаване на разход от 

отписване на несъбрано вземане, респ. отчетен разход от обезценка? 

 - Третиране на непризнати в предходен период разходи от обезценка на 

вземания или разходи от отписани вземания в следващ данъчен период. 

 - Третиране на разходи от обезценка на несъбрани вземания, когато преди 

настъпване на което и да е от обстоятелствата по чл. 37, ал.1 от ЗКПО 

вземането е събрано изцяло или частично. 

 - Задължения, подлежащина регулиране по реда на чл. 46 от ЗКПО - обхват и 

състояние на задълженията, при които може да се извърши регулиране.  

 

Какъв е механизмът на регулиране по чл.46, ал.1 от ЗКПО?  Какво включва всяко 

от изброените шест обстоятелства, които водят до увеличение на счетоводния 

финансов резултат с дадено задължение съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗКПО? Кога едно 

задължени е опростено - означава ли счетоводно записване (прехвърляне на 

задължение в сметка от собствения капитал) опросщаване? Какъв е механизмът на 

действие на разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО, след извършено увеличение през 

даден отчетен период, ако впоследствие то е погасено или е отписано като 

счетоводен приход.  

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

честите случаи на такива разходи? Как се третират разходите за обучение? 

  Кога е налице отклонение от данъчно облагане? 

  Как се коригира счетоводна грешка от минали години, открита през 2017 г.? 

Каква е давността, след която не може да се прави корекция? 

  На какво трябва да се обърне внимание при пренасяне на загуба от минали 

години? 

  На какво трябва да се обърне внимание при регулиране на слабата 

капитализация? 

  Какво е третирането при амортизиране и отписване на дълготрайни активи? 

  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? 

  Как се третират неизплатени към 31.12 2017 г. доходи на местни физически 

лица? 

 - Как се третират командировките на собственици/съдружници за целите на 

чл. 33 от ЗКПО от гледна точка на последната данъчна практика? Налице ли 

е отклонение от данъчно облагане? 
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 - Други 

4. Какви са разликите между  представителни разходи, социалните 

разходи в натура и разходи в натура Кога може и не може да се 

ползва новият данък върху разходи, както и останалите данъци 

върху разходите? 

5. Кратък обзор на промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г. 

 - Липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - 

новото условие за ползване на данъчните облекчения  

 - Новото данъчно облекчение за безкасови плащания. 

 - Нови моменти при облагането на доходите, придобити под формата на 

печалби и награди от игри на случайността 

 - Други 

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

 - Командироване по реда на чл. 121а от КТ; 

  Третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи от продажби на физическо лице 

чрез куриерски фирми; 

  Третиране на сделки с недвижимо имущество и финансови активи. Актуална 

данъчна и съдебна практика; 

 - Други. 

 

 

Втори ден (31. 01. 2018 г.)  

 

  

 Тема: Промени в ЗДДС през 2018 г. и казуси от практиката   

 

 Време: 09.30 – 13.00 

 

 Лектор: Даниела Даракчиева, експерт по ЗДДС  

 

№ Тема 

1. Промени в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2018 г. 

2 Право на приспадане на данъчен кредит за стоки и услуги за независима 

икономическа дейност и за лични нужди, критерии за изчисляване на 

пропорцията. 

3 Еднократни корекции на ползван данъчен кредит, ограничения при извършването 

на корекции. 

4 Ежегодни корекции за ползван данъчен кредит при изменение в използването на 

активи – при неприспаднат ДК, при приспаднат ДК, при частичен ДК и при 

пропорционално приспаднат ДК. 

5. Разваляне на доставка при авансово плащане – задължения на получател и 

доставчик, документиране. 

6. Третиране на отношенията на неперсонифицираното дружество и съдружниците в 

него - липса на доставка, задължение за регистрация, права и задължения, 

преходен режим. 

7. Актуални въпроси, административна и съдебна практика.  
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 Тема: Промени от началото на 2018 г. Актуални въпроси, казуси 

и примери от практиката. 

 Време: 14.00 – 17.30  

 

 Лектор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно 

осигуряване 

 

№ Тема 

1. Промени от началото на 2018 г.: 

 

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.; 

 • Кодекс за социално осигуряване; 

 • Закон за здравното осигуряване; 

 • Годишно изравняване на осигурителния доход; 

 • Други. 

2. Актуални въпроси, казуси и примери от практиката: 

 • Осигурени лица: 

 

 самоосигуряващо се лице, което все още не е реализирало приходи; 

 физическо лице осигурител - особености; 

 починал ЕТ - дължими осигурителни вноски, в т.ч. по отношение на 

наследниците; 

 пенсионер - самоосигуряващо се лице, който не е заявил желание да се 

осигурява, но продължава да внася осигуровки; 

 други. 

 • Осигурителен доход: 

 осигурителни вноски върху предоставени от работодателя кафе, вода и 

безалкохолни напитки; 

 чл. 6а от КСО и международните шофьори; 

 пътни дневни и квартирни за лица, командировани в ЕС; 

 осигурителни вноски при договори за спонсорство; 

 осигурителни вноски при т.нар. афилиейт програми и други дейности, 

извършвани в Интернет; 

 други. 

 • Подаване на данни за осигурените: 

 лица по чл. 114а от КТ, работещи през почивни дни; 

 при отработени в др. държава-членка повече или по-малко от календарните 
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дни  в България заради официалните празници в двете държави; 

 при отработени в др. държава-членка по-малко от законоустановените 

часове в България; 

 други. 

 • Осигурителни вноски в трансгранични ситуации: 

 върху доходи, получени от офшорно предприятие за трудова дейност в 

България; 

 задължение за уведомяване на НАП при командироване на работници в ЕС; 

 разлика между командироване и работа в различни държави-членки; 

 приложимо осигурително законодателство спрямо лице, получаващо 

обезщетение за безработица от друга държава-членка; 

 • Други. 

 

 

VI. Записване 

 

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

като изпратите и-мейл със заглавие: 

 

• СЕМИНАР 30 и 31/01/2018 на: 

 

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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