
 www.tita.bg  advisory@tita.bg  +359 (2) 855-3697  + 359 (898) 68-1136 1 

 
 
 

 

 

 

СЕМИНАР ПО ЗКПО И ЗДДФЛ 

 

 

Попълване на годишната данъчна декларация и 

предстоящи промени през 2015 г. 
 

 

 

 

 
 

 

 

I. Акценти 
 

 

 Попълване на промения образец на годишната данъчна декларация по 

чл. 92 от ЗКПО за 2014 г. 

 

 Промените в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от 

ЗКПО за четвъртот тричмесечие, подавана до 31. 01. 2015 г. 

 

 Най-дискутираните въпроси по ЗДДФЛ. 

 

 Новите промени в ЗКПО и ЗДДФЛ, въведени в края на 2014 г.г. 

 

 

II. Лектор 
 

 

Доц. д-р Людмила Мермерска -  има над 20 годишен опит като лектор в 

сферата на данъчното облагане. 

 

 

III. Време 
 

 

Семинарът е еднодневен. Провежда се на 28-ми януари. Лекциите започват 

в 09.30 и свършват в 17.30. Има час обедна почивка. 

 

Семинарът е с ограничен брой участници - максимум 30 човека. Приемът 

за семинара е отворен до изчерпване на бройката. 

 

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

Акценти        Лектор        Време        Цена        Програма 
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IV. Цена 
 

 

Цената на семинара е 150 лева (с вкл. ДДС) и може да се плати до 9 януари 

включително. Абoнатите на сп. Данъци ТИТА ползват преференциална 

цена (с вкл. ДДС) от 120 лева. 

 

Бележка: За корпоративни клиенти, който изпращат трима или повече 

служители на семинара предлагаме още 5% отстъпка. 

 

 

V. ПРОГРАМА 
 

 

1 
Попълване на новия образец на  годишната данъчна декларация 

по чл. 92 от  ЗКПО за 2014 г. ред по ред, като се акцентира върху 

следите въпроси: 

 

 

 Ккави са промените в образеца на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 

2014 г.? 

 

 Кога безпроблемно можем да отпишем вземания и кога не? 

Какво е третирането на частично събрани вземания? 

 

 Какво  е третиранета на задължения, изискуеми от 3 или 5 

години. Какво е третирането на неизплатени дивиденти? 

 

 Как се третира бракът и липсата на материални запаси и 

липсата на дълготрайни активи, породени от природни 

бедствия (наводнения, градушки) и как се документира?  

 

 Кога е налице брак на дълготрайни активи и как се 

документира?  

 

 Как се третира ремонтът и подобрението на дълготрайни 

активи (собствени и наети) вследствие на природни бедствия?  

 

 Какво е третирането на допълнителната вноска по чл. 134 от  

ТЗ? 

 

 Как следва да се коригират счетоводни грешки, открити през 

2014 г.?  

 

 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? 

 

 На какво трябва да се обърне внимние във връзка с 

документалната обоснованост на разходите? 
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 Какво е третирането на разходи за обучение на лица в трудово 

или без трудово правоотношеине с предприятието? Как следва 

да се прилага новото облекчение за предоставяне на 

стипендии по чл. 177а от ЗКПО? 

 

 Какво етретирането при командироване на български 

работници и служители в чужбина по договор за услуги и 

договори за предоставяне на персонал?  
 

 Как се третират неизплатените през 2014 г. разходи за 

възнаграждения на физически лица? 
 

 

 

2 Най дискутираните въпроси по ЗДДФЛ. 

 

 На какво следва да се обърне внимание във връзка с новото 

изискавен за автоматичен обмен на информация в рамките на 

Европейския съюз? Какви са промените в Декларацията по чл. 

55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за 

четвъртото тримесечие на 2014 г. до 31. 01. 2015 г.?   

 

 Как се облагат доходите на чуждестранни лица по договори за 

управление  и контрол? 

 

 Какви са условията за ползване на новото данъчно облекчение 

за лица с годишен доход от трудови правоотношения, 

непревишаващ 12 минимални работни заплати?  

 

 Какви са промените в образеца на  ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 

2014 г.? 

 

 На какво следва да се обърне внимание при попълване на ГДД 

по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г.? (вменяване доход от лихви на 

съдружник, предоставил вноска по чл. 134 от ТЗ; 

трасформиране на вземане на физическо лице с начислена 

лихва в дялов капитал; прехвърляне на вземане на физическо 

лице по договор за цесия; командировъчни разход на 

съдружник и др.) 

 

 На какво следва да се обърне внимание при попълване на 

Справката по  чл. 73 от ЗДДФЛ? 

 

 

 

3 
Промени по ЗКПО и ЗДДФЛ г. 

 

 

 

 Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ, във връзка с преотстъпване на 

данък, въведени с обратна сила от 01. 01. 2014 г., които 

следва да се имат предвид при данъчно облагане за 2014 г. 
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VI. Записване 

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

като изпратите и-мейл със заглавие SEMINAR ZKPO ZDDFL на: 

 

danatsi@tita.bg 

 

Моля в и-мейла да посочите както Вашите данни така и в случай, че не сте от 

София моля дали ли желаете да Ви съдействаме със запазване на хотел 

(правим го безплатно за Ваше улеснение).  
 
Ще Ви отговорим в рамките на 24 часа с потвърждение за получената заявка. 
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