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Разбери СИДДО, правилата за командироване в ЕС и 
осигуряване в трансгранични ситуации 

 
 

 I. Акценти 
 
1. Разберете СИДДО: 
 

 Четете правилно СИДДО 
 

 Разберете взаимодействието между СИДДО и ЗКПО и ЗДДФЛ. 
 
2. Научете новите моменти при командироване (изпращане) на работници и служители в 
рамките на предоставянето на услуги в ЕС  
 
3. Запознайте се със задължителни вноски в трансгранични ситуации.  
 
 

II. Лектори 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска - данъчен консултант с повече от 20 годишен опит в сферата на 
ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО. 
 
Д-р Михаил Илиев e 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. 
 
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. 
 
 

III. Време 
 
Семинарът е тридневен.  
 
Лекциите започват в 09.30 и свършват в 17.30. Има час обедна почивка.  
 
 

IV. Място на провеждане 
  
Семинарът се провежда в зала “Преслав” на хотел “Хемус” в София.  
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IV. Програма 
 
Време: първи и втори ден  
 

Международно данъчно облагане и прилагане на СИДДО  
Лектор: доц. д-р. Людмила Мермерска 
 
1. Прилагане на българското законодателство при облагане на чуждестранни лица.  

 
• Кога се удържа или не се удържа данък при източника по реда на ЗКПО? Кога се 
удържа или не се удържа окончателен данък от доходи на чуждестранно физическо лице по 
реда на ЗДДФЛ?  
• Кога едно чуждестранно физическо лице се облага по общия ред на ЗДДФЛ, вкл. и по 
реда на т. 26, б. “е” от § 1 от ДР на ЗДДФЛ?  
• Ползват ли чуждестранните физически лица данъчните облекчения по чл. 13 от 
ЗДДФЛ?  
 
2. Взаимодействие между СИДДО и българското законодателство.  

 
• Какъв е смисълът на СИДДО и как СИДДО може да разпределя правомощията при 
данъчно облагане между България и страната на чуждестранното лице?  
• Как следва да се четат и разбират разпоредбите на СИДДО и какво значи изразът 
“може да облага” и “облага се само”?  
• Кога се прилагат преференциални разпоредби на СИДДО, а не българското 
законодателство и какви са условията и процедурите за прилагането им?  
 
3. Местно лице за данъчни цели. Място на стопанска дейност. Определена база.  

 
• Кога едно лице (физическо или юридическо) се третира за местно според българското 
законодателство?  
• Как следва да се приложи СИДДО, ако лицето (физическо или юридическо) е местно 
едновременно и на друга държава?  
• Каква е разликата в третирането на място на стопанска дейност и дъщерно дружество?  
• Кога едно чуждестранно юридическо лице има място на стопанска дейност в България 
според българското законодателство и според СИДДО?  
• Кога едно българско юридическо лице има място на стопанска дейност в чужбина и как 
резултатите от стопанска дейност се облагат в България?  
• Кога едно чуждестранно физическо лице има определена база в България?  
 
4. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.  

• Какви основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен 
труд на чуждестранни лица?  
• Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд 
при:  
- краткосрочно командироване;  
- договори за наемане на персонал;  
- международен транспорт.  
• Как взаимодейства СИДДО с разпоредбата на т. 26, б. “е” от §1 от ДР на ЗДДФЛ при 
облагане на чуждестранни физически лица?  
• Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по 
договори за управление и контрол? 
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• Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, 
упражняващи свободна професия?  
 
5. Облагане на пасивни доходи.  

 
• Какво значи “пасивни доходи”?  
• Какво е третирането на доходи от недвижима собственост според българското 
законодателство и правилата за облагане, заложени в СИДДО? 
• Какво е облагане на дивидентите, лихвите, авторските и лицензионните 
възнаграждения и доходи от продажба на финансови активи според българското 
законодателство и правилата за облагане заложени в СИДДО? 
• Какво следва да се разбира за дивидент, лихва и авторски и лицензионни 
възнаграждения и доходи от продажба на финансови активи според СИДДО? 
• Какво следва да се разбира за дивидент, лихва и авторски и лицензионни 
възнаграждения и доходи от продажба на финансови активи според СИДДО? 
• Какво следва да се разбира под дивидент, лихва и авторски и лицензионни 
възнаграждения, произхождащи от място на стопанска дейност?  
• Какво следва да се разбира под “технически услуги“ (активни или пасивни доходи) и 
какво е третирането им според СИДДО?  
• Кога доход, изплатен на чуждестранно лице влиза в обхвата на “други доходи” по 
смисъла на СИДДО?  
 
6. Печалба от стопанска дейност. Третиране на дейността на клон.  

 
• Какво следва да се разбира под печалба от стопанска дейност и какво е третирането й 
според СИДДО?  
• Какво следва да се разбира под печалба на клон?  
• Какво е данъчното третиране на приходите и разходите на клона ( вкл. свързаните с 
взаимоотношения с централата) според българското законодателство и според СИДДО?  
 
7. Методи за избягване на двойното данъчно облагане.  

 
• Какви методи за избягване на двойното данъчно облагане съществуват и по какво се 
различава данъчния ефект от всеки от тях? 
• Кои методи се прилагат в СИДДО, по които България е страна? 
• Какви са процедурите за избягване на двойното данъчно облагане на чуждестранни 
лица, реализирали доход с източник България 
• Българското законодателство предвижда ли избягване на двойното данъчно облагане 
на местни лица, ако липсва СИДДО? 
• Как методите за избягване на двойното данъчно облагане са взети предвид и се 
прилагат при попълване на Декларацията чл. 92 от ЗКПО и Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ от 
местни лица 
• Избягва ли се двойното данъчно облагане, ако местно дружество е на данъчна загуба 
от цялостната си дейност или реализираната данъчна печалба е по-ниска от удържания в 
чужбина данък? 
• Какви са процедурите за решаване на проблемите, породени от различно третиране на 
доходи според българската и чуждестранна данъчна администрация?  
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Време: трети ден,  9.30 -13.00 
 

Промени в уредбата на командироването и изпращането на работници и служители в 
рамките на предоставянето на услуги 
Лектор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната 
политика  
 
1. Промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда 
(обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) 

 
2. Промените, въведени с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Приета с ПМС № 382 от 
29.12.2016 г., обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017 г.); 

 
3. Условия за командироване и изпращане в рамките на предоставянето на услуги от 
Република България в друга държава членка: 

 
• минимални условия на работа в приемащата държава членка; 
• минимални ставки на заплащане в приемащата държава членка; 
• източници на информация за минималните условия на работа в държавите членки; 
• въпросът за командировъчните пари; 
• прилагане на уредбата на командироването и изпращането в сектора на 
международния транспорт и други; 
 
4. Условия за командироване и изпращане в рамките на предоставянето на услуги от 
други държави членки и трети държави в Република България: 

 
• условия на работа, изисквани при командироване и изпращане в Република България; 
• задължението за подаване на декларация до Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда“; 
• изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр.33 
от 2016 г.) при командироване и изпращане и други; 
 
5. Възможни предстоящи промени в условията за командироване и изпращане. 

 
 
Време: трети ден, 14.00 – 17.30 
 

Задължителни вноски в трансгранични ситуации – актуални въпроси, казуси и примери от 

практиката 
Лектор: Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване  
 
1. Регламенти на ЕС за координация на системите за социална сигурност 

 
• Приложно поле; 
• Основно правило; 
• Командировани лица; 
• Лица, работещи в различни държави-членки на ЕС. 
  
2. Спогодби за социална сигурност, по които България е страна 
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• Държави, с които България прилага спогодби; 
• Персонален и материален обхват; 
• Различни ситуации на трансгранична трудова активност; 
• Триъгълни ситуации (едновременно действие на регламента на ЕС и спогодба за 
социална сигурност). 
  
3. Ситуации, необхванати от Регламентите на ЕС и спогодба за социална сигурност 

 
• Обща характеристика; 
• Приложимост на националното законодателство; 
• Примери от практиката 
  
4. Дискусия - актуални въпроси и казуси 

 

V. Цена 
 
540 лева (с вкл. ДДС)  
 


