
 

 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г.  
Практика на НАП по прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и 

КСО 

19 декември 2014 г.        

П Р О Г Р А М А ПО ЗКПО 

1. Изменения и допълнения в ЗКПО в сила от 01.01.2015 г. 
2. Определяне на данъчния финансов резултат за 2014 г. - актуални въпроси от 
практиката: 
2.1. Данъчни постоянни разлики: Разходи, несвързани с дейността и разходи с 
характер на скрито разпределение на печалбата; Разходи, които не са 
документално обосновани;                Разходи за начислен данък или ползван 
данъчен кредит по ЗДДС; Разходи за начислен ДДС от доставчик или от органа по 
приходите; Разходи за начислени глоби, конфискации, лихви за просрочие;      
Разходи за данък, който подле-жи на удържане при източника и е за сметка на 
платеца на дохода; Последващи разходи, отчетени по повод вземане, възникнало 
в резултат на начислен данък или ползван данъчен кредит;          Разходи и 
приходи от липси и брак; Приходи от лихви. Приходи от дивиденти; Приходи, 
възникнали по повод непризнати разходи; 

2.2. Данъчни временни разлики: Приходи и разходи от последващи оценки на 
материални запаси; Обезценки и отписване на вземания; Провизии за задължения; 
Неизплатени доходи на местни физически лица; Слаба капитализация. 
2.3. Суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат: 
3. Сделки със свързани лица и отклонение от данъчно облагане. 
4. Други актуални въпроси по прилагането на ЗКПО през 2014 г.: 
4.1. Данъчни облекчения 
4.2. Актуални въпроси, свързани с данъка, удържан при източника 

• Доходи от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения; 
• Административно сътрудничество. Особености при попълването и 

подаването на данъчната декларация по чл. 201 от ЗКПО. 

4.3. Авансови вноски - практически проблеми 
5. Промени в образците на данъчни декларации по ЗКПО. 

 

 

15.1.2015 г. 
 



Цена за участие в семинара: 

- за абонати на сп. Наръчник на икономиста" или поредицата "Счетоводна, данъчно 
осигурителна практика - нестандартни решения -120 лв. без ДДС. 

- за неабонати на списанията - 144 лв. без ДДС. 

При участие в два семинара по избор, участниците заплащат: 

- за абонати на сп. Наръчник на икономиста" или поредицата "Счетоводна, данъчно 
осигурителна практика - нестандартни решения -192 лв. без ДДС, т.е. 230,40 лв; 

- за неабонати на списанията - 230 лв. без ДДС, т.е. 276 лева. 

Отстъпка за втори участник от една фирма 5% отстъпка, а за трети и всеки следващ 
- 10%. 

Таксата за участие са заплаща по сметка на ЕТ “Плутон 1” в Банка Пиреос АД - BIC 
КОД: PIRBBGSF; IBAN - BG 83 PIRB 80761604185251, или в брой. 

Таксата за участие включва: лекции, материали за семинарите и 2 кафе паузи. 
 

        * Натиснете върху бутона „РЕЗЕРВИРАЙ” за да попълните 
заявка за участие в семинара. 
 
 
Такса за участие в един семинар  144 лева без ДДС. 

За абонати на списание "Наръчник на икономиста", 
"Счетоводна, данъчно осигурителна практика - 
нестандартни решения” 

120 лева без ДДС. 

 При участие в 2 семинара по избор  230 лева без ДДС. 

За абонати на списание "Наръчник на икономиста" , 
"Счетоводна, данъчно осигурителна практика - 
нестандартни решения” 

192 лева с ДДС. 

           

Таксата за обучение включва: лекции; материали за семинара; 2 кафе 
паузи; персонални консултации на място, безплатен отговор на въпрос по 
електронна поща до 30 дни, след датата на провеждане на семинара; 
 

Отстъпки: 
За втори участник от една и съща фирма - 5% намаление на цената; 
За трети и повече участика от една и съща фирма - 10% от цената за 
всички участници;  

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕТ "Плутон 1" в Банка Пиреос АД 

BIC КОД : PIRBBGSF; IBAN- BG 83 PIRB 80761604185251, или в брой. 

 
С уважение:  

    Управител:  
      

Роза Тотева 

http://pluton1.com/seminar-godishno-priklyuchvane-2014
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