ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – Г. ПОПОВ
Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 № BAS QMS V 707-1

1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А
Тел/факс: 02 931 24 00; 02 931 18 02; 0887 411 549
e- mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com

ЗА ВАС ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ,
РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ,
организираме квалификационен курс на тема:
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ:
В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО И ПЕНСИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ.
В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

20.03.2015 г.
Съюз на българските журналисти
гр. София, ул. „Граф Игнатиев“4, ет. 3
По време на обучението ще получите:
- Практически знания;
- Практически съвети по конкретни казуси;
- Отговори на зададени въпроси.
ПРОГРАМА:
08.30 – 09.30 – Регистрация
09.30 – 11.30 – Семинарни занятия
11.30 – 12.00 – Кафе-пауза
12.00 – 13.00 – Въпроси, хипотези, примери

13.00 – 14.00 – почивка
14.00 – 15.00 – Семинарни занятия
15.00 – 15.30 – Кафе-пауза
15.30 – 16.30 – Въпроси, хипотези, примери

ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. Лектор Емилия Иванова- експерт с дългогодишен опит в НОИ
Въпроси, които ще бъдат засегнати по време на семинарните занятия:
1. Промени в социалното и здравното осигуряване, в сила от 01.01.2015 г., приети със
Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. и Закона за
бюджета на НЗОК за 2015 г.
2. Нова Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични
листове и решенията по обжалването им, обн. ДВ. бр.67 от 12 .08. 2014 г., влязла в
сила от 01.12.2014 г. от органите на медицинската експертиза.
3. Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.01.2015 г. и създаването
в НОИ на Електронен регистър на болничните листове и решeнията по обжалването
им.
4. Други обезщетения, изплащани от средствата на НОИ:
- парична помощ за инвалидност поради общо заболяване;
- еднократна помощ при смърт на осигуреното лице;
- парични обезщетения за безработица.

5. Запознаване със становище, изх. № 20-00-253/15.12.2014 г., относно изменения и
допълнения в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях
лица, както и от самоосигуряващите се лица.
6. Дискусии по новите наредби, в сила от 01.01.2015 и най- често допускани грешки във
връзка с представяне на декларации по Наредба № Н-8 в НАП, както и в документи,
представяни в НОИ за изплащане на парични обезщетения.
7. Санкции, предвидени за осигурители и осигурени лица, при неизпълнение на нормативните документи, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от
01.01.2015 г.
8. Въпроси, казуси и дискусии от практиката.
ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Лектор Петър Захариев- главен експерт към НАП
Въпроси, които ще бъдат засегнати по време на семинарните занятия:
1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Прилагане
на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата.
Особености на декларирането и внасянето на авансов данък по реда на ЗДДФЛ. Нови моменти при регистрация, данъчно облагане и осигуряване на земеделски производители.
2. Промени в Закона за данък върху добавената стойност
3. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
4. Промени в Закона за местните данъци и такси
5. Промени в осигурителното законодателство
6. Промени в Данъчно- осигурителния кодекс
7. Въпроси, казуси и дискусии от практиката на приходната администрация
Цена: 125 лв. Включва: лекции, консултации, кафе-паузи, сертификат за
завършен курс
Заплаща се на „ЯНА – 2001” ЕООД
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД пл. „Св.Неделя” № 7
SWIFT BIC: UNCRBGSF IBAN: BG96 UNCR 7630 1077 9967 60
За повече информация за Съюза на българските журналисти можете да посетите http://www.sbj-bg.eu/
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени
обстоятелства.
 Курсовете се провеждат при записани над 20 участника.
 Участие само при предварително записване.
 Отстъпка при записване на втори и трети участник от една и съща фирма
по 20 лв. на човек.
За справки и записвания:
София 1303, бул. “Христо Ботев” №77 А, ет. 3,
тел./факс: 02 931 24 00, 0887 411 549
e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ДАННИ ЗА ФАКТУРА
………………………………………………………………………………………………….………..............................……………
(фирма, организация - пълното наименование)

МОЛ (за фактура)…………………………………………………………………………..……............................................……
Дан № …………………………………………………………БУЛСТАТ…….......……………………..………………………….
Гр. (с) …………................................................……Код …………ул.(ж.к.)………………………………..………....…………
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Гр. (с.) …………………………………….….код …………….ул. (жк) …………………………………………………………
№ …… бл ……… вх ……. An ……… тел./факс: ................................................ моб. тел.:...........................................
e-mail: …...…..............…….....…………………….….........
Заявяваме ........ бр. участници в семинар на тема:………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………....…………….
,модул/и ………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………….……на дата: …………………………………….……...
……………………………………….……………………………………………………………………………….…….…………
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(Име, презиме, фамилия на участника/ците )

За целта превеждаме на общо ....................... лв. с платежно нареждане от .............. 20…....г., копие от което
прилагаме към заявката за участие.
Въпрос/ите, които бих желал/а да се коментират :
………………………………………………………………………………………………………….……….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….….
МОЛЯ, ПРИКАЧЕТЕ СКАНИРАНО ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ!

