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ПРОГРАМА ПО ЗКПО 

Лекция - Облагане доходите на юридическите лица по ЗКПО - подготовка за 
годишно данъчно приключване на 2014 г 

 Авансови вноски до края на 2014 г. Внасяне, коригиране и деклариране. 
Нови моменти в данъчното приключване на 2014 г: 
- обезценяване на вземания; 
- облагане на задължения; 
- неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на 
годината; 
- данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; 
- други промени. 
Промени в годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2014 г. 

  

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2014 г: 

Данъчни постоянни разлики:    разходи, несвързани с дейността, скрито 
разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси 
и брак на активи. 

Данъчни временни разлики:    преоценки на активи и пасиви; провизии за 
задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; 
регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни 
разлики; 

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели: сделки 
на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при 
регистрация по ЗДДС. 

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки 

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина 

Данъчно третиране на дивиденти 

Данъчно третиране при преобразуване на дружества: вливане; сливане; 
разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции. 
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Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица: сделки с 
финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни 
възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.; възстановяване на 
данък при източника. 

Данъци върху разходите: социални разходи; представителни разходи; разходи, 
свързани с експлоатация на превозни средства. 

  

  

 

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

За абонати на списание "Наръчник на икономиста"   130 лева с ДДС. 

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

За абонати на списание "Наръчник на икономиста"   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; 

Доплащане, по желание, 20 лева за един обяд 
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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