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ПРОГРАМА ПО ЗДДС
Проблеми свързани с данъчното третиране на лизинговите договори. Коментар на
указание на Изпълнителния директор на НАП по проблема. Коментар на
последното указание на НАП по отношение на правото на приспадане на данъчен
кредит за автомобили категория N1.
Проблеми свързани с данъчното третиране на бартерните сделки през 2014 г.
Практика на Европейския съд и ВАС по проблема.
Промени свързани с данъчната основа на безвъзмездното извършване на
подобрение на нает или предоставен за ползване актив през 2014 г.
Промени свързани с данъчната основа на доставките на стоки/услуги, налични към
датата на дерегистрация по закона.
Промени, свързани с услугите оказвани по повод на внос на стоки от трети страни.
Нова нулева данъчна ставка. Условия за удостоверяване на тази нулева ставка.
Промяна в срока за упражняване на данъчен креди за наличните към датата на
регистрация стоки/услуги.
Промени свързани с доставките на зърнени и технически култури. Режим на
обратно начисляване за тези стоки. Начисляване на данъка, документиране и
отразяване на документите в отчетните регистри. Съкратен 30-дневен срок за
възстановяване на данък за земеделските производители.
Промени свързани с отразяването на документи за доставки на отпадъци и услуги
по тяхната обработка и преработка.
Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност доставки и лица, от които може да се прилага. Условия за регистрация и
дерегистрация.
Начисляване на данъка и документиране на доставката от гледна точка на
доставчик - лице, регистрирано по специалния режим. Последици относно правото
на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставката.

ПРОГРАМА ПО ЗДДФЛ
Актуални въпроси, свързани с годишното облагане на доходите, придобити
от физическите лица през 2014 г.
•
•

•
•
•
•

Облагане, документиране и деклариране на доходите от трудови
правоотношения;
Облагане, документиране и деклариране на доходите от друга стопанска
дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия и
др.).
Особености при облагането на физическите лица - земеделски
производители.
Облагане, документиране и деклариране на доходите от наем.
Други доходи подлежащи на годишно облагане и деклариране.
Новите моменти в данъчните облекчения и в годишната данъчна
декларация.

Подаване на информация в НАП
•
•
•

•

Представяне и обсъждане на други казуси от практиката по прилагането на
ЗДДФЛ
Особености при попълването и подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1
от ЗДДФЛ за ІV-то тримесечие на 2014 г.
Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други
държави членки на ЕС за доходи, изплатени на чуждестранни физически лица
през 2014 г.;
Попълване и подаване на Справка за изплатени доходи през 2014 г.;

* 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.
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