
 

  

 

П Р О Г Р А М А 

Есенен семинар 

гр. Копривщица, 25 – 27 ноември 2022 г. 

Място на провеждане:  

Народно читалище „Хаджи Ненчо Палавеев – 1869“,  

 гр. Копривщица 

 

25 НОЕМВРИ – ПЕТЪК 

  15,00 – 18,00 ч.  

„Осигуряване при трансгранични ситуации“ 

1. Командироване на наети и самостоятелно заети лица в държава - член на ЕС. 

Актуални казуси от практиката. 

2. Работа на територията на ЕС и извън ЕС. Актуални казуси от практиката. 

3. Координация на системите за социална сигурност 

между Обединеното кралство и Европейския съюз. Актуални казуси от 

практиката. 

ЛЕКТОР: Петя Гинина – главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-

осигурителна практика“ – гр. Пловдив, екип „Осигурително законодателство“. 

 

 

18,00 - 18,30 

Рекламна презентация на фирма Бултехсервис, предоставяща услуга за 

дигитализация на входящи документи 

Представянето включва презентация на софтуера "DDM" и демонстрация на 

работата на процеса по дигитализация. 
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26 НОЕМВРИ, СЪБОТА 

10,00 – 16,00 ч.   

ПРОГРАМА ПО ЗКПО 

Ваучери за храна - промени през 2022 г. и данъчна практика на НАП и МФ: 

- Увеличаване на необлагаемата сума 

- Възможност за плащане и на други неща освен храна 

- Възможност за натрупване в следващ месец 

- Данъчна основа за облагане 

- Изисквания за ползване на данъчното облекчение 

- Други специфики 

Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и данъчна практика на НАП и МФ: 

- Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на 

НАП) 

- Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във 

връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект 

върху отчитането на бъдещи финансирания. 

- Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на 

фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците) 

- Разходи за озеленяване 

- Обезценка на вземане с падеж 31 декември 

- Брак на стока в резултат на превоз от куриерска фирма 

- Безвъзмездно прехвърляне на лизингов актив на трето лице 
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- Лично ползване на автомобил, когато няма документ за гориво 

- Фактуриране на консумативи (ток, вода и др.) от физическо лице наемодател 

- Социални политики в полза на членове на семейството на работник/служител 

- Поемане от служителя на част от стойността на социалната придобивка 

- Други 

Други промени в ЗКПО през 2022 г. 

- Лично ползване на фирмени активи 

- Продажба с обратен оперативен лизинг 

- Контролирани чуждестранни дружества 

- Хибридни образувания 

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2022 г. 

Очаквани промени в ЗКПО през 2023 г. 

ЛЕКТОР: Димитър Войнов  - данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното 

подоходно облагане и счетоводство, член на ИПСБ“. 

ОБЕДНА ПОЧИВКА: 12,30 – 13,30 ч. 

27 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ,  
 
10,00 – 12,00 ч.  
ДДС-онлайн търговия, електронни магазини и практика на НАП 

 

1. Електронна търговия – приложими специални режими -общи правила, 

документиране и отчитане. 

2. Разглеждане на актуални казуси на НАП по темата. 

3. Обсъждане на други въпроси. 

 
ЛЕКТОР: Даниела Даракчиева – методист по ЗДДС в НАП – гр. Пловдив. 
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