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Съдържание на обучението
Данък при източника върху доходи на юридически лица

‒ Общи положения

- Принципи на данъчно облагане
- Понятието „местно лице”
- Понятието „място на стопанска дейност” 
- Възникване на двойно данъчно облагане и инструмент за разрешаване на 

конфликта
‒ Видове доходи
‒ Данъчна основа и данъчна ставка 
‒ Удържане, деклариране и внасяне на данъка
‒ Освобождаване от облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане
‒ Данъчно облагане на нетна база

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
‒ Общи характеристики, същност и значение
‒ Принцип на облагане при различните видове доходи на юридически лица
‒ Концепция за притежател (бенефициент) на дохода
‒ Процедури по прилагане на СИДДО 

- Стандартна процедура

- Опростена процедура

- Възстановяване на внесен данък при източника

‒ Инициативи и документи на ОИСР, касаещи прилагане на СИДДО
- Промени в Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на ОИСР
- Многостранната конвенция, свързана с данъчните спогодби за предотвратяване 

свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (MLI)

Доходи от чужбина
‒ Приоритет на СИДДО над ЗКПО
‒ Данък, удържан в чужбина
‒ Данъчна загуба от източник в чужбина
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Информацията, съдържаща се тук, е от общ характер и не се отнася до конкретно състояние на 
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