
   

 

   

Данък при източника и предизвикателства 
в тълкуването и прилагането на СИДДО 

Облагането на чуждестранни лица с данък при 
източника се прилага от много години в 
България, но достатъчно добре ли познаваме 
принципите и механизма на действие на този 
данък? 

България има сключени близо 70 спогодби за 
избягване на двойното данъчно облагане 
(СИДДО), но знаем ли как да тълкуваме и 
прилагаме тези СИДДО? 

Това са само малка част от темите, с които ще се 
запознаете на обучението на KPMG, посветено на 
данък при източника и прилагане на СИДДО. Ще 
научите и актуални примери от нашата практика и 
споделени от Вас казуси. 

За Ваше удобство можете да изберете една от 
двете алтернативни дати на провеждане. 

На обучението ще се запознаете с:  

• Основни принципи при облагане с данък при 
източника на доходи на чуждестранни 
юридически лица и изисквания за определяне 
на размера на данъка, декларирането и 
внасянето му  

• Прилагане на СИДДО като инструмент за 
избягване на двойното данъчно облагане  

  

Датa 
7 юни 2019 г.  
10 юни 2019 г.  
 
Час 
Регистрация: 8:30 ч. 
Начало: 9:00 ч. 
Край: 15:30 ч. 
 
Място 
Офис на KPMG  
бул. „България“ 45/А 
София 1404 
 
Такса за участие  
140 евро без ДДС за 
участник. 
 
Отстъпки за повече от 
един участник. 

Програма  
(PDF 310KB)  

 
Регистрация 
7 юни 2019 г.  

 
Регистрация 

10 юни 2019 г.  
 

За информация  
Биляна Маркова 
bmarkova@kpmg.com 
тел. +359 (2) 9697 700  
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• Инициативи на международно ниво, които ще 
имат отражение върху прилагането на СИДДО  

• Актуални теми от съдебната практика и 
указания на приходните органи  

• Принципи на облагане в България на доходи 
от източник в чужбина  

Лектори 

Темите ще бъдат представени от специалисти с 
дългогодишен опит в отдел „Данъчни услуги” на 
KPMG в България. 

Полезна информация 

Обучението ще продължи от 9:00 ч. до 15:30 ч. с 
обедна почивка и кафе-пауза. Не е необходима 
предварителна подготовка. Материали и кетъринг са 
осигурени от организаторите. 

Всеки участник ще получи удостоверение от „КПМГ 
България“ ЕООД за участие в обучение, което 
включва 6 учебни часа.  

Очакваме Ви! 
 
Калин Хаджидимов 
Съдружник, Данъчни и правни услуги 
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Поверителност | Правни условия  
 
Получавате това съобщение от KPMG в България. Това е непоискано търговско съобщение по 
смисъла на Закона за електронната търговия. Ако не желаете да получавате повече съобщения, моля, 
натиснете тук.  
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