Новите правила на МСФО 16 за отчитане на
лизинг. Потенциални данъчни ефекти от
тях
KPMG в България има удоволствието да Ви
покани на обучение, свързано с правилата на
новия стандарт за лизинг и ефектите от тяхното
прилагане във финансовото и данъчното
отчитане. Ще обсъдим актуални примери от
нашата практика и споделени от Вас казуси,
възникнали при подготовката Ви за прилагане на
стандарта.
С влизането в сила на МСФО 16 през януари 2019 г.
лизинговите договори се признават в баланса на
предприятията. Новият стандарт засяга основно
лизингополучателите, които до този момент са
отчитали договорите си като оперативен лизинг, като
увеличи активите и пасивите им. Тази промяна
увеличава прозрачността и сравнимостта във
финансовите отчети на предприятията и оказва
значително влияние върху:
•

Ключови финансови показатели

•

Условия по дългови споразумения

•

Плащания на база акции

•

Политиката по изплащане на дивиденти

•

Предоговаряне на условията по договорите за
лизинг и други.
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За кого е подходящо обучението
Обучението е подходящо за широк кръг от
специалисти:
•

Управленски персонал

•

Счетоводители и финансисти на различни
нива

Лектори
Темите ще бъдат представени от специалисти от
отделите „Счетоводно консултиране“ и „Данъчни
услуги” на KPMG в България.

Полезна информация
Обучението ще продължи от 9:00 ч. до 16:30 ч. с
обедна почивка и кафе-паузи. 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.
Моля да потвърдите Вашето участие
до 18 юни 2019 г.
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