
Датa

София
21 ноември 2019 г. 
29 ноември 2019 г. 

Варна
26 ноември 2019 г.

Час
Регистрация: 9:00 ч.
Начало: 9:30 ч.
Край: 16:30 ч.

Място

София
Офис на KPMG 
бул. „България“ 45/А
София 1404

Варна
Хотел „мОдус“
ул. „Ст.Стамболов“ 46

Такса за участие 
180 евро без ДДС за
участник.

Отстъпки за повече от
един участник.

Регистрация
21 ноември 2019 г.

София

Регистрация
29 ноември 2019 г.

София

Регистрация
26 ноември 2019 г.

Варна

За информация 
Биляна Маркова
bmarkova@kpmg.com
тел. +359 (2) 9697 700

 

 
„Бързи мерки“ за реформиране на ДДС
системата

Екипът на KPMG в България има удоволствието
да Ви покани на еднодневно обучение, посветено
на „бързите мерки“ от реформата в облагането
с ДДС. За удобство можете да изберете една от
две алтернативни дати.

„Бързите мерки“ (Quick Fixes) трябва да бъдат
въведени в националното ни законодателство от 1
януари 2020 г. и към момента са внесени в Народното
събрание за обсъждане.

Тъй като те изискват предварителна подготовка от
бизнеса, а съдържанието им е до голяма степен
изяснено в европейското законодателство, предлагаме
на Вашето внимание обучение по темата преди
окончателното приемане и обнародване на промените.

Ще представим новите правила, които ще се въведат
като част от „бързите мерки“, ще илюстрираме
приложението им с множество примери и казуси за
дискусия и ще обърнем внимание на евентуални
подводни камъни, които може да се очакват при
прилагането им.

За „бързите мерки“

„Бързите мерки“ са пакет от четири насоки за промяна
на съществуващите към момента правила в областта
на облагането с ДДС на вътреобщностната търговия
със стоки, както следва:

Въвеждане на единни правила за начисляване
на ДДС при режим складиране на стоки до
поискване (call-off stock regime)

Въвеждане на нови и опростени правила за
определяне ДДС третирането на верижни
доставки
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Нови по-строги документални изисквания за
доказване на вътреобщностна доставка

Нови правила във връзка с идентификационните
ДДС номера и тяхното значение в контекста на
вътреобщностната търговия.

Лектори

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

Полезна информация

Обучението ще продължи от 9:30 ч. до 16:30 ч. с
обедна почивка и две 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.

Очакваме Ви.

Калин Хаджидимов
Съдружник, Данъчни и правни услуги

      
home.kpmg/bg

 

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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