
Датa
ЗКПО: 28.01.2020 г.
ЗДДС: 29.01.2020 г.

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

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

Такса за участие 
170 евро без ДДС за
участие в едно събитие

300 евро без ДДС за
участие в две събития 

Отстъпки за повече от
един участник.

Регистрация
28 януари 2020 г.

Регистрация
29 януари 2020 г.

Пакетна
регистрация

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

 

 
Нови дати за данъчните обучения на KPMG
в България

Поради големия интерес, добавяме две нови дати за
обученията „ЗКПО: Годишно приключване 2019 г.“
и „ЗДДС: Промени в сила от 01.01.2020 г. и
актуална практика“, които ще Ви помогнат за
процеса на приключване на финансовата 2019 г. и за
уверено навлизане в 2020 г.

ЗКПО: Годишно приключване 2019 г.

Събитието ще има за основен фокус спецификите на
годишното приключване от гледна точка на ЗКПО, като
ще обърнем специално внимание на разпоредбите,
приложими за първи път при определяне на
данъчния финансов резултат за 2019 г. Освен това, ще
получите практически насоки по отношение на:

формиране на данъчна основа за облагане с
корпоративен данък

постоянни и временни данъчни разлики

специфични суми за преобразуване на
счетоводния резултат за данъчни цели

данъци върху разходите.

Правилата ще бъдат онагледени с практически
примери и казуси за групова дискусия, както и с
актуална административна и съдебна практика.

ЗДДС: Промени в сила от 01.01.2020 г. и актуална
практика

Ще представим измененията в ЗДДС в сила от
01.01.2020 г., наред с примери и казуси за дискусия,
като ще обърнем внимание на възможни
предизвикателства, които може да се очакват при
прилагането им.

Втората основна тема на събитието ще бъде
актуалната съдебна и административна практика в
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областта на облагането с ДДС в България и ЕС от
изтеклата 2019 г. Ще бъде разгледана както
практиката на Национална агенция за приходите и
Върховния административен съд, така и тази на Съда
на Европейския Съюз.

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 за събитие.

Очакваме Ви.

Калин Хаджидимов
Съдружник, Данъчни и правни услуги

      
home.kpmg/bg
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