Специализиран семинар
„Годишно данъчно приключване на 2014 г.
Промени и практико – приложно аспекти в ЗКПО и ЗДДС за 2014 г.“
ПРОГРАМА

Ден първи – 13.11.2014 г.
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

14.00 – 14.15
14.15 – 15.45

15.45 – 16.00
16.00 – 17.30

Ден втори ‐ 14.11.2014 г.
10.00 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 18.00

Лектор: адв. Росен Русков

Регистрация на участниците.
I. Преглед на най‐важните промени в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 2014 г.
‐ Касова отчетност;
‐ ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ на ДДС при търговия със земеделска продукция;
‐ Промени относно лизингови доставки;
‐ Специалните проблеми при лично потребление – практика на Съда на Европейския
съюз;
‐ Фирмени стандарти и нормали за брак без корекция на данъчен кредит;
‐ Данъчна основа при замяна(бартер);
‐ Данъчна основа при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС;
‐ Данъчна основа при подобрение на нает актив;
Кафе ‐ пауза
‐ Данъчна основа при внос на стоки – промяна на чл. 55 ЗДДС;
‐ Нов чл. 36а ‐ специален режим на доставки на услуги – комисиона,
опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в
данъчната основа по чл. 55 ЗДДС;
‐Допълнение на реквизитите на Протокола по чл. 117 ЗДДС;
II.Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС;
1. Обобщение на практиката на Съда на европейския съюз относно право на
приспадане на данъчен кредит по насрещни проверки на неоткрити доставчици;
2.Проблеми, свързани с правото на данъчен кредит за леки автомобили N1
3.Префактуриране – начисляване на ДДС и право на данъчен кредит.
Кафе ‐ пауза
4. „Безвъзмездно“ подобрение на нает актив за сметка на наемателя – данъчна
основа и дата на данъчно събитие;
5. Неустойки и лихви с обезщетителен характер (чл. 26, ал. 2 от ЗДДС);
6. Случайни освободени доставки и участието им при определяне на частичен
данъчен кредит;
7. Особени случаи при вътреобщностна доставка на стоки;
8. Други казуси (при наличие на време);
Дискусия.

Лектор: Велин Филипов

Лекция ‐ Промени в ЗКПО за 2014 г.
Кафе ‐ пауза
Лекция ‐ Промени в ЗКПО за 2014 г. (продължение)
Обяд в ресторанта на хотел СИТИ
Лекция ‐ Промени в ЗКПО за 2014 г. (продължение). Годишно данъчно
приключване на 2014 г. и практико‐приложни аспекти на ЗКПО.
Кафе ‐ пауза
Лекция ‐ Годишно данъчно приключване на 2014 г. и практико‐приложни аспекти
на ЗКПО (продължение).
Дискусия.

