
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС  

Годишно данъчно приключване на 2010  
26 ноември 2010, хотел Железник - Стара Загора  

08.30 – 17.30 часа, лектор: Димитър Войнов – Старши експерт 

 

1. Трудово законодателство за хора в неравностойно положение 

2. Промени в ЗКПО, в сила от 01 януари 2010 г. 

• възстановяване на данък при източника за чуждестранни лица; 
• разходи за дарения; 
• отклонение от данъчно облагане; 
• данъчни облекчения; 
• данъчно третиране при асоциирани и съвместни предприятия; 
• други. 

3. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2010 г.  

• данъчни постоянни разлики  /непризнат разход за ДДС; разходи за дарения; скрито 
разпределение на печалба; липси /брак на активи и др./; 

• данъчни временни разлики /преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; 
неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата 
капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики/; 

• други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели /сделки на 
регулиран пазар /борса/; неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при 
регистрация по ЗДДС; 

• данъчни амортизации, завеждане, амортизиране и отписване на активи от данъчния 
амортизационен план, преустановяване начисляването на амортизация; последващи 
разходи свързани с амортизируеми активи / ремонт или подобрение /; 

• допускане на счетоводни грешки; 
• лихви по заеми; 
• пренасяне на данъчни загуби от страната и от чужбина; 
• разпределяне на девиденти; 
• авансови вноски – внасяне и намаляване; 
• данъци върху разходите / социални разходи; представителни разходи; разходи свързани 

с експлоатация на превозни средства /; 
• отклонение от данъчно облагане. 

4. Счетоводни и данъчни въпроси по ЗКПО, свързани с търговията с редуцирани емисии на 
парникови газове. 

5. Разходи по заеми  / текущо отчитане или капитализиране / - счетоводно отчитане и данъчно 
третиране. 

6. Счетоводно отчитане съгласно приложимите счетоводни стандарти и данъчно третиране по 
ЗКПО при: 

• продажба на предприятие; 
• прехвърляне на активи (апорт); 
• прехвърляне на обособена дейност; 
• преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне); 
• замяна на акции и дялове. 

7. Отчитане съгласно приложимите счетоводни стандарти (международни и национални): 
определяне цената на придобиване; завеждане на придобитите активи и пасиви; отчитане на 
репутация. 

8. Данъчно третиране по ЗКПО при: 

• продаващия и купуващия; 
• преобразуващите се и приемащите дружества; 
• акционерите /съдружниците в преобразуващите се и приемащите дружества. 

9. Други въпроси 


