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Съдържание на обучението

I. Данък върху добавената стойност

1. Същност и основни характеристики на облагането с ДДС

2. Общи разпоредби за приложението на ДДС на територията на страната

— Обхват на ДДС – лица и обект на облагане

— Доставки на стоки и услуги

— Освободени доставки

— Данъчно събитие и данъчна основа

— Данъчен кредит 

3. Облагане с ДДС на доставки с международен елемент

— Място на изпълнение

— Специфични доставки с международен елемент

4. Кой следва да начисли дължимия ДДС

5. Регистрация по ЗДДС, документиране на доставките, деклариране и отчитане

6. Методология на петте въпроса – универсален инструмент за решаване на всеки ДДС 

казус

II. Корпоративно облагане

1. Корпоративен данък

— Данъчно задължени лица

— Данъчна основа – определяне

— Признаваемост на разходите за данъчни цели

— Данъчни постоянни разлики

— Данъчни временни разлики

— Слаба капитализация

— Данъчно облагане при преобразуване

— Деклариране и внасяне на корпоративния данък

2. Данък върху разходите

3. Данък при източника

— Същност, обхват, деклариране и внасяне

— Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО)

III. Трансферно ценообразуване

1. Свързани лица и сделки между тях

2. Законодателна рамка

3. Методи за трансферно ценообразуване

4. Документация по трансферно ценообразуване



© 2017 КПМГ България ООД, българско дружество с ограничена отговорност и фирма-членка 

на КПМГ мрежата от независими фирми-членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл 

Кооператив („КПМГ Интернешънъл”), швейцарско юридическо лице. Всички права запазени.

Името и логото на KPMG са регистрирани търговски марки или търговски марки на 

КПМГ Интернешънъл.

Информацията, съдържаща се тук, от общ характер и не се отнася до конкретно състояние на 

никое лице или дружество. Независимо че полагаме усилия за представяне на точна и 

навременна информация, не може да се гарантира точността на данните към датата на 

получаването им или точността им в бъдеще. Не следва да се предприемат действия въз 

основа на тази информация, без съответен професионален съвет след пълно проучване на 

конкретната ситуация.

kpmg.com/bg

https://www.linkedin.com/company/kpmg-bulgaria
https://www.linkedin.com/company/kpmg-bulgaria

