Програма
За двудневен семинар, който организира „Кей Джи Ес Консулт” ЕООД
на 15 и 16 февруари 2018 г.
Тема:
Промени в осигурителното и данъчно законодателство през 2018 г. Данъчно
облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Първи ден - 15.02.2018 г.:
Час
8.30 - 08.45
8.45 - 12.15
10.00 - 10.30
Кафе пауза

12.15 - 13.30
13.30 - 17.00
15.00 - 15.30
Кафе пауза

Тема
Регистрация
Социално, здравно и пенсионно
осигуряване - изменения и
актуални въпроси, ДОПК

Лектор
Зорница Димитрова, Нач.
Отдел “Данъчно
осигурителни практики”
в Дирекция ОДОП

Обяд
Данък върху добавената
стойност - изменения, актуална
данъчна практика

Моника Петрова,
Главен експерт по ЗДДС
НАП

Втори ден - 16.02.2018 г.:
Час
8.30 - 12.00
10.00 - 10.30
Кафе пауза

12.00 - 13.00
13.00 - 16.30
15.00 - 15.30
Кафе пауза

Тема
Закон за корпоративното
подоходно облаганеприключване на 2017 г. и
новости през 2018 г. Закон за
счетоводството - промени
Обяд
Закон за данъците върху
доходите на физическите лица изменения, особености при
попълване на годишната
данъчна декларация

Място на провеждане на семинара:
Конгресен център Глобус, Централа на КНСБ
Зала Европа
Гр. София, пл. "Македония" № 1
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Лектор
Димитър Войнов,
Главен експерт ЗКПО в
НАП, Преподавател в НАП,
Консултант

Евгения Попова,
главен експерт по
приходите в ЦУ на НАП

Зорница Димитрова Завършва Юридическия факултет
на Софийския университет през 1994 г. През 1997 г.
започва работа в Националния осигурителен институт
като юрисконсулт, като от 2001 г. се занимава с
методологията по събиране на осигурителните вноски
като началник отдел „Осигурителното законодателство”.
От началото на 2006 г., с преминаване на тази дейност
към Националната агенция по приходите, започва работа
в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”
София като началник отдел „Данъчно-осигурителна
практика”.
Моника Петрова е завършила ВИИ "Карл Маркс",
специалност "Икономика и управление на търговията"
през 1990г. Работи в системата на данъчната
администрация от 1995г. В периода 1995г. -2003г. е била
ревизиращ орган в данъчната администрация. От края
на 2003г. е методолог по прилагането на Закона за данък
върху добавената стойност в приходната администрация.

Димитър Войнов в периода от 2000 г. до 2011 г. е
експерт
в
дирекция „Данъчна политика”
при
Министерство на финансите, като взима активно участие
в: разработването на проекта на ЗКПО и последващите
законопроекти за изменение и допълнение на закона;
изготвянето на указания и становища по прилагането на
ЗКПО и счетоводното законодателство; работни срещи
на международно и национално ниво в областта на
корпоративното подоходно облагане. В периода от 2011
г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП. От ноември
2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в
областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.
Евгения Попова
има
магистърска
степен
по
счетоводство и контрол от УНСС гр. София и по публичен
мениджмънт от Университета в Лиеж, Белгия. Работи като
главен експерт по приходите в Централно управление на
НАП. От 1998 г. се занимава с методология във връзка с
облагането на доходите на физическите лица като е
работила в Министерство на финансите и Главна данъчна
дирекция. Автор съм е публикации и коментари в
специализирани списания като “Счетоводство плюс”,
„Бюджетът“, на Министерство на финансите,
„Труд и
право“ и други.
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Зала Европа е оборудвана с ултра-модерна аудио- визуална техника.

Обядът и през двата дни ще се проведе в ресторант “Morino” (в сградата на КНСБ).
Меню ще бъде тристепенно, като ще има богат избор от няколко вида супи или
салати, основни ястия, хляб, десерти и минерална вода.
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Такса за участие - 280 лв.
Отстъпка
 Такса за записване на повече от един участник от една фирма - за 2-ри и
всеки следващ участник - 220 лв.
Таксите са без ДДС и включват: лекции, консултации, учебни материали в
електронен вид, удостоверение за участие в семинар, 2 обяда и 4 кафе паузи
със сладки и соленки.
За фирми, регистринани по ЗДДС плащането се извършва към:
„Кей Джи Ес Консулт” ЕООД, ИН: 131339989,
Заплащане: по банков път,
УниКредит Булбанк АД,
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG86UNCR76301076818390,
Райфайзенбанк ЕАД
BIC:RZBBBGSF, IBAN:BG07RZBB91551006413940
За фирми, нерегистринани по ЗДДС плащането се извършва към:
„Кей Джи Ес” ЕООД, ИН: 175375093,
Заплащане: по банков път,
УниКредит Булбанк АД,
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG32UNCR70001500597739,

Допълнителна информация и записване:
Офис: София, ул. Опълченска, 102, вх. А, ет. 1, ап. 3
тел. 02/ 492 39 50, Мирослав Димитров, miro@kgs.bg
тел. 02/ 492 39 70, Аделина Колева, adi@kgs.bg
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