Програма
за двудневен семинар на 11 и 12 февруари 2020 г.
Тема:
Промени в осигурителното и данъчно законодателство през 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Първи ден - 11.02.2020 г.:
Час
Тема
8.30 - 9.00
Регистрация
9.00 - 12.30
Промени в ЗДДС от 2020 г. - актуална
данъчна практика и въпроси

10.30 - 11.00
Кафе пауза
12.30 - 13.30
13.30 - 17.30

15.15- 15.30
Кафе пауза

Обяд
Годишно счетоводно и данъчно
приключване на 2019 г. Промени в
ЗКПО през 2020 г. Актуална практика
и въпроси

Втори ден - 12.02.2020 г.:
Час
Тема
9.00 - 12.30
Промени и актуални въпроси по
прилагането на Закона за данъците
върху доходите на физическите лица
10.30 - 11.00
(ЗДДФЛ)

Лектор
Моника Петрова,
Главен експерт по ЗДДС
НАП

Димитър Войнов,
консултант

Лектор
Лорета Цветкова,
Главен експерт по ЗДДФЛ в
НАП

Кафе пауза
12.30 - 14.00
14.00 - 17.30

15.30 - 16.00
Кафе пауза

Обяд
Промените в социалното осигуряване
през 2020 г. - актуални практики и
въпроси

Зорница Димитрова,
експерт по данъчно и
осигурително право

Място на провеждане на семинара:
Гр. София, пл. Македония № 1, Централа на КНСБ,
Конгресен център Глобус, зала “Азия - Африка”
Семинара включва:
лекции от 4-ма изявени и доказани специалисти в своята област,
Консултации и въпроси с тях,
учебни материали в електронен вид,
удостоверение за участие в семинар,
2 обяда и 4 кафе паузи /обад в ресторант “Morino” (в сградата на КНСБ).

Конгресен център на КНСБ, оборудван с модерна аудио-визуална техника.

Обядът и през двата дни ще се проведе в ресторант “Morino” (в сградата на КНСБ).
Менюто ще се състои от салата, основно ястие, хляб, десерт и минерална вода.

Такса за участие
340 лв. без ДДС

Отстъпка за записване на 2-ри и всеки следващ участник от една фирма
Такса: 300 лв. без ДДС
Таксите включват:
лекции от 4-ма изявени и доказани специалисти в своята област,
консултации и въпроси с тях,
учебни материали в електронен вид,
удостоверение за участие в семинар,
два обяда и
4 кафе паузи със сладки и соленки.

Плащането се извършва по банков път
към „Кей Джи Ес Консулт” ЕООД:
УниКредит Булбанк АД,
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG86UNCR76301076818390,
Райфайзенбанк ЕАД
BIC:RZBBBGSF, IBAN:BG07RZBB91551006413940

Допълнителна информация и записване:
Кей Джи Ес Консулт ЕООД
Офис: гр. София, ул. Опълченска, 102, вх. А, ет. 1, ап. 3
тел. 02/ 492 39 70, 02/ 492 39 60, 02/ 492 39 50,
Аделина Колева - office@kgs.bg

