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СПИСАНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО ПЛЮС ДАНЪЦИ, СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ” 

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА „ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ” 

 

П Р О Г Р А М А 

ПЕТА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА  

ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ЗКПО 

София, 4-5 октомври 2017 г. 

Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“, 9.00 – 18.00 ч. 

 

Модератор: Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител, 

регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант. 

 

4 октомври 2017 г. (сряда) 

  8.30 – 9.30 ч. Регистрация на участниците 

  9.30 – 9.35 ч. Откриване на срещата – Христо Славов, управител на 

сп. „Счетоводство плюс” 

  9.35 – 9.45 ч. Встъпление на Менда Стоянова, председател на 

Комисията по бюджет и финанси към Народното 

събрание 

  9.45 – 9.55 ч. Встъпление на Бойко Атанасов, заместник-министър на 

финансите 

  9.55 – 10.00 ч. Встъпление на Велин Филипов, модератор на срещата 

 10.00 – 11.00 ч.  I модул: 

 Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна 

политика“ на Министерството на финансите, 

включително дискусия 

 

 Европейските директиви, които са приети или са в 

процес на финализиране – изисквания и очаквано 

имплементиране в България 

 

 Oбща (консолидирана) основа за облагане с 

корпоративен данък /Common (Consolidated) 
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Corporate Tax base/ – състояние на проекта и 

очаквано развитие 

 

 Участие на РБългария в проекта BEPS* и 

очаквани последици за страната 

 

*BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – Свиване 

на данъчната основа и прехвърлянето на печалби) 

 

 Връзката, взаимоотношенията и взаимодействието 

МФ – данъчни консултанти – бизнес;  Намаляване 

на административната тежест – изводи, 

перспективи и предложения**. 

 

**С участието на Велин Филипов, модератор на 

срещата 

 

 Приоритети за председателството на РБългария на 

ЕС в периода януари – юни 2018 г. в областта на 

данъците 

 

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза 

11.30 – 12.30 ч.  ІІ модул: 

Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна 

политика“ на Министерството на финансите, 

включително дискусия (продължение) 

 

12.30 – 14.00 ч. Обяд  

14.00 – 15.30 ч. ІІІ модул:  

За някои предизвикателства, които промените в МСФО 

поставят в данъчен контекст – Добринка Шишкова, 

данъчен консултант и Велин Филипов, модератор на 

срещата 

 

Проблемът с консорциумите отвъд ДДС – 

несъобразяването на корпоративното облагане със 

счетоводните правила – Пламен Донев, данъчен 

консултант 

  

 Ваучерите в контекста на ДДС и ЗКПО – настояще и 

бъдеще – Красен Кискинов, данъчен адвокат 

15.30 – 16.00 ч. Кафе пауза 
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16.00 – 18.00 ч. ІV модул:  

 Влияние на технологиите върху данъчната среда – 

Георги Симеонов, данъчен адвокат 

 Новият подход на НАП за отстраняване на грешки – 

Валентина Василева, данъчен консултант 

Административната тежест при спазване на данъчното и 

осигурителното законодателство – Павлина Калчева, 

данъчен консултант 

Дискусия по темите от деня 

 

5 октомври 2017 г. (четвъртък) 

  9.00 – 11.00 ч. V модул: 

 Практики по проверки и ревизии в областта на 

трансферното ценообразуване в Централна и Източна 

Европа, включително България – Александър 

Стефанов, данъчен адвокат 

Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗКПО в 

съдебната практика – Йордан Константинов, съдия, 

председател на I отделение на ВАС 

11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза 

11.30 – 12.45 ч. VІ модул:  

 Преглед на практиката на Съда на ЕС по преюдициални 

запитвания на български юрисдикции по данъчни дела и 

отражението им върху данъчната практика – Теодора 

Николова, съдия, председател на състав, VIII отделение 

на ВАС 

12.45 – 14.00 ч. Обяд 

14.00 – 15.30 ч. VІІ модул: 

 Среща с представители на Дирекция СИДДО на ЦУ на 

НАП, включително дискусия 

 Многостранен инструмент – практически въпроси 

и аспекти по прилагането му 

 Изменения в ДОПК във връзка със задължителния 

автоматичен обмен на информация в областта на 



4 

 

данъчното облагане – практически въпроси и 

аспекти по прилагането им 

 Развитието на практиката по трансферното 

ценообразуване – практически въпроси и аспекти 

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза 

16.00 – 17.45 ч. VІІI модул: 

 Среща с представители на ръководството на НАП,  

включително дискусия 

 Връзката, взаимоотношенията и взаимодействието 

НАП – данъчни консултанти – бизнес – изводи и 

перспективи 

 Насърчаване доброволното спазване на 

законодателството, включително в случаите на 

открити грешки (в аспект на ДДС и ЗКПО) – 

поуки и перспективи 

 Намаляване на административната тежест – 

изводи и перспективи 

17.45 – 17.55 ч. Обобщение от Велин Филипов, модератор на срещата 

17.55 – 18.00 ч. Закриване на срещата – Христо Славов, управител на 

сп. „Счетоводство плюс” 

 


