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СЕМИНАР 

 
Уважаеми дами и господа, Българската 
Търговско-Промишлена Палата организира 
семинар на тема: 

 
ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА 
НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДДС И ПРАВИЛНИКА 

ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ 
на 14 – 15 декември 2006 г. 

 
Лектор: г-жа Младенка Миланова, данъчен 

консултант 
 

в БТПП, София, ул. Искър 9, зала А 
 
Програма: 
 
14.12.2006 г. /четвъртък/ 
 
09.00 ч. – Регистрация 
09.30 ч. – Откриване на семинара 

- Общи разпоредби 
- Режим на облагане с ДДС 
- Режим на данъчно облагане на доставките с 
място на изпълнение територията на  
Р България 

- Режим на данъчно облагане на доставките 
между Р България и държавите членки на 
ЕС 

- Режим на данъчно облагане на доставките 
между Р България и страните извън ЕС 
/трети страни/ 

11.00 ч. - Кафе пауза 
11.15 ч. – Вътреобщностна търговия със стоки 

- Вътреобщностни доставки на стоки 
- Вътреобщностно придобиване на стоки 
- Облагане на доставките на нови 
транспортни средства 

12.45 – 13.30 ч. – Обяд 
13.30 ч. – Новите данъчни режими 

- Дистанционни доставки 
- Вътрешнообщностни тристранни операции 
- Облагане по ЗДДС на доставките на 
природен газ и електрическа енергия 

- Облагане по ЗДДС на електронните 
доставки 

- Облагане по ЗДДС на туристическите 
услуги 

- Облагане на вътреобщностните услуги 
15.00 ч. – Кафе пауза 
15.15 ч. – Облагаеми и освободени доставки и  

придобивания 
- Дискусия 

17.00 ч. – Край на занятията 
 

 
 

15.12.2006 г. /петък/ 
09.00 ч. – Облагане на вноса и износа за страните,  

нечленки на ЕС 
- Данъчно събитие по смисъла на ЗДДС 

10.30 ч. – Кафе пауза 
10.45 ч. – Данъчни ставки и ред за начисляване на  

ДДС 
- Данъчен кредит 
- Регистрация и дерегистрация 

12.30 – 13.30 ч. – Обяд 
13.30 ч. – Документиране на доставките 

- Деклариране и отчитане на доставките 
15.00 ч. – Кафе пауза 
15.15 ч. - Принудителни административни мерки и  

административно-наказателни  
разпоредби 

- Дискусия 
17.00 ч. – Край на семинара 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 
 

Фирма...........................................................……. 

Адрес.............................................................……. 

Тел.................................................................…….. 

Факс...............................................................…….. 

Е-mail...................................................................... 

Предмет на дейност............................................... 

................................................................................. 

Име на представителя........................................... 

................................................................................. 

Длъжност............................................................... 

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят 
попълнена регистрационната форма на  

факс: 02/8117 490 или  e-mail: interdpt@bcci.bg, 
в срок до 11.12.2006г. /понеделник/ 

За контакти: тел.: 02/811 74 89, 811 74 21 
 

Таксата за участие в семинара е 120 лв. /с ДДС/ и 
включва: обучение; материали; кафе паузи; работни 
обяди. 
 

Моля, отбележете как ще заплатите таксата: 
- по банков път  

БУЛБАНК  
IBAN: BG17 BFTB 7630 1000 3081 19 
BIC код: BFTBBGSF  

- в брой на касата на БТПП,  
ул. Искър 9, София. 

 

Данни за данъчна фактура: 
БУЛСТАТ........................................................ 
МОЛ............................................................... 

 


