ПРОГРАМА
НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Данъчното законодателство в България през погледа на експертите

16 ноември 2018 г.
ВУЗФ, зала 501, ет. 5

9.00 - 9.30 Регистрация и кафе
9.30 – 10.00 Официално откриване
доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси
(ВУЗФ)
Тошко Тодоров, зам.-председател на Сметната палата
Николай Гунчев, зам.-председател на Съюза на юристите в България
Васко Райчев, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в
България (ИДЕС)
проф. д-р Огнян Симеонов, председател на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори
10.00 – 12.15 ПЪРВИ ПАНЕЛ – Приложение на ЗДДС - юридически аспекти,
времева рамка, консенсусни характеристики, отворени въпроси, проблеми.


10.00 – 11.45 Икономически и правни аспекти на ДДС

Данъчно законодателство 2019 – Закон за данък върху добавената
стойност
Моника Петрова, началник отдел “Данъчно-осигурителна практика”,
дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Централно
управление на НАП
Правилата на системата за облагане с ДДС през призмата на
комплексните /пакетните доставки
Здравка Видолова, дипломиран експерт-счетоводител, член на ИДЕС

Реформата за единно ДДС пространство в ЕС в контекста на
трансграничните финансови измами. Съдебно-счетоводни експертизи
при фиктивни доставки от България в други държави от ЕС
доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра “Счетоводство и
контрол”, ВУЗФ; проф. д-р Симеон Ананиев, председател на УС на
Българската асоциация на вещите лица и експертите
Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби по ЗДДС – съдебна
практика
Йордан Константинов, съдия от Върховния административен съд


11.45 – 12.15 Дискусия

Модератор: доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ
12.15 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.15 ВТОРИ ПАНЕЛ – Приложение на ЗКПО и ЗДДФЛ


13.00 – 14.45
юридически

Икономически и правни аспекти на ЗКПО и ЗДДФЛ,
аспекти,

времева

отворени въпроси, проблеми.

рамка,

консенсусни

характеристики,

Данъчно законодателство 2019 – Закон за корпоративното подоходно
облагане
Моника Петрова, началник отдел “Данъчно-осигурителна практика”,
дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Централно
управление на НАП
Счетоводни аспекти на корпоративното подоходно облагане
Пламен Донев, д.е.с. старши мениджър “Корпоративни данъци”, “Делойт
България” ЕООД
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица,
2019 г.
Жасмина Саздова, държавен експерт, дирекция „Данъчно-осигурителна
методология“, Централно управление на НАП
Тема
Станимира Друмева, съдия от Административен съд - Бургас


14.45 – 15.15 Дискусия

Модератор: доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ
15.15 – 15.30 Кафе пауза
15.30 – 17.15 ТРЕТИ ПАНЕЛ –

Данъчно производство - юридически аспекти,

времева рамка, консенсусни характеристики, отворени въпроси, проблеми.


15.30 – 16.45 Приложение на ДОПК
Ревизии при особени случаи чл.122 и сл. от ДОПК – съдебна практика
Петя Желева, съдия от Върховния административен съд
Съдебната практика за отговорността на трети лица в данъчното
право - институтите на чл.19 ДОПК
Йордан Константинов, съдия от Върховния административен съд

Основания за допустимост на ревизионните актове в съдебното
производство
Веселина Канатова-Бучкова, адвокат, специалист по данъчни дела,
Пловдивска адвокатска колегия
Предложения за законодателни промени в Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс
Жасмина Саздова, държавен експерт по приходите, дирекция „Данъчноосигурителна методология“ в ЦУ на НАП
За някои пропуски в процедурите за данъчна ревизия съгласно ДОПК
доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор, ВУЗФ, гл. ас. д-р Бисер Райнов,
ВУЗФ


16.45 – 17.15 Дискусия

Модератор: доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ
17.15 – 17.25 Изводи от конференцията и закриване

