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Съдържание на обучението

I. Основни моменти в облагането на сделки с международен елемент

1. ДДС – данък върху потреблението

2. Концепция за „място на изпълнение”

3. Методи за събиране на данъка според държавата на потребление

4. Основни въпроси, които да си зададем при доставка с международен елемент

II. Доставки на стоки

1. Внос и износ

2. Вътреобщностни придобивания и доставки (ВОП и ВОД)

— Същност

— Начисляване на данъка – изискуемост на данъка, данъчно събитие, данъчна основа, ставка 

— Документиране

— Изключения от вътреобщностния режим на облагане

— Проблемни ситуации

— Вътрешен трансфер

3. Тристранни операции

— Същност

— Начисляване на данъка и документиране

— Особености на режима в България и в ЕС

— Вериги от доставки: 

(i)  такива, които се квалифицират като тристранна операция, и 

(ii) такива, които не се квалифицират

4. Консигнация

— Предаване/изтегляне на стоката в склад на доставчика 

— Предаване/изтегляне на стоката в склад на клиента

5. Дистанционни продажби

6. Доставка с монтаж и инсталация

— Същност и ефекти 

— Проблемни ситуации, свързани с установеност на доставчика

7. Казуси за групова дискусия

III. Доставки на услуги

1. Място на изпълнение – основно правило и изключения

2. Атрибути на получателя и удостоверяването им:

— Статут – ДЗЛ или ДНЗЛ

— Качество – за бизнес цели или не

— Местоположение

3. Услуги, свързани с недвижим имот

— Обхват

— Примери

— Начисляване на данъка

4. Дигитални услуги

5. Други специфични услуги (достъп до събития, наем на превозни средства, транспортни услуги и др.)

6. Казуси за групова дискусия



© 2017 КПМГ Адвайзъри ЕООД, българско дружество с ограничена отговорност и фирма-

членка на КПМГ мрежата от независими фирми-членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл 

Кооператив („КПМГ Интернешънъл”), швейцарско юридическо лице. Всички права запазени.

Името и логото на KPMG са регистрирани търговски марки или търговски марки на 

КПМГ Интернешънъл.

Информацията, съдържаща се тук, е от общ характер и не се отнася до конкретно състояние 

на никое лице или дружество. Независимо че полагаме усилия за представяне на точна и 

навременна информация, не може да се гарантира точността на данните към датата на 

получаването им или точността им в бъдеще. Не следва да се предприемат действия въз 

основа на тази информация, без съответен професионален съвет след пълно проучване на 

конкретната ситуация.

kpmg.com/bg

https://www.linkedin.com/company/kpmg-bulgaria
https://www.linkedin.com/company/kpmg-bulgaria

