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Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица 

 и данъчни облекчения съгласно СИДДО, фокус към нова СИДДО между 

България и Нидерландия  

Регистрация: 08:50 ч. 

Начало: 09:00 ч. Продължителност – 8 часа. 

Предвидени са 2 почивки по 15 мин. и 1 почивка от 30 мин. между 

панелите. 

 

1. Данък при източника и спогодбите за избягване на двойното данъчно 

облагане (СИДДО) - същност и основни принципи 

2. Общ преглед на основните разпоредби на СИДДО и тяхната 

взаимовръзка. Преглед на новата СИДДО с Кралство Нидерландия като 

основа за разбирането на СИДДО. 

3. Предистория и преговори за нова СИДДО с Кралство Нидерландия и 

връзка с Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби 

(MLI) 

4. Преглед на разпоредбите на новата СИДДО с Кралство Нидерландия: 

• Преамбюл – значение и важност 

• Персонален обхват на СИДДО 

• Данъци, обхванати от СИДДО 

• Специални дефиниции 

• Правила за определяне на „местно лице“ за данъчни цели 

• Място на стопанска дейност  

• Облагане на доходите от недвижимо имущество 

• Печалби от стопанска дейност 

• Новостите при облагането на международния транспорт 

• Свързани предприятия – принцип на независимите пазарни 

отношения 

• Облагане на доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и скрито 

разпределение на печалбата 

• Новите моменти при облагането на доходите от лихви  

• Авторските и лицензионни възнаграждения 

• Печалби от прехвърляне на имущество  

• Доходи от трудово правоотношение и директорски възнаграждения  

• Облагане на художествени изпълнители и спортисти 
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• Пенсии, анюитети и социално-осигурителни плащания 

• Особености при облагането на студенти, преподаватели и научни 

работници 

• Други доходи  

• Методи за избягване на двойното данъчно облагане използвани от 

двете държави 

• Тест за основната цел и правилото срещу злоупотреба във връзка с 

места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции. 

• Административно сътрудничество между двете договарящи 

държави – процедура за взаимно споразумение, обмен на 

информация, съдействие при събиране на данъци 

• Други разпоредби и допълнения от Протокола към новата СИДДО 

5. От кога и как ще се прилага новата СИДДО с Нидерландия и какво ще 

е действието ѝ по отношение на заварените случаи 

6. Процедура за прилагане на СИДДО съгласно чл. 135 и сл. от ДОПК. 

Прилагане на СИДДО пред платеца на доходите. 

7. Разрешаване на данъчни спорове -  процедура за взаимно споразумение 

съгласно СИДДО и Директива (ЕС) 2017/1852  

 

Лектор: Иван Антонов  завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно 

управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и 

ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на 

информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО. 

 
Цени: Членове на АССП: 93 лв; външни участници: 147 лв. 

Записване и заплащане най-късно: 21.03.2022 г. 

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия 

Банкова сметка: 

Банка: ОББ АД – клон Света София 

BIC UBBSBGSF 

IBAN BG59UBBS80021022217012 
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