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Облагане на доходи на чуждестранни лица и процедурни аспекти 

при прилагане на СИДДО 

 
Лектор: Десислава Канева 

 

Дата: 17.06.2022 г. /петък/ 

Вход платформа: 09:15 - 09:30 ч. 

Начало: 09:30 ч. до 15:00 ч. 

Почивки: 2 по 15 минути и 1 по 45 минути. 

 

ПРОГРАМА: 

 

А. Общи принципи при облагане на чуждестранни лица 

 

1. Кога доходите на чуждестранни лица подлежат на облагане в България. 

2. Данък при източника или корпоративен данък. 

3. Кога имаме нужда от СИДДО. 

 

Б. Прилагане на данъчни облекчения по СИДДО 

 

I. Обща и облекчена процедура за прилагане на СИДДО – условия 

 

II. Облекчена процедура за прилагане на СИДДО  

1. Облекчена процедура в казуси. Доходи от консултантски услуги. Доходи от 

продажба на актив. Доходи от посредничество. Доходи от прехвърляне на дялове.  

2. Последици при неспазване на процедурата – кога настъпват?  

3. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК – защо?  

 

III. Обща процедура по прилагане на СИДДО.  

 

1. Кога се стартира процедурата за прилагане на СИДДО, кой я стартира, какви документи 

се прилагат при подаване на искане за прилагане на СИДДО и защо. 

2. Какво се изследва при проверката за прилагане на СИДДО и защо. 

3. Какви документи обосновават претенцията ни. 

4. Какво ни дава становището за наличие на основания за прилагане на СИДДО и докога 

действа. 

5. Какво е становище за липса на основания за прилагане на СИДДО и кога се издава? 

Блокира ли то окончателно претенцията за облекчения и в кои случаи?  

 

IV. СИДДО с Нидерландия, в сила от 31 юли 2021 г.  

 

1. Прилагане на облекченията – 01.01.2022 г.  
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2. Нови данъчни ставки при източника. 

3. Нови правила за МСД и нови правила срещу отклонение от данъчно облагане. 

4. Становище за прилагане на СИДДО с Нидерландия. 

 

Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в 

областта на международното данъчно облагане, с множество 

специализации в страната и чужбина в областта на международното 

данъчно право, ЕС Директивите в областта на данъчното облагане и 

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за 

приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на 

двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното 

законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема 

международно данъчно облагане. 

 
 

mailto:office@assp.bg
http://www.assp.bg/

