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Промени в ЗКПО, данъчно облагане и счетоводно приключване 

на 2022 г. 
 

Лектор: Димитър Войнов 

Дата за провеждане: 27.09.2022 г.  

 
Вход платформа: 08:50 – 09:00 ч. 

Онлайн обучение: 09:00 – 17:00 ч.  

Обедна почивка: 12:00 – 13:00 ч. 

Между модулите две почивки по 15 мин. 

 

Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП) 

 

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при откриване на счетоводни и други 

грешки, касаещи финансовата 2021 г. Подаване на коригираща ГДД по ЗКПО за 2021 г. в срок 

до 30.09.2022 г. 

 

Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г. 

Коментар по промените в следните направления: 

- Увеличаване на необлагаемата сума 

- Възможност за плащане и на други неща освен храна 

- Възможност за натрупване в следващ месец 

- Данъчна основа за облагане 

- Изисквания за ползване на данъчното облекчение 

- Други специфики 

 

Промени в ЗКПО през 2022 г. 

- Лично ползване на фирмени активи 

- Ваучери за храна 

- Продажба с обратен оперативен лизинг 

- Контролирани чуждестранни дружества 

- Хибридни образувания 

 

Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г. 

- Данъчни постоянни разлики 

- Данъчни временни разлики 
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- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат 

- Данъчен амортизационен план 

- Данъчни загуби 

- Дивиденти 

- Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.) 

- Други 

 

Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и практика на НАП. Развитие по темата, свързана 

със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата 

енергия (Становище на МФ). 

 

 

 

Димитър Войнов е специалист по ЗКПО, данъчен и счетоводен 

консултант. В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна 

политика” при МФ. От 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, 

където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното 

законодателство. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като 

лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното 

подоходно облагане и счетоводството. Той има редица публикации в 

областта на преките данъци и счетоводството. 
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