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Брекзит, Митници и Данъци 2019   
 
Програма 

 
4 декември 
Час Тема Презентатори 

09:00 - 09:30 Регистрация на участниците    

09:30 - 09:45 Откриване Питър Весел 

09:45 - 11:00 Брекзит:        

 Търговията между ЕС и 

Великобритания сега и след 

31 март 2019 г. Потенциално 

въздействие върху вноса и 

износа в България 

 Мита в търговията между ЕС и 

Великобритания? 

 Възможни преходни правила  

 Препоръки   

Михай Петре 

 

Денница 

Димитрова 

11:00 - 11:30 Кафе пауза    

11:30 - 13:00  Защитни мерки срещу вноса на 

стомана:  

 Кои продукти са в обхвата на 

мерките и страни на произход 

Процедура за изпълнение на 

ниво ЕС 

 Защитни мерки - временни и 

окончателни - разграничение 

и въздействие 

 Ограничения и мониторинг на 

квотата 

 Изключения в зависимост от 

произхода на стокитe 

Михай Петре 

 

  

 

Козмин Динка 

  

13:00 - 14:00 Обяд   

14:00 - 15:15 Система REX  

 Какво представлява системата 

REX, условия за регистрация и 

нейнoто значение 

 Собствено сертифициране на 

произхода. Последици и 

отговорност на търговците 

 Календар за въвеждане 

Опростени митнически 

процедури  

 Декларация за внос, 

попълнена в 30-дневен срок 

преди представянето на 

стоките 

Денница 

Димитрова  

  

Михай Петре 

15:15 - 15:45 Кафе пауза    

15:45 - 17:00 Новa дефиниция за „износител“ 

в сила от 30 юли 2018г. 

 Кой може да бъде износител?  

 Последици от митническа и 

ДДС гледна точка  

 Какво се случва след 31 март 

2019г.? (срокът, в който 

Автоматизираната система за 

износ AES следва да бъде 

въведена) 

 

Денница 

Димитрова  

 

Михай Петре 

  

 

 5 декември 
Час Тема Презентатори 

09:00 - 09:30 Регистрация на участниците   

09:30 - 09:45 Откриване  Питър Весел 

09:45 - 11:00 Въвеждане на задължителната 

документация за трансферно 

ценообразуване – очаквани промени  

 

Александър 

Стефанов 

11:00 – 11:30 Кафе пауза  

11:30 - 12:00  Новите правила за ограничаване на 

лихвите и правила за 

контролираните чуждестранни 

корпорации (CFC правила) 

-  практически примери  

Васил Ленков 

12:00 - 12:30 Данъчни аспекти на новия МСФО 16 

Лизинг  – новите правила в ЗКПО  

Пламен Донев 

12:30 – 13:00 Корекции при трансферно 

ценообразуване и митническа 

основа   

 

Денница 

Димитрова  

13:00 - 14:00 Обяд  

14:00 - 14:30 Ваучери: промени в ДДС 

третирането от 2019 г. 

Георги 

Симеонов 

14:30 - 15:15 Предложенията на Европейската 

комисия за бъдещето на ДДС 

системата – фокус върху 

„неотложни поправки“ до 2019 г. и 

понятието за сертифицирано 

данъчнозадължено лице 

 

Питър Весел 

  

Георги 

Симеонов 

15:15 – 15:45 Кафе пауза  

15:45 - 16:15 Важни промени в ДДС и акцизното 

законодателство от 2019 г. 

Денница 

Димитрова 

16:15 - 17:00 Актуални теми от данъчната 

практика. Други важни промени в 

данъчното, осигурителното и 

счетоводното законодателство от 

2019 г. 

Валентина 

Лукова, 

Пламен Донев  

и др. 

17.00 Коктейл  
 

 


