
Семинарът ще обхване подробно следните теми:  

       I.          „Прилагане на СИДДО” - Първата тема от обучението ще 
разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което 
и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за 
бизнеса. 
·         двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане 
на СИДДО 
·         правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от 
СИДДО, сключени от България 
·         кога се стига до прилагане на СИДДО 
·         абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО 
·         как се чете СИДДО – точните стъпки като ключът към правилното 
й прилагане.  

    II.          Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за 
най-често срещаните видове доходи - Втората тема ще разясни как се 
четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират 
термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, 
„само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи 
от едни от най-често прилаганите СИДДО на България: 
·         лихви – СИДДО с Германия и Италия 
·         авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и 
Хърватска 
·         доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция 
·         доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство. 

 III.           Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при 
източника - Третата част от обучението ще обсъди третирането за 
целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи 
под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде 
разгледана в контекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат 
разисквани конкретни примери от практиката на ВАС и НАП. 
 
3.1.      Третиране на технически услуги в тесния смисъл:  
a.    практиката на НАП 
b.   практиката на съдилищата 
c.    третиране на технически услуги съгласно СИДДО 
 
3.2.      Третиране на консултантски услуги: 
a.    практиката на НАП 
b.   практиката на съдилищата 
c.    третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО 
 
3.3.      Третиране на маркетингови проучвания 



a.    практиката на НАП и съдилищата 
b.   третиране съгласно СИДДО 

  IV.           Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за 
целите на данък при източника  - Четвъртата част от обучението ще 
обсъди третирането за целите на данък при източника на услуги, 
попадащи под дефиницията на „авторски и лицензионни 
възнаграждения“ в ЗКПО. Темата ще бъде разгледана в контекста на 
уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разисквани конкретни 
примери от практиката на ВАС и НАП. 

1.      Третиране на авторските и сродни права: 
a.    практиката на НАП 
b.   практиката на ВАС 
c.    третиране съгласно СИДДО  

2.      Третиране на ноу-хау: 
a.    практиката на НАП 
b.   практиката на ВАС 
c.    третиране съгласно СИДДО  

3.      Третиране на ползването на оборудване 
a.    практиката на НАП 
b.   практика на ВАС 
c.    третиране съгласно СИДДО 

 


