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На 28 и 29 май 2013 г. в НДК гр. София беше проведена Първата национална
експертна конференция по прилагането на данъците. Организатори на мероприятието
бяха Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България, Списание
„Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” и Списание „Счетоводна
политика”.
Формата и целта на форума бяха иновативни и различни спрямо провежданите до
този момент мероприятия в страната.
Целта на Националната конференция беше да се поставят на професионално
разглеждане проблемни теми и области от двата най-приложими материални данъчни
закони – ЗДДС и ЗКПО, да се обсъдят експертно възможни решения и на тази база да
се формулират писмени предложения за нормативни промени и/или издаване на
задължителни тълкувателни становища, които да бъдат предоставени на вниманието
на законодателната и изпълнителната власт (Народното събрание, МФ и НАП), с оглед
да бъдат взети под внимание при изготвянето на промени в материалното данъчно
законодателство за 2014 г. и в настоящата и бъдеща работа на компетентната
администрация.
Темите за обсъждане и дискусия бяха предварително подбрани от модератора на
конференцията, като по ЗДДС бяха включени 18 въпроса и по ЗКПО – 13 въпроса.
В работата на конференцията през двата дни участваха около 150 човека – около
110 участници и около 40 гости. Следва да се отбележи активното присъствие и
участие на колегията. Официален гост беше г-н Бойко Костов, председател на ИДЕС,
който взе участие в работата на форума по ЗКПО.
Модератор на конференцията беше г-н Велин Филипов, дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, заместникпредседател на УМС на ИДЕС.
Във всеки от двата дни на работата на конференцията бяха изнесени по два
основни доклада.
Основните доклади по прилагането на ЗДДС бяха на:
 г-жа Мина Янкова, началник отдел „Косвени данъци”, Дирекция „Данъчна
политика” в Министерството на финансите, и
 г-жа Калина Златанова, данъчен консултант
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Основните доклади по прилагането на ЗКПО бяха на:
 г-н Росен Иванов, директор на Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”
в ЦУ на Националната агенция за приходите и г-жа Цветана Янкова, държавен
експерт по приходите, Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на
Националната агенция за приходите, и
 г-н Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор,
счетоводен и данъчен консултант, заместник-председател на УМС на ИДЕС.
По време на конференцията беше проведена ползотворна експертна дискусия по
предварително определените теми и въпроси, предмет и на основните доклади. Бяха
споделени и разисквани различни професионални мнения и виждания по отделни
проблемни области на ЗДДС и ЗКПО.
Двата дни на конференцията протекоха при интензивна работа и обмяна на
експертни становища както по време на официалната работа в залата, така и в
кулоарите на форума. Конференцията успя да провокира сериозен и задълбочен
професионален дебат по разискваните теми и проблеми.
Предстои изготвянето на писмен заключителен документ от националната
конференция с формираните по време на нейната работа мнения и заключения по
разглежданите области в ЗДДС и ЗКПО с конкретни предложения за нормативни
промени и/или издаване на задължителни тълкувателни становища, който ще бъде
предоставен на вниманието на законодателната и изпълнителната власт (Народното
събрание, МФ и НАП). Документът ще бъде публикуван и на вътрешния сайт на
ИДЕС.
Признание за идеята, формата, темите, модератора, лекторите, организацията,
работата и резултатите от проведената Първа национална експертна конференция по
прилагането на данъците са изключително високите оценки, поставени от гостите и
участниците на мероприятието.
Целта на националната конференция е да стане ежегоден професионален форум,
на който поетапно експертно да се обсъждат въпросите и проблемите на данъчното
законодателство, който да допринася за развитието на данъчната нормативна уредба и
практика в страната и да бъде в помощ на цялата колегия при упражняване и
развитието на професията ни.
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