СОФИЯ 1330 п.к.26
тел./факс (02) 92 002 92
ВАРНА (052) 911 855
ПЛОВДИВ (032) 512 960
E-mail: consult@intelsoft.bg

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

ПРОГРАМА
Семинар: Осигурителното законодателство през 2021 г.
от 9:00 ч. до 16:00 ч.
9:00 часа – Откриване
Андрей Асенов – Маркетинг мениджър в СД Интелсофт

І част. Лектор: Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване
9:10 – 10:30
1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
2. Особености в социалното и здравно осигуряване на:
• лицата, по чл. 4, ал. 1 от КСО – определяне на осигурителния доход, промени, свързани с
въвеждането на сумирано изчисляване на работното време, полагането на извънреден
труд, зачитането на осигурителен стаж. Задължения на осигурителите;
• самоосигуряващите се лица;
• лицата, които полагат труд без трудово правоотношение.
10:30- 10:45 – Въпроси и отговори по темите
10:45 – 11:45
3. Права на осигурените лица.
• Изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство;
• Изплащане на парични обезщетения за безработица;
• Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с упражняване на правото на
избор на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО.
11:45 – 12:00 – Въпроси и отговори по темите
12:00 – 13:00 – Обедна почивка

ІІ част. Лектор: Малина Панайотова, ЦУ на НАП/ Радина Паунова-Маринова, ЦУ на НАП
13:00 – 15:00
•

Нови моменти при подаването и приема на данните с Декларация обр.№1; практически казуси
при подаването на данните.
• Уведомления за трудови договори- каква ще бъде промяната през 2021г.; практически казуси .
• Практически казуси при подаване на данни към НАП за изплатени възнаграждения по трудови и
извън трудови правоотношения (Справка по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ)
Електронни услуги на НАП.
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15:00 – 15:15 – Въпроси и отговори по темите

III Част. Лектор: Андрей Асенов, Маркетинг Мениджър, СД Интелсофт
15:15 – 16:00
• Промени в нормативната уредба за 2021 г. и тяхната реализация в ПП TERES;
• Други новости в продукта TERES и дискусия по други проблеми.
Семинарът ще се проведе само в интернет среда (онлайн) посредством платформата
GoToWebinar или ZOOM в зависимост от броя на участниците.
Такса за участие:
При заплатена такса за участие до 22.12.2020 г. вкл. – 70.00 лв. без включен ДДС.
При заплатена такса за участие след 31.12.2020 г. – 90.00 лв. без включен ДДС.
Към посочената цена се добавя ДДС. Фактура ще Ви бъде издадена в законно установения срок
след извършване на плащането.
За регистрация попълнете и изпратете приложената към това писмо „Заявка за участие“ на
адрес: seminari@intelsoft.bg. Всички заявки ще бъдат приемани и потвърждавани с обратен имейл.
Плащането извършете по банков път на следната сметка.
Банкова сметка BG70 UNCR 9660 1005 5500 17 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК .
Основание за плащане: Такса семинар 20.01.2021 г.
Линкът за участие в семинара ще получите до 11.01.2021 г. на заявения от Вас e-mail адрес в
изпратената заявка за участие.
Технически изисквания за участие в семинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или
мобилен телефон. За участие в дискусиите ще е необходим и работещ микрофон на съответното
устройство. За успешното участие в семинара е необходима и стабилна интернет връзка.
Ако прецените, че темите в този семинар, ще бъдат полезни на ваши близки и познати, моля
препратете този имейл към тях или ни изпратете техни координати.
Ако в процеса на онлайн семинара при вас възникне технически проблем не се безпокойте, ще
Ви предоставим персонална възможност да гледате запис на лекциите.
За тези от Вас, които до този момент не са участвали в събития през интернет, в периода от 11
до 19 януари 2021 ще имат възможност да се свържат с наш специалист за да тестват техническото си
средство за участие.
Лице за контакт: Боряна Йорданова - тел. 02/92 002 92
За писмото:
Последвайте ни и във фейсбук страницата на СД „Интелсофт“ https://www.facebook.com/payrollintelsoft/
С уважение,
Екипът на Интелсофт
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