Софтуер за фирмено управление

Уважаеми дами и господа,
„Синтез-66“ ООД и „Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да
организират за Вас семинар, който ще се проведе на 19 декември (сряда) 2018 година, от
9:00 часа, в град Стара Загора, хотел „Сити“, зала „Загора“.
Темите на семинара са:
• Счетоводно приключване на 2018 година – практически акценти
• Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г. и
очаквани промени за 2019 г.
Лектор: Маргарита Добрева - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор,
счетоводен и данъчен консултант;
• Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2018 г. и 2019 г.
• Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената
стойност
• Специални разпоредби, свързани с годишното приключване
• Актуални казуси, данъчна и съдебна практика от 2018 г.
Лектор: Валентина Василева – данъчен консултант;
• АЖУР® L - Полезни решения
Лектор: Царка Михайлова – мениджър продажби, Бонев Софт Одитинг ООД.
• АЖУР® L - Дискусия по поставени въпроси

Всеки участник в семинара получава:
•
•
•

Сертификат за участие;
Отговор на поставени въпроси и казуси по време на семинара.
Кафе – паузи, обяд

Свързаните с темите на семинара въпроси и казуси може да изпращате
предварително на електронен адрес: office@sintez66.com

Софтуер за фирмено управление

Програма:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Регистрация, настаняване
Откриване
Лекции
Кафе-пауза
Лекции
Обяд
Лекции
Кафе-пауза
Лекции

08:45 – 09:00
09:00 – 09:05
09:05 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:00

Цена за участие с включен ДДС:
•
•

156 лв. за първи участник;
144 лв. за всеки следващ участник.

Моля да заявите участието си в семинара и брой участници най-късно до
10.12.2018 год. (местата са ограничени), като попълните онлайн заявка на адрес:
http://sintez66.com/seminari/19122018/
или изпратите попълнен талон за участие на e-mail: office@sintez66.com или
тел/факс: 042 601495.
Банкова сметка на „Синтез-66“ ООД :

УниКредит БУЛБАНК, клон Ст. Загора
IBAN: BG22UNCR76301074992062
BIC: UNCRBGSF

Телефони за допълнителна информация: 042 601495; 042 602164; 0887 216612.

Очакваме Ви!
гр. Стара Загора
Октомври 2018 год.

С уважение: Илонка Пенчева - управител
„Синтез-66“ ООД

Софтуер за фирмено управление

ТАЛОН
за участие в семинар на „Синтез-66“ ООД и „Бонев Софт Одитинг” ООД
на 19 декември 2018 г. от 9:00 ч.
в град Стара Загора, хотел „Сити”, Зала „Загора“
Фирма
………………………………………………………………………………………….................
БУЛСТАТ .................................................... ИН по ДДС ............................................................
Град ........................................................................... Пощенски код ..........................................
Адрес
………………………..……………………………………………………………………..……
E-mail
……………………………………………………………………………………………………..
МОЛ ........................................................................... телефон: ....................................................

Във връзка с получената покана заявявам следното:

Брой участници
1

Единична цена, в лева

Стойност, в лева

156.00

156.00

144.00
ОБЩА СТОЙНОСТ

Брой участници, желаещи вегетарианско (постно) обедно меню: ...................................

Заявител: ..................................

