Автоматизирани системи за управление на
счетоводно-икономическите отдели

Покана
Каним ви на уебинар през 2021 г. ! Ще дискутираме:
1. Семинари на тема „Трудово и осигурително законодателство през 2021 г."

Лектор: Малина Панайотова - Директорът на IT дирекцията на НАП
Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване
Експерти от ОмегаСофт
Семинарът ще се проведат на следните дати:
13.01.2021 г.,
15.01.2021 г.,
18.01.2021 г.,
22.01.2021 г.,
25.01.2021 г.,
27.01.2021 г.
Семинарите ще бъдат целодневни с начален час 10:00 ч.
2. Семинар на тема „ ЗДДФЛ и ЗДДС през 2021 г."

Лектор: Лорета Цветкова - експерт по приходите към ЦУ на НАП
Валентина Василева – данъчен консултант ЗДДС и ППЗДД
Семинарът ще се проведе на дата 03.02.2021 г.
Семинарът ще бъдат целодневен с начален час 09:00 ч
3. Семинар на тема „ ЗКПО през 2020 и 2021 г. Годишно приключване на 2020 г."
Лектор: Димитър Войнов – експерт по ЗКПО
Семинарът ще се проведе на дата 04.02.2021 г
Семинарът ще бъдат целодневен с начален час 09:00 ч

Цената за участие в уебинарите е 100 лв без ДДС до 22.12.2020 включително,
и 120 лева без ДДС след тази дата.
За участие в семинара трябва да имате предварителна подготовка за работа през
платформата ZOOM на желаното от Вас устройство. След извършване на
плащането за участие /най-късно в седемдневен срок/, ще получите линк, с който да
се регистрирате за участие в семинара.
При анулиране на участие в срок до 15 календарни дни преди датата на уебинара не се
дължат неустойки. При анулиране между 15 и 10 календарни дни преди датата на
уебинара се дължи неустойка в размер на 50% от цената, а при 10 и по-малко
календарни дни преди датата на уебинара, в това число и неявяване на семинар неустойка в размер на 100% от цената
Moля да заявите участието си в семинара и брой участници на e-mail:
seminar@variant-i.com; office@variant-i.com или телефони 0888 /395125 и 092 660796.

Автоматизирани системи за управление на
счетоводно-икономическите отдели

ТАЛОН
за участие в уебинар на “Омега Софт” ООД
Фирма ...........................................................................................................................
БУЛСТАТ........................................................ИН по ДДС.........................................
Град ................................................................. Пощенски код...................................
Адрес .............................................................................................................................
e-mail .............................................................................................................................
МОЛ............................................................................... телефон: ...............................
Във връзка с получената покана заявявам следното:

Семинар/ дата

Единична цена Единична цена Стойност в
Брой
лева
участници в лева до дата в лева след дата
22.12.2020

22.12.2020

Дата
1. Семинари
на тема „Трудово и осигурително законодателство през 2021 г."
13.01.2021

100

120

15.01.2021

100

120

18.01.2021

100

120

22.01.2021

100

120

25.01.2021

100

120

27.01.2021

100

120

2. Семинар на тема „ ЗДДФЛ и ЗДДС през 2021 г."
03.02.2021

100

120

3. Семинар на тема „ ЗКПО през 2020 и 2021 г. Годишно приключване на 2020 г."
04.02.2021

100

120

ВСИЧКО:
ДДС:

20%

ВСИЧКО С ДДС:

Гл. счетоводител: ....................................
Моля изпращайте Вашите заявки на е-mail: seminar@variant-i.com;office@variant-i.com
или на телефон/факс 092/620796 , 092/660796.
При възникнали въпроси можете да звъните на посочените телефони, както и на

GSM 0888/395125 – Цветелина Фердинандова

