
ДА ПОПРАВИМ ДАНЪЧНИТЕ СИСТЕМИ

Семинар в София на тема офшорни компании, данъчна справедливост, източници на
чувствителна данъчна информация и как да ги използваме безопасно

Кой не може да избяга от данъци и кой минава метър? „За Земята“ ви кани на семинар, в 
който ще ви запознаем с темата за укриването на данъци през офшорни компании и ще ви 
научим да сглобявате пъзела на данъчните трикове, които прилагат големите риби. Не, 
няма да ви учим къде и как да криете данъци. Искаме с ваша помощ да запълним 
обществения дефицит от хора и медии, които разбират от данъчна справедливост и правят 
нещо по въпроса. 

Семинарът е еднодневен. Дати  на провеждане: 27 и 28 ноември 

РАБОТНА ПРОГРАМА

9.30 – Защо се занимаваме с данъци? Базови понятия, четирите данъчни „р“

10.00 – Глобалната данъчна картина: бедност и данъци, офшорни зони и приказка за 
банана. Половинчатата данъчна реформа на ОИСР 

10.45 – Проектът DEAR: стремеж към промяна, която работи за всички

11.15 – Кафе пауза



11.30 – Проблеми на данъчната справедливост в България – факти и дискусия. Законът
„Пеевски – Цонев“ и други бодливи казуси от българската данъчна практика

12.30 – Обяд 

14.00 – Основни принципи на разследващата журналистика: как да разберем какво 
става в действителност, като пазим информаторите си в безопасност

14.40 – Работа с публиични регистри: демонстрация и упражнения. Как да се доберем до
данъчните тайни, скрити в Търговския регистър. Да сглобим пъзела със сайтовете на 
Министерския съвет, Министерството на финансите, Народното събрание, Националната 
агенция за приходите, Концесионния регистър, ИСУН, АУЕР и т.н. 

15.40 – Кафе пауза

15.50 – Къде зимуват данъците: индивидуални и групови задачи със състезателен 
характер 

16.30 – Ролева игра: как си взаимодействат правителството, гражданското общество, 
медиите, компаниите и техните лобисти по горещи данъчни казуси

17.30 – Да сме активни по данъчни въпроси и да останем в безопасност. Къде можем 
да публикуваме нашите разкрития. Анализ на резултатите от деня и личен ангажимент

18.00 – Закриване на семинара

Регистрацията става през следния линк: http://goo.gl/forms/7sVAIBU2gY

Ако имате въпроси пишете с текст в заглавието “Семнар за данъчна справедливост” на 
info@zazemiata.org

www.zazemiata.org; 

блог: taxdog.wordpress.com
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