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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ.№302-01-55/24.10.2003 г.							Проект



З  А  К  О  Н

çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî
(Îáí., ÄÂ, áð. 98 îò 2001 ã.; èçì. è äîï., áð. 91 îò 2002 ã.)


§ 1. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
§ 2. Създава се чл. 5а:
“Чл. 5а. (1) Бюджетните предприятия прилагат сметкоплан и счетоводни стандарти, утвърдени от министъра на финансите, които се обнародват в “Държавен вестник”.”
(2) Стандартите и сметкопланът по ал. 1 и методическите указания по прилагането им се разработват и актуализират от Министерството на финансите въз основа на:
1. изискванията на Европейския съюз за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор;
2. счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото ръководство за държавна финансова статистика, издадено от Международния валутен фонд;
3. международните счетоводни стандарти за публичния сектор на Международната федерация на счетоводителите;
4. изискванията на българското законодателство по отношение на бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бюджетните предприятия.
(3) По въпроси, неуредени в сметкоплана и стандартите по ал. 1, за бюджетните предприятия могат да се прилагат разпоредбите на стандартите, приложими за другите предприятия, по ред, определен от министъра на финансите.”

§ 3. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:
“(3) Министърът на финансите може да определи в бюджетните предприятия да се начисляват амортизации.”
§ 4. В чл. 23 ал. 4 се изменя така:
“(4) Бюджетните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на сметкоплана, счетоводните стандарти и методическите указания по чл. 5а.”
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите “на бюджетните предприятия” се заличават.
2. Създава се ал. 5:
“(5) Формата и съдържанието на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите.”
§ 6. В чл. 33, ал. 3 след думите “при условия” се поставя запетая и се добавя “в срокове, периодичност”.
§ 7. В чл. 37 се създава ал. 4:
“(4) За бюджетните предприятия редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните и междинните финансови отчети се определят от министъра на финансите.”


Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………… 2003 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.



ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî


Ñúñ çàêîíîïðîåêòà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî ñå öåëè ïîñòèãàíåòî íà ìàêñèìàëíî ñúîòâåòñòâèå íà ñ÷åòîâîäíîòî çàêîíîäàòåëñòâî â Ðåïóáëèêà áúëãàðèÿ ñ èçèñêâàíèÿòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà îò÷åòíîñòòà, ñòàòèñòèêàòà è áþäæåòèðàíåòî íà ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð, êàêòî è ñúñ ñ÷åòîâîäíàòà ðàìêà, ïðèíöèïèòå è êîíöåïöèèòå íà Ìåòîäè÷åñêîòî ðúêîâîäñòâî çà äúðæàâíà ôèíàíñîâà ñòàòèñòèêà 
(GFSM 2001), èçäàäåíî îò Ìåæäóíàðîäíèÿ âàëóòåí ôîíä, êàêòî è ñ ïðèåòèòå îò Ìåæäóíàðîäíàòà ôåäåðàöèÿ íà ñ÷åòîâîäèòåëèòå Ìåæäóíàðîäíè ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè çà ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð (ÌÑÑÏÑ).
С влизането в сила на Закона за счетоводството от 1 януари 2002 г. се положиха изцяло нова основа на нормативната уредба и нов подход при регламентирането на счетоводната отчетност в Република България. В Закона за счетоводството са определени принципните положения и изисквания за осъществяване на счетоводните системи в предприятията, в т. ч.  в бюджетните предприятия. В сравнение с отменения Закон за счетоводството отпаднаха много конкретни текстове, съдържащи изисквания към отчитането на специфични счетоводни обекти, а други бяха заменени с препратки към приложимите счетоводни стандарти. Съгласно разпоредбата на чл. 23 от Закона за счетоводството предприятията изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, приети от Борда по международни счетоводни стандарти, утвърдени от Министерския съвет, а бюджетните предприятия  -  на базата на счетоводни стандарти за публичния сектор, разработени въз основа на приетите от Международната федерация на счетоводителите (IFAC) Международни счетоводни стандарти за публичния сектор, утвърдени от министъра на финансите.
Това изискване за отчетността на бюджетните предприятия следва да бъде променено, тъй като в обхвата на МССПС не попадат редица съществени въпроси, като измерване на бюджетния дефицит, функционален разрез на разходите, отчетност за целите на бюджетирането и др.

Ìåæäóíàðîäíèòå ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè çà ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð íà IFAC èìàò çà öåë äà ïîñòèãíàò õàðìîíèçèðàíå íà ñ÷åòîâîäíàòà ïðàêòèêà â ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð ñúñ ñòàíäàðòèòå çà áèçíåñ ïðåäïðèÿòèÿòà ÷ðåç ìàêñèìàëíî âúçìîæíîòî èì äîáëèæàâàíå êúì òÿõ. Ðåäèöà îò ñúäúðæàùèòå ñå â òÿõ ïîñòàíîâêè, êîíöåïöèè è ïðèíöèïè ñà èíêîðïîðèðàíè îò Ìåæäóíàðîäíèòå ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè, èçäàäåíè îò Êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíè ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè, è êàòî öÿëî â òÿõ íå ñå àêöåíòèðà âúðõó äåôèíèöèè, êëàñèôèêàöèè è ñòðóêòóðèðàíå íà èíôîðìàöèÿòà îò ãëåäíà òî÷êà íà ìàêðîèêîíîìè÷åñêèÿ è ôèñêàëíèÿ àíàëèç. Òàêà íàïðèìåð ìåæäóíàðîäíèÿò ñ÷åòîâîäåí ñòàíäàðò çà ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð, òðåòèðàù îò÷åòèòå çà ïàðè÷íèòå ïîòîöè (IPSAS 2 Cash Flow Statements), ãðóïèðà êàñîâèòå ïîòîöè â òðè îñíîâíè íàïðàâëåíèÿ – ïîòîöè îò îïåðàòèâíà, èíâåñòèöèîííà è ôèíàíñîâà äåéíîñò, è îïðåäåëÿ ôîðìàò íà îò÷åòà çà êàñîâèòå ïîòîöè, ðàçëè÷àâàù ñå îò ôîðìàòà íà îò÷åòà çà êàñîâîòî èçïúëíåíèå íà áþäæåòà, èçïîëçâàíà â Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå çà èçìåðâàíå è ïðåäñòàâÿíå íà áþäæåòíèÿ äåôèöèò è íà äðóãè âàæíè ìàêðîèêîíîìè÷åñêè àãðåãàòè ñïîðåä ñòàíäàðòèòå íà Ìåæäóíàðîäíèÿ âàëóòåí ôîíä, êàòî ïðèõîäè è ïîìîùè, ðàçõîäè, òðàíñôåðè, âúíøíî è âúòðåøíî ôèíàíñèðàíå è äð.
От друга страна, прилаганият от бюджетните предприятия от 2001 г. сметкоплан, утвърден от министъра на финансите, е със структура от сметки, основана като цяло на концепциите и счетоводната рамка на Международния валутен фонд (GFSM 2001) за отчетността на публичните финанси и на Европейската система на национални сметки (ESA 95). Акцентът при разработването на сметкоплана бе поставен върху осигуряването на финансова информация за целите  на  макроикономическия анализ, тъй като такива са изискванията на основните потребители на финансова информация за публичния сектор в България – Народното събрание, Министерския съвет, Българската народна банка, Националния статистически институт, международните институции, банките и другите финансови институции, изследователските институти, рейтинговите агенции и др. Присъединяването към Европейския съюз ще изисква спазването на определени критерии, изготвени в съответствие с цитираните методологии, между които са и икономическите показатели и параметри за публичния сектор, като бюджетният дефицит и дълг, около които в бъдеще следва да се фокусира отчетността на публичния сектор в България.
Íàëèöå ñà è äðóãè ñúùåñòâåíè ðàçëèêè ìåæäó ìåæäóíàðîäíèòå ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè çà ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð íà IFAC è ñ÷åòîâîäíàòà ðàìêà íà GFSM 2001 è ESA 95, êàòî íàïðèìåð: 
·	ñòàíäàðòèòå íà IFAC íå ïîçâîëÿâàò èçìåðâàíåòî íà áþäæåòíèÿ äåôèöèò è äðóãè âàæíè ôèñêàëíè ïîêàçàòåëè - âúíøíî è âúòðåøíî ôèíàíñèðàíå, ðàçãðàíè÷àâàíå íà äàíú÷íèòå îò íåäàíú÷íèòå ïðèõîäè è äð.;
·	ñòàíäàðòèòå íà IFAC íå òðåòèðàò è íå äåôèíèðàò ôóíêöèîíàëíà êëàñèôèêàöèÿ íà ðàçõîäèòå;
·	ñòàíäàðòèòå íà IFAC íå ñúäúðæàò êëàñèôèêàöèÿ íà òðàíçàêöèèòå è íà àêòèâèòå è ïàñèâèòå ñ ìåñòíè è ÷óæäåñòðàííè ëèöà;
·	ðàçëè÷èÿ â îáõâàòà  è ïðîöåäóðèòå íà êîíñîëèäàöèÿ;
·	ðàçëè÷èÿ ïðè ïðèçíàâàíå íà ïðèõîäè îò ïîìîùè è äàðåíèÿ; 
·	ðàçëè÷íè ðàçðåçè íà êëàñèôèöèðàíå íà ôèíàíñîâèòå àêòèâè è ïàñèâè; 
·	ðàçëè÷íî òðåòèðàíå íà ïðåîöåíêè.
Във връзка с поетите ангажименти от страна на държавата за придържане към отчетните принципи, концепциите и изискванията на международните институции, както и към законодателната рамка по устройството и структурата на публичните финанси и в частност на бюджетния процес  налага се становището, че еднозначното преориентиране на отчетността на бюджетните предприятия само в посока към Международните счетоводни стандарти за публичния сектор на IFAC е нецелесъобразно и нереалистично. Във връзка с това възприемането на МССПС може да се извърши само при съобразяване с установената в страната към настоящия момент счетоводна рамка, която следва да бъде водеща и да се запази. 
От особено важно значение е въвеждането на програмното бюджетиране, което ще изисква и разработване на методология за отчетността при тази система на бюджетиране по въпроси, нерегламентирани в Международните стандарти за публичния сектор, като измерване и разпределяне на разходите по програми, индикатори на изпълнението и др.
Предвид изложеното разработването на счетоводни стандарти за публичния сектор би следвало да се базира на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор на IFAC, доколкото те са съвместими с възприетата  счетоводната рамка на  GFSM 2001 и ESA 95.
С предлаганите изменения и допълнения на Закона за счетоводството се постига в максимална степен разширяване на базата, въз основа на която се разработват и актуализират основните подзаконови актове, регламентиращи счетоводството на бюджетните предприятия – сметкоплан, счетоводни стандарти и методически указания по тяхното прилагане, като се запазват съществуващите счетоводна рамка, принципи и концепции на отчетност на публичните финанси и се създават предпоставки за прилагане на изискванията както на международните институции и организации, така и на българското законодателство по отношение на отчетността и бюджетирането на публичния сектор.   
Íàé-ñúùåñòâåíèòå ìîìåíòè â çàêîíîïðîåêòà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî ñà:
·	Ïðåäëàãà ñå â îòäåëíà ðàçïîðåäáà äà ñå ðåãëàìåíòèðàò âñè÷êè èçèñêâàíèÿòà ïî îòíîøåíèå íà ñìåòêîïëàíà è ñ÷åòîâîäíèòå ñòàíäàðòè íà áþäæåòíèòå ïðåäïðèÿòèÿ. 
·	Çàêîíîâî ñå ðåãëàìåíòèðà ðàçøèðåíàòà áàçà, âúç îñíîâà íà êîÿòî ñå ðàçðàáîòâàò è àêòóàëèçèðàò ñìåòêîïëàíúò è ñ÷åòîâîäíèòå ñòàíäàðòè íà áþäæåòíèòå ïðåäïðèÿòèÿ.
·	Създава се възможност по въпроси, за които няма специфичен регламент в сметкоплана и в счетоводните стандарти за бюджетните предприятия, да се прилагат по ред и начин, определени от министъра на финансите, разпоредбите на стандартите, приложими за небюджетните предприятия.
·	Предвижда се цялата уредба, свързана със счетоводството и отчетността на бюджетните предприятия, включително с формата и съдържанието на междинните и годишните финансови отчети, да се разработва и актуализира от Министерството на финансите и съответно да се утвърждава от министъра на финансите. 
С изменението, с което се предлага министърът на финансите да определя реда за начисляване на амортизации в бюджетните предприятия, се дава възможност за по-гъвкаво отразяване на бъдещи решения в тази посока.
Предложеният законопроект има за цел постигането на максимално съответствие и сближаване на отчетността на публичния сектор в Република България с изискванията на европейската и международната практика в тази област, което ще отговори на потребностите от финансова информация за целите на управлението и макроикономическия анализ и ще спомогне за по-голяма прозрачност и ефективност в управлението на бюджетната сфера.
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