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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ




Проект!


ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО


(Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 91 от 25.09.2002 г.)

§1. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко информация за:
	наименование на документа и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;

дата на издаване на документа;
информация за идентифициране на издателя и получателя на документа – наименование, адрес, БУЛСТАТ и номер по националния данъчен регистър; 
описание на предмета на стопанската операция (вкл. натурално изражение при необходимост) и стойностното й изражение;
	име, фамилия и подпис на съставителя на документа.”

2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко информация за:
	наименование на документа и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;

дата на издаване на документа;
описание на предмета на стопанската операция (вкл. натурално изражение при необходимост) и стойностното й изражение;
	име, фамилия и подпис на съставителя на документа.”

§2. В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Предприятията изготвят и представят годишните си финансови отчети на база Международните стандарти за финансови отчети, а малките и средни предприятия на база Международните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети от Съвета по международни счетоводни стандарти, одобрени и издадени от Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители съгласно изискванията на чл.23а и утвърдени с обнародвана в Държавен вестник заповед на министъра на финансите.”
2. В ал.5 думите “Международните счетоводни стандарти” се заменят с “Международните стандарти за финансови отчети”.

§3. Създава се чл.23а:
“Чл.23а (1) Пълното издание на Международните стандарти за финансови отчети и Международните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети от Съвета по международни счетоводни стандарти задължително се издава и отпечатва ежегодно от Института на дипломираните експерт-счетоводители не по – късно от 31 август на годината, през която са приети съответните изменения и допълнения от Съвета по международни счетоводни стандарти.
 (2) Официалният превод на български език на Международните стандарти за финансови отчети и Международните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети от Съвета по международни счетоводни стандарти се осъществява и одобрява от комисия, определена от Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, която е утвърдена и работи съгласно изискванията и под надзора на Съвета по международни счетоводни стандарти. 
(3) В състава на комисията задължително участва един представител на Министерство на финансите определен от министъра на финансите или упълномощено от него лице.”

§4. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т.15:
	“15. “Малки и средни предприятия” са тези, определени в Закона за малките и средни предприятия.

§5. § 5 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се изменя така:
	“§ 5. (1) Разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4 от този закон влизат в сила както следва:
	за предприятията по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 4 - от 1 януари 2003 г.;

за предприятията, които не попадат в обхвата на т.1 и не отговарят на изискванията за малки и средни предприятия и предприятията по чл.23, ал.4 - от 1 януари 2005 г.;
за предприятията, които не попадат в обхвата на т.1 и отговарят на изискванията за малки и средни предприятия – от началото на отчетния период, следващ годината през която влизат в сила Международните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, утвърдени от Съвета по международни счетоводни стандарти.

	По-ранното прилагане на Международните стандарти за финансови отчети е допустимо по избор на предприятието от 1 януари 2003 г.


	Предприятие, което през един отчетен период е изготвило и представило годишния си финансов отчет на база Международните стандарти по реда на чл.23, ал.3, няма право да променя приетата вече база. 


	Предприятията по § 5, ал.1, т.1 задължително прилагат като официална база Международните стандарти за финансови отчети, утвърдени от Съвета по международни счетоводни стандарти.”


§6. § 7 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се изменя така:
	“§ 7. (1) До влизане в сила на чл.23, ал.3 предприятията изготвят и представят годишните си финансови отчети на база приети от Министерския съвет национални счетоводни стандарти, разработени при максимално съобразяване с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети и недопускане на противоречия с основните положения за съставяне на финансови отчети, както и с принципите установени в отделните Международни стандарти за финансови отчети, приети от Съвета по международни счетоводни стандарти.
		(2) Към Националния съвет по счетоводство се създава комисия за разработването на Проект за изменение и допълнение на националните счетоводни стандарти. Членовете на комисията са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители или служители на Министерство на финансите. Членовете на комисията се определят с писмен документ, подписан от Председателя на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители и Председателя на Националния съвет по счетоводство. 
 (3) Националният съвет по счетоводство представя в Министерство на финансите Проект за изменение и допълнение  на националните счетоводни стандарти не по – късно от 30.09.2004 г.”

§7. В § 8 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя както следва:
	“(1) Националният съвет по счетоводство, създаден с §9 на отменения Закон за счетоводството става постоянен консултативен орган към Министерство на финансите, който:
1.разработва и съгласува нормативни актове, свързани със счетоводството и независимия финансов одит, и
2. предприема действия за развитието и усъвършенстването на счетоводната професия и практика в България.”   
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал.3 думите “Международните счетоводни стандарти” се заменят с “Международните стандарти за финансови отчети”.

Преходни и заключителни разпоредби

§8. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.   





София, 19.11.2003 г. 					Н.П. КОСТА КОСТОВ:






М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за счетоводството

Целта на предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството е да се продължи усъвършенстването на нормативната база в областта на счетоводството и хармонизирането й със световната и европейска практика в тази област.
Първата група изменения и допълнения е насочена към промяната на нормативната база, регламентираща задължителните реквизити на първичните счетоводни документи, с което се цели въвеждане на принципа на минимално държавно регулиране на тези обществени отношения.
Втората група промени е насочена към дефиниране приложното поле на Международните стандарти за финансови отчети и на Международните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети от Съвета по международни счетоводни стандарти.
Третата група промени цели да се регламентира процедурата за превод и издаване на международните стандарти за финансови отчети в Република България.
Измененията и допълненията на Закона за счетоводството са в следните насоки:
1. Реквизити на първичните счетоводни документи
Засиленият финансов и данъчен контрол по отношение на документирането на стопанските операции и факти е израз на желанието на законодателя да въведе строга отчетност, с цел избягването на данъчните измами. Стопанската и данъчна практика, обаче, показва, че строгите формални изисквания по отношение на първичните счетоводни документи, не води до намаляване броя или размерите на укритите данъчни задължения или неправомерно ползвания данъчен кредит. Сега действащото данъчно и счетоводно законодателство, регламентиращо първичните счетоводни документи, на практика води до значителни затруднения, както и до нееднакво прилагане на закона от страна на органите на данъчната администрация. В едни случаи те признават, а в други не данъчни фактури с липсващ реквизит, който в същността си няма значение за идентифицирането на страните по сделката или предмета на самата стопанска операция, а по-скоро са предмет на вътрешнофирмен контрол. В подкрепа на това виждане са някои решения Върховният административен съд, с които той отменя актове на данъчната администрация, в частта им на непризнат данъчен кредит и непризнати разходи, поради формален аргумент – липса на задължителни реквизити по първични счетоводни документи. Основният мотив при тези решения е, че преценката за редовността на притежаваната от получателя данъчната фактура, с оглед изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството, е не само за цялостното й оформяне с изискваните реквизити, а преди всичко по същество, което означава, отразеното в нея да съдържа информация за наличието на действително осъществена, в посоченото време, между регистрирани лица - индивидуализирани с признаците им, за реален - натурално и стойностно изразен, предмет облагаема сделка.
В този смисъл, промяната на чл. 7 има за основна цел силно да ограничи тази противоречива данъчна и съдебна практика, чрез дефиниране само на онези реквизити в първичните счетоводни документи, без които те не биха могли да бъдат надеждни носители на информацията, необходима за доказване на действителността на сделката, в случаите на съдебно или данъчно производство.
Чрез предлаганото свеждане до минимум на задължителните реквизити на първичните счетоводни документи се създава възможност да се придаде повече съдържание на заложения в чл. 4, ал. 2, т. 3 от Закона за счетоводството, принцип за предимство на съдържанието пред формата.
Изрично е дефинирана възможността, стопанските субекти, по свое усмотрение, да добавят други данни и реквизити върху първичния счетоводен документ, с която допълнително да конкретизират съдържащата се в документа информация, от гледна точка на нуждите на вътрешнофирмения контрол или по други съображения.
2. Предложените промени относно приложението на Международните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия се налага поради няколко причини:
Следване на вече възприетата държавна политика за прилагане на международни стандарти при изготвяне на финансовите отчети на предприятията в България;
Възприетите действия от Съвета по международни счетоводни стандарти за разработване и предстоящото утвърждаване на Международни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия;
Високите разходи, които би понесла както държавата, така и предприятията за преминаване от 01.01.2005 г. от Национални счетоводни стандарти към Международни стандарти за финансови отчети и впоследствие от Международни стандарти за финансови отчети към Международни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Именно поради тази причина в предложения законопроект се предвижда предприятията, които вече са изготвили финансовия си отчет на база международните стандарти да нямат право да променят избраната вече база;
За периода до приемането на Международни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия се предлага тези предприятия да прилагат Националните счетоводни стандарти, което налага тяхното усъвършенстване. В тази връзка в предложения законопроект са предвидени конкретни стъпки за осъществяването му, което обуславя и утвърждаването на Националния съвет по счетоводство като постоянен консултативен орган към Министерство на финансите.
Законопроектът предвижда Националния съвет по счетоводство да се занимава с въпросите, отнасящи се до разработването и съгласуването на нормативни актове, свързани със счетоводството и независимия финансов одит и развитието на счетоводната професия и практика в България.

3. Процедура за превод и издаване на международните стандарти:
Предвидено е предоставяне на дейностите по превод и издаване на стандартите на Института на дипломираните експерт-счетоводители, който е единствената професионална организация в страната, създадена и работеща по силата на специален закон. 
Предоставянето на неправителствена организация на тези дейности се налага поради:
	фактът, че ИДЕС е подписал договор с частната организация, която притежава правата върху стандартите, съгласно който е оторизиран да издава Международните стандарти за финансови отчети на територията на страната;
необходимата компетентност и професионализъм за издаването им, които в момента държавата не може да осигури, докато професионалната организация ИДЕС може да отговори на посочените изисквания;
необходимостта от финансиране на тези дейности; държавата не е предвидила такъв финансов ресурс в бюджета си, докато ИДЕС има възможността да ги финансира чрез калкулиране на разходите в продажната цена на изданията.
	Законопроектът предвижда, въпреки че дейностите по превода и издаването са възложени на неправителствена организация, да се запази нормативния характер на международните стандарти чрез утвърждаването им със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в държавен вестник. По този начин държавата запазва своя контрол в цялостния процес.
В законопроекта е предвиден конкретен регламент по изпълнение на горните процедури.

	Доколкото МСС са обичайни правила, към които препраща чл.23, ал.3 от ЗСч, то няма пречка, те да бъдат приети като такива от органа на управление на ИДЕС, което ще ги превърне и в задължителни за членовете на ИДЕС. За да са задължителни и за предприятията, които ще ги прилагат е необходима и заповед на Министъра на финансите за утвърждаването им, с която ще се удостовери, че именно това са обичайните правила, по които ще се изготвят годишните финансови отчети, като тази заповед ще придаде и нормативна задължителност на стандартите. Така ще имаме общ ненормативен акт, който ще задължава предприятията да прилагат именно тези обичайни правила.
Доколкото чл. 4, ал.1, т.12 от ЗДВ предвижда, че в официалния раздел се обнародват  нормативни актове на други държавни органи, когато това е предвидено в закон, нито Закона за счетоводството, нито Закона за независимият финансов одит предвиждат обнародването на МСС. Няма пречка обаче, ако на основание чл.4,ал.1, т.8 от ЗДВ, ако се приеме, че утвърждаването следва да е от министъра на финансите и това е предвидено в закона  - заповедта да се обнародва.
В подкрепа на изложените мотиви са и решения на Конституционния съд: решение №10 от 1994 г. и №3 от 2000 г., в които се застъпва тълкуванието, че е възможно възлагане на изпълнението на определени държавни функции на неправителствени организации, стига това възлагане да е направено със закон.




София, 19.11.2003 г. 				Н.П. КОСТА КОСТОВ:




