
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

З А К О Н 

 

за изменение и допълнение на Закона за счетоводството 

(обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.,  

бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г.  

и бр. 50 от 2008 г.) 

 

§ 1. В чл. 24 накрая се добавя „и годишните доклади за дейността към тях”. 

§ 2. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Алинея 1 не се прилага, когато предприятие от групата е предприятие, 

чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.” 

§ 3. В чл. 38 се създава ал. 5: 

„(5) Когато годишният финансов отчет подлежи на независим финансов 

одит, в приложението се оповестяват поотделно начислените за годината суми за 

услугите, предоставени от регистрираните одитори на предприятието, свързани с 

независимия финансов одит, за данъчни консултации и за други услуги, несвързани с 

одита. В приложението на консолидирания финансов отчет се оповестява по 

аналогичен начин информацията, посочена в изречение първо, по отношение на 

предприятията, включени в консолидацията.” 

§ 4. В чл. 47, ал. 2 след думата „отчет” се добавя „или на чл. 23,  

ал. 2”. 

§ 5. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Наименованието се изменя така: 

„Допълнителни разпоредби” 

2. В § 1: 

а) в т. 12 думите „които по своята същност не са инвестиционна или 

финансова дейност по смисъла на приложимите счетоводни стандарти” се заличават; 

б) създава се т. 16: 

„16. „Регулиран пазар” за целите на чл. 37а е този по смисъла на  

чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти.” 

3. Създава се § 1а: 

„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на: 

1. Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 

2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните 

счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета 
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относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета 

относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки 

и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно 

годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на 

застрахователните предприятия (ОВ,  

L 224 от 16 август 2006 г.), и 

2. Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 

2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и 

консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 

83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (OB, L 157 от 9 

юни 2006 г.). 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 6. В Закона за корпоративното подоходно облагане (oбн., ДВ,  

бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 27, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и от чуждестранни лица, които са 

местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейската общност, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство”. 

2. В част втора глава осемнадесета „Дивиденти в рамките на Европейската 

общност” се отменя. 

3. В чл. 194, ал. 3 се създава т. 3: 

„3. чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на 

държава - членка на Европейската общност, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство.” 

4. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 30a: 

„§ 30a. Предоставените обезпечения по реда на отменения чл. 109 се 

освобождават.” 

5. Приложение № 1 към чл. 100, т. 1 и приложение № 2 към чл. 100,  

т. 3 и чл. 108, ал. 2, т. 1 се отменят. 

§ 7. Този закон влиза в сила от 5 септември 2008 г. с изключение на § 3, 

който влиза в сила от 29 юни 2008 г., и на § 7, който влиза в сила от  

1 януари 2009 г. 

 

 

 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2008 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 

 

 



 

 

 

М  О  Т  И  В  И 

 

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

 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството 

е изготвен с цел хармонизация с правото на Общността в областта на националното 

счетоводно законодателство в условията на пълноправно членство на Република 

България в Европейския съюз (ЕС). Законопроектът има за цел да въведе изискванията 

на Директива 2006/46/ЕО от 14 юни 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети 

на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно 

консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно 

годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други 

финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните 

счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните 

предприятия, както и някои специфични разпоредби на Директива 2006/43/ЕО от 17 

май 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно задължителния одит на 

годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на 

Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО 

на Съвета. В по-голямата си част разпоредбите на посочените директиви са въведени в 

националното ни законодателство чрез Постановление № 251 на Министерския съвет 

от 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети 

на малки и средни предприятия, както и чрез хармонизационни процеси, свързани с 

други специални закони и актове. С предложения законопроект се постига пълно 

съответствие  между правото на ЕС в областта на счетоводството и националното 

счетоводно законодателство към настоящия момент по отношение на всички 

изисквания и разпоредби, които са предмет на правна регламентация в Закона за 

счетоводството. 

Предложените промени имат за цел да въведат европейските мерки, 

предприети за модернизиране на дружественото право и за подобряване на 

корпоративното управление в Общността. В тази връзка промените в законопроекта са 

свързани с: 

· разширяване отговорността на органите на управление на предприятието 

чрез въвеждане на задължение за съставянето, своевременното 

изготвяне, съдържанието и публикуването на годишните доклади за 

дейността на предприятията (съгласно действащото законодателство в 

момента отговорността е само за финансовите отчети);  

· въвеждане на специфични изисквания за оповестяване на информация за  

стойността на услугите, предоставени от регистрираните одитори на 

предприятието, свързани с независимия финансов одит, данъчни 

консултации и други услуги, несвързани с одита;  

· ограничаване обхвата на предприятията, които могат да се възползват от 

изключенията при съставяне на консолидиран финансов отчет; съгласно 

изискванията на Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно 

консолидираните счетоводни отчети чрез законопроекта се стеснява 

обхватът на предприятията, които могат да не съставят консолидиран 

финансов отчет; когато предприятие от групата е предприятие, чиито 
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ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, 

консолидиран финансов отчет следва да се изготви. 

 

Посочените изменения засягат предимно предприятията, чиито годишни 

финансови отчети подлежат на независим финансов одит независимо от счетоводната 

база, на която изготвят своите годишни финансови отчети (национални или 

международни счетоводни стандарти). 

Със законопроекта се отстранява съществуващото несъответствие в 

счетоводната терминология предвид необходимостта от еднозначно тълкуване на 

понятията, въведени с други нормативни актове. За целта е прецизирана дефиницията 

на понятието “обичайна дейност“ в съответствие с възприетия термин в Националните 

стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и с изискванията на 

Директива 78/660/ЕИО.  

Предложените промени изцяло съответстват на изискванията и духа на 

цитираните по-горе европейски дружествени директиви.  

Практическото измерение на предложените изменения е подобряване 

корпоративното управление на българските предприятия чрез прилагане на 

съвременните европейски счетоводни практики. 

  

 

Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за корпоративното 

подоходно облагане. Предложените промени засягат данъчното третиране при 

разпределяне на дивиденти към или от компании от ЕС. Промяната се изразява в 

отмяна на съществуващите до момента условия за освобождаване на дивидентите от 

данък само по отношение на тези компании. Не се прави промяна в данъчното 

третиране на дивидентите, разпределяни между местни компании в България. 

Предложените за отмяна условия са базирани на Директива 90/435/ЕИО и въвеждат 

изискване за притежаване поне на 15 на сто от капитала на дружеството, разпределящо 

дивиденти, за период поне две години. Според Европейската комисия (ЕК) 

поставените в момента условия само към компании от ЕС, без тези условия да се 

поставят към местни компании, води до ограничаване движението на капитали между 

държавите членки, независимо че директивата дава право държава членка да поставя 

такива условия при освобождаването на дивидентите. Това становище е изразено в 

официални уведомителни писма, изпратени от ЕК. Предложените промени 

отстраняват посочените от ЕК проблемни области. Необходимостта от промените е 

продиктувана и от решение на Съда на Европейските общности (C-379/05 от 8 

ноември 2007 г.), с което държавите членки следва да се съобразят. 

Вместо поставяне на условия към местните компании се предлага отмяна на 

посочените условия към компаниите от ЕС, като мотивите са следните: 

Данъчната политика през последните години по отношение на облагането с 

данък при източника на разпределените дивиденти е насочена към намаляване на 

данъчната тежест (данъкът върху дивидентите се намали от 15 на 7 на сто, а след това 

на 5 на сто) и цели стимулиране на икономическия растеж. Отчитайки това 

обстоятелство, както и факта, че през последните 10 години към местните компании не 
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са поставяни условия за освобождаване на дивидентите от данък, въвеждането на 

допълнителни условия към тях ще бъде негативна промяна за бизнеса. В определени 

случаи дори ще се получи двукратно или многократно данъчно облагане на 

дивидентите, което противоречи на икономическата логика и на целите на данъчната 

политика. Поставянето на подобни условия ще доведе до трудности при тяхното 

изпълнение от страна на бизнеса, както и до трудности при контрола от страна на 

органа по приходите. С отмяната на поставените условия към компаниите от ЕС може 

да се очаква увеличаване на извършваните от тях инвестиции в България. 

Бюджетният ефект от промяната ще е незначителен (малка загуба), защото 

са редки случаите, в които компании от ЕС притежават под 15 на сто от български 

компании, и обратното. Когато компания от ЕС решава да инвестира в България, тя го 

прави обичайно чрез притежаване на над 15 на сто от капитала на местна компания. И 

в момента тези случаи са освободени от облагане на дивидентите. Другата причина за 

очаквания незначителен бюджетен ефект е ниската данъчна ставка на данъка върху 

дивидентите -  

5 на сто. 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Емел Етем) 

 

 



 

 

 


