Р ЕПУБЛИКА БЪ ЛГАР ИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Покана за обществени консултации
на
предложение на Съвета за отпадане на задължението за съставяне на годишни
счетоводни отчети на някои видове дружества
24 юли 2009 г.
Контекст
Европейската комисия е изготвила предложение за изменение на Четвърта директива
(78/660/ЕИО) на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества
(Директивата).
Проектът предвижда въвеждане на отделна категория предприятия - „микросубекти” - тези, които
към датата на приключване на баланса не надхвърлят праговете на два от следните три
показатели:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 500 000 евро
2. нетни приходи от продажби за годината – 1 млн. евро;
3. средна численост на персонала за годината - 10 души.
Комисията предлага да бъде дадена възможност на държавите-членки да освободят
микросубектите от обхвата на Четвъртата директива в областта на дружественото право, като по
този начин ги облекчат с премахването на изискването за съставяне на годишни отчети.
Предложението за България има два основни аспекта:
1) Дали да се въведе нова категория предприятия – микросубекти? Предложенията на
Комисията за критериите (посочени по-горе), особено за нетни приходи и балансова
стойност, са изключително високи за България и може би трябва да се преразгледат за
страната ни.
2) Дали да се освободи новата категория предприятия от задължението за съставяне на
годишни счетоводни отчети?
Ефекти за България
Като страна членка България трябва да изготви позиция дали да подкрепи предложението на
Комисията, както и да оцени ефектите от евентуалното приложение на промените на национално
ниво. В тази връзка Администрацията на Министерския съвет инициира обществени консултации
за да бъдат оценени най-точно всички очаквани ефекти, произтичащи от предложението.
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Цел на консултацията
Чрез консултирането се дава възможност заинтересованите страни да предоставят своето
становище относно предложението за промяна на директивата, което ще покаже ефектите за
бизнеса. В процеса на консултации се получава ценна информация, която ще се включи в
анализа за ползите и разходите от предложенията и ще допринесе за вземането на
информирано решение.
Въпроси, обект на консултиране
Конкретно, бихме искали Вашето мнение по следните въпроси:
1) Смятате ли, че премахването на изискването за подаване на годишен счетоводен отчет ще
намали разходите Ви значително?
2) Какви да бъдат критериите, според които да се определя категорията „микросубекти” и поточно относно балансова стойност на активите и нетни приходи?
3) Вие засегната страна ли сте? (моля попълнете краткия въпросник от приложениeто)
Заинтересовани страни, на които ще се изпрати информацията с покана за предоставяне
на становище
1. Структури от публичния сектор – всички, които към момента събират информация под
различна форма, включваща счетоводни данни от предприятията;
2. Частни предприятия, които подават тази информация;
3. Неправителствени организации – представителни организации на работодателите и
работниците, съсловни организации, организации, предоставящи консултантски услуги в
тази област;
4. Ползвателите на събраната и обработена информация – структури от банковия и
небанков финансов сектор;
5. Граждани;
6. Други.
Срок на консултацията
Всички заинтересовани страни могат да предоставят своето становище в срок до 18:00 ч. на 20
август 2009 г.
Мненията и становищата, както и допълнителни въпроси можете да изпращате:
√ чрез Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=156
√ или до г-н Искрен Иванов, Администрация на Министерския съвет на ел. поща
Is.ivanov@government.bg или тел. 02/940-20-93
Допълнителни материали за информация
√ Предложението на ЕК - можете да го прочетете тук (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0083:BG:NOT).
√ Резюме за гражданите на ЕК на български език - можете да го прочетете тук
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/news/citizens_summary_bg.pdf).
√ Становище на дирекция „Стратегическо планиране и управление в АМС” – можете да го
прочетете тук (http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=156).
√ Становище на Института за пазарна икономика – можете да го прочетете тук
(http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=156).
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Благодарим за Вашето съдействие!
Приложение към Покана за консултации обществени консултации на предложение на Съвета за
отпадане на задължението за подаване на годишни счетоводни отчети на някои видове дружества
ВЪПРОСНИК
(моля попълнете и изпратете на Is.Ivanov@government.bg до 20 август 2009)
1.

Какъв вид търговец по смисъла на Търговския закон е Вашето предприятие (отбележете):
o Едноличен търговец;
o ООД
o АД
o Командитно дружество
o Събирателно дружество
o ЕООД
o Кооперация
o Клон на чуждестранно лице
o Търговец – публично предприятие

2. Какъв е годишният оборот на Вашето предприятие (отбележете):
o До 50 000 лева
o До 100 000 лева
o Над 100 000 лева
3. Вашето предприятие съставя ли Годишен финансов отчет по смисъла на чл. 26. (1) от Закона за счетоводството, а
именно (отбележете):
o счетоводен баланс;
o отчет за приходите и разходите;
o отчет за паричните потоци;
o отчет за собствения капитал;
o приложение.
4. Колко време в часове отнема съставянето на Годишния финансов отчет (съответно неговите реквизити)?
5. На каква сума годишно възлизат разходите на Вашето предприятие за съставянето на Годишния финансов отчет
(съответно неговите реквизити)?
(например, ако ползвате счетоводна къща – какъв е годишният ви разход; ако имате счетоводител колко време отнема
попълването и подаването – в часове общо, и каква е месечната му заплата )
6. Вашият годишен финансов отчет подлежи ли на задължителен финансов одит?
Да/Не
7. Колко време в часове и какви разходи отнема задължителният финансов одит?
Подобно на т.5
8. На каква сума годишно възлизат разходите на Вашето предприятие за счетоводство като цяло?
Подобно на т.5
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