Проект!
ЗАКОН 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 от
2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г., бр. 105
от 2006 г., бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2007 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 създават ал. 5 и 6:
„(5) Когато годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит, в
приложението се оповестяват начислените суми за годината за услугите от
регистрираните одитори на предприятието, поотделно за независим 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.
(6) Алинея 5, изречение първо не се прилага, когато предприятието е включено
в консолидация и информацията е оповестена в приложението на консолидирания
финансов отчет.”
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 12 думите „които по своята същност не са инвестиционна или финансова
дейност по смисъла на приложимите счетоводни стандарти” се заличават.
2. 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.”
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Директиви 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои
видове дружества, 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни
отчети, 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и
консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и
91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните
счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ, бр. L 224 от 16 август 2006
г.); и
2. Директива 2006/43/ЕО 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 (OB, бр. L 154 от 9 юни 2006 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 6. Законът влиза в сила от 5 септември 2008 г., с изключение на § 3, който
влиза в сила от 29 юни 2008 г.

