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СТАНОВИЩЕ
Относно: Предложение за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните
счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите
Предложението
Настоящото предложение на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Четвърта директива (78/660/ЕИО) на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои
видове дружества (Директивата) е свързано с възможността държавите-членки да освободят
„микросубекти” от обхвата на директивата. По този начин „микросубекти” ще бъдат облекчени
чрез премахване на изискването за съставяне на годишни финансови отчети. Представеният
проект предвижда въвеждане на отделна категория предприятия - „микросубекти”, а това са тези,
които към датата на приключване на баланса не надхвърлят праговете на два от следните
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.
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Проблем
Изискванията на счетоводната директива се отнасят до всички дружества с ограничена
отговорност и акционерни дружества в Общността, без значение на техния размер и мащаб.
Според анализ на ЕК в някои случаи компаниите подготвят счетоводни документи, свързани
единствено и само с информационни задължения, които произтичат от законодателството, без
реално да имат нужда от подобна отчетност. От друга страна, микросубектите като малки
компании или стартиращ бизнес изразходват относително много повече ресурси от големите
компании, за да спазят законовите изисквания, което ги поставя в неравностойно положение.
Ненужният административен товар отклонява ресурси на фирмите от основната им дейност, чрез
която добавят стойност в икономиката, към осъществяване на ненужни дейности или задачи,
които водят до повече разходи от ползи. ЕК е стигнала до извода, че задължението за водене на
счетоводна отчетност за микросубектите, както са дефинирани от Комисията, представлява
ненужен административен товар в преобладаващия брой случаи.
Съставянето на стандартизирани счетоводни отчети и пр. са механизми, които са необходими за
бизнеса на големи компании, в които много по-голям кръг инвеститори имат интерес и нямат
начин или е скъпо да си наберат релевантна информация за състоянието на компанията по друг
начин – чрез проучване, пряк контакт с мениджърите и др. От друга страна, при микросубектите
по-голяма роля играе доверието, личните взаимоотношения, „вътрешната информация”, която
имат партньорите. Стандартизирането на финансовата отчетност не е задължително за този вид
компании, но дори да е необходима финансова информация от някои финансови институции като
банки, застрахователни компании и пр. – нищо не пречи на фирмите да я доставят, но само до
степента и във формата, която се иска от външните кредитори и партньори.
Консултации на европейско ниво
Обществените консултации са изключително важни и се възприемат от ЕК като основно средство
за получаване на обратна връзка и ключова информация от засегнатите страни. В страните,
които отдавна прилагат оценката на въздействието, се смята, че без публични консултации
оценките на въздействието няма почти никаква стойност.
За бизнеса консултациите намаляват политическите рискове и ненужните разходи, които
създават трудности за създаването и разрастването на предприятията и за разкриването на нови
работни места.
През юли 2007 г. ЕК публикува комуникационна стратегия, в която са били описани основните
предложения за промени в директивите, свързани със счетоводното отчитане на фирми.
По време на публичните консултации 18 правителства на страни-членки са заявили позицията си
и 110 заинтересовани страни като асоциации, бизнес организации, части компании и пр.
Мнозинството от заинтересованите страни са изказали съгласие с предложенията за промени, а
именно – частни фирми, публични органи, банки и застрахователни компании, които са участвали
в проучването. Държавните органи от Австрия, Естония, Гърция, Чехия, Дания, Финландия,
Италия, Литва, Полша, Швеция, Словакия и Великобритания подкрепят предложението за
изключване, а само от две страни – Белгия и Франция се получава отрицателно становище.
Опозиция на предложението е дошла единствено от счетоводителите, одиторите и компаниите,
предоставящи информация. В тази връзка, изключително важно е провеждането на консултации
в България с основните заинтересовани страни, без изключение. Те могат да бъдат под формата
на неформални срещи, предоставяне на становища и оперативни разговори с оглед
ограниченото време. Консултирането само с част от засегнатите страни може силно да изкриви
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очакваните последици и да доведе до вземане на погрешна позиция от гледна точка на общия
очакван ефект за бизнес средата в България.
Таблица 1: Реакции към изключването на микропредприятията по време на консултациите (2007)
Сектор
Фирми
Държавни органи
Счетоводители и одитори
Банки, застрахователи, финансови
Компании, предоставящи информация
Други
ОБЩО

Брой отговори
21
19
34
8
3
15
100

Положителни
86%
79%
38%
75%
0%
47%
59%

Отрицателни
14%
21%
62%
25%
100%
53%
41%

Източник: Оценка на въздействието, ЕК

Контекст в България
Според чл. 26. (1) от Закона за счетоводство съставните части на годишния финансов отчет са:
− счетоводен баланс,
− отчет за приходите и разходите,
− отчет за паричните потоци,
− отчет за собствения капитал
− приложение.
С членството на Република България в Европейската общност от 01.01.2007 г., за страната ни
възникна задължението за привеждане в пълно съответствие на националното счетоводно
законодателство с изискванията на Четвърта и Седма директива на Съвета. С оглед на този
ангажимент, на 17.10.2007 г. с Постановление № 251 (обн. ДВ, бр. 86 от 26.10.2007 г.)
Министерският съвет прие промени в съществуващите Национални стандарти за финансови
отчети за малки и средни предприятия, които влизат в сила от 01.01.2008 г. С тези изменения
НСФОМСП се хармонизират с изискванията на посочените по-горе директиви относно годишните
и консолидираните финансови отчети.
В Общите разпоредби на НСФОМСП (т. 4) се създава легална дефиниция за „малки
предприятия”, като това са всички предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова
отчетност съгласно Закона за счетоводството. За да попадат в тази категория условията са
следните (т. 15 на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводство): предприятията
трябва за текущата или предходната година да не са надвишили два от следните три критерия:
1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1.5 млн. лв.;
2. нетни приходи от продажби за финансовата година - 2.5 млн. лв.;
3. средна численост на персонала за финансовата година - 50 души
Малките предприятия:
1) могат да прилагат облекчена форма на финансова отчетност (чл. 26 (1) от Закона за
счетоводство).
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2) не подлежат на задължителен финансов одит (чл. 38, (1) от Закона за счетоводство).
Акционерните дружества, командитните дружества с акции; предприятия, които са емитенти по
смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и кредитни институции и
инвестиционни предприятия задължително подлежат на финансов одит, независимо дали
отговарят на условията за „малки предприятия” съгласно счетоводното законодателство.
Според НСС номер 1 „Представяне на финансови отчети” (26.1, 26.3, 26.4) малките предприятия
могат да съставят съкратен счетоводен баланс и да не съставят отчет за собствения
капитал. Малките предприятия могат и да не оповестяват част от информацията, която се
изисква към приложението на финансовия отчет съгласно СС1. Изискването за съставяне на
отчет на приходите и разходите, отчет за паричните потоци и приложение /опростено/ към
финансовия отчет остават задължителни за малките предприятия (ако не са ЕТ, които попадат в
чл. 32 (3) и (4) на Закона за счетоводство).
Според закона за счетоводство (чл. 32 (3) и (4)):
− годишните финансови отчети на едноличните търговци, които не подлежат на
задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от
продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв., могат да се състоят само от
отчет за приходите и разходите.
− Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и
на които размерът на нетните приходи от продажби за предходния отчетен период не
надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат и представят дейността си посредством воденето
на специфични регистри - книги, чрез които се определя вярно и честно финансовият
резултат за отчетния период
В българското законодателство не са транспонирани всички възможности за облекчения, които
предоставя Четвъртата Директива.
Четвъртата Директива предвижда следните изключения и облекчения за малки предприятия:
Таблица 2
Член от Директива
78/660/ЕИО
Чл. 11

Чл. 27

Чл. 44
Чл. 45
Чл. 46.3
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Предписание
Държавите-членки могат да разрешат на дружествата, които
отговарят на дадени критетии за малки предприятия (с персонал до
50 души и условия за годишен оборот и обща сума на баланса), да
съставят съкратени баланси.
Държавите-членки могат да разрешат на дружества, които
отговарят на дадени критетии за средни предприятия (с персонал
до 250 души и условия за годишен оборот и обща сума на
баланса), да изготвят Отчета за приходите и разходите по
структура, различна (опростена) от предписаната в Директивата.
Държавите-членки могат да разрешат на дружествата, които
отговарят на критериите за малки предприятия, да съставят
съкратени бележки по своите счетоводни отчети.
Държавите-членки могат да разрешат посочването на някои данни
в приложението към годишния счетоводен отчет да се пропусне в
конкретни случаи или да бъде опростено.
Държавите-членки могат да отменят задължението на
дружествата, които отговарят на критериите за малки предприятия,

Състояние
Транспониран

Частично
транспониран

Транспониран
Не е
транспониран
Транспониран

Чл. 46.4

Чл. 47.2 и 3

Чл. 51.2

да изготвят годишни доклади за дейността при условие че в
бележките към отчетите им е дадена информацията.
Държавите-членки могат да изберат да предоставят възможност за
опростяване на годишния доклад за дейността на дръжествата,
които отговарят на критериите за средни предприятия, доколкото
задължението за оповестяване се отнася до нефинансова
информация.
Държавите-членки могат да освободят дружествата, които
отговарят на критериите за малки предприятия, от задължението
да публикуват своите отчети за приходите и разходите и годишните
си доклади за дейността.
Държавите-членки могат да разрешат на дружествата, които
отговарят на критерии за средни предприятия, да публикуват
съкратени баланси и съкратени приложения към отчета.
Държавите-членки могат да освободят дружествата, които
отговарят на критериите за малки предприятия, от одит на
годишните счетоводни отчети.

Транспониран

Не е
транспониран

Транспониран

От анализа на Комисията става ясно, че облекчения за малките фирми съществува под една или
друга форма във всички страни-членки на ЕС и те са регламентирани от европейското
законодателство. Именно затова съществуващите практики в българското законодателство
за облечен режим за счетоводното отчитане на малките предприятия не може да служи
като легитимен аргумент и причина да не се разгледа възможността да бъде въведена нова
категория, микросубекти, които да бъдат освободени от изискването за съставяне на годишни
отчети.
Предложенията на ЕК целят да надградят съществуващите регулации в полза на облекчаване на
административния товар пред малките фирми на базата на солидни анализи, проучвания и
консултации със заинтересуваните страни. Оценката на въздействието, изготвена от ЕК, ни
служи за отправна точка при анализа на предложенията на ЕК и доказателствата на Комисията и
външните експерти не трябва да се отхвърлят от българската администрация прибързано, без
солидни аргументи, които да докажат, че негативните ефекти за България от подобни промени
ще бъдат по-големи от ползите.
Европейската комисия изрично посочва, че тези облекчения за малките фирми не решават
идентифицирания проблем, свързан с факта, че стандартизираните финансови отчети за малки
фирми не отговарят в достатъчна степен на реалните нужди на компаниите и често дори са
безполезни както за мениджърите (които не ги разбират), така и за кредиторите и партньорите,
които изискват по-релевантна информация.
Според Четвърта Директива (чл. 2) годишните счетоводни отчети се състоят от счетоводен
баланс, отчет за приходите и разходите и приложение към отчета. Отчетът за паричните потоци
както и отчетът за собствения капитал не се регламентират в Директивата. Следователно,
изискването за съставянето им, е допълнително наложено от националното законодателство и
може да се разгледа като допълнителни административни разходи за бизнеса.
Очаквани ефекти за България от прилагане на предложените промени в Директивата
Оценката на въздействието (ОВ), изготвена от ЕК, обобщава, че предложеното изключване на
микросубектите от обхвата на Четвъртата директива в областта на дружественото право
вероятно ще окаже положително въздействие по посока намаляване на административните
тежести за микросубектите във връзка с отчитането, като ще създаде възможности за
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осигуряването на по-адекватна и по-разбираема информация за основните потребители,
кредитори и ръководители, като в същото време няма да окаже сериозно неблагоприятно
влияние върху информацията за външните заинтересовани лица и върху защитата на
кредиторите, както и върху трансграничната търговия.
Според ОВ на ЕК промяната в Директивата няма да доведе до отрицателен ефект върху
качеството и количеството необходима информация за външните заинтересовани страни и
кредитори. Банките и другите финансови институции са дали положително становище за
предлаганите промени по време на консултациите.
Според ОВ промените в директивата могат да окажат негативен ефект върху събирането на
статистическа информация в някои страни-членки и да доведат до необходимост от промяна в
методологията за събиране на статистически данни. Според ОВ промените в директивата няма
да доведат до негативен ефект върху събирането на информация от страна на данъчните
органи в страните-членки.
Освобождаването на микросубектите от съставяне и публикуване на стандартизирани и в
повечето случаи ненужно усложнени годишни счетоводни отчети не води до липса на
счетоводна и финансова информация, чрез която да се определят данъчните задължения на
фирмите. Чрез приемане на опцията в България могат да се опростят годишните данъчни
декларации, тъй като в момента има разминаване между отчитане и представяне на финансова
информация за данъчни цели и съгласно действащите счетоводни стандарти в страната.
Нужно е да се осигури и механизъм в страната за събиране на минималната нужна информация
за данъчни и статистически цели, като се гарантира еднократното подаване на тази информация
от предприятието. НСИ може да получава финансова информация за предприятията от
данъчните и други публични органи и ако е необходимо, да прави допълнителни статистически
изследвания и проучвания. В момента годишният отчет на нефинансовите предприятията за
2008 година, който се подава в НСИ, съдържа 18 броя различни справки и приложения (като ЕТ,
които не подлежат на одит, попълват 6 вида справки със счетоводна и финансова информация).
В САЩ няма изрично изискване всички компании да съставят и публикуват финансови
отчети, ако не са публични компании (листвани на борсата). Няма доказателства, че липсата на
изрично изискване по някакъв начин затруднява външното финансиране на бизнеса в САЩ. Ако
се изисква от външни кредитори или контрагенти компаниите съставят счетоводни отчети и ги
представят на партньорите си и това позволява тези отчети да бъдат изготвени съгласно
специфичните изисквания на потребителите, ако имат такива. Липсата на подобно задължение
по никакъв начин не влияе негативно и върху счетоводната информация, която се събира от
публичните и данъчните органи в САЩ. Според оценки на около 30% от американските компании
не им се налага да изготвят и показват никаква допълнителна финансова информация на
външни потребители.
Като негативен ефект може да се разгледа намаляване на работата на счетоводителите и
одиторите. От друга страна, облекченият режим за миркосубектите ще позволи на фирмите да
отделят повече ресурси за специфични счетоводни и финансови услуги, които носят по-голяма
добавена стойност за бизнеса или за извършване на основната им дейност, която също добавя
стойност в икономиката. Следователно, освободеният ресурс на фирмите от тези счетоводни
услуги представлява пряка полза за обществото.
Оценки за намаление на административния товар в България
Мерките в Директива 78/660/ЕИО се отнасят до следните видове дружества в България според
чл. 1 на Директивата:

Стр. 6 от 10

(1) акционерно дружество,
(2) дружество с ограничена отговорност, и
(3) командитно дружество с акции.
Отнасят се и до събирателно дружество и командитно дружество, когато всички неограничено
отговорни съдружници са дружества измежду първоначално посочените три вида дружества.
Законът за счетоводство в България се отнася до всички предприятия в страната. Според чл. 1,
ал. 2 предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон (в който се включват
еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни
дружества, събирателни дружества и командитни дружества с акции), юридическите лица, които
не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества и чуждестранните
лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска
дейност.
Следователно, ако промените в Директива 78/660/ЕИО се приемат и се приложат в българското
законодателство, дефиницията за микросубекти следва да се отнася за всички предприятия,
както са дефинирани в Закона за счетоводство, а не само за дружествата, които се обхващат от
Четвърта директива.
В българското законодателство дефиниция за малки предприятия се дава от Закона за малки и
средни предприятия (ЗМСП) и от Закона за счетоводство и съответно от Национални стандарти
за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Тези две дефиниции са
независими (макар че се препокриват от части), т.е. особеностите в счетоводното деклариране
на малките и средни предприятия в България се отнася до предприятията, дефинирани в Закона
за счетоводство и действащите национални счетоводни стандарти. Въпреки това, за анализа на
евентуалното въздействие на предложенията за промени в Четвърта директива ще използваме
данни за МСП, които се базират на законовата дефиниция за този вид предприятия съгласно
ЗМСП. Това е така, защото липсва публична статистическа информация за малките и средни
предприятия (брой, среден оборот и пр.), така както са дефинирани в счетоводното
законодателство.
Според Закона за малки и средни предприятия, малки предприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв. (10 000 000 евро), и/или стойност
на активите, която не превишава 19 500 000 лв. (10 000 000 евро).
От тях микропредприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв. (2 000 000 евро), и/или стойност на
активите, която не превишава 3 900 000 лв. (2 000 000 евро).
Според доклада за МСП през 2007 г. микропредприятията (от 1 до 9 заети) през 2006 г. възлизат
на 204 431 броя. МСП представляват 231 334 предприятия. Най-предпочитаният отрасъл за
микропредприятията, в който попадат 53.6%, е „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и
стоки за дома”. От друга страна се забелязва увеличение на предприятията, които се насочват
към секторите „Строителство” и „Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”.
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През 2006 г. средният оборот на едно микропредприятие е 137 хил. лв., а средният оборот на
едно малко предприятие е 1 576 хил. лв.
За да изчислим намалението на административния товар за фирмите ще използваме
стандартния метод на разходите (Standard Cost Model), приет от ЕК за изчисляване на
административните разходи за бизнеса, които произтичат от задължения за предоставяне на
информация, наложени от законодателството в страната.
Основното уравнение според модела е следното:
ΣPxQ
където P (Цена) = Тарифа x Време
Q (Количество) = Брой на засегнатите субекти x Честотата
Според проучване на външни експерти по поръчка на ЕК1 на малките предприятия в Общността
им отнема средно 10 работни часа (600 минути средно на компания), за да подготвят и
публикуват съкратен счетоводен баланс, заедно с приложението (опростено) към финансовия
отчет. Тъй като структурата на счетоводния баланс и приложението са унифицирани като цяло за
страните-членки на ЕС, приемаме че можем да използваме оценката за Общността и за
България конкретно в този случай.
На базата на по-горната оценка допускаме, че на фирмите им отнема средно 10 работни часа, за
да съставят и публикуват Отчета за приходите и разходите и средно 5 работни часа за Отчета за
паричните потоци, които също са съставна част от годишния финансов отчет в България според
чл. 26 от Закона за счетоводството (малките предприятия могат да не съставят отчет за
собствения капитал).
Освобождаването на някои предприятия от съставяне на финансови отчети не води до
автоматично освобождаване от задължение за водене на счетоводство, а само до съставяне на
счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и приложение
към финансовия отчет във формата, определен в националните счетоводни стандарти. Именно
затова в оценката на намалението на административния товар за бизнеса отчитаме само
времето за съставяне на тези стандартизирани отчети, а не за водене на счетоводна отчетност
на фирмите.
Тъй като микросубектите използват услугите на счетоводни компании и външни лица за водене
на счетоводството им, 70% от това е времето за външни услуги, а 30% - време на ръководни
служители на компаниите. Приемаме, че тарифата за външни услуги за 1 работен час е равна на
25 лв. Това допускане е базирано на данни за цената на стандартни счетоводни услуги на
компании. Тарифата за ръководни служители на компаниите приемаме за 6 лв. на работен час.
На базата на статистиката за малки и средни предприятия според ЗМСП приемаме, че минимум
204 431 бр. фирми в България ще отговорят на изискването за микросубекти, дефинирано от
предложенията за промени в Четвърта директива. Следователно броят на засегнатите страни
общо е 204 431. От тях, част са еднолични търговци, които попадат в обхвата на чл. 32, ал. 3 и 4
от закона за счетоводство (размерът на нетните приходи от продажби не надхвърля съответно
100 000 и 50 000 лв.). В първия случай тези търговци съставят само отчет за приходите и
разходите, а във втория - могат да отчитат и представят дейността си посредством воденето на
Ramboll Management, 2007, Study on Administrative Costs of the EU Company Law Acquis, p. 22, Commission Services
Analysis
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специфични регистри – книги. Приемаме, че ЕТ с оборот до 50 000 лв. няма да бъдат повлияни
от предложените промени, защото естеството на всяка бизнес дейност предполага воденето на
счетоводство под една или друга форма. ЕТ с оборот между 50 000 лв. и 100 000 лв. ще бъдат
освободени да изготвят Отчет за приходите и разходи.
За да намерим броя на ЕТ, които попадат в обхвата на чл. 32, ал. 3 и 4, ще използваме
статистиката за МСП в България и допускания.
Според доклада за МСП 30.5% от малките предприятия съставят баланс. Можем да приемем, че
останалите 69.5% са еднолични търговци с оборот под 100 хил. лв., тъй като за тези търговци
според Закона за счетоводство не се изисква съставяне на счетоводен баланс. Приемаме, че
една трета от тях имат оборот до 50 хил. лв., а другите – над 50 хил. лв.
Честотата е равна на 1, защото предложенията се отнасят за годишни счетоводни отчети, които
се съставят и публикуват веднъж годишно.
Таблица 3: Оценка на спестени работни часове, ако се освободят микросубектите от годишно
счетоводно отчитане

ЕТ с оборот до 50,000 лв.
ЕТ с оборот между 50,000 и
100,000 лв.
Предприятия, които отговарят на
дефиницията за микрорсубекти и
не са ЕТ с оборот под 100,000 лв.
Общо

Време за
Време за
съкратен
отчет за
баланс и приходите и
приложение разходите
-

Време за
отчет за
паричните
потоци
-

Общо часове
на фирма

Брой
фирми

Общо
работни
часове

0

46 886

0

-

10 часа

-

10

95 193

951,933

10 часа

10 часа

5 часа

25

62 351

1,558,786

204 431

2,510,719

От тук, правим следните изчисления:
Таблица 4: Общи разходи, които могат да се спестят, ако се освободят микросубектите от
годишно счетоводно отчитане
Ползвани
външни услуги
Ръководни
служители

Дял от общото
време

Часове

Часова ставка
(лв.)

Разходи в лева

70%

1 757 503

25

43 937 583

30%

753 215,7

6

4 519 294

Общо разходи в
лева на година

48 456 877

Следователно, на базата на горните допускания намираме, че административният товар в
страната, ако се приложи дефиницията за „микросубекти” в България и те се освободят от
счетоводно отчитане, ще бъде намален с 48.5 млн. лв. на година. За 10 години настоящата
стойност на спестените разходи за фирмите се равнява на 393 млн. лв. (при 4% дисконтов
процент).
Фактът, че част от фирмите ще съставят отчет за приходи и разходи или счетоводен баланс под
друга форма (например по искане на кредитори или бизнес партньори) не означава, че
спестеният административен товар ще бъде по-малък, тъй като счетоводните отчети ще бъдат
адаптирани към специфичните изисквания за информация на външните лица и не са наложени
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от законодателството. Както вече посочихме, в настоящата оценка не правим предположение, че
малките фирми няма да водят счетоводство, а единствено – че няма да съставят и публикуват
финансови отчети по стандартизираните форми, приети с националните счетоводни стандарти.
Позиция на ИПИ
В връзка с Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 78/660/EС относно годишните счетоводни отчети на микросубектите, на база на
представения анализ и оценки, Институт за пазарна икономика поддържа становището, че в
официалната си позиция Република България следва да подкрепи предложените промени в
Четвърта директива (78/660/ЕС). Считаме, че Република България следва да се възползва от
предложената опция и да освободи микросубектите от задължение за съставяне на финансови
отчети, като дефиницията за микросубекти трябва да се отнася до всички предприятия, както са
дефинирани в Закона за счетоводство, а не само за дружествата, които попадат в обхвата на
Четвърта директива. Според оценки на ИПИ спестеният административен товар за бизнеса, ако
бъде приложена опцията, възлиза на 48,5 млн. лв. на година и 393 млн. лв. за период от 10
години в настояща стойност.
Изключително важно е да се посочи, че очакваните ползи:
9 са за компании от всички сектори
9 са за компании във всички региони на страната
9 са за новостартиращи и работещи компании.
За да се възползва България от опцията, е необходимо да се предвидят и съответните промени
в данъчните закони и Закона за статистиката, свързани с финансовата информация, която
предоставят компаниите. Данъчните декларации следва да се опростят.
Считаме, че това е удобен момент да се промени законодателството в страната, което налага
ненужен административен товар за фирмите, като за целта е необходимо да се регламентира
еднократно предоставяне на финансова информация за данъчни и статистически цели на един
орган и ползването й от другите публични органи да става по служебен път.
Смятаме, че България трябва да се възползва максимално от възможностите, които предоставя
Четвърта директива в момента за облекчения при финансовото отчитане на малки и средни
предприятия. Това означава да се транспонират в българското законодателство чл. 27, чл. 45, чл.
47.2 и 3 от Директива 78/660/ЕС.
Подкрепяме идеята да отпаднат изискванията за независим финансов одит на годишните
финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции, когато
отговарят на критериите за предприятия, прилагащи на облекчена форма на финансова
отчетност по смисъла на т. 15 на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводство.

Светла Костадинова
Изпълнителен директор, ИПИ
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