Закон за счетоводството
2 08 С06
(актуализационно приложение към 19 март 2018 г.)
 Със ЗИДЗЕДЕП (ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.), ЗИДДОПК
(ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), ЗИДЗДДС
(ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), ЗПФИ (ДВ,
бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) и ЗИДЗСАкад
(ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.) са приети изменения в Закона за
счетоводството.
1. В чл. 4, ал. 5 (вж. с. 11) думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ са заменени със „Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги“
(ДВ, бр. 85/2017 г.).
2. Изменени са ал. 4 и 6 на чл. 29 (вж. с. 24).
(4) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.
…
(6) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и
групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.

3. Изменени са ал. 9 и 10 на чл. 38 (вж. с. 29–30):
(9) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Алинеи 1–8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат
на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния
период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година;
такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.
(10) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Предприятие майка, което
едновременно е и дъщерно предприятие (междинна майка) и съгласно
приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консо-

лидиран финансов отчет, публикува на български език консолидирания финансов отчет на първото предприятие майка, в което междинната майка е консолидирана, в тримесечен срок от крайния задължителен срок за публикуването му от консолидиращото предприятие
майка. Заедно с консолидирания финансов отчет се публикуват консолидираните годишни доклади по глава седма и одиторският доклад.
Когато предприятието майка е регулирано от законодателството на
трета държава, консолидираният финансов отчет се заверява от одитори или одиторски дружества, които извършват одит съгласно законодателството на държавата, приложимо към предприятието майка.

4. Изменена е ал. 1 на чл. 48 (вж. с. 33).
(1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Нефинансовата декларация съдържа
описание на политиките на предприятията по отношение на дейностите им, осъществявани в областта на екологията, социалните въпроси и тези, свързани със служителите, правата на човека, борбата
против корупцията.

5. В чл. 54, в текста преди т. 1 (вж. с. 35) след думата „правителства“ е добавено „се съставя на български език, в хиляди
левове и“ (ДВ, бр. 97/2017 г.).
6. В § 1, т. 1 ДР (вж. с. 41) след думите „Българската академия
на науките“ е добавено „Селскостопанската академия“ (ДВ, бр.
22/2018 г.).
7. В § 1, т. 11 ДР (вж. с. 43) са заличени думите „получени от
обичайната дейност на предприятието“ и е отменена т. 12 (ДВ,
бр. 97/2017 г.).
8. В § 1, т. 23 ДР (вж. с. 45) препращането към чл. 73 от
отменения ЗПФИ е заменено с препращане към чл. 152, ал. 1 от
новия ЗПФИ (ДВ, бр. 15/2018 г.).
9. В § 1, т. 30 ДР (вж. с. 46) са заличени думите „За целите на
чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2“ (ДВ, бр. 92/2017 г.).
10. В допълнителните разпоредби е създаден нов § 5а:
§ 5а. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Предприятие, чиято счетоводна база
са Международните счетоводни стандарти по смисъла на § 1, т. 8,
осъществява текущото счетоводно отчитане и съставя финансовите си
отчети в съответствие с изискванията на тези стандарти изцяло и без
изменения. Когато в Международните счетоводни стандарти се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на закона, се прилагат
разпоредбите на Международните счетоводни стандарти.
Със ЗПФИ (ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

е изменен Законът за независимия финансов одит, като в § 1, т.
44 ДР (вж. с. 131) препращането към чл. 3 от отменения ЗПФИ
е заменено с препращане към чл. 4 от новия ЗПФИ.

