Въведение

ВЪВЕДЕНИЕ
Ако зависеше от автора, този наръчник щеше да бъде във
вашите ръце още в началото на есента на 2015 година. Но
както обикновено се случва, или поне както ни е изгодно да
се оправдаваме – причината за забавата никога не е причинена от нашите действия. В случая обаче оправданието на
автора би следвало да се приеме от читателите, тъй като
съществуват обективни предпоставки, които ще бъдат изложени както тук, така и по-нататък в настоящия наръчник.
По начало, препоръките на Европейската директива, във
връзка с която е приет новият Закон за счетоводството,
изискваше от всички държави членки да приведат в съответствие своето счетоводно законодателство не по-късно
от 20 юли 2015 година. Срок – напълно достатъчен новият
Закон за счетоводството да получи полагащата му се гласност сред практикуващите счетоводители и заинтересовани лица, в резултат на което да има предостатъчно време
нормативните текстове да бъдат разбрани и преосмислени. Разчитайки на съответната оперативност от страна
на всички лица по веригата, ангажирани с процеса – от тези,
изготвящи проектозакона, до онези, на които държавата им
е делегирала правата да приемат и имплементират в националното законодателство съответните препоръки на Европейската директива, ние се надявахме счетоводната общественост да бъде подготвена навреме за промените, влизащи в сила, считано от 01.01.2016 година.
Верни на традицията всичко да правим по „български“ – в
последния момент, вместо в разгара на лятото, новият закон влезе в сила в края на годината. Поради тази причина
най-вероятно настоящият наръчник ще се ползва активно
едва след като мине така нареченото годишно счетоводно и
данъчно приключване – т.е. след 31.03.2016 година. Вярваме, че
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Новото счетоводно законодателство.
Прилагане на Закона за счетоводството - преди и след 01.01.2016 г.
в крайна сметка ценната за професионалните счетоводители информация, съдържаща се в настоящия наръчник, ще достигне до вас – читателите не по-късно от момента, в който счетоводното законодателство следва да се прилага на
практика. Имайки предвид, че счетоводната политика, принципите на изготвяне на финансовите отчети, задълженията за формата и съдържанието на съставните части на финансовите отчети следва да бъдат ясни и регламентирани в
началото на отчетния период (1 януари 2016 г.), то настоящата покупка може да се разглежда и като подходящ подарък,
който заслужавате да си направите по повод настъпването
на Новата 2016 година.
Освен нормативната уредба на новия Закон за счетоводството, влизащ в сила, считано от 01.01.2016 година, от страниците на настоящото издание ние ще направим опит да
съпоставим приликите и разликите на нормативните текстове между новия и отменения закон. Ще акцентираме върху
новите правила и задължения, с които трябва да се съобразят отчитащите се предприятия във връзка със своята счетоводна отчетност от началото на 2016 година. Ще акцентираме върху приложното поле на съответните нормативни разпоредби, като ще дадем адекватните за съответните
случаи практически примери.
Пожелаваме на читателите по-малко стресови ситуации,
породени от поредната перманентна промяна в счетоводното ни законодателство.
От Автора
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