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1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ СТЪПКИ  
И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Когато трябва да разглеждаме въпросите, свързани с 
годишното счетоводно приключване, следва да напра-

вим някои предварителни стъпки, без които процесът би 
бил немислим. Тъй като годишното счетоводно приключване 
в крайна сметка се свежда до съставяне на самия финансов 
отчет, най-съществено значение върху тези дейности оказ-
ва фактът каква е възприетата счетоводна база. Следва да 
се има предвид, че спазването и прилагането на всички сче-
товодни стандарти следва да бъде пречупено през общата 
призма, залегнала в Общите разпоредби (при прилагането на 
НСС) или Концептуалната рамка (при прилагането на МСС/
МСФО). Тоест когато определена стопанска операция не е 
разрешена в конкретния стандарт или определено изискване 
на стандарта противоречи на общите положения, предпри-
ятието следва да възприема такава счетоводна политика, 
която отразява икономическата същност и философия, въз-
приета и изложена в самите Общи разпоредби, респектив-
но в Концептуалната рамка. В този смисъл приложимите 
счетоводни стандарти не следва да се четат и разбират 
изолирано, а трябва да се търси тяхната взаимовръзка с 
общите положения на съответната счетоводна база.

Като една от предварителните стъпки, свързана с об-
щите положения на счетоводната отчетност в предприя-
тието, ще посочим тази, свързана с идентифициране на въз-
приетата база за съставяне на финансови отчети, тъй като 
голяма част от представянето във финансовите отчети 
изисква съответната приложима и подходяща организация на 
текущото счетоводно отчитане на стопанските операции. 
Вярно е, че стандартите дават само основните принципни 
постановки за признаване на активите, пасивите, приходите 
и разходите, като не дават насоки за текущото отразяване 
на стопанските процеси в хронологичните счетоводни регис-
три, но в същото време коректното натрупване на масива 
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от данни в разкритите счетоводни сметки от индивиду-
алния сметкоплан, ще улесни съставителите на финансови 
отчети в процеса по годишното счетоводно приключване.

При условие че от началото на 2022 година предприяти-
ето е направило промяна в своята счетоводна база, то ще 
бъде длъжно да се съобрази с изискванията на приложимия 
за целта стандарт.

В случаите, когато от началото на текущата година 
предприятието е преминало от МСФО към НСС, то 
е длъжно да се съобрази с приложимия за целта СС 42 – 
Прилагане на Националните счетоводни стандарти за първи 
път. Обратното – когато предприятието, веднъж изготви-
ло свои отчети на база НСС премине и възприеме МСФО 
като своя счетоводна база за съставяне и представяне на 
финансови отчети за 2022 година, то ще трябва да при-
ложи съответните принципни постановки на МСФО 1 –  
„Прилагане за първи път на Международните стандарти за фи-
нансово отчитане“. Напомняме, че с изключение на предприя-
тията, които съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетовод-
ството са задължени да изготвят своите финансови отчети 
по МСФО, доброволното преминаването от МСФО към 
НСС може да стане само веднъж, освен когато самият закон 
не изисква предприятието повторно да премине към МСФО 
като своя счетоводна база.

Предприятията в България могат да съставят своите 
финансови отчети на база:

1. Национални счетоводни стандарти (НСС), приети с 
ПМС № 46 от 21 март 2005 година, в сила от 01.01.2005 
година и последно изменени с ПМС № 394 от 30 декември 
2015 година, в сила от 01.01.2016 година, и ПМС № 27 от 14 
февруари 2019, в сила от 23 февруари 2019 година; или 

2. Международни счетоводни стандарти (МСС/МСФО), 
приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година 
за прилагането на Международните счетоводни стандарти, 
включващи МСС, МСФО и свързаните с тях тълкувания – 
ПКР и КРМСФО, включително и последващите изменения на 
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тези стандарти и свързаните с тях тълкувания, бъдещите 
стандарти и свързаните с тях тълкувания, издадени или 
приети от Съвета по международните счетоводни стан-
дарти (СМСС). Актуалната консолидирана версия на МСФО, 
приложими при съставяне на годишните финансови отчети 
може да се открие на официалната интернет страница на 
Европейския съюз на следния адрес:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX
%3A02008R1126-20210401 

Редът за възможния избор или за задължителното при-
лагане на приложимата счетоводна база е регламентиран в 
чл. 34 от Закона за счетоводството (последно изм. и доп., 
ДВ. бр. 19 от 5 Март 2021 г.). Според цитираната норма, 
основната база въз основа на която предприятията след-
ват да съставят своите финансови отчети, е НСС. Тоест 
МСФО се регламентира като възможен доброволен избор на 
счетоводна база, с изключение на предприятията, попадащи 
в приложното поле на чл. 34, ал. 2 от счетоводния закон, 
които задължително следва да съставят своите финансо-
ви отчети на база МСФО. Това са следните предприятия:

1. кредитни и финансови институции по смисъла 
на Закона за кредитните институции;

2. доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона 
за платежните услуги и платежните системи;

3. застрахователи и презастрахователи, както и застрахо-
вателни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, 
начело на група, по смисъла на Кодекса за застраховането;

4. пенсионноосигурителни дружества и управляваните 
от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и 
фондове за извършване на плащания по смисъла на Кодекса 
за социалното осигуряване;

5. инвестиционни посредници по смисъла на Закона за 
пазарите на финансови инструменти;

6. управляващи дружества и колективни инвестиционни 
схеми по смисъла на Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и на други предприятия за колектив-
но инвестиране;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1126-20210401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1126-20210401
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7. лица, управляващи алтернативни инвестиционни фон-
дове и предприятия за колективно инвестиране по смисъла 
на Закона за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

9. предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са до-
пуснати до търговия на регулиран пазар в държава – членка 
на Европейския съюз;

10. пазарни оператори по смисъла на Закона за пазарите 
на финансови инструменти;

11. централни депозитари на ценни книжа по смисъла 
на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента 
на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депо-
зитари на ценни книжа, както и за изменение на директи-
ви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, 
L 257/1 от 28 август 2014 г.).

Консолидираните финансови отчети на предприятията, 
чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия 
на регулирания пазар в държава – членка на Европейския съюз, 
също следва да се съставят на базата на Международните 
счетоводни стандарти.

За онези предприятия, които доброволно съставят свои-
те финансови отчети на база МСФО, тоест не са задълже-
ни по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството да 
прилагат МСФО, е предоставена възможност да преминат 
към НСС като база за съставяне на финансови отчети. По 
същата логика предприятията, които изготвят своите 
финансови отчети на база НСС, могат доброволно да пре-
минат към МСФО като своя счетоводна база.

Това което чл. 34, ал. 6 от Закона за счетоводството 
предвижда е, че доброволният преход1 от една счетоводна 
база към друга счетоводна база може да стане само веднъж.

1 Тоест с изключение на случаите, когато това се изисква по реда на 
закон.
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2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ  
И СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ГОДИШНИЯ  

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Въз основа на информацията за приложимата счетоводна 
база и съобразно категорията предприятие по смисъла на 
чл. 19 от Закона за счетоводството, в която е категоризи-
рана дадена отчетна единица за 2022 година, в своята сче-
товодната политика предприятията може да възприемат 
различни варианти за това от какви съставни части може 
да се състои финансовият отчет. Ето защо от изключи-
телно важно значение е предприятията да установят в 
каква категория попадат за финансовата 2022 година, което, 
както ще видим по-долу, не се отъждествява с показатели-
те на предприятието за балансова стойност на активите, 
нетните приходи от продажби и средната численост на 
персонала за конкретната 2022 година, а ще изисква един по-
задълбочен анализ, включващ информация от предходните 
две финансови години – 2020 г. и 2021 г.

С влизането в сила на новия Закон за счетоводството от 
01.01.2016 година, на основание § 7 от ПРЗ на счетоводния 
закон, всяко едно предприятие бе длъжно да определи в коя 
категория попада за 2016 година на база на показателите и 
стойностите си към 31.12.2015 година. Основният акцент, 
който поставяме като важна стъпка по време на годишно-
то счетоводно приключване, е механизмът, по който става 
промяната в категорията на предприятията. Ето защо по 
време на годишното счетоводно приключване отчитащо-
то се предприятие следва да се съобрази със следните два 
механизма, регламентирани в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за счетоводството:

• Промяната в категорията предприятие се извършва, 
когато за последните два отчетни периода предприятието 
престане да отговаря на два от трите показателя за съот-
ветната категория, в която е било класифицирано. Ето защо 
категорията предприятие се променя от началото на следва-
щия трети отчетен период. За предприятията, възникнали 
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В края на годината настъпва познатото професионално 
предизвикателство – да се подготвим за годишното 

приключване по ЗКПО, като се приложат такива техники 
и подходи, които да отразяват максимално прагматично 
както действащите и променени данъчни изисквания, така и 
спецификите на дейността през годината. Повтаряемостта 
и цикличността на живота и сезоните са неизменни – такава 
е обективната реалност според българските народни тради-
ции41, такава е и практиката на счетоводители, одитори, 
консултанти и данъчни специалисти. До 30 септември според 
чл. 75, ал. 3 от ЗКПО имахме нормативно регламентирано 
право еднократно да подадем коригираща Годишна данъчна 
декларация за предходната 2021 г., срок, с изтичането на 
който бележим и началото на напрегнатата подготовка за 
годишното данъчно приключване на настоящата 2022 г. За 
да подпомогнем този сложен и многокомпонентен процес, 
както и да оптимизираме риска от допускане на грешки/про-
пуски, нека отново накратко припомним по-съществените 
стъпки, осигуряващи възможност за набиране на информаци-
ята и обработка на данните, необходими за попълването на 
Годишната данъчна декларация42 по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г.

Предвид амбицията на автора за актуалност на съдър-
жанието43 и практическата му насоченост, по отделните 

41 Традиционният народен и религиозен празник „Кръстов ден“ (14 
септември) е свързан с края на летния и с началото на есенния селскосто-
пански сезон. С „кръстосването“ на слънчевия и есенния сезон започва и 
събирането на селскостопанската реколта и гроздоберът, а Димитровден 
(26 октомври) се счита за начало на зимните празници. Светлите Коледни 
празници (Рождество Христово) се предхождат от Андреев ден (ден на 
зърното/семето), Никулден и Бъдни вечер.

42  Към настоящия момент (за изготвянето на този материал), въпреки 
многократно заявяваната необходимост от страна на практикуващите 
специалисти, най-популярният Образец 1010 на Годишната данъчна декла-
рация по чл. 92 от ЗКПО за изтичащата 2022 г. все още не е обществено 
оповестен, не е утвърден чрез заповед на министъра на финансите и не 
е обнародван в Държавен вестник според правилата на чл. 7 от ЗКПО.

43 В настоящия коментар по ЗКПО ще маркираме накратко и послед-
ните извършени законодателни промени, касаещи предстоящото годишно 
данъчно приключване на текущата 2022 година.
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теми ще разгледаме и актуална административно-данъчна 
практика на НАП, както и постановени съдебни решения 
от Върховния административен съд (ВАС) през   2021 г. и 
2022 г. по възникнали данъчни спорове при прилагането на 
ЗКПО и по-конкретно формирането на данъчния финансов 
резултат и третирането на разходите, подлежащи на об-
лагане с окончателен данък.

В различни аспекти на показателя „време“ естествено 
възприемаме делението на 12 части, например: календарната 
година е съставена от дванадесет месеца, часовниковите 
стрелки отмерват цикъл от дванадесет часа, според астро-
логията се редуват дванадесет зодиакални знака… 

Нека следвайки този подход, и вече традиционно възпри-
етия в този наръчник механизъм, фокусирани към настоящия 
момент от „данъчния кръговрат/цикъл“, условно маркираме 
основните 12 практически стъпки при предстоящата 
подготовка за деклариране на данъчния финансов резул-
тат и дължимите данъци (корпоративен данък и данък 
върху разходите) по ЗКПО за изтичащата 2022 г.

В тази уводна част, според автора е полезно да при-
помним накратко на читателите, какви са последните за 
годината изменения и допълнения в ЗКПО, тъй като те са 
изцяло несистематизирани – разпръснати в различни нор-
мативни актове и обнародвани в множество Държавни 
вестници (ДВ), а предвид забавянето на законодателната 
процедура по обективни и субективни причини на някои 
нови/изменени разпоредби бе придадено ретроспективно 
действие – от 01.01.2022 г. 
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Публикуване на промяната 
в Държавен вестник – с 

наименованието на съответния закон

Кратка насочваща анотация за 
направеното изменение и допълнение в 

ЗКПО за 2022 г.

1 ЗАКОН за прилагане на разпоредби на 
Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2021 г., Закона за 
бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2021 г. и Закона за бю-
джета на здравноосигурителна каса за 
2021 г. – § 7 от Преходните и заклю-
чителни разпоредби (ПЗР), с които се 
извършва промяна в Закона за социал-
ните услуги, 
обн. в ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г.

Ø Данъчно признати разходи за дарения 
съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗКПО в полза 
на домовете за медико-социални грижи за 
деца съгласно Закона за лечебните заведе-
ния

2 ЗАКОН за изменение и допълнение на 
Закона за корпоративното подоходно 
облагане (основен ЗИДЗКПО), обн. в 
ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.

Ø Пълно транспониране в ЗКПО на изис-
кванията на Директива (ЕС) 2016/1164 на 
Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване 
на правила срещу практиките за избягване 
на данъци, които пряко засягат функцио-
нирането на вътрешния пазар, изменена с 
Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 
май 2017 година за изменение на директива 
(ЕС) 2016/1164 по отношение на несъот-
ветствията при хибридни образувания и 
инструменти, включващи трети държави;
Ø Данъчно третиране на договори за 
продажба с обратен лизинг, класифициран 
като оперативен лизинг, съгласно Между-
народните счетоводни стандарти (МСС), 
при лизингополучатели;
Отстраняване на несъответствие, свър-
зано с въведените норми в бъл гарското 
национално законодателство в частта на 
данъчния режим за контролираните чуж-
дестранни дружества съобразно тексто-
вете в Директива (ЕС) 2016/1164

3 ЗАКОН за изменение и допълнение на 
Закона за корпоративното подоходно 
облагане (допълнителен ЗИДЗКПО), 
обн. в ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г.

Намаляване на данъчната ставка от 10 % 
на 3 % за облагането по част четвърта 
от ЗКПО на разходите в натура, свързани 
с активи, предоставени за лично ползване 
по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО

4 Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. (ЗДБ) – 
§ 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби,
обн. в ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.
Закон за изменение и допълнение 
на ЗДБ,  обн. в ДВ, бр. 52 от 
05.07.2022 г.

Промени и практически аспекти при при-
лагане на социалните придобивки под 
формата на ваучери за храна – темата е 
актуална и обхваща специфичен режим, ва-
лиден (засега само) за настоящата 2022 г., 
предвид което ще бъде фокус в частта по 
Стъпка 10 от настоящия материал по-
долу


