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ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ И ИЗДЪЛЖАВАНЕ НАКРЕДИТ ПО КРЕДИТНА КАРТА В ЕВРО НА ООД
Въпрос: Възниква проблем при осчетоводяването на кредитна карта на
дружество с ограничена отговорност в евро.
При отпускането на лимита в кредитната карта има 10 000,00 евро.
1. Създава ли се счетоводна статия при отпускане на този кредитен
лимит?
2. Сметка 504 не се равнява с банката, а 151 излиза по банково
извлечение.
Какво е експертното становище по казуса и какви са счетоводните
операции при плащане и при издължаване на кредита?

Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

При получаване на кредитна карта не се взема счетоводна операция, тъй като
отпуснатият кредитен лимит сам по себе си не представлява банков кредит.
Краткосрочен заем към банката възниква само за ползваните суми по
кредитната карта и съответно за тях се правят счетоводни записвания. За
съжаление, в запитването липсва достатъчно информация, за да се прецени от
къде произтича невярното салдо по сметка 504 и коя точно сума, отразена в
банковото извлечение, се равнява на салдото по сметка 151.

Счетоводното отчитане на кредитна карта може да се извършва по същия
начин, по който се отчита обикновена разплащателна сметка с тази разлика, че
сметката остава с кредитно салдо. За най-честите операции с кредитна карта
можем да предложим следните примерни счетоводни записвания:

- при отпускане на кредитен лимит не се взема счетоводна операция.

- при плащане с кредитна карта:
Дт с/ка гр. 20, 30, 40, 60 – според вида на покупката
Кт с/ка Кредитна карта

- при извършване на вноска за погасяване на задължението:
Дт с/ка Кредитна карта
Кт с/ка гр. Парични средства

- за начислените лихви и такси по кредитната карта:
> ако се теглят от лимита на кредитната карта:
Дт с/ка Разходи за лихви, Разходи за банкови такси
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Кт с/ка Кредитна карта

> ако се теглят от разплащателната сметка
Дт с/ка Разходи за лихви, Разходи за банкови такси
Кт с/ка Разплащателна сметка

Крайното кредитно салдо по сметка „Кредитна карта" представлява кредитното
задължение към банката, което се посочва в баланса като краткосрочен заем,
тъй като обичайно подлежи на погасяване в срок до 12 месеца след датата на
отчетния период.

Този начин е подходящ и за случаите, когато по кредитната карта могат да се
внасят суми над кредитния лимит, т.е. може да се използва и като дебитна
карта. В тези случаи сметка „Кредитна карта" е активно-пасивна, като крайното
дебитно салдо по нея представлява налични собствени парични средства, а
крайното кредитно салдо – краткосрочен банков кредит.

ФАКТУРИРАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЕЧАЛБАВЪВ ФАКТУРАТА
Въпрос: Фирма А (не е транспортна фирма) заплаща за транспортна
услуга на фирма Б. След това фирма А фактурира транспорта към фирма
В. Има ли право фирма А да фактурира транспорта като включи и
печалба или трябва да фактурира транспорта на същата стойност, на
която и е фактуриран и да издаде отделна фактура примерно за
комисионна ?

Отговор на въпроса даде експерт Ели Марова:

Съгласно чл. 22 ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗДДС спедиторските услуги се приравняват
на транспортни услуги и се третират по същия начин, както транспортните
услуги. Това важи и при международен транспорт на стоки, съгласно чл.30
ал.2, ал.3 и ал.4. Самото приравняване на спедиторските услуги с транпортни
услуги и неприлагането на разпоредбата на чл.127 от закона, Ви дава право в
качеството си на спедитор да издавате фактури за транспортни услуги, за
които сте наели подизпълнител транспортна фирма, като включите в цената на
транспорта и комисионната за услугата.
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ЗДДС  Чл.22

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За целите на закона
спедиторските, куриерските и пощенските услуги, различни от услугите
по чл. 49, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на
Европейския съюз или извън него, се приравняват на услуги по транспорт на
стоки в Европейския съюз, съответно по транспорт на стоки извън
Европейския съюз.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Спедиторска услуга
по ал. 4 е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на
транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него и
включените в него дейности по транспортна обработка, обработка на
документи, складиране и застраховане.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато спедитор
действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга
във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки в рамките на
Европейския съюз или извън него, разпоредбата на чл. 127 не се прилага.

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРИРАБОТОДАТЕЛЯ
Въпрос: Какви са счетоводните записвания при работодателя за
закупените и раздадени на работниците ваучери за храна по чл. 209 от
ЗКПО?

Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

Ваучерите за храна представляват специфичен начин за предоставяне на
социални придобивки под формата на храна и хранителни продукти от
работодателя на наетите от него лица - работници и служители и на лицата,
наети по договори за управление и контрол, който е регламентиран в чл. 294 от
Кодекса на труда в рамките на социално-битовото и културно обслужване в
предприятието. Предоставените по този начин средства до определен размер
не се облагат с данъци и върху тях не се дължат осигурителни вноски и по тази
причина механизмът за тяхното придобиване, разпределение и използване е
предмет на строга законова регламентация съгласно разпоредбите на чл. 209
от ЗКПО и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и
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отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери
за храна и осъществяване на дейност като оператор.

Съгласно т. 36, §1 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО и т. 1, §1 от
Допълнителните разпоредби на Наредба № 7 за условията и реда за
издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор
"ваучери за храна" са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя
на работниците и служителите, включително на тези по договори за
управление (ползватели), които се използват като разплащателно
средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за
търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор.

Видно от цитираното определение, ваучерите за храна по същество
представляват заместващо парите платежно средство и за целите на
счетоводната отчетност те следва да се третират като „други парични
средства”.

Механизмът за придобиване на ваучерите от работодателя е регламентиран в
чл. 13 от Наредба № 7 за условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване на дейност като оператор. Отпечатването и предоставянето на
ваучери за храна се извършва чрез подписване на договор между
работодателя и оператор, който е получил разрешение от министъра на
финансите по реда и при условията на чл. 209, ал. 2 от ЗКПО и глава втора от
Наредба № 7 от 09.07.2003 г. Операторът предоставя на работодателя
отпечатаните от него ваучери за храна след заплащане на номиналната им
стойност, както и на допълнително възнаграждение на оператора за тяхното
отпечатване. Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Наредба № 7 от
09.07.2003 г. всички плащания между оператори и работодатели се извършват
по банков път. Оператор, чието разрешение е отнето на основание чл. 209, ал.
3 от ЗКПО и чл. 11 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г., е длъжен в 30-дневен срок
от отнемане на разрешението да възстанови и/или изплати размера на
номиналната стойност на издадените от него ваучери, предявен от
работодателите и доставчиците. Извън тази хипотеза, предоставените от
оператор на работодател ваучери за храна не подлежат на връщане.
Предоставянето на отпечатаните ваучери от оператора на работодателя не
представлява доставка по смисъла на ЗДДС и операторът не издава фактура
нито при заплащането на номиналната стойност на ваучерите, нито при
тяхното предоставяне на работодателя. Дължимото възнаграждение на
оператора за отпечатване на ваучерите представлява доставка по смисъла на
ЗДДС и за него той следва да издаде фактура. Доставката е облагаема по
общия ред на ЗДДС и фактурата следва да е с начислен данък, тъй като на
основание чл. 209, ал. 2, т. 2 от ЗКПО операторът задължително е регистриран
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по ЗДДС. Така описаният нормативно определен механизъм за придобиване на
ваучерите за храна предопределя и счетоводното им отчитане при
работодателя. По преценка на предприятието и с цел по-ефективна
счетоводна отчетност може да се дефинира отделна сметка за разчетите с
операторите на ваучерите за храна, с които работодателят има сключени
договори.

Представяме примерни счетоводни записвания за отделните етапи на
придобиване и предоставяне на ваучерите:
 за заплатената от работодателя към оператора номинална стойност на
заявените за отпечатване ваучери за храна:
Дт с/ка Разчети с оператори за ваучери за храна, Доставчици по аванси
Кт с/ка Разплащателна сметка в левове

 за начисляване дължимото на оператора възнаграждение за отпечатване на
ваучерите на основание издадена от него фактура:

Дт с/ка Разходи за външни услуги
Дт с/ка Начислен данък за покупките, Отложен данъчен кредит
Кт с/ка Разчети с оператори за ваучери за храна, Доставчици

 за заплащане дължимото на оператора възнаграждение за отпечатване на
ваучерите:

Дт с/ка Разчети с оператори за ваучери за храна, Доставчици
Кт с/ка Разплащателна сметка в левове

 за отчитане получаването на отпечатаните и платени ваучери за храна от
оператора:

Дт с/ка Други парични средства, Ваучери за храна
Кт с/ка Разчети с оператори за ваучери за храна, Доставчици по аванси

 за начисляване на социалните разходи за персонала, предоставяни под
формата на ваучери за храна:

Дт с/ка Разходи за социално битово и културно обслужване
Кт с/ка Персонал

 за отчитане разпределянето на ваучерите на персонала:
Дт с/ка Персонал
Кт с/ка Други парични средства, Ваучери за храна
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Разпределянето и предоставянето на ваучерите на персонала се извършва в
съответствие с възприетите в предприятието индивидуални вътрешни
правила. За документирането му може да се състави отделна разплащателна
ведомост или списък или да бъдат включени в разчетно-платежната ведомост
за трудовите възнаграждения за съответния месец. С цел правилното
определяне на данъчните и осигурителните задължения на работодателя и
работниците документът, удостоверяващ разпределянето на ваучерите,
следва да съдържа най-малко информация за конкретните получатели на
ваучерите, както и броя и номиналната им стойност.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. при
прекратяване на трудовото правоотношение или на договора за управление
работникът, съответно служителят, или изпълнителят по договора за
управление, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на
работодателя неизползваните ваучери. В този случай отчетеният размер
на социалните разходи при предоставянето на ваучерите се коригира със
сторнировъчна (червена) статия:

 при възникване на задължение за връщане на ваучери (червена статия):
Дт с/ка Разходи за социално битово и културно обслужване
Кт с/ка Персонал
 при връщане на ваучерите (черна статия):
Дт с/ка Други парични средства, Ваучери за храна
Кт с/ка Персонал

Както вече беше отбелязано, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 7 от 09.07.2003 г., при отнемане на разрешение на оператор, той е
длъжен да възстанови размера на номиналната стойност на издадените от
него ваучери на работодателя. Счетоводните записвания в този случай биха
могли да бъдат:

 при връщане на ваучерите и възникване на задължение за възстановяване
на сумата от оператора:
Дт с/ка Разчети с оператори за ваучери за храна или друга подходяща
разчетна сметка
Кт с/ка Други парични средства, Ваучери за храна

 при получаване на възстановената от оператора стойност на върнатите
ваучери:
Дт с/ка Разплащателна сметка в левове
Кт с/ка Разчети с оператори за ваучери за храна или друга подходяща разчетна
сметка
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ФАКТУРА ЗА ПРЕСТОЙ В ХОТЕЛ В ЕС С НАЧИСЛЕНО ДДС
Въпрос: Как стои въпросът с начисляването на ДДС за престои в хотел,
когато е в рамките на Европейския съюз. По-конкретно, става въпрос за
запазен хотел през booking.com (Бизнес профил), при което в
последствие, при издаването на фактурата от хотела има начислено ДДС
в размер на 20%. При сделки между две юрдически лица, в рамките на
Европейския съюз, ДДС по закон не трябва да бъде начислено, нали?

Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

По силата на разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаеми с данък върху
добавената стойност съгласно българското данъчно законодателство са само
доставките, които са с място на изпълнение на територията на страната.
Съгласно общото правило, разписано в чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на
изпълнение при доставка на услуга с получател данъчно задължено лице е
мястото, където получателят е установил независимата си икономическа
дейност. Когато услугата се предоставя на постоянен обект на получателя,
който се намира на място, различно от мястото, където той е установил
независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото,
където се намира този обект. Следователно, когато получателят на услугата е
данъчно задължено лице, което е установено извън територията на страната,
мястото на изпълнение на услугата е извън територията на страната и данък за
доставката не се начислява съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.

Режимът по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС за определяне мястото на изпълнение при
доставка на услуга не е приложим за всички доставки, тъй като за някои услуги
са предвидени специфични правила. На основание разпоредбата на чл. 21, ал.
4, т. 1 от закона, при доставка на услуги, свързани с недвижим имот, мястото на
изпълнение е мястото, където се намира недвижимият имот. Това правило се
отнася в частност и за услугите по настаняване в хотели, къмпинги, караванни
паркове, ваканционни лагери и други подобни. В тези случаи, за определяне
мястото на изпълнение на доставката от значение е единствено
местонахождението на недвижимия имот, в който се извършва настаняването
и е без значение дали услугата се предоставя на данъчно задължено или
данъчно незадължено лице. В този смисъл, ако хотелът се намира в България,
мястото на изпълнение на доставката е тук и тя е облагаема по ЗДДС.
Приложимата ставка на данъка за настаняване, предоставяно в хотели и
подобни заведения е 9% на основание чл. 66, ал. 2 от закона. Намалената
данъчна ставка се прилага независимо от това, дали услугата се предоставя на
данъчно задължено или на данъчно незадължено лице.
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Специалната разпоредба на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС възпроизвежда изцяло
текста на чл. 47 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета и на това основание,
предвид задължението за хармонизация на националните законодателства на
всички държави членки, правилото за определяне мястото на облагане на
доставките, свързани с недвижими имоти и в частност на хотелското
настаняване, е идентично за всички държави членки. Следователно,
доставките на услуги по настаняване в хотел са облагаеми в държавата
членка, където се намира въпросният хотел и фактурите се издават с начислен
местен ДДС, независимо от това дали получател по услугата е данъчно
задължено или данъчно незадължено лице. Когато получател по доставката е
данъчно задължено лице, което не е установено на територията на държавата
членка, в която е начислен данъкът, но е установено в друга държава членка,
може да бъде поискано възстановяване на данъка по реда и при условията на
Директива 2008/9/ЕО на Съвета.

Необходимо е да направим изричното уточнение, че извършването на хотелска
резервация по интернет, включително и чрез онлайн портал, какъвто в
частност е booking.com, не променя начина за определяне мястото на
изпълнение на самата услуга по хотелско настаняване и това отново е
мястото, където се намира хотелът. Независимо от това, мястото на
изпълнение на посредническата услуга, която порталът предоставя във връзка
с хотелското настаняване от името и за сметка на друго лице, се определя по
общите правила на закона и когато услугата е предоставена на данъчно
задължено лице, мястото на изпълнение е мястото, където е установен
получателят на услугата на основание чл. 21, ал. 2 от закона. Когато услугата е
предоставена на данъчно незадължено лице, съгласно разпоредбата на чл. 24
от ЗДДС, мястото на изпълнение е мястото, където е основната доставка, във
връзка с която е оказано посредничеството.

ВОП НА СТОКИ И ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК ЗАТРАНСПОРТ
Въпрос: Фирма има ВОП на стока от държава членка и във фактурата
транспортът е посочен на отделен ред. Трябва ли за транспорта да се
издаде отделен протокол за обратно начисляване на данъка или да се
включи цялата сума по фактурата в един протокол?

Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:
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Разпоредбата на чл. 64 от ЗДДС препраща директно към чл. 26 от закона
относно начина за определяне на данъчната основа при вътреобщностно
придобиване. Съгласно разпоредбата на чл. 26 от ЗДДС данъчната основа се
определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от
или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от
друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
Данъчната основа се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от
доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт,
застраховка и други, пряко свързани с доставката. Съгласно разпоредбата на
чл. 128 от ЗДДС, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и
плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
Предвид това, във връзка с прилагането на чл. 128 от ЗДДС е необходимо да
се установи на първо място дали отделните доставки се извършват общо при
условията на съпътстваща доставка или са налице отделни доставки със
самостоятелно значение. Второ условие за прилагането на чл. 128 от данъчния
закон е определянето на общо плащане за доставките. В съответствие с
практиката на Съда на ЕС операция, която от икономическа гледна точка се
състои от една-единствена доставка, не трябва да бъде изкуствено разделяна
на части, за да не се наруши функционалността на системата на ДДС. При
определени обстоятелства няколко формално самостоятелни доставки, които
могат да бъдат извършени поотделно и по този начин могат да бъдат
обложени или освободени поотделно, трябва да се считат за една-единствена
сделка, когато не са независими. По-конкретно, една доставка трябва да се
разглежда като съпътстваща основната доставка, когато за клиентите не
представлява цел сама по себе си, а начин да се възползват при най-добри
условия от основната услуга на доставчика. За да се определи дали
данъчнозадълженото лице извършва за потребителя, разглеждан като среден
потребител, няколко самостоятелни основни доставки или една-единствена
доставка, е необходимо да се търсят характерните елементи на въпросната
операция и да се вземат предвид всички обстоятелства, при които тя се
извършва.

В случая явно е налице съпътстваща доставка на транспортна услуга към
основната доставка на стока, което е обичайна практика в търговския оборот.
Объркването идва от факта, че стойността й е посочена на отделен ред във
фактурата и това вероятно поражда съмнението, че тя може да се третира като
отделна доставка на услуга, тъй като плащането не е определено общо. В
търговската практика съществуват два основни начина за калкулиране
продажната цена на стоки в случаите, когато се договарят условия на доставка
от типа „закарано до...”. В първия случай към цената на единица продукт се
калкулира твърда надбавка, която продавачът очаква да покрие разходите му
за осигуряване на транспорта и се оферира крайна цена, валидна за всички
доставки за дадената дестинация за определен период от време. Този подход
е приложим когато транспортните разходи варират в малки граници и са
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относително предвидими за определен период от време. В някои случаи обаче,
поради вида на товара, конкретната дестинация или по други причини, не е
възможно размерът на транспортните разходи да се предвиди с приемлива
точност, което не е пречка те да бъдат поети от доставчика. В тези случаи е
обичайно страните да се договорят за всяка отделна доставка към общата
цена да се добави конкретната сума на транспортните разходи, направени от
доставчика за въпросната доставка и размерът им да се посочи на отделен ред
във фактурата. Този запис не следва да се възприема като отделно плащане
за предоставена транспортна услуга, а като друг начин за калкулиране на
разходите, на база на които се определя продажната цена.

Разпоредбата на чл. 64 ал. 4 от ЗДДС, съгласно която от данъчната основа на
вътреобщностното придобиване се изключват услугите по чл. 21, ал. 2 с място
на изпълнение на територията на страната и за които регистрираното по ЗДДС
лице е длъжно да начисли данъка като лице по чл. 82, ал. 2, касае само тези
доставки на услуги, включително и транспортни, които представляват отделна
доставка, но не и съпътстващите доставки на услуги съгласно разпоредбата на
чл. 128 от ЗДДС. Цитираната разпоредба би била приложима спрямо
транспортна услуга, свързана с въпросното вътреобщностно придобиване,
която придобиващият е получил от трето лице – превозвач или спедитор, който
не е установен на територията на страната.

В резюме можем да отбележим, че в случаите, в които във фактура за
вътреобщностно придобиване на стоки транспортът е посочен на отделен ред
се приема, че е налице една-единствена доставка на стока и съответно следва
да се издаде един протокол по чл. 117 от ЗДДС за пълната стойност на
фактурата, включително транспортните разходи. Данъкът се начислява на
основание чл. 84 от ЗДДС и протоколът се посочва в колони 9, 10, 13 и 15 на
дневника за продажбите.

ОБЕДИНЕНИЕ НА ЕТ И ООД ЗА ОБЩА ДЕЙНОСТ
Въпрос: ЕТ и ООД трябва да обединят усилията си в обща дейност
Извършване на технически услуги. Какви са възможните формати на
организация, с преимущества и недостатъци за всеки?

Отговор на въпроса даде експерт Трендафил Василев:
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В случай че двама търговци решат да обединят усилията си в обща дейност,
по отношение на нейната организация биха могли да се използват следните
два подхода:

1. Да сключат помежду си договор за общата дейност, където да опишат
правата и задълженията си, което предполага основаване на
неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите, т.н.
гражданско дружество (ГД).

2. Да основат ново търговско дружество с конкретния предмет на дейност. В
него те ще участват пак като съдружници. Най-често срещаната форма,
наложила се в практиката, е създаване на дружество с ограничена отговорност
(ООД).

Преимуществата и недостатъците на тези два подхода по отношение на
обединяващите се търговци биха могли да се открият, като се разгледат
различията между тези две форми на обединение:

1. По отношение условията на възникването им съществени разлики няма. ГД
се вписва в Регистър булстат, а ООД в Търговския регистър. И двата се водят
от Агенцията по вписванията и са публични.

2. ГД е неперсонифицирана форма за осъществяване на търговска дейност,
т.е. то не е признато за юридическо лице, докато ООД е юридическо лице (чл.
63, ал. 3 от Търговския закон). От тук следва и най съществено различие. При
ГД правата и задълженията се придобиват от съдружниците, които действат в
рамките на гражданското съучастие. Те съответно носят отговорност за
задълженията на ГД, която е лична и неограничена. От друга страна ООД, в
качеството си на самостоятелен правен субект, само придобива права и
задължения и отговаря по тях. По този начин се избягва личната отговорност
на съдружниците за задължения на ООД.

3. Процедурата по прекратяване на ГД е доста по-улеснена. Това става
веднага след заявяване на отписването му от Регистър булстат. За
прекратяването на ООД се изисква първо да се поканят кредиторите му чрез
Търговския регистър, да минат шест месеца и едва след това да бъде
заличено от публичния регистър.

4. По отношение на на данъчните и осигурителните задължения на ГД и ООД
разлики няма. Единствената особеност е свързана с промени в ЗДДС, в сила
от 01.01.2017 г., съгласно които на задължителна регистрация по закона
подлежи неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е
регистрирано по ЗДДС лице.
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ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ЗЕМЯ И СГРАДА ПРИ НАПУСКАНЕНА СЪДРУЖНИК
Въпрос: Съдружник в дружество с ограничена отговорност напуска
дружеството, като е отправил тримесечно предизвестие. Напускащият
съдружник иска да му се изплати съответния дружествен дял от чистата
стойност на имуществото на дружеството въз основа на счетоводен
баланс към края на месеца на прекратяването на членството му.
Дружеството отказва да изплати дела, тъй като сумата на пасива
превишава сумата на актива, при което не е налице чист актив. Общата
балансова стойност на активите е 237 хил. лв., в които се включва земя и
сграда с балансова стойност 23 хил. лв. и обща балансова стойност на
задълженията 288 хил. лв., в които се включва банков заем в размер на
188 хил. лв. Напускащият съдружник смята, че стойността на земята и
сградата е занижена. При положение, че дружеството прилага
Националните счетоводни стандарти (НСС), може ли да се извърши
последваща оценка на земята и сградата?

Отговор на въпроса даде експерт Наталия Василева:

В чл. 125 от Търговския закон (ТЗ) е уредено прекратяване на участието на
съдружник в дружество.  Съгласно чл. 125, ал. 2 от ТЗ, съдружникът може да
прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най -
малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Имуществените последици се
уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е
настъпило прекратяването (чл. 125, ал. 3 от ТЗ). Дружествения дял на
съдружник се изчислява от стойността на чистото имущество на дружеството,
което се състои от активите (правата), намалени със задълженията (пасивите).

Предприятията, прилагащи НСС нямат алтернатива за последваща оценка на
дълготрайните си материални активи. Единственият допустим подход съгласно
точка 7.1. от СС 16 – Дълготрайни материални активи е след първоначалното
признаване като актив, всеки отделен дълготраен материален актив да се
отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и
натрупаната загуба от обезценка.
Допустимият алтернативен подход за последваща оценка след първоначално
признаване на дълготрайни материални активи е премахнат от СС 16 от
началото на 2008 г.

Моделът на преоценената стойност е допустим само за предприятията
прилагащи Международните стандарти за финансово отчитане. Съгласно
Международен счетоводен стандарт 16 Имоти, машини и съоръжения, при
избор на модела на преоценената стойност като счетоводна политика, след
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първоначалното признаване за актив всеки имот, машина и съоръжение, чиято
справедлива стойност може да се оцени надеждно, се отчита по преоценена
стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на
преоценката минус всички последвали натрупани амортизации, както и
последвалите натрупани загуби от обезценка.

Оценка по справедлива стойност в НСС е допустима само за инвестиционните
имоти на предприятия. Определението за инвестиционен имот в СС 40 –
Отчитане на инвестиционни имоти е, че това е имот  (земя или сграда, или част
от сграда, или и двете), държан по-скоро за получаване на приходи от наем
или за увеличаване на стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:
използване при производството на продукция или оказването на услуги;
доставката на материали, стоки или услуги; за административни цели; от
персонала - независимо дали персоналът плаща наем по пазарни цени;
продажба в рамките на икономическата дейност на предприятието. Съгласно
точка 8.11. от СС 40, когато ползван от собственика имот се класифицира като
инвестиционен имот, който ще бъде отчитан по справедлива стойност,
предприятието прилага СС 16, до датата на промяната в използването. Ако
възникне разлика към тази дата между балансовата стойност на имота
съгласно СС 16 и неговата справедлива стойност, тя се призната като текущ
приход или разход
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