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ОТЧИТАНЕ НА ЛОЗОВИ МАСИВИ
И НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ,

СВЪРЗАНИ С ТЯХ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ
ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Доц. д-р Надя Костова

Увод

В България бе приета „Национална програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.” за мярка „Преструктуриране и кон-
версия на винени лозя”. По силата на Националната програма, Държавен фонд
„Земеделие – разплащателна агенция” предоставя на ползвателя финансова
помощ за извършване на различни дейности1.

Според условията на Програмата за подпомагане на лозаро-винарския
сектор към бенефициентите се предявяват редица изисквания. Във връзка с
това пред финансово-счетоводната колегия стоят за решаване редица въпроси.
Мотивът за написване на тази разработка е обстоятелството, че решението на
някои от тези въпроси е различно, в зависимост от приложимата база за изгот-
вяне на финансовите отчети – Национални стандарти за финансови отчети за
малки и средни предприятия(НСФОМСП)2 или Международни стандарти за
финансово отчитане (МСФО). Целта е да се представят практико-приложните
аспекти на тези проблеми, в зависимост от приложимите стандарти и влияние-
то им върху данъчното облагане на предприятието.

1 Конкретните дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са дейностите,
описани в чл. 2 от Наредба №1/26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/
2014г. , издадена от министъра на земеделието (обн., ДВ, бр. 10 от 6.02.2009 г., доп., бр. 62 от
10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 76 от 28.09.2010 г.). В § 1, т.1-16 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата са дадени различни дефиниции за отделните видове дейности, с които трябва да се
съобразят конкретните получатели на средства по Националната програма, включващи предимно:
 Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята (преструктуриране на

лозята), със или без смяна на сорта с възможности за увеличаване на броя на лозите в хектар
и/или смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;

 Изграждане на различни съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици, на
противоерозионни, на хидромелиоративни и др. съоръжения.

2 Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – Приети с ПМС №
46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от
26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.
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1. Някои специфики в отчитането на разходите
по придобиване на лозови масиви

Отчитането на разходите по придобиване на лозови масиви е пряко свързано
със специфичните изисквания на МСС 41 Земеделие3 и СС 41 – Селско стопан-
ство.

Единствено в СС 41– Селско стопанство се съдържат специфични правила
при отчитане на разходи за придобиване на биологични активи. В разпоредбите на
т. 5.3. е записано, че неплододаващите трайни насаждения до прехвърлянето им в
групата на плододаващите, се отчитат като разходи за придобиване на дълготрай-
ни материални активи, намалени със селскостопанската продукция, добита преди
този момент. Неплододаващите трайни насаждения се прехвърлят в групата на
плододаващите след влизането им в плодоносна (експлоатационна) възраст.

Изграждането на лозови масиви включва закупуване и засаждане на опреде-
лен брой лозички, начисляване на трудови и осигурителни разходи на персонала,
зает със засаждането и грижата за тях, като и редица други разходи, съпътстващи
тяхното придобиване. Предприятията, които прилагат НСФОМСП следва да отчи-
тат и представят във финансовия си отчет тези разходи като разходи за придобива-
не на дълготрайни материални активи до момента, в който лозовите насъждения
навлизат в плододаваща възраст. Освен това, тези предприятия е необходимо да
съблюдават и още едно изискване – с добитата преди този момент продукция да
извършват намаляване на тези разходи. Във връзка с този проблем в професионал-
ната литература4 е предложен подход на отчитане на добитата продукция и на
продажбите от нея. Според изразеното мнение се счита, че селскостопанската про-
дукция не е получена в хода на обичайната дейност и приходът от нея не трябва да
се отразява като приход от продажба. Предлага се с продажната стойност на доби-
тата продукция да се оформи счетоводно записване:

Д-т с/ка Парични средства
К-т с/ка Разходи за придобиване на дълготрайни активи

Възможно е разграничаване от подобен подход на отчитане, състоящо се
в заприходяване на добитата продукция по специално създадена за целта смет-
ка с оценка, равна на справедливата й стойност, намалена с разходите по про-
дажба и в последствие отразяване процеса на продажба по обичайния ред.
Счетоводните статии, които могат да се направят за получената реколта от
лозарския масив, преди навлизането му в плододаваща възраст (продукцията,
добита преди този момент) са специфични, тъй като с нея трябва да бъде кори-
гиран размерът на отчетените разходи за придобиване на биологичния актив,
според изискванията на СС – 41 Селско стопанство.

3 Виж: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответ-
ствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подо-
бренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

4 Виж:Рупска, Т. Практически аспекти при счетоводно отчитане на създадени трайни насъждения
по стопански начин. Сп. „Счетоводство”, бр. 6, 2010, с. 11.
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2. Оценка и отчитане на лозовите масиви при първоначалното
им признаване като дълготрайните биологичните активи

и последващото им оценяване

Във връзка с оценката на биологичните активи при тяхното първоначално
признаване, следва да бъдат взети под внимание разпоредбите на МСС 41 и
СС 41, съгласно които те се оценяват по справедлива стойност, намалена с
предварително начислените разходи при продажба, с изключение на случаите,
когато справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена. Базата за
определяне на справедливата стойност на биологичните активи и селскосто-
панската продукция е съществуващата цена на активен пазар5.

Ако не съществува активен пазар, при определянето на справедливата
стойност предприятието ползва един или няколко от следните фактори:

а) най-скорошната цена на сделката, при условие че не е имало значително
изменение на икономическите условия между датата на сделката и да-
тата на оценката;

б) пазарната цена на сходни и подобни активи и
в) препоръчителния подход за отрасъла или сектора.
Когато пазарните цени и стойности не са приложими за даден биологичен

актив, при определянето на справедливата му стойност предприятието използ-
ва настоящата стойност на очакваните парични потоци от актива6.

Съществува предположение, че справедливата стойност на биологичните
активи може да бъде надеждно оценена. Това предположение, обаче, може да
бъде отхвърлено още при първоначалното признаване на биологичен актив, за
който липсват пазарно определени цени или стойности, и за който горепосочени-
те алтернативни приблизителни оценки на справедливата стойност се опреде-
лят като явно ненадеждни. В такъв случай, според т. 30 от МСС 41, този биоло-
гичен актив се оценява по неговата себестойност, намалена с всяка натрупана
амортизация или всички натрупани загуби от обезценка. Според т. 31 от МСС
41, това предположение може да бъде опровергано само при първоначално при-
знаване. Предприятие, което преди това е оценило биологичен актив по спра-
ведлива стойност, намалена с разходите за продажба, продължава да го оценя-
ва по неговата справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, до
момента на изваждането му от употреба.

Според СС 41, при невъзможност за надеждно оценяване на справедлива-
та стойност на биологичните активи при тяхното първоначално признаване, за

5 Определението за „активен пазар” по смисъла и на двата стандарта е пазар, при който са налице
следните условия:а) стоките, които се търгуват са хомогенни; б) желаещите продавачи и купува-
чи могат да бъдат открити нормално по всяко време и в) цените са общодостъпни.

6 Настоящата стойност на очакваните парични потоци от активите не включва: а) увеличение на
стойността в резултат на допълнителна биологична трансформация; б) увеличение на стойността,
свързано с ускоряването на бъдеща биологична трансформация, прибирането на реколтата и
продажбата; в) финансиране на активи; г) разходи за данъци от печалбата; д) разходи за възстано-
вяване на активи след прибиране на реколтата.
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които не съществуват пазарно определени цени и за които алтернативните из-
числения за справедливата стойност са неприложими, се прилагат следните
правила:

а) биологичните активи се оценяват по цена на придобиване (себестой-
ност) и се амортизират по реда на СС 16 – Дълготрайни материални
активи;

б) когато справедливата стойност на тези активи стане надеждно оцени-
ма, предприятието следва да ги оценява по справедлива стойност, на-
малена с предварително начислени разходи при продажба.

Очевидно е, че и в това отношение двата стандарта имат съществена раз-
лика. СС 41 позволява след отчитане по себестойност, намалена с всяка натрупа-
на амортизация или всички натрупани загуби от обезценка, да се премине към
отчитане по справедлива стойност, когато тя стане надеждно оценима.

Налице е още една особеност – признаването на биологичния актив е раз-
лично от въвеждането му в експлоатация, което се извършва на един по-късен
етап при навлизане в плододаваща възраст. В случаите, когато процесът на
придобиване на лозовия масив е приключил и направените разходи за придоби-
ване са се материализирали в дълготраен биологичен актив, е необходимо ло-
зите да бъдат заведени като такъв7. На база горепосоченото е възможно да
бъде приложен подход на отчитане на биологичния актив по справедлива стой-
ност или като амортизируем дълготраен материален актив.

Първи вариант: отчитане на биологичния актив
по справедлива стойност

Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на биоло-
гичния актив по справедлива стойност, намалена с разходите за продажба и от
промяна на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на био-
логичния актив, се включват в печалбата или загубата за периода, в който са
възникнали. Когато е налице разлика между себестойността на биологичния
актив и неговата справедлива стойност и себестойността е по-ниска, за пред-
приятието възниква приход (печалба).

Втори вариант: отчитане на биологичния актив
по себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация

и всички натрупани загуби от обезценка

Когато е невъзможно надеждно оценяване на справедливата стойност на
биологичния актив, той се оценява по неговата себестойност, намалена с всяка
натрупана амортизация и всички натрупани загуби от обезценка.

7 Отново следва да се посочи, че т. 5.3. от СС 41 изисква неплододаващите трайни насаждения, до
прехвърлянето им в групата на плододаващите, да се отчитат като разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи, намалени със селскостопанската продукция, добита преди този
момент. Неплододаващите трайни насаждения се прехвърлят в групата на плододаващите след
влизането им в плодоносна възраст.
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3. Отчитане на правителствени дарения,
свързани с придобиване на лозови масиви

Безвъзмездните средства, предоставени от държавата са дефинирани в
МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от
държавата и оповестяване на държавна помощ. Правителствени дарения по
смисъла на СС 41 са даренията, определени в СС 20 – Отчитане на правител-
ствените дарения и оповестяване на правителствена помощ8.

Съгласно т. 34 и т. 35 от МСС 41 Земеделие, безусловните безвъзмездни
средства, предоставени от държавата, свързани с биологичен актив, оценен по
справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, се признават в пе-
чалбата или загубата единствено тогава, когато стане възможно получаването
на тези безвъзмездни средства. Ако предоставените от държавата безвъзмез-
дни средства, свързани с биологичен актив, оценен по справедлива стойност,
намалена с разходите за продажба, съдържат определено условие, включител-
но когато се изисква предприятието да се ангажира с определена земеделска
дейност, тогава предприятието признава предоставените от държавата без-
възмездни средства в печалбата или загубата, единствено и само ако бъдат
спазени условията, свързани с тези безвъзмездни средства.

Съгласно т. 37 от МСС 41 Земеделие, ако предоставените от държавата
безвъзмездни средства са свързани с биологичен актив, оценен по неговата
себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка9,
се прилага МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предос-
тавени от държавата и оповестяване на държавна помощ.

МСС 41 изисква третиране, различно от това в МСС 20, ако предоставени-
те от държавата безвъзмездни средства са свързани с биологични активи, оце-
нени по тяхната справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, или
ако за предоставянето им се изисква предприятието да не се ангажира със
специфична земеделска дейност. Следователно МСС 20 се прилага само за
предоставени от държавата безвъзмездни средства, свързани с биологичен
актив, оценен по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупа-
ните загуби от обезценка

По реда на т. 24 от МСС 20, безвъзмездните средства, предоставени от
държавата, свързани с активи, включително непарични дарения по справедлива
стойност, се представят в баланса или чрез представяне на дарението като
приходи за бъдещи периоди (първи метод), или като дарението се намали до
достигане на балансовата стойност на актива (втори метод). Единият метод
предполага безвъзмездните средства, предоставени от държавата, да се отчи-
тат като приходи за бъдещи периоди и да се признават в печалбата или загуба-
та на системна база през целия полезен живот на актива. При другия метод
8 СС 20 – Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствена помощ –

Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм.
и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

9 Виж: параграф 30.
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безвъзмездните средства се намаляват, за да достигнат балансовата стойност
на актива. В този случай безвъзмездните средства се признават в печалбата
или загубата през целия полезен живот на амортизуемия актив като намален
амортизационен разход. Двата метода на представяне във финансовите отчети
на безвъзмездни средства (или на съответните части от тях), свързани с акти-
ви, се считат, по смисъла на МСС 20, за приемливи алтернативи.

Предприятия, които прилагат НСФОМСП, е необходимо да се съобразят
с изискванията на СС – 41 Селско стопанство. Обичайно, изплащането на пра-
вителственото дарение е обвързано с изпълнението на определени условия (из-
граждането на нов биологичен актив – лозов масив) и при спазването на опре-
делени срокове. Сумата, отчетена като финансиране, следва да бъде призната
като приход по реда на т. 4.2. от СС-41, т.е. при изпълнение на условията за
изграждане на лозовия масив. Необходимо е да се посочи и т. 4.1. от СС 41 –
ако правителственото дарение е обвързано с придобиване на биологичен актив,
но е предоставено без условия, то се признава като приход в периода на получа-
ването му.

Видно е, че за разлика от МСС 41, СС 41 – Селско стопанство не разгра-
ничава ясно признаването на финансиранията (правителствените дарения) в
приходите на предприятието, в зависимост от отчитането на биологичните ак-
тиви по справедлива стойност или по цена на придобиване, намалена с натрупа-
ните амортизации и загуби от обезценка. Същевременно, както посочихме по-
горе, правителствени дарения по смисъла на СС 41 са даренията, определени в
СС 20. Това дава основание, независимо от липсата в СС 41 на специална уред-
ба на този въпрос, да се приложат условията за признаване на правителствени-
те дарения като приход в случаите, когато биологичният актив се отчита като
амортизируем дълготраен материален актив. Първоначално биологичните ак-
тиви следва да бъдат отчитани като разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи. След изграждането и въвеждането им в експлоатация е
необходимо да бъдат приложени разпоредбите на СС 20 – Отчитане на прави-
телствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. Когато лозовите
масиви се отчитат като амортизируем актив, частта от финансирането по по-
вод на тяхното придобиване следва да бъде отчетена в приходите, в съответс-
вие с разпоредбите на т. 3.2. от СС 20 – пропорционално на начислените за
съответния период амортизации на тези лозови насъждения. От тук може да се
направи заключението, че предприятие, което прилага НСФОМСП не може да
избира между предложените по-горе два подхода на отчитане, според МСФО и
на представяне на правителственото дарение. Поради разликите в нормите на
двата стандарта – МСС 41 и СС 41, както и поради непоследователността на
уреждане в СС 41, си позволяваме да предложим сравнителна характеристика
на подходите на отчитане на лозовите масиви и на признаването на правител-
ствени дарения, свързани с тях. Тази сравнителна характеристика е изведена в
таблица 1.
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Таблица 1

Подходи на отчитане на лозови масиви и на признаване
на правителствени дарения, свързани с тях, в зависимост
от приложимата база за изготвяне на финансовите отчети

Прилагането на посочените подходи в случаите, когато биологичният ак-
тив се отчита като амортизируем дълготраен материален актив, на практика
би могло да се демонстрира със следния пример:

В едно предприятие е придобит биологичен актив, отчитан като амортизи-
руем дълготраен материален актив, с цена на придобиване 200 хил. лв., за при-
добиването на който е получено правителствено дарение (финансиране) в раз-
мер на 100 хил.лв. и е определен полезен живот – 10 години, т.е годишната
амортизационна норма е 10%.

Биологичен
актив

Правителствено
дарение

Признаване, според приложимата база
за изготвяне на финансови отчети

НСФОМСП МСФО

оценен по
справедлива

стойност

предоставено без
условия

СС 41
признава се в периода
на получаване на
дарението

МСС 41
признава се, когато
стане възможно
получаването на
дарението

предоставено с
условия

СС 41
признава се в периода
на изпълнение на
условието

МСС 41
признава се когато се
изпълни условието

оценен по
себестойност

свързано с
амортизируем

актив

СС 20
признава се
пропорционално на
начислените за
съответния период
амортизации на актива,
придобит в резултат на
дарението

МСС 20
I вариант:
представят се като
приходи за бъдещи
периоди и се
признават в печалбата
или загубата на
системна база през
целия полезен живот
на актива
II вариант:
представя се чрез
намаление на сумата
на дарението до
достигане на
балансовата стойност
на актива

свързано с
неамортизируем

актив

СС 20
признава се през
периодите, през които
са отразени разходите
за изпълнение на
условията на дарението
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# Счетоводни записвания при прилагане на първия подход по МСС 41 и
съгласно единствения подход на СС 41:

- за придобиване на актива:
Д-т с/ка от гр. Дълготрайни материални активи (ДМА) – 200 хил. лв.

К-т с/ка Доставчици или други сметки – 200 хил. лв.
- за отчитане на правителственото дарение:
Д-т с/ка от гр. Парични средства – 100 хил. лв.

К-т с/ка Приходи за бъдещи периоди
(Финансирания за ДМА) – 100 хил. лв.

- за начислените амортизации за периода (годината):
Д-т с/ка Разходи за амортизации –   20 хил. лв.

(200 хил. лв. х 10%)
К-т с/ка Амортизация на ДМА –   20 хил. лв.

- за признаване на приход от правителствени дарения:
Д-т с/ка Приходи за бъдещи периоди
(Финансирания за ДМА) –   10 хил. лв.

(100 хил. лв. х 10%)
К-т с/ка Приходи –   10 хил. лв.

Финансов резултат след горепосочените счетоводни записвания: загуба
10 хил. лв.

# Счетоводни записвания при прилагане на втория подход по МСС 41:
- за придобиване на актива:
Д-т с/ка от гр. Дълготрайни материални активи (ДМА) – 200 хил. лв.

К-т с/ка Доставчици или други сметки – 200 хил. лв.
- за отчитане на правителственото дарение, с което се намалява

цената на придобиване на актива:
Д-т с/ка от гр. Парични средства – 100 хил. лв.

К-т с/ка от гр. Дълготрайни материални активи (ДМА) – 100 хил. лв.
- за начислените амортизации за периода (годината):
Д-т с/ка Разходи за амортизации –   10 хил. лв.

(100 хил. лв. х 10%)
К-т с/ка Амортизации на ДМА –   10 хил. лв.

Финансов резултат след горепосочените счетоводни записвания: загуба
10 хил. лв.

От посоченото до тук се вижда, че независимо от разликата в приложени-
те подходи на отчитане, финансовият резултат и в двата случая е идентичен.
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4. Отчитане на съоръжения, свързани с лозови масиви,
изградени във връзка с правителствено дарение

Според дефиницията на МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни
средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ,
безвъзмездни средства, предоставени от държавата, чието основно условие е
предприятието, отговарящо на условията за получаването им да закупи, да създа-
де или да придобие по друг начин дълготрайни активи: се считат за „безвъзмез-
дни средства, свързани с активи”. Могат да бъдат прилагани и допълнителни
условия, ограничаващи типа или местоположението на активите. Безвъзмездни
средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по спра-
ведлива стойност, не се признават, докато няма приемлива гаранция, че: пред-
приятието ще изпълни условията, свързани с тях и помощта ще бъде получена.

Получаването на безвъзмездни средства само по себе си не представля-
ва неопровержимо доказателство, че условията, свързани с получаването им
са били или ще бъдат изпълнени. Според т. 12. от МСС 20, безвъзмездните
средства, предоставени от държавата, се признават в печалбата или загубата
на системна база през периодите, през които предприятието признава като раз-
ход съответните разходи, които безвъзмездните средства са предназначени да
компенсират. Както бе представено в т. 3 от това изложение, безвъзмездните
средства, предоставени от държавата, свързани с амортизируеми активи, се
представят в баланса или като приходи за бъдещи периоди, или като дарението
се намали до достигане на балансовата стойност на актива.

Интересно е третирането на изградените съоръжения, според НСФОМСП.
Макар и нелогично, но според разпоредбите на т. 5.5. от СС 41, към неплодода-
ващите трайни насаждения се отнасят и полезащитните пояси, залесително-
укрепителните съоръжения и други подобни до въвеждането им в експлоата-
ция. Същите следва да бъдат отчитани като разходи за придобиване на дългот-
райни материални активи. След изграждането и въвеждането им в експлоата-
ция трябва да бъдат приложени разпоредбите на СС 20 – Отчитане на прави-
телствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. Частта от финан-
сирането по повод „изграждането на съоръжения” следва да бъде отчетена в
приходите в съответсвие с разпоредбите на т. 3.2. от СС 20 – пропорционално
на начислените за съответния период амортизации на актива, придобит в резул-
тат на дарението. Счетоводните записвания са идентични с представените та-
кива за лозовите масиви, когато биологичните активи се отчитат по себестой-
ност, а дарението – като приходи за бъдещи периоди (при прилагане на МСФО)
или като финансиране (при прилагане на НСФОМСП).
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5. Данъчно третиране по реда
на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)10

ПЪРВИ ВАРИАНТ: биологичният актив се отчита по справедлива
стойност и не подлежи на амортизиране
В случаите, когато е възможно надеждно определяне на справедливата

стойност на лозовите насъждения като биологичен актив и същата бъде прило-
жена, то за целите на корпоративното облагане с данък върху печалбата е необ-
ходимо да се вземат под внимание разпоредбите на чл. 36 от ЗКПО, съгласно
който приходите и разходите от първоначалното признаване и последващата
оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция не се
признават за данъчни цели.

Изрично следва да се подчертае, че в този случай лозовите масиви не
представляват данъчен амортизируем актив и не следва да се включват в данъ-
чния амортизационен план, поради обстоятелството, че съгласно чл. 50 от ЗКПО
са активи, които не отговарят на изискванията за амортизируем дълготраен
материален актив по смисъла на НСФОМСП.

ВТОРИ ВАРИАНТ: биологичният актив е отчетен като дълготраен
материален актив и подлежи на амортизиране
Когато има невъзможност за надеждно оценяване на справедливата стой-

ност, биологичният актив следва да бъде признат като дълготраен материален
актив и съответно подлежи на амортизиране. В този случай, данъчното трети-
ране по ЗКПО предполага:

 Завеждане на актива в данъчния амортизационен план по данъчна амор-
тизируема стойност, която съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗКПО, е историчес-
ката му цена, намалена с включените в нея начислени провизии и даре-
ния, свързани с актива (т.е. с първоначално начисленото финансиране).

 Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗКПО, при определяне на данъчния финансов
резултат се признават годишни данъчни амортизации, определени по реда
на глава десета от закона, а съгласно ал. 2, счетоводните разходи за
амортизации не се признават за данъчни цели.

 Според чл. 68 от ЗКПО, счетоводните приходи и разходи, отчетени по
повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне
на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъ-
чни цели, т.е. в случай на отчитане на приходи от финансиране, с което е
намалена цената на придобиване на актива, с тях се намалява счетовод-
ният финансов резултат при преобразуването му за данъчни цели.

Въз основа на посоченото до тук биха могли да се изведат редица специ-
фики и различия в преобразуването на финансовия резултат за данъчни цели, в
зависимост от това, дали предприятието прилага НСФОМСП или МСФО. Из-

1 0 Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г.
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веждането им би могло да се представи на база използвания по-горе в т. 3
пример с допълнителната информация, че за данъчни цели се прилага данъчна
амортизационна норма – 4%.

# Данъчно третиране при прилагане на първия подход по МСС 41 и съглас-
но единствения подход на СС 41:

В този случай данъчната амортизируема стойност е 100 хил. лв. (200 хил.
лв. – 100 хил. лв. )

Необходимо е да се извърши преобразуване на счетоводния финансов ре-
зултат в данъчен финансов резултат чрез:

- увеличение със счетоводно начислените разходи за амортизации по реда
на чл. 54, ал. 2 от ЗКПО – 20 хил. лв.

- намаление с признатите за данъчни цели разходи за амортизации по реда
на чл. 54, ал. 1 от ЗКПО – 4 хил. лв. (100 хил. лв. х 4%).

- намаление с признатия приход от финансиране по реда на чл. 68 от ЗКПО
– 10 хил. лв.

Данъчният финансов резултат след преобразуването (при равни други усло-
вия) е данъчна загуба 4 хил. лв. (-10 хил. лв. + 20 хил. лв. - 4 хил.лв. - 10 хил. лв.).

# Данъчно третиране при прилагане на втория подход по МСС 41:
Данъчната амортизируема стойност е равна на амортизируемата стой-

ност за счетоводни цели – 100 хил.лв.
Преобразуването на счетоводния финансов резултат е:
- увеличение със счетоводно начислените разходи за амортизации по реда

на чл. 54, ал. 2 от ЗКПО – 10 хил. лв.
- намаление с признатите за данъчни цели разходи за амортизации по реда

на чл. 54, ал. 1 от ЗКПО – 4 хил. лв. (100 хил. лв. х 4%).
Данъчният финансов резултат след преобразуването (при равни други ус-

ловия) е данъчна загуба 4 хил.лв. (-10 хил. лв. + 10 хил. лв. - 4 хил. лв.).
Въз основа на примера може да се посочи, че и при двата подхода на

счетоводно отчитане, данъчният ефект за предприятието е един и същ.

Заключение

В обобщение би могло да се каже, че независимо от съществените разли-
ки в нормите на двата стандарта МСС 41 Земеделие и СС 41 – Селско стопан-
ство, всяко предприятие е задължено да прилага точно базата за изготвяне на
финансовите си отчети. Позволяваме си да изкажем мнение, че е крайно време
да бъдат направени изменения в настоящите НСФОМСП или да се приемат
нови, които да отговарят на актуалните международни счетоводни стандарти.
Специално внимание в това отношение се полага на СС1 – Представяне на
финансовите отчети, в който все още се съдържат типови форми на счетовод-
ния баланс, на отчета за приходите и разходите и на отчета за собствения капи-
тал, както и на прецизността на класифицирането на активите и пасивите на
текущи и нетекущи.
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ACCOUNTING  FOR  VINE  MASSIFS
AND  GOVERNMENT  DONATIONS  CONNECTED

WITH  THEM  AND  ITS  EFFECT  ON  THE  TAXATION
OF  THE  ENTERPRISE

Assoc.  Prof.  Dr  Nadya  Kostova

Abstract

In Bulgaria there has been adopted the „National Support Programme Of The Grapevine
Sector 2008/2009 – 2013/2014” for the measure „restructuring and conversion of vineyards”.
The beneficiary enterprises reporting the activities with the programme must find answers to a
number of questions, the solution to some of which will be different depending on the applicable
base for the preparation of the financial statements – the National Standards For Financial
Statements For Small And Medium-Sized Enterprises or the International Financial Reporting
Standards.

УЧЕТ  МАССИВОВ  ВИНОГРАДНИКОВ
И  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ  ДАРЕНИЙ,

СВЯЗАННЫХ  С  НИМИ,  И  ЕГО  ВЛИЯНИЕ
НА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Доц.  д-р  Надя  Костова

Резюме

В Болгарии была принята „Национальная программа поддержки сектора виногра-
дарства и виноделия 2008/2009 – 2013/2014 г.” в связи с принятием меры, сформулирован-
ной как „Переструктурирование и конверсия виноградников винных сортов”. Предприя-
тия-бенефициенты, учитывая деятельность по Программе, должны найти ответ на ряд
вопросов, чье решение (в некоторых из случаев) может быть различным в зависимости от
применяемой базы изготовления финансовых отчетов – Национальных стандартов фи-
нансовых отчетов малых и средних предприятий или Международных стандартов финан-
совых отчетов.


