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Въведение
В периода на установени пазарни отношения у нас

особено значение имат сделките с търговски предприятия.
Изясняването на тяхната специфика е невъзможно без задъ-
лбоченото изследване на  теоретичните основи, на норма-
тивната уредба и на мненията на различни специалисти
относно тяхната същност. Темата е изключително актуал-

на поради това, че когато става въпрос за подобни сделки, съвременната теория и
практика съчетава два вида взаимосвързани правни норми - търговско и счетовод-
но-правни, което води и до наличието на различни виждания по поставения про-
блем. Пряко отношение към уреждането на сделките с търговски предприятия имат
нормите на Търговския закон1, на Закона за счетоводството2 и на приложимите
счетоводни стандарти за изготвяне на финансовите отчети. Тези нормативни акто-
ве съдържат недостатъчно регламентирани или противоречиви норми, което зат-
руднява практическото третиране на сделките с търговски предприятия. В резул-
тат на това съществуват и различни становища по този въпрос. Някои специалисти
твърдят, че за купувача на търговското предприятие сделката представлява биз-
нескомбинация,  други, че не е такава, а трети, че при определени условия може да
е, но може и да не е бизнескомбинация.

Настоящата студия има за цел на базата на икономико-правната характерис-
тика на търговското предприятие да изследва проблемите в счетоводен и данъчен
аспект, възникнали при покупко-продажбата му и в часност на предприятието на
едноличен търговец. Обект на изследването е търговското предприятие, разгледа-
но като съвкупност от определени елементи, а предметът са придобиването и от-
писването на тези елементи при осъществяване на сделка с него.

Основните задачи, които се поставят за решаване, са:

1 Търговски закон. Обн. ДВ, бр. 4 от 18.06.1991 г., посл. доп. бр. 108 от 19.12.2008 г.
2 Закон за счетоводството. Обн. ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., посл. изм. бр. 106 от 12.12.2008 г., в

сила от 01.01.2009 г.
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1. Изясняване на понятието "търговско предприятие" по смисъла на Закона
за счетоводството, от една страна, и от друга - на Търговския закон.

2. Представяне на особеностите при подготовката и извършването на покуп-
ко-продажбата на търговско предприятие.

3. Изследване на спецификите в отчитането на покупко-продажбата на търгов-
ско предприятие.

4. Извеждане на проблеми по данъчното облагане на тази сделка и особено
при продажбата на предприятието на едноличен търговец.

Изследването е направено при наличието на следните ограничения:
1. Разглежда само прехвърлянето на  търговското предприятие чрез покупко-

продажба, без да се изследват други разновидности на прехвърлянето.
2. Изхожда се предимно от разпоредбите на МСФО 3 Бизнес комбинации3  и

СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации4.
3. Акцентът е поставен върху сделките по покупко-продажбата на търговско

предприятие при действащата към 01.01.2009 г. нормативна уредба и обнародвана
в Държавен вестник до 31.12.2008 г.

4. Настоящата студия няма амбицията да представи всички аспекти на сдел-
ките с търговски предприятия. Направен е опит да даде отговор на редица от дис-
кутираните проблеми по отчитането и данъчното облагане на продажбата на търгов-
ско предприятие без претенции за изчерпателност.

Глава първа
Икономико-правна характеристика на сделките
по покупко-продажба на търговско предприятие

1.1. Дефиниране на търговското предприятие
Търговското предприятие е обект на проучване както от юридическите, така

и от икономическите науки. Въпреки силното развитие на тези науки, въпросът за
правната същност на търговското предприятие и днес остава дискусионен5.

Според проф. Кацаров "Търговецът, като физическо лице, което по занаят от
свое име се занимава със сключването на търговски сделки, изпълнява една дей-
ност, чрез която под отделна фирма, която може да бъде различна от гражданското
му име, се създават права, задължения и фактически отношения. Съвкупността от
всичко онова, което принадлежи и е свързано юридически с тая дейност, представ-
лява търговско предприятие."6 Търговският закон в чл. 15 регламентира търговско-

3 МСФО 3 Бизнес комбинации, Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2005 г.
Част I. София, 2005, с.283-401.

4 СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации (в сила от 01.01.2008 г.). // Справочник на счетоводителя,
2007, кн. 16, с.158-172.

5 Виж: Бъчварова, М. Търговски предприятия и сделки с тях. Варна: Малео-63, 2001.
6 Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право. София, 1990, с. 5.
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то предприятие също като съвкупност от права, задължения и фактически отноше-
ния. Вероятно стремежът да се запази целостта на търговското предприятие, дори
и когато то се отчуждава, е довел до необходимостта от определянето му като
съвкупност. По наше мнение интересът от това запазване е многостранен - законо-
дателен, на собствениците, а така също и на кредиторите и дебиторите му. Въз
основа на цитираните определения за търговско предприятие може да се направи
следният извод: всичко онова, което е свързано и  принадлежи на дадена дейност,
обособена в конкретна организационна форма е търговско предприятие. Следова-
телно, ако са налице няколко дейности, може да се обособят няколко съвкупности
от права, задължения и фактически отношения и това да доведе до наличието,
респективно до обособяването на няколко търговски предприятия. Това, от своя
страна, води до извеждането на следните акценти при дефиниране на търговското
предприятие:

 задължително е да е налице съвкупност и от трите елемента на търговско-
то предприятие - права, задължения и фактически отношения;

 тази съвкупност не може да е механичен сбор от тези елементи, а те трябва
да са обвързани в търговска дейност;

 търговското предприятие винаги е съотносимо към конкретно обособена
организационна структура.

Проф. Кацаров сочи още, че търговското предприятие представлява единен и
цялостен правен обект, който по съдържание и ефект надхвърля понятието за
съвкупността. Характеризирайки го с категорията съвкупност, търговското пред-
приятие е "една нова съвкупност sui generis", която се отличава от понятието за
съвкупността, регламентирано от гражданското право7. "Основният аргумент в
подкрепа на разбирането и признаването му като правен обект е допустимостта
според Търговския закон да се извършват сделки с цялото предприятие, а не само
с отделни елементи от съвкупността. За разлика от него, гражданското законода-
телство не допуска да се извършват сделки и правни действия - наем, залог, про-
дажба и др., с цялата съвкупност."8

От съществено значение за отчитането на сделките с търговското предприя-
тие е изясняване на съдържанието му. Юридическото разбиране извежда съдържа-
нието на търговското предприятие като съвкупност от три компонента9:

1. Елементи на предприятието, признати за самостоятелни обекти на правото
Към тях се отнасят правата и задълженията, които имат  самостоятелно прав-

но съществуване. Тази първа категория елементи притежава имуществена обосо-
беност. Правата и задълженията подлежат на счетоводно отчитане, защото за тях
може да се прилага паричния измерител. Специфичното е, че, от една страна,  са
самостоятелни правни обекти, а от друга, са част от съдържанието на цялото търгов-

7 Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право. София, 1990, с. 73.
8 Бъчварова, М. Търговски предприятия и сделки с тях. Варна: Малео-63, 2001, с. 18.
9 Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право. София, 1990, с. 69.
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ско предприятие. Предвид квалификацията им като самостоятелни обекти те мо-
гат да са предмет на прехвърлителни сделки независимо от търговското предпри-
ятие.

2. Несамостоятелни елементи на предприятието
В тази част от съдържанието на предприятието се включват правата, които не

притежават самостоятелно значение и винаги следват пътя на цялото предприя-
тие.  "Едно от най-съществените права към състава му е търговската фирма. Търгов-
ският закон възстанови класическото значение на фирмата, съответно на анало-
гичното понятие в останалите европейски законодателства - Франция и Германия.
Според законовото определение "фирмата" е наименованието, под което търго-
вецът упражнява занятието си и се подписва (чл. 7 от ТЗ). От тази позиция тя е
признак, който служи за индивидуализация на търговеца."10

3. Фактически отношения
Фактическите отношения са специфична категория елементи, които прида-

ват особена характерност на търговското предприятие.
В нормативната уредба не е дадена легална дефиниция на тази правна катего-

рия. В научната литература като примерни фактически отношения се посочват:
договорните отношения с доставчици, клиенти, кредитори, персонал, създадената
организационна структура на търговеца, опитността му, имиджът, завоюваните
пазарни позиции,  делови контакти и др.11  Фактическите отношения са резултат от
другите компоненти на предприятието и поради това обичайно самите те не пред-
ставляват обект на счетоводно отчитане. Сред тях обаче съществуват и такива,
които категорично се дефинират като отчетни обекти. Като пример може да се
посочи репутацията.

Редица автори12  определят спецификите на търговското предприятие. Като
такива се посочват:

- сложен състав;
- организираност;
- динамика.
В обобщение се извеждат следните характеристики на търговското предпри-

ятие:
1. Съвкупността от всичко онова, което принадлежи и е свързано юридичес-

ки с дадена дейност на търговеца - права, задължения и фактически отношения,
представлява търговско предприятие.

2. Търговското предприятие е единен и цялостен правен обект, което позво-
лява и е допустимо според Търговския закон да се извършват сделки с цялото пред-
приятие.

3. Същевременно търговското предприятие не представлява самостоятелен
10 Бъчварова, М. Търговски предприятия и сделки с тях. Варна: Малео-63, 2001, с. 34-35.
11 Вж. Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право. София, 1990, с. 70.
12 Виж: Върбанова, В. Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец. // Актив, 2003, бр.8(10),

с. 29.
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правен субект, но винаги е съотносимо към юридически изградена организацион-
на структура.

4. Търговското предприятие е особена съвкупност от взаимносвързани ком-
поненти, с някои от които могат да се извършват сделки като отделни елементи на
съвкупността.

5. Съдържанието на търговското предприятие включва нехомогенни елемен-
ти, което придава допълнителна специфика при извършването на сделки по по-
купко-продажбата му.

6. Елементите на търговското предприятие са динамични във времето. Про-
менящият се характер на елементите на търговското предприятие, а от там и на
неговата съвкупност, предполагат известни затруднения при отразяване на сделка-
та по покупко-продажбата във финансовите отчети на продавача и купувача. При-
чината е, че между датата на договора и датата на регистрация на сделката в търгов-
ския регистър съществува времеви период, през който някои от елементите на
съвкупността е възможно да са получили промяна в натурално и стойностно изра-
жение.

Налице е съществена разлика между понятието "търговско предприятие" по
смисъла на чл. 15 от Търговския закон и по смисъла на  Закона за счетоводството.
Интерес представлява дискутирането на връзката между правото, особено търгов-
ското и счетоводството. Тази взаимовръзка е обоснована в някои публикации13  от
различни гледни точки. В резултат на тяхното анализиране може да се каже, че
правният поглед върху даден проблем обичайно се изгражда предимно и почти
единствено върху юридическо-съдържателната му страна, избягвайки счетоводна-
та му такава и се опитва да тълкува всяка норма от чисто формален аспект. Налице
е различие между нормите на Търговския закон и на счетоводното законодател-
ство. Независимо че двете системи са твърде самостоятелни, а за счетоводната се
твърди, че е и силно консервативна, не може да се отрече, че е налице тясно пре-
плитане между тях, поради което е удачно премахването на съществуващите раз-
личия. Според чл. 1, ал.2 от Закона за счетоводството предприятия са: търговците
по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюд-
жетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица,
осъществяващи стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност и
търговските представителства. Видно е, че според Закона за счетоводството под
предприятие се разбират самите правно-организационни форми на юридически-
те, физическите и другите лица, които са задължени да водят счетоводство.

13 Вж. Бъчварова, М., Филипова, Ф. Счетоводство за юристи или право за счетоводители. Варна:
Галактика, 1998; Свраков, А. За връзката между някои от изискванията на Търговския закон и
Закона за счетоводството. // Финанси и право, 2007, бр. 9, с. 5-17.
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1.2. Понятие за покупко-продажба на търговско предприятие

Както вече посочихме, Търговският закон дефинира предприятието като
съвкупност от три компонента - права, задължения и фактически отношения. Взе-
ти в тяхната цялост, правата, задълженията и фактическите отношения могат да
генерират парични потоци, независимо от останалите активи и пасиви. Активите
и пасивите след прехвърлянето им чрез покупко-продажба на търговското пред-
приятие могат да продължат дейността в правоприемника и да генерират нови
парични потоци. Това подсказва, че в зависимост дали се продава съвкупност от
нетни активи и дейности, или се продават разграничими активи и пасиви, би могла
да е налице или да няма бизнескомбинация14.

Покупко-продажбата на търговско предприятие може да представлява и вид
преобразуване на търговски дружества. Преобразуването на търговски дружества
е уредено в чл. 261-265 от Търговския закон. Според нормата на чл. 261 всяко
търговско дружество може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго, да се
раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество, или да участва
в образуването на ново дружество чрез вливане. От тази норма могат да се изведат
три основни разновидности:15

 преобразуване на търговско дружество от един вид в друг;
 вливане и сливане на търговски дружества;
 отделяне и разделяне на търговски дружества.
В известен смисъл покупко-продажбата на предприятие може да бъде съот-

несена към вливането на търговски дружества, тъй като вливането на едно търгов-
ско дружество в друго може да настъпи в резултат на просто обединяване на акти-
вите и пасивите на вливащото се и приемащото го дружество, но също и в резултат
на покупко-продажба. Налице е законова празнота при регламентирането на тези
два вида вливания, тъй като Търговският закон не ги разграничава. Считаме, че е
изключително важно при последващите промени в този закон да се уредят дос-
татъчно пълно въпросите на вливането като вид преобразуване на търговски дру-
жества. Необходимостта от подобно уреждане най-вече е в резултат на това, че са
съвсем различни последиците относно собствеността на капитала при  обединява-
нето на активите и пасивите на вливащото се и приемащото го дружество и  при
покупко-продажбата на предприятие. В единия случай е налице обикновено вли-
ване, при което собствениците (съдружници или акционери) на прекратеното дру-
жество стават собственици на приемащото (с изключение на случаите, когато обик-
новеното вливане е съпроводено и с увеличение (намаление) на капитала, свърза-
но с приемане (напускане) на съдружници  (акционери). Това обикновено вливане
14 Този въпрос е твърде сложен, особено за предприятията – купувачи на търговско предприятие,

прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Моти-
вите за подобно мнение ще бъдат представени в следващите части на изложението.

15 Вж. Дочев, И. Кога се променя собствеността при преобразуване на търговски дружества и коо-
перации. // Делова седмица, 2001, бр. 16, с. 10.
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не е изрично регламентирано в Търговския закон, но произтича от характеристи-
ката му и се базира на уредбата в чл. 3 на Третата директива на Съвета на Европа
от 1978 г. относно сливанията на акционерите дружествата. "По смисъла на тази
директива "сливане чрез придобиване" означава операцията, при която едно или
няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друго друже-
ство всичките си активи и пасиви срещу представяне на акции в придобиващото
дружество на акционерите на придобиваното дружество или дружества..."16

Сливането чрез придобиване по смисъла на Търговския закон е идентично на
вливането, като собствениците на вливащото се дружество се присъединяват до
тези на приемащото и акциите и дяловете  се заменят в определено съотношение.
Собственият капитал на преобразуващото дружество представлява сума от соб-
ствените капитали на двете дружества. На практика собствениците се запазват и
не е налице промяна в собствеността.

При другия вид вливане е налице покупка на вливащото се дружество, соб-
ствениците на което продават акциите (дяловете) си на приемащото дружество, в
резултат на което не участват в собствеността на капитала на приемащото друже-
ство, но някои от собствениците биха могли да запазят дяловете (акциите), респек-
тивно малцинствено участие в капитала на "новото" дружество. За разлика от първия
вид при това вливане, което е последица от покупко-продажба на търговско друже-
ство задължително се извършва промяна в собствеността.

Изложеното до тук потвърждава мнението, че процесите на преобразуването
чрез вливане са твърде сложни и изискват прецизна нормативна регламентация,
тъй като практиката към настоящия момент разчита единствено на тълкувателни
становища, които често са противоречиви. Създават се предпоставки едни и същи
въпроси на вливането да се решават по различни подходи и по различни начини да
се представят във финансовите отчети на преобразуващите се предприятия.

1.3. Особености на подготовката и извършване на покупко-
продажбата на търговско предприятие

При подготовката за извършване на покупко-продажба на търговско пред-
приятие като цяло по смисъла на чл. 15 от Търговския закон е задължително да се
откроят няколко основни момента:

1. При прехвърляне на търговско предприятие на юридическо лице - търгов-
ско дружество, дружеството-прехвърлител продължава да съществува след сдел-
ката.

2. При прехвърляне на търговско предприятие на едноличен търговец, законът
допуска едноличният търговец да се заличи от търговския регистър или да
продължи да съществува като търговец. В този случай, прехвърлителят едноличен
търговец трябва да изясни каква е целта, която преследва с прехвърлителната сделка.

16 Вж. Бюлетин “Правна евроинтеграция”, бр. 1, 1998.
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При положение че целта е да прекрати дейността си и да не извършва такава в
бъдеще, същият подава заявление за заличаване от търговския регистър. Ако соб-
ственикът на едноличен търговец желае да продължи да извършва дейност след
прехвърлянето, той не се заличава. В този случай едноличният търговец в резултат
от извършваната след прехвърлянето дейност придобива нови права, поема нови
задължения и създава нови фактически отношения.

На база проучване на практиката, считаме, че при подготовката за продажба
на търговско предприятие, прехвърлителят би следвало да изготви и представи
следните документи:

 счетоводен баланс към края на месеца, предхождащ датата на покупко-
продажбата на търговското предприятие;

 отчет за приходите и разходите, съставен за периода от началото на годи-
ната до датата на счетоводния баланс;

 копие от инвентарната книга;
 копия от регистъра на счетоводните сметки, които към момента на пре-

хвърлянето имат салда;
 служебна бележка за балансовата стойност на дълготрайните материални

и нематериални активи към датата на съставяне на баланса, (с цел установяване на
т.нар. "материален интерес" на сделката и определяне на дължимите нотариални и
др. такси).

Удачно е да се изготвят подробни справки в аналитичен разрез, от които да са
видни балансовите стойности на прехвърляните видове активи и пасиви. За фак-
тическите отношения е достатъчно същите да бъдат подробно описани като вид,
наименование на контрагента, дата на договора, срок и т.н. Тези справки представ-
ляват неразделна част от договора за покупко-продажба и обичайно под формата
на приложения се включват в съдържанието му. Целта на справките е да се покаже
балансовата стойност на всеки един от компонентите, включени в състава на пред-
приятието към определена дата, която е близка или идентична с датата на пре-
хвърлянето или датата на договора. Същите не са необходими при нотариалното
изповядване на сделката по прехвърлянето и при вписване на прехвърлянето в
търговския регистър. Често срещан случай в практиката е да се изготвят и подпис-
ват договори за покупко-продажба на предприятие, в които  по същество единстве-
ната клауза е, че предприятието като цяло се прехвърля по чл. 15 от Търговския
закон, без да се индивидуализират неговите елементи. В този случай, тъй като
договорът не противоречи на търговското законодателство се позволява нотариал-
ното изповядване на сделката. Впоследствие обаче липсата на изричното описване
на съвкупността на търговското предприятие затруднява отразяването на сделката
при продавача и купувача. В този смисъл предлагаме към договора да се изготвят
редица справки, идентифициращи елементите на търговското предприятие. Счи-
таме, че значението на справките е изключително важно по отношение на страни-
те по сделката поради няколко причини:
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1. Справките са изходна база за завеждане на активите и пасивите в патримо-
ниума на придобиващото предприятие. Същите фиксират съвкупността към опре-
делен момент и предотвратяват всякакви бъдещи спорове между страните относ-
но действителното състояние на съвкупността на търговското предприятие към
датата на прехвърлянето. Страните по сделката се съгласяват, че именно това е
целият комплекс на предприятието, което се прехвърля. Прехвърлителят дължи на
приобретателя именно тези по вид активи и пасиви.

2. При недвижими имоти, включени в състава на предприятието, договорът
за прехвърляне на търговско предприятие се вписва в търговския регистър след
постановяване на решението на Агенцията по вписванията за вписване на пре-
хвърлянето. Съдията по вписванията служебно следи за подробната индивидуали-
зация на недвижимия имот в договора. При липса на такава, както и в случай, че
имотът не бъде посочен като част от съвкупността, представляваща търговско пред-
приятие, съдията отказва  вписването на договора.

3. Когато в състава на предприятието са включени моторни превозни сред-
ства с регистрационен режим, същите следва подробно да се индивидуализират в
договора. Тази индивидуализация е необходима при пререгистрацията на съответ-
ното моторно превозно средство в Дирекция "Контрол на автмобилния транспорт"
на името на новия собственик.

Важен момент при сделката по покупко-продажба на търговско предприятие
е цената, на която то ще бъде прехвърлено. Същата трябва да отразява реално спра-
ведливата стойност на предприятието към датата на подписване на договора, вклю-
чително с цел съблюдаване на нормативните разпоредби относно предотвратяване
на отклонението от данъчно облагане. Продажната цена при прехвърлянето на
търговското предприятие има съществено значение и в други два аспекта, а имен-
но:

 при счетоводното отчитане на сделката;
 при данъчото облагане на дохода от прехвърлянето по реда на Закон за

данъците върху доходите на физическите лица17  или ЗКПО18.
Цената в договора трябва да бъде точно определена. Плащането й  може да се

разсрочи на вноски. По отношение на периода, за който може да се разсрочи пла-
щането, следва да се отбележи, че в законодателството липсва изрична императив-
на норма, която лимитативно да го ограничава. Но с оглед обстоятелството, че се
прехвърля цялостен комплекс, чието отчитане изисква прецизност и яснота, жела-
телно е разсрочването да се ограничи в относително по-кратък период от време.
Отделните плащания могат да се фиксират към определени дати или настъпване
на определени събития, като тук изцяло важи принципът на гражданското право за
свобода на договарянето.
17 Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Обн. ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., посл.

изм., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г.
18 Закон за корпоративното подоходно облагане. Обн. ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., посл. изм. бр. 106

от 12.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г.
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Прехвърлянето на търговското предприятие чрез сделка предполага сключ-
ването на договор между продавача и купувача.

Договорът е комплексен по своята същност, тъй като отделните елементи от
състава на търговското предприятие, в своята съвкупност се прехвърлят чрез пис-
мена форма с нотариална заверка на подписите на страните - формата, предвидена
в чл. 15, ал. 1 от Търговския закон. Счита се, че договорът за покупко-продажба е
алеаторен по вид, тъй като облагата за двете страни не е известна при сключването
му. От гледна точка на купувача винаги съществува риск по отношение на поетите
активи, пасиви и фактически отношения в придобитото от него търговско пред-
приятие. Затова и не може да се определи точно икономическата изгода, която той
би получил към датата на сделката по покупко-продажбата на търговското пред-
приятие.

Предметът на договора е необходимо да отговаря на общите условия за него-
вата действителност, а именно:

- да е възможен;
- да е включен в патримониума на търговското предприятие, което се прода-

ва и
- да е изваден от търговския оборот (обръщение) към датата на сделката.
Предприятието трябва да се индивидуализира според предвидените призна-

ци в търговското законодателство19 . Затова съдържанието на договора  обичайно
включва следните компоненти:

 пълна индивидуализация на страните;
 предмет на договора съгласно чл. 15 от Търговския закон - фактическата и

правна съвкупност, съставлявяща търговското предприятие;
 момент на преминаване на собствеността;
 момент на предаване на владението;
 цена на сделката;
 права и задължения на страните;
 отговорност за неизпълнение  на договорните задължения;
 приложения и описания на документите, представени при подписване на

договора.
Задължително е при прехвърляне на търговско предприятие на едноличен

търговец в договора да се посочи дали с прехвърлянето едноличният търговец се
заличава от търговския регистър или не, както и дали предприятието се прехвърля
с фирменото наименование по реда на чл. 60, ал. 1 от Търговския закон, или само
търговскотo предприятие - по реда на чл. 15 от Търговския закон.

Продавачът е длъжен да предаде на купувача владението върху предприятие-
то и да му предостави всички необходими документи във връзка с предмета на
договора в определен срок от датата на удостоверението за вписване. Считаме, че
предаването на владението на търговското предприятие трябва да стане с:

19 Бъчварова, М. Търговски предприятия и сделки с тях. Варна: Малео – 63, 2001.
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 подписване на приемо-предавателен протокол, съдържащ опис на имуще-
ството;

 предаване на владението върху движимите вещи с регистрационен режим;
 предаване на документите, отнасящи се до предприятието и особено до

неговия имуществен състав.
Правоприемникът отговаря за всички задължения, възникнали до момента

на прехвърляне на предприятието и произтичащи както от граждански сделки, така
и за задълженията, възникнали в резултат на дейността на едноличния търговец.
Правопремникът на предприятието отговаря за задълженията на праводателя до
размера на получените права. Този извод се налага от правилата на правоприем-
ството.

Условието, регламентирано в чл. 15, ал. 3 от Търговския закон, "ако няма дру-
го споразумение с кредиторите", което законодателят е предвидил като отрицател-
на предпоставка за възникване на солидарната отговорност, е неприложимо при
задълженията за данъци и здравно-осигурителни вноски, възникнали до момента
на прихвърлянето, доколкото разпоредбата на чл. 190 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс20  изключва възможността за постигане на споразумение от-
носно прехвърляне на публичните задължения и вземанията на лицата.

С подписването на договора за прехвърляне на търговското предприятие по
чл. 15 от Търговския закон, собствеността върху търговското предприятие преми-
нава към купувача. Но за да породи правно действие извършеното прехвърляне и
да бъде противопоставимо на трети лица, за страните възниква задължението за
вписване на прехвърлянето в Търговския регистър по делото на отчуждителя и
правоприемника. Вписването в регистъра има оповестително, доказателствено и
конститутивно действие.

Глава втора
Счетоводни и данъчни проблеми на покупко-продажбата на
търговско предприятие и възможности за тяхното решаване

2.1. Проблеми на отчитането и на данъчното облагане на продажбата
на търговско предприятие при продавача

На база изложеното в предходните части може да се твърди, че договорите за
прехвърляне на търговско предприятие имат най-различно съдържание. Практи-
ката е твърде разнообразна, но независимо от това при прехвърляне на търговско
предприятие чрез сделка при продавача възникват редица въпроси и проблеми.
Извършената продажба на търговско предприятие следва да бъде отчетена към
датата на вписването в търговския регистър. Активите и пасивите обаче, се отпис-
ват с балансовите си стойности към дата,  посочена в договора, която винаги е по-
20 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006

г., посл. изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.05.2009 г.
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ранна от датата на вписването.
Предвид обстоятелството, че от датата на договора до датата на вписването

съществува период, през който в някои случаи дейността на прехвърлителя не се
преустановява фактически, трябва да се има предвид, че тази дейност той извършва
за сметка на приобретателя на предприятието. Това е така, защото собствеността
върху търговското предприятие се прехвърля от датата на договора, но до вписва-
нето на прехвърлянето на търговското предприятие в търговския регистър сделка-
та не може да породи правни действия. Търговският закон не регламентира и не
урежда този проблемен въпрос. Предвид тази законова празнота де факто пре-
хвърлителят държи една съвкупност от чуждо име и резултатите от дейността за
горепосочения период следва да се прехвърлят на приобретателя. В тази връзка
считаме, че е възможно следното решение на проблема: извършените плащания за
покриване на задължения на прехвърлителя по доставки, които са включени в до-
говора за покупко-продажба да бъдат отчетени като вземания от приобретателя по
разчетна сметка. Например това важи за извършените плащания, отразявани по
счетоводни сметки: "Доставчици", "Персонал", "Получени заеми" и др.

Същевременно, ако постъпят средства по вземания, прехвърлени в полза на
приобритателя, получените средства трябва да се отразят като задължения към
приобритателя.

По наше мнение, при всички случаи на продажба на предприятието на
търговско дружество, продавачът отписва от баланса си продадените активи и
пасиви по балансова стойност и отчита финансов резултат от сделката. Счетовод-
ните статии следва да се съобразят с обстоятелството, че се извършва продажба на
комплекс от активи, пасиви и фактически отношения. Принципно биха могли да
се приложат следните примерни счетоводни записвания при продавача:

 За отписване на активите:
Д-т с/ка Вземания по продажба на търговско предприятие

аналитична с/ка на купувача
К-т   Разни активни с/ки (гр. Дълготрайни материални активи, гр. Матери-

ални запаси, Клиенти и др.)
В случай че за прехвърлените дълготрайни материални активи има сформи-

ран преоценъчен резерв по реда на т. 11.4 от СС 16 - Дълготрайни материални
активи (респективно МСС 16 Имоти, машини, съоръжения, оборудване), то същи-
ят следва да бъде отнесен в неразпределена печалба от минали години:

Д-т с/ка Преоценъчен резерв
К-т с/ка Неразпределена печалба от минали години.

 За отписване на прехвърлените задължения:
Д-т Разни пасивни с/ки

К-т с/ка Вземания по продажба на търговско предприятие
аналитична с/ка на купувача

 За отчитане на възникналото вземане от купувача (ако плащането е догово-
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рено да се осъществи на части) или за получените парични средства:
Д-т с/ка Парични средства или друга сметка

(например с/ка Клиенти по продажба на търговското предприятие)
К-т с/ка Вземания по продажба на търговско предприятие

аналитична с/ка на купувача
 За отчитане на финансовия резултат от сделката
-  при положителен резултат счетоводното записване е:
Д-т с/ка Вземания по продажба на търговско предприятие

аналитична с/ка на купувача
К-т с/ка Приходи от дейността

-  при отрицателен резултат:
Д-т с/ка от група Разходи по икономически елементи*

К-т с/ка Вземания по продажба на търговско предприятие
аналитична с/ка на купувача

* Впоследствие тези разходи се отнасят във финансовия резултат за текущия
отчетен период.

Използването на специална сметка "Вземания по продажба на търговско пред-
приятие" има за цел да постигне два ефекта. От една страна, да улесни самия отче-
тен процес по отписване на активите и пасивите на продавача, а от друга - чрез нея
да се изведе финансовия резултат от сделката по продажбата на търговското пред-
приятие.

Налице е известна специфика при продажбата на предприятието на едно-
личен търговец. Някои автори твърдят: "Напоследък все повече еднолични търгов-
ци "преустройват" дейността си, като прехвърлят предприятието си на съществу-
ващо или новосъздадено тяхно еднолично дружество с ограничена отговорност
(ЕООД). Понякога прехвърлянето става на многочленно дружество с ограничена
отговорност, в което съдружници са членове на семейството на едноличен търго-
вец. По този начин се съхранява семейният бюджет, но дейността продължава да
се осъществява чрез нова правноорганизационна форма - търговско дружество." 21

Причините за това "преустройване" са няколко. Основната е, че в Търговския за-
кон не е регламентирана възможност за преобразуване на едноличния търговец в
еднолично търговско дружество или чрез вливане или сливане в търговско друже-
ство. Другата причина е, че едноличният търговец  е неограничено отговорно лице
за разлика от ограничената отговорност, присъща на собствениците в дружествата
с ограничена отговорност или акционерните дружества. Налице е и нееднакъв данъ-
чен режим на подоходното облагане на едноличния търговец и на търговското дру-
жество. Едноличният търговец като физическо лице, въпреки че формира данъч-
ната си основа както юридическите лица (по Закон за корпоративното подоходно

21 Дочев, И. Прехвърляне на предприятие на едноличния търговец. // Счетоводство XXI, 2002, бр.
2, с. 32.
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облагане), в крайна сметка облага дохода си по Закона за данъците върху доходите
на физическите лица. Дори и при намалена ставка от 15 % по Закона за данъците
върху доходите на физическите лица, данъчната тежест на търговските дружества
и на едноличния търговец си остава различна.

Според Иван Дочев "Договорите за прехвърляне на предприятие на еднолич-
ния търговец - при цялото им разнообразие - създават много затруднения за счето-
водителите и ревизиращите органи от НАП. Най-напред счетоводителят трябва да
реши как да отпише от баланса на едноличен търговец прехвърлените активи и
пасиви и как да ги включи в баланса на еднолично дружество с ограничена отго-
ворност или дружество с ограничена отговорност. След това данъчният орган е
поставен пред дилемата - има ли сделка, от която е реализиран доход, как да се
третира тя при едната и другата "страна" и т. н."22

Както вече се посочи, съществуват две възможности при  продажбата на пред-
приятие на едноличен търговец - без заличаване и със заличаване на едноличния
търговец.

Обикновено едноличният търговец не се заличава, когато не се прехвърля
цялото предприятие. Той се заличава от търговския регистър в следните случаи:

 при прекратяване на дейността му;
 при установяване на местожителството му в чужбина;
 при смъртта му;
 при поставянето му под запрещение.
Считаме, че когато единоличният търговец се заличава не би следвало да

се приложи горепосочения ред на отчитане на продажбата. Мотивът ни за по-
добно твърдение се обосновава единствено от данъчното облагане на едноличния
търговец, поради което си позволяваме и по-пространното му разглеждане.

Доходът от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран
в Република България, е доход от източник в страната, без значение дали прехвърли-
телят е местно лице. Прехвърлянето на предприятие на едноличен търговец чрез
сделка, се третира като:

 доход от стопанската дейност на едноличния търговец - в случаите на пре-
хвърляне на предприятието без заличаване от търговския регистър или като

 доход от прехвърляне на права или имущество - при прехвърляне на пред-
приятието със заличаване на едноличния търговец.

Следователно, доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и до-
ходите от прехвърляне на права или имущество са от различен източник и се обо-
собяват като различни видове доход. Във връзка с това се присъединяваме към
мнението, изразено и от други автори23 , че глава деветнадесета "Преобразуване на

22 За повече подробности вж. Дочев, И. Прехвърляне на предприятие на едноличния търговец. //
Счетоводство XXI, 2002, бр. 2, с. 32.

23 Костов, Б., Георгиев, Т. Преобразуване на търговските дружества – правни, счетоводни и данъчни
аспекти. // Наръчник на икономиста, 2008, бр. 9, с. 72.
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дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие" от Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане не намира приложение в случаите на прехвърляне на
предприятие на едноличен търговец, независимо дали едноличният търговец е за-
личен, или не от търговския регистър. Подобно твърдение е продиктувано от об-
стоятелството, че за облагането на едноличния търговец са приложими нормите
само на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и ако трябва да се
обложи по реда на Закон за корпоративното подоходно облагане, то в Закона за
данъците върху доходите на физическите лица трябва да има изрична препратка.

Определянето на облагаемия доход при прехвърляне на предприятие на ед-
ноличен търговец със заличаването му от търговския регистър се извършва по реда
на чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ, според който в този случай облагаемият доход е поло-
жителната разлика между определената с договор продажна цена и собствения
капитал на предприятието.

В § 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ е дадена легалната
дефиниция на понятието "собствен капитал на предприятието" и това е разликата
между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите му.
Ползва се терминология от счетоводното законодателство, където понятията "ак-
тив" и "пасив" са  определени в Общите разпоредби на Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия, а също и в Международните
счетоводни стандарти (Международните стандарти за финансово отчитане).

Следва да се обърне внимание на обстоятелството, че доходите, които физи-
ческото лице е придобило от осъществяваната стопанска дейност като едноличен
търговец се облагат отделно от доходите, придобити при прехвърляне на предпри-
ятието със заличаване на едноличния търговец. Например, ако ЕТ ,,X" е извършвал
стопанска дейност през 2009 г., но през течение на същата година прехвърли пред-
приятието си със заличаване и преустанови търговската си дейност, ще се облага
по следния начин:

- по реда на раздел ІІ от глава пета на ЗДДФЛ за дохода от стопанската си
дейност като едноличен търговец, реализиран от началото на годината до датата
на преустановяване на дейността; и

- по реда на раздел V от глава пета от ЗДДФЛ за дохода, придобит при пре-
хвърляне на предприятието със заличаване.

На основание чл. 1 от ЗДДФЛ, както облагаемият доход, така и данъчната
основа се определят за всеки източник на доход поотделно.

Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е форми-
раната по реда на Закон за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба.
Това означава, че в данъчната печалба следва да се включи и финансовият резул-
тат (печалбата или съответно загубата), реализиран при осъществената сделка по
прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаването му от
търговския регистър. В този случай се приема, че след прехвърляне на предприя-
тието, физическото лице едноличен търговец не е преустановило дейността си,
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поради което за данъчни цели сделката по чл. 15 от ТЗ се разглежда като сделка,
свързана с осъществяваната от него стопанска дейност и като такава следва да се
отрази в счетоводството му, т.е. продадените активи и пасиви се описват по горе-
посочения ред.

Заличаването на едноличен търговец предполага, че цялото предприятие е
продадено. В такъв случай приходът от продажбата постъпва по личната сметка
на физическото лице и евентуалният доход се облага в негово лице. Според нас, за
да не се получи "двойно облагане" в случаите на заличаване на едноличния търго-
вец, отписването на активите и пасивите по техните балансови стойности е необ-
ходимо да се извърши за сметка на собствения капитал. Биха могли да се приложат
следните примерни счетоводни записвания:

 За отписване на активи:
Д-т с/ка Вземания по продажба на търговско предприятие аналитична с/ка на

купувача
К-т Разни активни с/ки (гр. Дълготрайни материални активи, гр. Матери-

ални запаси, Клиенти и др.)
 За прехвърляне на задължения:
Д-т Разни пасивни с/ки

    К-т с/ка Вземания по продажба на търговско предприятие аналитична с/
ка на купувача

 За отписване на елементите на собствения капитал с цел в счетоводния
баланс да не останат активи и пасиви с налични балансови стойности:

Д-т с/ки от гр. Собствен капитал  (например с/ка   Нерегистриран капитал, с/
ка Преоценъчни и други резерви или с/ка Печалби и загуби)

К-т с/ка Вземания по покупко-продажба на предприятие аналитична с/ка
на купувача

Прилагането на друга технология за отписване на активите и пасивите при
продажбата на предприятието на едноличен търговец със заличаване, която не е за
сметка на собствения капитал би довела до "двойно облагане", като се има пред-
вид:

1. Формирането на финансов резултат от сделката, който ще се включи в об-
щия финансов резултат от дейността на едноличен търговец и ще се обложи по
общия ред и

2. Облагането на положителната разлика между продажната цена и собстве-
ния капитал на предприятието на едноличния търговец.

Категорично поддържаме мнението, че данъчните норми не трябва да влияят
на счетоводната политика на предприятието. Двете системи - данъчна и счетоводна,
трябва да са "относително" независими. От горепосоченото обаче е видно, че на
практика нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица влия-
ят върху отчетността на едноличен търговец, който се заличава след сделката по
продажба на предприятието му. Считаме, че е необходима промяна в Закона за данъ-
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ците върху доходите на физическите лица. Възможните варианти за промяна са два:
- или изрично да се запише, че при прилагане на нормите  на раздел V от

глава пета не трябва да взема предвид резултатът от сделката по продажбата на
едноличния търговец при облагането на стопанската му дейност, или

- да се отмени облагането на раздел V от глава пета на ЗДДФЛ и да остане
общия ред на облагане по раздел II от глава пета на ЗДДФЛ.

Моментът, на който задължително трябва да се обърне внимание, касае опре-
делянето на конкретната дата на придобиване на дохода, реализиран от сделката
по прехвърляне на предприятието. Доходът се смята за придобит на датата на съдеб-
ното решение за прехвърляне на предприятието със заличаване на едноличния
търговец. Това означава например, че ако датата на съдебното решение е 10.03.2009
г., а реалното плащане на сумата по сделката за прехвърляне на предприятието на
едноличния търговец със заличаване ще се извърши през 2010 г., датата на придо-
биване на дохода е 10.03.2009 г.

Позволяваме си да обърнем внимание на още един момент. При наличието на
хипотеза на сделки между свързани лица, както и на сделки, сключени при усло-
вия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на
пазарни цени, различни от тези при независими търговци, чл. 77 от Закона за данъ-
ците върху доходите на физическите лица препраща към разпоредбите за предот-
вратяване на отклонението от данъчно облагане, регламентирани в ЗКПО. Става
въпрос за разпоредбите на глава четвърта от Закона за корпоративното подоходно
облагане "Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане" и по конкретно -
чл. 15 и чл. 16: "Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си
взаимотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчния
финансов резултат, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчни-
ят финансов резултат се определя и се облага с данък при условията, които биха
възникнали за несвързани лица."

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане,
когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени
при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъч-
ният финансов резултат се определя, без да се вземат под внимание тези сделки,
някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчни-
ят финансов резултат, който би се получил при извършване на обичайна сделка от
съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономичес-
ки резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.

2.2. Проблеми на отчитането при купувача
на търговското предприятие

Определянето на първоначалните стойности на придобитите активи и паси-
ви в резултат на покупката на търговско предприятие при купувача се извършва на
база на оценки, съобразно това дали покупката на търговското предприятие се тре-
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тира като бизнескомбинация или не24. В тази връзка в нашата специализирана ли-
тература са изразени различни становища по повод на това дали сделката пред-
ставлява, или не бизнескомбинация. С цел извеждане на аргументирано мнение по
този проблем е необходимо да бъдат установени изходните постановки в норма-
тивната уредба на бизнескомбинациите.

Бизнескомбинацията е регламентирана в МСФО 3 Бизнес комбинации и СС 22
- Отчитане на бизнескомбинации. Бизнескомбинацията представлява обединяване
на отделни предприятия или стопански дейности в една отчетна единица.

Една бизнескомбинация може да бъде реализирана по различни начини. Тя
може да включва закупуването от дадено предприятие на капитала на друго пред-
приятие, закупуването на всички нетни активи на друго предприятие, поемане на
пасиви на друго предприятие, които заедно формират една или повече стопански
дейности, придобиване посредством емитирането на капиталови инструменти, пре-
хвърляне на парични средства, парични еквиваленти или други активи, или чрез
съчетание на гореизброените способи. Операцията придобиване може да се осъще-
стви както между собствениците на комбиниращите се предприятия, така и между
едно предприятие и акционерите (съдружниците) на друго предприятие. При биз-
нескомбинацията може да бъде създадено ново предприятие, което да контролира
комбиниращите се предприятия или прехвърлените нетни активи и дейности. Кога-
то се закупуват дялове или акции от капитала на придобиваното предприятие възниква
отношение между дружество -майка и дъщерно дружество, при което придобива-
щият признава в индивидуалния си финансов отчет инвестиция и съставя консоли-
диран финансов отчет по реда на МСС 27 - Консолидирани и индивидуални финан-
сови отчети или СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвести-
циите в дъщерни предприятия в зависимост от това дали прилага МСС (МСФО) или
НСФОМСП като база за изготвяне на финансовите отчети25.

Резултатът от почти всички бизнескомбинации е, че едно предприятие - при-
добиващо, придобива контрол върху едно или повече предприятия - придобити.
Особеното според МСФО 3 е, че ако едно предприятие придобие контрол върху
едно или повече предприятия, които не представляват бизнеси (дейности)26, обе-
диняването на тези предприятия не се счита за бизнескомбинация. Когато едно
предприятие придобие група от активи и пасиви или нетни активи, които не пред-
24 Вж. Филипова, Ф. Счетоводното третиране на бизнескомбинациите: принципи или лобизъм?! //

ИДЕС, 2002, бр. 5, с. 14-27.
25 Вж. Дочев, И. Бизнескомбинация – същност и практика. // ИДЕС, 2007, бр. 5, с. 8.
26 МСФО 3 дефинира бизнесът (дейността) като: взаимосвързан набор от дейности и активи, из-

вършвани и управлявани с цел сигуряване на: (а) възвращаемост на инвеститорите; или (б) по-
ниски разходи или други икономически ползи пряко и пропорционално на държателите на поли-
ци или научастниците; Бизнесът основно се състои от входящи елементи, процеси, прилагани
към тези входящи елементи, и изходящи елементи или продукти, които са или ще бъдат използва-
ни за генериране на приходи. Ако в прехвърляния набор от дейности и активи присъства репута-
ция, този прехвърлен набор от дейности и активи се счита за бизнес.
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ставляват стопанска дейност, то ще разпределя разходите по придобиването меж-
ду отделните разграничими активи и пасиви в групата на базата на тяхната спра-
ведлива стойност към датата на придобиването, без да е налице разлика, която да
отчита като положителна репутация.

Всички бизнескомбинации трябва да се отчитат по метода на покупката. В
МСФО 3 е въведено понятието "метод на покупката", а не "метод на покупко-про-
дажбата", както неправилно бе преведено в отменения МСС 22 - Бизнескомбина-
ции. Този метод разглежда бизнескомбинацията от позицията на обединяващото
предприятие, което се идентифицира като придобиващ. Придобиващият закупува
нетните активи и признава придобитите активи, пасиви и условни задължения27

включително и онези, които не са били преди това признати от придобиваното
предприятие. Оценяването на активите и пасивите на придобиващия не се влияе
от сделката, нито пък се признават като резултат от нея някакви допълнителни
активи или пасиви на придобиващия, тъй като те не представляват предмет на
самата сделка.

Съществуват някои значителни разлики между горепосочените два счетовод-
ни стандарта - МСФО 3 - Бизнескомбинации и СС 22 - Отчитане на бизнескомби-
нации. И според двата счетоводни стандарта от техния обхват е изключена бизнес-
комбинация, обхващаща предприятия или бизнеси под общ контрол, но само в
СС 22 е записано, че въпреки това стандартът се прилага и при бизнескомби-
нации под общ контрол, изразяващи се в закупуване на нетни активи, т.е. не
всяка сделка по придобиване на предприятие се третира като бизнескомбинация.

От друга страна, някои автори28  независимо от приложимите счетоводни стан-
дарти - Международни счетоводни стандарти или Национални стандарти за фи-
нансовите отчети за малки и средни предприятия застават зад тезата, че покупко-
продажбата на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон не е бизнес-
комбинация, която да подлежи на отчитане по МСФО 3, респективно СС 22. За да
се обоснове подобно мнение, се изтъкват следните причини:29

"а. Понятието "предприятие" по чл. 15 от Търговския закон не се покрива с
понятието "предприятие" по Закона за счетоводството.

б. Предприятието, прехвърляно по чл. 15 от Търговския закон (чрез покупко-
продажба, апорт или безвъзмездно), е обект на обикновена сделка с обособено
имущество между две търговски дружества, които продължават да бъдат самосто-
ятелни правни субекти и след сделката."

Според Иван Дочев това са постулати в търговското право и се поддържат от
известни български юристи като проф. Огнян Герджиков и проф. Витали Таджер.

27 Особеност на новия МСФО 3 за разлика от предшестващия МСС 22 е,че в кръга на разграничи-
мите активи и пасиви на придобитото предприятие се включват и условните задължения.

28 Евлогиев, Е. Прехвърляне на предприятие по член 15 от Търговския закон – правни, счетоводни
и данъчни аспекти.  // Наръчник на икономиста, 2006, бр.7.

29 Дочев, И. Бизнескомбинация – същност и практика. // ИДЕС, 2007, бр. 5, с. 10-11.
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За да обоснове своето виждане, че покупко-продажбата на предприятие по чл. 15
от Търговския закон не е бизнескомбинация, той изхожда от идеята, че само на
пръв поглед изглежда, че обединяването на бизнеси съответства на придобиването
на нетни активи на придобитото дружество, съгласно § 5 от МСФО 3, особено
когато се придобива част от нетните активи, които сформират един или повече
бизнеси. Причината е, че между покупката на бизнеси по МСФО 3 и прехвърляне-
то на предприятие по чл. 15 от Търговския закон е налице една много съществена
разлика. "Бизнескомбинацията, включително и придобиване на бизнес е сделка
между придобиващия и акционерите на дружеството, чиито бизнес се продава. И
ако той обхваща всички нетни активи, придобиваното дружество се прекратява ( §
5 от МСФО 3). Докато при покупко-продажбата или друга форма на прехвърляне
на предприятие по чл. 15 от Търговския закон сделката е между двата правни су-
бекта търговци. И ако се касае за покупко-продажба на предприятие между две
търговски дружества, във всички случаи те запазват своята правосубектност и след
сделката"30. Затова Иван Дочев подчертава, че предприятието в случая е обект на
обикновена сделка между два търговски субекта, независимо че се касае за обосо-
бено имущество, а не за отделни активи.

"Търговското дружество-продавач, ако прехвърли цялото си предприятие,
може да започне друг бизнес, а може да продаде и едно от няколкото си предприя-
тия. Във всички случаи то остава в правния мир. В правния мир би останало и
търговско дружество, чиито собственици продадат на придобиващото дружество
част от бизнеса си при условията на бизнескомбинацията. Само че сделката ще
бъде между тях и придобиващия, те ще получат паричните средства или други
еквиваленти. Докато при продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския за-
кон средствата ще постъпят в търговското дружество-продавач. Аналогично и при
апорта на предприятие - при апортьора ще възникне инвестиция."31

Безспорно едно такова виждане има известно основание, но то има и своите
опоненти: все пак изрично в МСФО 3 и в СС 22 бизнескомбинацията е дефинира-
на като обединяване не само на отделни предприятия, но и на бизнеси в една сто-
панска единица. Следователно не само предприятия по смисъла на Закона за сче-
товодството, но и бизнеси могат да се обединяват. Освен това в счетоводните стан-
дарти не се коментира въпросът дали след продажбата на нетните активи и дейно-
сти  продавачът остава, или се заличава от правния мир, защото акцентът е поста-
вен при купувача. Той следва да определи дали е налице придобиване по смисъла
на съответния счетоводен стандарт и да приложи метода на покупката. Поради
сложния характер на проблема си позволяваме резултатът  от придобиването на
нетните активи и дейности в зависимост от приложимите счетоводни стандарти
да го представим в схематичен план с цел улесняване квалифицирането на сделка-
та по придобиване на търговско предприятие:

30 Дочев, И. Бизнескомбинация – същност и практика. // ИДЕС, 2007, бр. 5, с.10.
31 Дочев, И. Бизнескомбинация – същност и практика. // ИДЕС, 2007, бр. 5, с. 11.
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Схема № 1

Придобиването на нетни активи следва да бъде отчетено като обикновена
покупка на разграничими активи и пасиви, ако се извършва между търговци/търгов-
ски дружества, които са под общ контрол и в придобитото предприятие се прила-
гат МСС (МСФО) като база за изготвяне на финансовите отчети. Тогава не се на-
лага оценяването по справедлива стойност и съответно не може да бъде отчетена
репутация. По наше мнение придобиването на нетни активи, когато представляват
стопанска дейност и се прилагат МСС (МСФО) като база за изготвяне на финансо-
вите отчети при предприятия от общ контрол, е бизнескомбинация, но не е такава
по смисъла на МСФО 3. Считаме, че МСФО 3 трябва да се промени и горепосоче-
ният въпрос да бъде нормативно уреден, така както е направено в СС 22, тъй като
в крайна сметка, независимо че предприятията са под общ контрол, е налице репу-
тация

Зад това мнение, представено и в изложената схема, стоят и други автори. От
гледна точка на счетоводното законодателство,  придобиването на предприятие
следва да се отчете не като покупка на отделни активи и пасиви, а като бизнеском-
бинация и да се приложат изискванията на МСФО 3 Бизнес комбинации, респек-
тивно СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации. Отчуждаването на предприятие по
реда на чл. 15 от Търговския закон от финансово-счетоводен аспект е придобиване
на нетните активи (или на част от тях) и се представя непосредствено в индивиду-
алния финансов отчет на придобиващия това предприятие. Затова всички изисква-
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ния на цитираните по-горе стандарти са приложими в подобни случаи, в т.ч. оце-
няване на придобитите активи и пасиви по справедлива стойност към датата на
сделката и установяване на репутация, ако такава съществува32. Последната се из-
числява като разлика между стойността на нетните активи, оценени по справедли-
ва стойност към датата на сделката, и платената цена за придобитото предприятие.

Въпросът за репутацията е също сложен и противоречив, поради което заслу-
жава специално внимание33.

В обобщение биха могли да се направят следните изводи:
 при придобиването на нетни активи изключително значение има обстоятел-

ството дали те представляват, или не стопанска дейност;
 отчитането на придобиването на нетните активи и дейности при купувача

не се влияе от това дали продавачът на тази съвкупност след продажбата й се зали-
чава, или не се заличава от правния мир;

 налице е различно нормативно уреждане на придобиването на нетните ак-
тиви, генериращи самостоятелни парични потоци според МСФО 3 - Бизнескомби-
нации и СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации;

 само в случаите, когато се прилагат МСС (МСФО) като база за изготвяне на
финансовите отчети на придобиващия, се взема под внимание дали сделката е
между предприятия под общ контрол.

Когато е налице придобиване, представляващо бизнескомбинация,  се прила-
га методът на покупката. Прилагането на този метод започва от датата на придоби-
ване, на която придобиващият ефективно получава контрола над придобивания.
Контролът е властта да се ръководят финансовата и оперативната политика на пред-
приятието или бизнеса с оглед извличане на ползи от дейността му. Методът на
покупката включва следните етапи:34

- идентифициране на придобиващото предприятие;
- определяне цената на придобиване на бизнескомбинацията;
- разпределяне към датата на придобиването на разходите за бизнескомби-

нацията към придобитите активи, поетите пасиви и условни задължения.
При всички бизнескомбинации следва да се идентифицира придобиващият,

т.е. този, който получава контрол над другите комбиниращи се стопански единици
или бизнеси. МСФО 3 и СС 22 изрично предлагат индикации за съществуването
на придобиващ.

Вторият етап е определяне цената на придобиване на бизнескомбинацията.
Тя е съвкупност от:
32 Подобно мнение е изразено и в писмо № 24-04-106 от 01.08.2006 г., издадено от НАП.
33 Съществуват значими различия при третирането на репутацията по реда на МСФО и на

НСФОМСП. Освен това следва да се има предвид, че след промените в ЗКПО, считано от
01.01.2007 г., за данъчни цели върху репутацията не се признават разходи за амортизация, както
и разходи от обезценка и отписване.

34 Вж. Брезоева, Б. Новото счетоводно третиране на бизнескомбинациите. // Счетоводна политика,
2004, бр. 5, с. 3-17.
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- справедливите стойности към датата на размяната, на предоставените ак-
тиви, възникнали или поети задължения и капиталовите инструменти, емитирани
от придобиващия в замяна на контрол над придобивания, както и

- всякакви разходи, пряко отнасящи се до бизнескомбинацията като професи-
онални хонорари, платени на счетоводители, юристи, оценители и други консултан-
ти за осъществяване на комбинацията. Общите административни разходи, включи-
телно разходите за издръжка на отдел по придобиването, и други разходи, които не
могат да бъдат пряко отнесени към конкретната комбинация, се признават за разход
и се включват във финансовия разултат към момента на възникването им.

Представените активи и възникналите задължения или поети пасиви от при-
добиващия в замяна на получения контрол над придобивания следва да се оценя-
ват по техните справедливи стойности към датата на размяна. Следователно, кога-
то уреждането на цялата или част от цената на придобиване на бизнескомбинаци-
ята бъде отсрочено, справедливата стойност на този отсрочен компонент трябва да
се определи чрез дисконтиране на дължимите суми от тяхната сегашна стойност
към датата на размяна, като се има предвид всяка премия или дисконт, които веро-
ятно ще възникнат при уреждането.

Третият етап е разпределение на цената на придобиване на бизнескомбина-
цията между придобитите активи и поетите пасиви и условни задължения (само
ако се прилагат МСФО). Придобиващият осъществява това чрез признаване на
разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания само ко-
гато отговарят на критериите за признаване по техните справедливи стойности
към тази дата с изключение на нетекущите активи (или групи активи за освобож-
даване), които са класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО
5, нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности, които се
признават по справедлива стойност минус разходите за продажба. Тези критерии
за признаване схематично биха могли да се изведат по следния начин:

Условия за признаване на придобитите активи, пасиви и условни задължения

 Схема № 2

За актив, различен от нематериален актив – да съществува
вероятност придобиващият да получи бъдещи икономически
ползи и справедливата стойност на този актив да може да се
оцени надеждно.

За пасив, различен от условно задължение – да съществува
вероятност да е необходим изходящ поток на ресурси,
съдържащи икономически ползи, за да се уреди задължението
и справедливата стойност на този пасив да може да се оцени
надеждно.

За нематериален актив или условно задължение – справедливата
им стойност да може да се оцени надеждно.

КРИТЕРИИ

ЗА

ПРИЗНА-

ВАНЕ
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Придобиващият признава поотделно като част от разпределението на цената
на придобиване на комбинацията само разграничимите активи, пасиви и условни
задължения на придобивания, които са съществували към датата на придобиване
и удовлетворяват критериите за признаване. Следователно, придобиващият:

- признава задълженията за прекратяване или намаляване дейностите на
придобивания като част от разпределението на цената на придобиване на комби-
нацията само когато към датата на придобиване придобиваният има съществу-
ващо задължение за преструктуриране, признато в съответствие с МСС 37 -
Провизии, условни задължения и условни активи (респективно СС 37).

- когато разпределя цената на придобиване на комбинацията, следва да не
признава пасиви за бъдещи загуби или други разходи, които се очаква да бъдат
понесени в резултат на бизнескомбинацията.

Плащане, което придобиващият е длъжен да извърши по силата на договор,
например към служителите или доставчиците, представлява сегашно задължение
на предприятието, което се счита за условно задължение, докато стане вероятно,
че бизнескомбинацията ще се осъществи. Договорното задължение се признава
като пасив от това предприятие съгласно МСС 37 (СС 37), когато бизнескомбина-
цията стане вероятна и пасивът може да бъде оценен надеждно, т.е. когато бизнес-
комбинацията бъде осъществена, това задължение на придобивания се признава
от придобиващия като част от разпределяне на цената на придобиване на комбина-
цията.

Планът за преструктуриране на придобивания, чието изпълнение зависи от
придобиването му в бизнескомбинация, не представлява, непосредствено преди
бизнескомбинацията сегашно задължение на придобивания, нито пък представля-
ва условно задължение на придобивания непосредствено преди комбинацията, тъй
като не е евентуално задължение, възникващо от минало събитие, чието наличие
ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече
несигурни бъдещи събития, които не са изцяло под контрола на придобивания. В
този случай придобиващият не трябва да признава задължение за такива планове
за преструктуриране като част от цената на придобиване на комбинацията.

Придобиващият може да признае активи и пасиви, непризнати в предходен
период във финансовите отчети на придобивания, тъй като не са отговаряли на
изискванията за признаване преди придобиването. Единствено МСФО 3 съдържа
изрична регламентация относно придобиването на нематериални активи. Придо-
биващият признава поотделно нематериален актив на придобивания към датата на
придобиване само ако той отговаря на дефиницията за нематериален актив в МСС
38 - Нематериални активи и неговата справедлива стойност може да се оцени на-
деждно. Това означава да отговаря на критериите за разграничимост, т.е да е отде-
лим, да може да бъде разделен или отделен от предприятието и продаден, пре-
хвърлен, лицензиран, отдаден под наем или разменен, отделно или заедно със
свързания договор, актив или пасив; или да възниква от договорни или други
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законови права, независимо от това дали тези права са прехвърляеми или отдели-
ми от предприятието, или от други права и задължения.

СС 22 не съдържа разпоредби, касаещи условните задължения на придобива-
ния. За разлика от него, според МСФО 3 придобиващият признава отделно услов-
но задължение на придобивания като част от разпределянето на цената на придо-
биване само ако справедливата му стойност може да бъде оценена надеждно. Ако
справедливата стойност на условно задължение не може да се оцени надеждно,
това се отразява на стойността, призната като положителна репутация или отчете-
на в съответствие с параграф 56 и придобиващият следва да оповести информаци-
ята за това условно задължение съгласно МСС 37.

До момента въпросът за признаване на условните задължения в нашата спе-
циализирана литература не е достатъчно осветлен. Съществува мнение за отчита-
нето на този обект, изразено от Стоян Дурин35. Поради определената цел и наложи-
лите се ограничения на настоящото изложение ние не обследваме интересния
въпрос за отчитането на условните задължения при придобиващия в бизнескомби-
нацията.

След първоначалното им признаване придобиващият следва да оцени услов-
ните задължения, които са признати отделно, по по-високата от:

а) стойността, която би била призната в съответствие с МСС 37;
б) първоначално признатата стойност минус, когато това е подходящо, натру-

паната амортизация, призната в съответствие с МСС 18 - Приходи.
Превишението на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетна-

та справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения
към датата на придобиване представлява положителна репутация. При първона-
чално признаване тя се отчита като актив по цена на придобиване. След първона-
чално признаване тя се отчита по цена на придобиване минус натрупаните
загуби от обезценка съгласно МСФО 3 и по цена на придобиване, намалена с
начислената амортизация и всякакви натрупани загуби от обезценки, съгласно
СС22. Очевидна е разликата между двата счетоводни стандарта, т.е. съгласно
МСФО 3 положителната репутация само се обезценява, без да се амортизира, а
според СС 22 се амортизира и евентуално обезценява.

Възможно е да е налице превишение на дела на придобиващия в нетната спра-
ведлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения спря-
мо цената на придобиване. В този случай, ако се прилага МСФО 3, придобиващи-
ят следва да преразгледа идентификацията и оценката на разграничимите активи,
пасиви и условни задължения на придобивания и оценката на цената на придоби-
ване на комбинацията и да признае незабавно в печалбата всяко превишение,
оставащо след това преразглеждане.

На практика според МСФО 3 не е налице отрицателна репутация и не се
признава такава. За разлика от това съществува отклонение в СС 22 спрямо прави-
35 Вж. Дурин, С. Отчитане на репутацията. // Наръчник на икономиста, 2007, бр. 10, с. 83-86.
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лата на МСФО 3 и според някои автори различията трябва да се отстранят36.
Отрицателната репутация съгласно СС 22 възниква, когато се получи преви-

шение на стойността на нетните активи на придобиването над първоначалната
стойност на придобиването. Това става в случаите, когато се плаща по-малко, от-
колкото е справедливата стойност на придобитите разграничими активи и спра-
ведливата стойност на придобитите разграничими пасиви. Според СС 1 - Предста-
вяне на финансови отчети, отрицателната репутация се представя също като актив
в баланса на придобиващото предприятие, но с отрицателен знак. Когато отрица-
телната репутация може да се определи като очаквани бъдещи загуби и разходи, тя
се признава като приход през периода на понасяне или признаване на този разход
или загуби. Ако това е невъзможно, се пристъпва към следното:

 определя се сумата, която надвишава справедливите стойности на разгра-
ничимите непарични активи и тази сума се признава веднага като приход в придо-
биващото предприятие;

 сумата, която не надхвърля справедливите стойности  на разграничимите
непарични активи, се признава като приход систематично по линеен способ, който
се определя чрез изчисляване на усреднения полезен живот на придобитите амор-
тизируеми активи и

 ако придобитите активи са неамортизируеми, придобиващото предприя-
тие определя срок за признаване на приходите в рамките на 5-10 години, освен ако
контролът върху дейността на придобиваното предприятие не е по-малък от 5 го-
дини.

При всички положения приходите от отрицателната репутация се представят
в отчета за приходите и разходите като приходи от дейността.

Единствено в СС 22 са регламентирани някои изрични изисквания като:
1. Придобиващото предприятие да извърши пълна инвентаризация към дата-

та на придобиване, вследствие на която:
- не се признават активите и пасивите, които не подлежат на инвентаризира-

не или не отговарят на критериите за счетоводно отчитане, въпреки че са отразени
в баланса на придобиваното предприятие;

- се признават активите и пасивите, които придобиваното предприятие не е
отразило счетоводно, но придобиващото предприятие ги определя като отговаря-
щи на критериите за счетоводно отчитане;

- се признават всички останали активи и пасиви, които са инвентаризирани и
счетоводно отразени в придобиваното предприятие.

2. Придобиващото предприятие отчита в баланса си признатите разграничи-
ми активи и пасиви според възприетия подход за счетоводно отразяване на активи
и пасиви, без да се съобразява със счетоводното им отчитане в придобиваното
предприятие.

3. При определяне на първоначалните стойности на придобитите разграни-

36 Вж. Златков, Ив. Новият СС 22 – Отчитане на бизнескомбинациите. // Актив, 2008, бр. 7, с. 2-3.
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чими активи и пасиви в зависимост от конкретния им вид се прилагат изисквания
и оценки, дефинирани в т. 5.2. на СС 22.

При отчитането покупката на търговско предприятие, когато е налице биз-
нескомбинация, биха могли да се приложат следните счетоводни записвания:

 За отчитане плащането на задължението към продавача:
Д-т сметка Задължения по покупка на предприятие

аналитична с/ка на продавача
К-т сметка Разплащателна или др. сметка

 За отчитане на поетите вземания:
Д-т сметка Клиенти или др. сметки за вземания

К-т сметка Задължения по покупка на предприятие
аналитична с/ка на продавача

 За отчитане на поетите задължения:
Д-т сметка Задължения по покупка на предприятие

аналитична  с/ка на продавача
К-т сметка Доставчици или др. сметки за задължения

 За отчитане на активите, които имат материално-веществена форма (дългот-
райни материални активи (ДМА) и материални запаси(МЗ):

Д-т сметка от гр. ДМА, гр. МЗ
К-т сметка Задължения по покупка на предприятие

аналитична с/ка на продавача

За приключване на сметка "Задължения по покупка на предприятие":
 - в случай, че се прояви положителна репутация:
Д-т сметка Положителна репутация

К-т сметка Задължения по покупка на предприятие
аналитична с/ка на продавача

 - в случай, че се прояви отрицателна репутация (само ако се прилага СС 22):
Д-т сметка Задължения по покупка на предприятие

аналитична с/ка на продавача
К-т сметка Отрицателна репутация

В нашата практика стои противоречиво въпросът за покупко-продажба на
предприятието на едноличен търговец и в часност случаите, когато еднолично
търговско дружество изкупува търговското предприятие на едноличен търговец,
като собственикът на дружеството е същото лице, което е регистрирано като едно-
личен търговец. Тази сделка, макар и попадаща в обхвата на чл. 15 от Търговския
закон, според редица специалисти не може да се третира като бизнескомбинация и
в резултат на нея да бъде отчетена репутация37,  дори и в случаите, когато се прила-

37 Свраков, А. За връзката мужду някои от изискванията на Търговския закон и Закона за счетовод-
ството. // Финанси и право, 2007, бр. 9, с. 5-17.



103

гат от придобиващия НСФОМСП като база за изготвяне на финансовите отчети.
Други автори38 твърдят, че покупко-продажбата на ЕТ на новоучредено ООД пред-
ставлява бизнескомбинация. Бихме се съгласили, че тези автори изразяват правил-
но становище в случаите, когато едновременно се придобиват нетни активи и дей-
ности дори и при предприятия под общ контрол, но когато се прилагат НСФОМСП
като база за изготвяне на финансовите отчети само ако разглеждаме проблема от
формалната му гледна точка.

Изразяваме категорично мнение, че прехвърлянето на предприятие на едно-
личен търговец на ООД със същия собственик не е бизнескомбинация. Потвържде-
нието на това мнение при условията на МСФО 3 се извежда естествено, защото
както вече се посочи стандартът е изключил от обхвата си бизнескомбинации, об-
хващащи предприятия или бизнеси под общ контрол, а в случая не може да има
съмнение, че ЕТ и собственика на ЕООД са под общ контрол.

Малко по-особена е ситуацията, когато се прилага СС 22 -Отчитане на биз-
нескомбинации. В него за разлика от МСФО 3  е добавена нормата, че стандартът
"се прилага изцяло по отношение на бизнескомбинации между предприятия под
общ контрол, изразяващи се в закупуване на нетни активи" (т. 1, буква "а" от СС
22). Именно тази разпоредба е дала основание на някои специалисти да приемат,
че при продажба на предприятие на ЕТ е налице бизнескомбинация, която подле-
жи на отчитане по реда на този стандарт39. Не бива да се забравя, че счетоводство-
то е отражение на факти и събития не просто от формалната им страна, а при
съблюдаване на принципа за предимство на съдържанието пред формата. Затова е
удачно счетоводно-правните норми на СС 22 да бъдат променени именно от пози-
циите на съдържателното третиране на подобна сделка - представляващо запри-
хождаване на придобитите активи и пасиви без отчитане на репутация. По наше
мнение в този случай е удачно да се приложи следната технология на отчитане:

 За отчитане плащането на задължението към продавача и на разходите по
покупката:

Д-т сметка Разчети по покупка на предприятие
 аналитична с/ка на продавача

К-т сметка Разплащателна или др. сметки
 За отчитане на поетите задължения:
Д-т сметка Разчети по покупка на предприятие

 аналитична с/ка на продавача
К-т сметка Доставчици или др. сметка за задължения

 За отчитане на придобитите вземания:
38 Георгиев, Й. Счетоводно и данъчно третиране при прехвърляне и преобразуване на предприятия.

// Делова седмица, 2004, бр. 25, 26, 27.
39 Подобно мнение е изразено и от Националната агенция за приходите в писмо 24-04-106 от

31.08.2006 г., публикувано във в-к Експерт счетоводител (с.2 от приложението към бр. 23 от 2008).
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Д-т сметка Клиенти или др. сметка за вземания
К-т сметка Разчети по покупка на предприятие

      аналитична с/ка на продавача
 За отчитане на активите, които имат материално-веществена форма (дългот-

райни материални активи (ДМА) и материални запаси (МЗ):
Д-т с/ка от гр. ДМА, МЗ и др.

К-т сметка Разчети по покупка на предприятие
аналитична с/ка на продавача

Особеното е, че това счетоводно записване е необходимо да бъде направено
със стойност, равна на разликата от сумата на първата и втората счетоводна статия,
намалена със сумата от третата счетоводна статия. Целта е да не се получи разлика
между цената на придобиване на предприятието и нетния размер на придобитите
активи и пасиви.

Определеното в Търговския закон изискване за отделно управление на при-
добитото имущество за срок от 6 месеца налага необходимостта от надеждно ана-
литично отчитане на придобитите активи и пасиви.

Заключение
Въз основа на извършените изследвания и получените резултати биха могли

да се формулират следните изводи и обобщения:
1. По-пълното познаване на характеристиките на търговското предприятие  е

решаваща предпоставка за правилното третиране на неговата покупко-продажба.
Значимо място сред изведените характеристики на търговското предприятие зае-
мат твърденията:

 съвкупността от всичко онова, което принадлежи и е свързано юридичес-
ки с дадена дейност на търговеца - права, задължения и фактически отношения,
представлява търговско предприятие. То е особена съвкупност от взаимносвърза-
ни компоненти, с някои от които могат да се извършват сделки като отделни еле-
менти на съвкупността. Тези елементи са нехомогенни, което придава допълни-
телна специфика при извършването на сделки по покупко-продажбата му;

 елементите на търговското предприятие са динамични във времето. Про-
менящият се характер на елементите на търговското предприятие, а от там и на
неговата съвкупност, предполагат известни затруднения при отразяване на сделка-
та по покупко-продажбата във финансовите отчети на продавача и купувача.

2. Налице е съществена разлика между понятието "търговско предприятие"
по смисъла на Търговския закон и по смисъла на  Закона за счетоводството.

3. Предвид обстоятелството, че от датата на договора до датата на вписването
на обстоятелството по прехвърлянето на предприятието съществува период, през
който в някои случаи дейността на прехвърлителя не се преустановява фактичес-
ки, трябва да се има предвид, че тази дейност, той извършва за сметка на приобре-
тателя на предприятието. Това е така, защото собствеността върху търговското
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предприятие се прехвърля от датата на договора, но до вписването на прехвърля-
нето на търговското предприятие в търговския регистър, сделката не може да по-
роди правни действия. Търговският закон не регламентира и не урежда този про-
блемен въпрос. Предвид тази законова празнота де факто прехвърлителят държи
една съвкупност от чуждо име и резултатите от дейността за горепосочения пери-
од следва да се прехвърлят на приобретателя.

4. По наше мнение, при всички случаи на продажба на предприятието на
търговско дружество, продавачът отписва от баланса си продадените активи и па-
сиви по балансова стойност и отчита финансов резултат от сделката. Счетоводни-
те статии следва да се съобразят с обстоятелството, че се извършва продажба на
комплекс от активи, пасиви и фактически отношения. Налице е известна специфи-
ка при продажбата на предприятието на едноличен търговец.  Считаме, че когато
единоличният търговец се заличава не би следвало да се приложи традиционният
ред на отчитане на продажбата. Мотивът ни за подобно твърдение се обосновава
единствено от данъчното облагане на едноличния търговец.

5. Определянето на първоначалните стойности на придобитите активи и па-
сиви в резултат на покупката на търговско предприятие при купувача се извършва
на база на оценки, съобразно това дали покупката на търговското предприятие се
третира като бизнескомбинация, или не.

6. Отчитането на придобитото предприятие се влияе от редица фактори и
условия:

 при придобиването на нетни активи изключително значение има обстоя-
телството дали те представляват, или не стопанска дейност;

 отчитането на придобиването на нетните активи и дейности при купувача
не се влияе от това дали продавачът на тази съвкупност след продажбата й се зали-
чава, или не се заличава от правния мир;

 налице е различно нормативно уреждане на придобиването на нетните ак-
тиви, генериращи самостоятелни парични потоци според МСФО 3 Бизнес комби-
нации и СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации;

 само в случаите, когато се прилагат МСС (МСФО) като база за изготвяне
на финансовите отчети на придобиващия, се взема под внимание дали сделката е
между предприятия под общ контрол.

7. В нашата практика стои противоречиво въпросът за продажбата на пред-
приятието на едноличен търговец и в часност случаите, когато еднолично търгов-
ско дружество изкупува търговското предприятие на едноличен търговец, като соб-
ственикът на дружеството е същото лице, което е регистрирано като едноличен
търговец. Изразяваме категорично мнение, че прехвърлянето на предприятие на
едноличен търговец на ООД със същия собственик не е бизнескомбинация. По-
твърждението на това мнение при условията на МСФО 3 се извежда естествено,
защото стандартът, за разлика от СС 22 е изключил от обхвата си бизнескомбина-
ции, обхващащи предприятия или бизнеси под общ контрол, а в случая не може да
има съмнение, че ЕТ и собственикът на ЕООД са под общ контрол.
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SOME ACCOUNTING AND TAXATION ASPECTS OF THE SALE
 OF BUSINESS ENTERPRISES

Assoc. Prof. Dr Nadya Kostova

Abstract

The subject of transactions involving business enterprises is really topical due to the fact that
whenever the matter at hand is such a deal, modern theory and practice combine two types of
interconnected legal standards - commercial and accounting, which entails the existence of varying
views on the issue in question.

In all instances of selling the enterprise of a company, the seller writes off of his balance sheet
the assets and liabilities sold in balance value and accounts for the financial outcome of the transaction.
There are certain peculiarities in the sale of the enterprise of a sole trader. We believe that when the
sole trader is stricken off the register as a result of the sale, the traditional accounting procedure should
not be followed.

The determination of the initial values of the acquired assets and liabilities as a result of the
purchase of the business enterprise is done by the buyer on the basis of evaluations depending on
whether the purchase of the business enterprise is treated as a business scheme or not.

RECHNUNGSWESENBEZOGENE UND STEUERBEZOGENE
ASPEKTE DES BETRIEBSVERKAUFS

Doz. Dr. Nadya Kostova

Zusammenfassung

Das Thema Betriebsverkauf ist momentan sehr aktuell wegen der Tatsache, dass bei Verkäufen
dieser Art die moderne Theorie und Praxis zwei Arten von miteinander verbundenen Rechtsnormen
gleichzeitig einsetzt, das sind handelsrechtliche und rechnungswesenbezogene rechtliche Grundlagen,
und diese zwei Gesichtspunkte die Probleme jeweils anders darstellen.

In allen Fällen eines Betriebsverkaufs schreibt der Verkäufer von seiner Bilanz die verkauften
Aktiva und Passiva nach deren Bilanzwert ab und bucht so das finanzielle Ergebnis des Verkaufs.
Einige Spezifika setzt der Betriebsverkauf eines Einzelunternehmens voraus. In der Studie wird die
Auffassung vertreten, dass beim Betriebsverkauf eines Einzelunternehmens nicht der traditionelle
Buchungsvorgang eingesetzt werden sollte.

Die Abrechnung der ursprünglichen Werte der erworbenen Aktiva und Passiva beim Käufer im
Ergebnis des Betriebskaufs erfolgt auf der Grundlage von Bewertungen, je nachdem, ob der
Betriebsverkauf als ein Firmenzusammenschluss betrachtet werden kann.
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УЧЕТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ СБЫТА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Доц. д-р Надя Костова

Резюме

Тема сделок с торговыми предприятиями исключительно актуальна вследствие того, что
применительно к подобным сделкам современная теория и практика сочетает два вида
взаимосвязанных правовых норм – в сфере торгового права и в сфере бухгалтерского учета, что
и приводит к наличию различных мнений по поставленной проблеме.

Во всех случаях продажи предприятия торгового общества продавец списывает со своего
баланса проданные активы и пассивы по балансовой стоимости и изготовляет отчет о финансовом
результате сделки. В случае продажи предприятия единоличного торговца налицо определенная
спецефика. Мы считаем, что когда в результате продажи единоличный торговец выводится из
регистров, не следует применять традиционный порядок учета.

Определение первоначальных стоимостей приобретенных активов и пассивов в результате
покупки торгового предприятия покупатель осуществляет на базе оценок с учетом того, считается
ли покупка торгового предприятия бизнес-комбинацией или нет.
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