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ПКР Разяснение 10: Държавна помощ - без специална 
връзка с оперативната дейност 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане 
на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни 
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен 
стандарт (МСС) 1 (текст от значение за ЕИП) 
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 2 

 
 
     Препратки 
     •  МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителниоценки и 
грешки       •  МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени 
отдържавата, и оповестяване на държавна помощ   
     Въпрос 
     1.  В някои страни държавната помощ за предприятията може да е насоченакъм 
насърчаване или дългосрочно подпомагане на стопанската дейност вопределени региони 
или промишлени отрасли.  Условията за получаване натакава помощ може да не са 
конкретно свързани с оперативната дейност напредприятието.  Примери за такава помощ 
са прехвърлянията на средства отправителствата на предприятия, които:     а)  
осъществяват дейност в определен отрасъл;     б)  продължават да осъществяват 
дейност в наскоро приватизираниотрасли;  или     в)  започват и продължават да 
осъществяват дейност в неразвити райони.     2.  Въпросът е дали тази 
правителствена помощ е "безвъзмездни средства,предоставени от държавата", което е в 
обхвата на МСС 20 и следователнотрябва да се отчита в съответствие с изискванията 
на този стандарт. 
     Консенсус 
     3.  (Изм. - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008) Правителствената 
помощ за предприятията отговаря на определението за безвъзмездни средства, 
предоставени от държавата, в МСС 20,  дори да не съществуват условия, конкретно 
свързани с оперативната дейност на предприятието, освен изискването предприятиетода 
осъществява дейност в определени региони или промишлени отрасли.  Поради това тези 
средства не се отнасят пряко към акционерните участия. 
     Дата на консенсус 
     Януари 1998 г. 
     Дата на влизане в сила 
     Настоящото разяснение влиза в сила на 1 август 1998 г.  Промените 
всчетоводната политика се отчитат в съответствие с МСС 8.   


