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ПКР Разяснение 15: Оперативен лизинг - стимули 

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 
     • (Изм. - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008) МСС 1 Представяне 
на      финансови отчети (както е преработен през 2007 г.)       • МСС 8 Счетоводна 
политика, промени в счетоводните приблизителни     оценки и грешки       • МСС 17 
Лизинг (както е преработен през 2003 г.)   
     Въпрос 
     1.  При договарянето на нов или подновен оперативен лизинглизингодателят може 
да предостави на лизингополучателя стимули засключването на договора.  Примери за 
такива стимули са предварителнотоплащане в брой на лизингополучателя, 
възстановяване или поемане от страна нализингодателя на разходите на 
лизингополучателя (като разходи попреместване, подобренията на наетото имущество и 
разходите, свързани с вечесъществуващо задължение на лизингополучателя).  Друга 
възможност е да бъдеуговорено първоначалните периоди на лизинговия срок да бъдат 
освободени отнаем или да се намали размерът на наема.     2.  Въпросът е как 
стимулите при оперативен лизинг да се признават въвфинансовите отчети на 
лизингополучателя и лизингодателя. 
     Консенсус 
     3.  Всички стимули при договарянето на нов или подновен оперативенлизинг 
трябва да се признават като неделима част от нетното възнаграждение,договорено за 
използването на лизинговия актив, независимо от същността илиформата на стимула или 
разпределението на плащанията във времето.     4.  Лизингодателят трябва да признае 
общата сума на разходите застимули като намаление на дохода от наем през срока на 
лизинга на линейнабаза, освен ако друга системна база не е представителна за 
разпределениетовъв времето, през което ползата от лизинговия актив намалява.     5.  
Лизингополучателят трябва да признае общата полза от стимулите катонамаление на 
разходите за наем през срока на лизинга на линейна база, освенако друга системна 
база не представя разпределението във времето на ползитеза лизингополучателя от 
използването на лизинговия актив.     6.  Разходите, понесени от лизингополучателя, 
включително разходите,свързани със съществувал по-рано лизинг (например разходите 
попрекратяването, подобренията или преместването на наетото имущество), трябвада се 
отчетат от лизингополучателя в съответствие със стандартите, приложимикъм тези 
разходи, включително разходите, които ефективно са възстановеничрез споразумението 
за стимула. 
     Дата на консенсус 
     Юни 1998 г. 
     Дата на влизане в сила 
     Настоящото разяснение влиза в сила за лизинговите срокове, започващи наили 
след 1 януари 1999 г. 


