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КРМСФО Разяснение 6: Задължения, възникващи от 
участие в специфичен пазар - отпадъчно електрическо и 

електронно оборудване 

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) 
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 2 

 
 
     •  МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни        оценки 
и грешки       •  МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи   
     Основна информация 
     1.  В параграф 17 от МСС 37  се уточнява, че задължаващо събитие еминало 
събитие, което води до настоящо задължение, за което предприятиетоняма реалистична 
алтернатива за уреждане.     2.  Параграф 19 от МСС 37 гласи, че провизии се 
признават само за"задължения, които произлизат от минали събития, съществуващи 
независимо отбъдещите действия на предприятието."     3.  В Директивата на 
Европейския съюз относно отпадъци от електрическои електронно оборудване (ОЕЕО), с 
която се регулират събирането,третирането, възстановяването и изхвърлянето на 
отпадъчното оборудванеповдигна въпроси относно това кога трябва да се признае 
задължението забракуването на ОЕЕО.  В директивата се разграничават "нов" и "стар" 
отпадък,както и отпадъци от домакинствата и такива от източници, различни 
отчастните домакинства.  Нов отпадък се отнася за продукти, продадени след 13август 
2005 г.  Цялото домакинско оборудване, продадено преди тази дата, зацелите на 
директивата се счита, че увеличава стария отпадък.     4.  В директивата се 
посочва, че разходът за управление на отпадъка заисторическото домакинско 
оборудване трябва да се понесе от производителитена този вид оборудване, които са 
на пазара през период, уточняван вприложимото законодателство на всяка държава-
членка (период на оценяване).В директивата се посочва, че всяка държава-членка 
установява механизъм, такаче производителите да участват пропорционално в разходите 
"например впропорция към техния съответен дял от пазара по вид на оборудването".     
5.  Няколко термина, използвани в разяснението, като например, "пазарендял" и 
"период на оценяване", могат да бъдат дефинирани много различно вприложимото 
законодателство на отделните държави-членки.  Например,дължината на периода на 
оценяване би могла да бъде една година или само единмесец.  По подобен начин, 
оценяването на пазарния дял и формулите заизчисляване на задължението може да се 
различават в различните националнизаконодателства.  Всички тези примери обаче 
засягат единствено оценяванетона задължението, което не е в обхвата на настоящото 
разяснение. 
     Обхват 
     6.  С настоящото разяснение се предоставят насоки относно признаването,във 
финансовите отчети на производителите, на задълженията за управление наотпадъците 
съгласно Европейската директива по ОЕЕО по отношение напродажбите на старо 
домакинско оборудване.     7.  В разяснението не се разглеждат нито новият отпадък, 
нито стариятотпадък от източници, различни от домакинствата.  Задължението за 
таковауправление на отпадъците е подходящо обхванато в МСС 37.  Ако в 
националнотозаконодателство обаче новият отпадък от домакинствата се третира по 
подобенначин на историческия отпадък от частните домакинства, принципите 
наразяснението се прилагат чрез препратка към йерархията в параграфи 10Ч12 отМСС 8.  
Йерархията на МСС 8 е уместна и за други норми, които налагатзадължения по начин, 
подобен на модела на разпределяне на разходите,определен в Европейската директива. 
     Въпрос 
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     8.  КРМСФО беше помолен да определи в контекста на бракуването на ОЕЕОкакво 
съдържа задължаващото събитие в съответствие с параграф 14, буква а)от МСС 37  за 
признаването на провизия за разходи за управление на отпадъка:     -  
производството или продажбата на историческото домакинско оборудване     -  
участието в пазара през периода на оценяването     -  понасянето на разходи при 
извършването на дейности по управлението наотпадъка. 
     Консенсус 
     9.  Участието в пазара през периода на оценяването е задължаващотосъбитие в 
съответствие с параграф 14, буква а) от МСС 37.  Като следствиезадължението за 
разходи за управление на отпадъка за старото домакинскооборудване не възниква, тъй 
като продуктите са произведени или продадени.Понеже задължението за старото 
домакинско оборудване е свързано с участие напазара през периода на оценяване, а не 
с производството или продажбата наелементите, които трябва да се изхвърлят, няма 
никакво задължение, освенкогато и докато съществува пазарен дял през периода на 
оценяване.Разположението във времето на задължаващото събитие може също да 
бъденезависимо от конкретния период, в който са предприети дейностите зауправление 
на отпадъка и са понесени съответните разходи. 
     Дата на влизане в сила 
     10.  Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните 
периоди,започващи на или след 1 декември 2005 г.  По-ранното му прилагане 
сенасърчава.  Ако предприятието прилага разяснението за период, започващ преди1 
декември 2005 г., то оповестява този факт. 
     Преходни разпоредби 
     11.  Промените в счетоводната политика се отчитат в съответствие с МСС8.   


