ПКР Разяснение 25: Данъци върху дохода - промени в
данъчния статут на едно предприятие или неговите
акционери
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
• (Нов - 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 12 Данъци върху дохода
Въпрос
1. Промяната в данъчния статут на едно предприятие или неговите акционери може да
има последици за предприятието посредством увеличение или намаление на неговите данъчни
пасиви или активи. Например това може да настъпи при публичното предлагане на капиталови
инструменти на предприятието или при преструктуриране на капитала на предприятието. Това
също може да настъпи и при преместването на контролиращ акционер в друга страна. В
резултат на такова събитие предприятието може да бъде облагано с данък по различен начин.
Например то може да получи или загуби данъчни стимули или да подлежи на различна данъчна
ставка в бъдеще.
2. Промяната в данъчния статут на едно предприятие или неговите акционери може да има
незабавен ефект върху неговите текущи данъчни пасиви или активи. Промяната може също да
увеличи или намали пасивите и активите по отсрочени данъци, които са признати от
предприятието, в зависимост от ефекта, който промяната в данъчния статут има върху
данъчните последици, които ще настъпят след възстановяването или уреждането на балансовата
сума на активите и пасивите на предприятието.
3. Въпросът е как предприятието трябва да отчита данъчните последици от промяна в неговия
данъчен статут или в данъчния статут на неговите акционери.
Консенсус
4. (Изм. - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008) Промяната в данъчния
статус на едно предприятие или неговите акционери не поражда увеличения или намаления на
сумите, признати извън печалбата или загубата. Текущите и отсрочените данъчни последици от
промяна в данъчния статус трябва да се включат в печалбата или загубата за периода, освен ако
тези последици се отнасят до сделки и събития, които водят, през същия или друг период, до
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директно кредитиране или дебитиране на признатата сума от капитала или до суми, признати в
друг всеобхватен доход. Тези данъчни последици, свързани с промени в признатата сума на
капитала, през същия или през друг период (които не са включени в печалбата или загубата)
трябва да се дебитират или кредитират директно в капитала. Тези данъчни последици, които са
свързани със суми, признати в друг всеобхватен доход, трябва да се признаят в друг всеобхватен
доход.
Дата на консенсус
Август 1999 г.
Дата на влизане в сила
Настоящото разяснение влиза в сила на 15 юли 2000 г. Промените в счетоводната
политика се отчитат в съответствие с МСС 8.
(Нов - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008) МСС 1 (както е преработен 2007 г.)
изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това, той изменя и параграф 4.
Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след
1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен
период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.
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