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Правни аспекти на договарянето 

и договорна дисциплина

 основание - член 17, ал. 1 от ЗСч.

да изпълнява своите ангажименти съобразно изискванията на нормативните 

актове на РБ и да изпълнява задълженията, описани в договора с клиента;

ясно и конкретно вписани ангажиметните, права и задължения на двете 

страни, начин на приемане на свършената работа, условието за 

конфиденциалност, действие, срок и прекратяване на договора и т.н.



Наказателна отговорност

чл. 255-258 от НК

1

приспадане на данъчен кредит, който не е дължим;

2 потвърждение на неистина или прикриване на истина в 

подадена декларация;

3 неиздаване на фактура или друг счетоводен документ;

5 осъществяване или допускане на осъществяването на счетоводство в 

нарушение на изискванията на счетоводното законодателство;

4 унищожение, укриване или несъхранение в законоустановените 

срокове на счетоводни документи и/или регистри;

6

неподаване на декларация

7

съставяне или използване на документ с невярно съдържание;



Ограничаване на риска

 да се конкретизират ангажиментите на счетоводителя в договора с клиента, както и в 

изричното му упълномощаване;

 опис на получените документи

 подпис на управляващия/представляващия на дневниците и декларацията по чл. 125 от ЗДДС

 декларации.



Професионална етика

«Отличителна черта на счетоводната професия е поемането на 

отговорност да се действа в обществен интерес... Фундаменталните 

принципи на етиката установяват стандарта на поведение, който се 

очаква от професионалния счетоводител.» 

да

36%

не

44%

частично

20%

Чели ли сте Международен етичен 
кодекс на професионалните 

счетоводители?

да не частично

да

26%

не

27%

само някои 

от 

принципите

35%

не зная

8%

друго

4%

Спазват ли се принципите?



Професионална етика

Фундаментални принципи:

Почтеност

Обективност

Професионална компетентност и надлежно внимание

 Конфиденциалност

Професионално поведение



Прекратяване на взаимоотношенията с клиент

да

36%

не

60%

друго

4%

При прекратяване на договорните 
взаимоотношения с клиент, приемането и 
предаването на документи извършвало ли 

се е в присъствието на комисия или на 
лице по ред и начин определен от 

ръководителя на предприятието със 
ЗАПОВЕД или друг ДОКУМЕНТ?
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базата с данни

други

При прекратяване на договорните 
взаимоотношения с клиент (без да имате 

подлежащи на събиране вземания от него) 
каква счетоводна и друга служебна 

документация му предавате? (възможни са 
повече от един отговора)



Предаване на документи

да

89%

не

11%

Случвало ли ви се е предходен 
счетоводител на ваш клиент да 

не предоставя всички 
счетоводни документи? 

да

27%

не

73%

Задържате ли документи на клиент, от 
който имате подлежащи на събиране 

вземания?



Предаване на документи

да

20%

не

76%

друго

4%

Считате ли, че съгласно чл. 315 от ТЗ и 
чл. 91 от ЗЗД имате право да 

задържате счетоводна и служебна 
документация на клиент, който е 

неизряден платец?

да

53%

не

47%

Смятате ли, че счетоводната база с 
данни, която 

сте създали е обект на авторското 
право и вие сте 
носителят му?



Прекратяване на взаимоотношенията с клиент

 приемо-предавателен протокол или опис на предаваните 
документи;

 предаване на всички счетоводни документи и финансови 
отчети;

 архив на счетоводна база с данни, съдържаща информация 
по реда на чл. 11 от ЗСч



Счетоводни и несчетоводни услуги

Предлагане и отказване

 нарушение на принципа за професионална компетентност и 
надлежно внимание

 нелоялна конкуренция (клаузите по чл. 29 и чл. 30-37 от ЗЗК)

да

70%

не

30%

Извършвате ли несчетоводни 
услуги?
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Какви несчетоводни услуги извършвате? –
48 души



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Милена Миткова


