РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Дирекция “Данъчна политика”
Изх. № 16-12-25
София, 17.02.2017 г.

ЗСч – чл. 3, ал. 3;
ЗСч – чл. 6, ал. 5 и 6.
Относно: прилагане на счетоводното законодателство – документална обоснованост
на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair
Фактическа обстановка:
Сдружение с нестопанска цел е създадено с цел да работи и съдейства за развитието и
утвърждаването на добрите практики в туризма. Членовете на сдружението извършват
туристически дейности по Закона за туризма – туроператорска и туристическа агентска
дейност, хотелиерство, ресторантьорство и др.
Във връзка с осъществяване на туроператорската дейност на някои от членовете на
сдружението е поставен въпроса за документалната обоснованост (за счетоводни и данъчни
цели) на покупката на самолетни билети от авиокомпания Ryanair.
Покупката на самолетни билети се осъществява чрез интернет страницата на
компанията (www.ryanair.com) посредством резервация (Reservation), в която се съдържат
данни за пътника и полета, стойността на билета и начина на плащане (вида на банковата
карта). В резервацията има и данни на Ryanair – адрес в Дъблин и Company Number.
Направеното плащане за самолетните билети е видно от банковото извлечение на
съответната банкова сметка/карта.
Авиокомпания Ryanair не издава фактура за продадените самолетни билети на
български лица. На интернет страницата си е посочила, че издава фактури само за Унгария и
за вътрешни полети в Италия.
Становище на дирекция „Данъчна политика“:
Съгласно чл.3, ал.3 от Закона за счетоводството (ЗСч), предприятията осъществяват
текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските
операции и факти при спазване изискванията за съставянето на документи.
За наличие на документална обоснованост се приема и когато в първичния счетоводен
документ липсва част от изискуемата информация, но са налице документи, които я
удостоверяват и когато тези документи отразяват вярно документираната стопанска
операция (чл.6, ал.5 и ал.6 от ЗСч).
Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета, когато получател на
услуги, извършвани по електронен път е физическо лице, предприятието доставчик на
услугите може да издаде „сметка“ или „квитанция“. Съгласно чл. 9а от същия регламент,
доставчикът на услугите, както и вида на услугата, извършвана по електронен път следва
изрично да са посочени в издадената на клиента сметка или квитанция, т.е. няма изрично
изискване за издаване на фактура. Следователно, щом доставчикът на услугата е издал
документ, в който се съдържат данни за крайния потребител на услугата, видът на
извършената услуга и стойността й, то може да считаме, че въпросният документ отговоря на
критериите за документална обоснованост на сделката.
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