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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

 

Относно: Съставяне на годишен финансов отчет и водене на счетоводна отчетност от 

физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, но извършва дейност 

като „предприемач“ в Полша 

 

Фактическа обстановка: 

Местно физическо лице (български гражданин, с постоянен адрес в България и център 

на жизнените интереси в България), през 2016 г. извършва стопанска дейност като 

регистриран „предприемач“ (przedsiebiorca) в Република Полша, с основен предмет на 

дейност – консултантска дейност в информационните технологии. Юридическата форма на 

регистрация в Полша е физическо лице, извършващо стопанска дейност (osoba fizyczna 

wykonujaca dzialalnosc gospodarcza), т.е. най-близкото като понятие в българското 

законодателство е „едноличен търговец“. Дейността се осъществява изцяло на територията 

на Република Полша, а счетоводството се води и отчита съгласно полското законодателство. 

Местното физическо лице не осъществява стопанска дейност в България и не извършва 

сделки в България нито като едноличен търговец, нито като друг вид търговец по смисъла на 

Търговския закон (ТЗ). 

В запитването е поставен въпрос дали възникват задължения за физическото лице, 

съгласно българското законодателство, за водене на счетоводство и за подаване в България 

на годишен отчет за дейността му като „предприемач“ в Полша. 

 

Становище на дирекция „Данъчна политика“: 

Българското (националното) законодателство е съвкупност от задължителни норми, 

които регулират обществените отношения на територията на страната и осигуряват 

изпълнението на волята на държавата в различни области от обществения живот. Така 

Законът за счетоводство (ЗСч), регулиращ изискванията към предприятията, задължени да 

съставят и представят годишни финансови отчети и съответно да извършват текущо 

счетоводно отчитане, и Търговският закон (ТЗ), уреждащ правния режим на различните 

видове търговци, се прилагат само на територията на България. ЗСч не може да налага 

изисквания за предприятия, които са регистрирани и действат като търговци на територията 

на друга държава-членка на ЕС. 

Поради тази причина считаме че местното физическо лице, извършващо стопанска 

дейност в Република Полша, не попада в обхвата на ТЗ и ЗСч и за него не възникват 

задължения за водене на счетоводство съгласно българското законодателство.  

Необходимо е да се отбележи, че ЗСч регламентира съставянето и представянето на 

годишните финансови отчети, а не на годишният отчет за дейността, който се подава заедно 

с годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане 

или по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (за физическите 

лица, осъществяващи стопанска дейност). Годишният отчет за дейността е регламентиран в 

чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката и съдържа статистически справки и счетоводни 

документи.  

 


