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Раздел VI. 

Съставители на финансови отчети 

Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се 
съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно 
правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия.
(2) Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните 
търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 
3, ал. 4, и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2, които не са осъществявали дейност през 
отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или 
съдружниците на тези предприятия.

Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и 
управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват 
финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни 
предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и 
съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, 

външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като 
преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен - две години;
бб) при бакалавърска степен - три години;
вв) при степен "професионален бакалавър" - 4 години;
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, 

външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като 
преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;
2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, 
раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=0
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=1
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=2
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=3
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=4
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=5
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=6
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=7
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=8
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=9
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136697598&dbId=0&edition=10
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136697598&dbId=0&refId=18628697
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136697598&dbId=0&refId=18628698
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136697598&dbId=0&refId=18628698
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136697598&dbId=0&refId=18628698
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136697598&dbId=0&refId=18628698
https://web6.ciela.net/References/List?dbId=0&docLanguage=1&toIdna=2136697598&toType=1&toNo=17&toSubno=0&toIditem=17&buttonType=Act&elementTitle=%D0%A7%D0%BB.%2017.%20
https://web6.ciela.net/References/List?dbId=0&docLanguage=1&toIdna=2136697598&toType=1&toNo=17&toSubno=0&toIditem=17&buttonType=Practice&elementTitle=%D0%A7%D0%BB.%2017.%20
https://web6.ciela.net/References/List?dbId=0&docLanguage=1&toIdna=2136697598&toType=1&toNo=18&toSubno=0&toIditem=18&buttonType=Act&elementTitle=%D0%A7%D0%BB.%2018.%20
https://web6.ciela.net/References/List?dbId=0&docLanguage=1&toIdna=2136697598&toType=1&toNo=18&toSubno=0&toIditem=18&buttonType=Practice&elementTitle=%D0%A7%D0%BB.%2018.%20

