ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията
към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките,
докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на
здравноосигурителните дружества (загл. доп ДВ, бр. 51 от 2008 г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор
Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г.,
изм. ДВ. бр.51 от 3 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г.

§ 1. Член 17, ал. 6 се изменя така:
„(6) Сумите по ал. 1 - 5 включват вноски към фондове, такси или приравнени на
тях, събирани с премията.”
§ 2. В Приложение № 2.2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 се прави следното допълнение:
В справка № ГБ.3.1: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ
КЪМ 31.12........ ГОДИНА - I част - след колона със заглавие „ПОЛУЧЕНИ ПРЕМИИ”
се създава нова колона със заглавие „НАЧИСЛЕН ДАНЪК ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК
ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ”.
§ 3. В Приложение № 3.2 към чл. 7, ал. 1, т. 2 (б) се прави следното допълнение:
В справка № ТБ.3: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ОТ
01.01. ДО КРАЯ НА ................ ТРИМЕСЕЧИЕ НА ................. ГОДИНА - след колона
със заглавие „ПОЛУЧЕНИ ПРЕМИИ” се създава нова колона със заглавие
„НАЧИСЛЕН ДАНЪК ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ
ПРЕМИИ”.
§ 4. В Приложение № 4.2 към чл. 8, т. 2 се прави следното допълнение:
В справка № МБ.3: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ЗА
ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ............... НА ................. ГОДИНА - след
колона със заглавие „ПОЛУЧЕНИ ПРЕМИИ” се създава нова колона със заглавие
„НАЧИСЛЕН ДАНЪК ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ
ПРЕМИИ”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Наредбата се издава на основание § 12, ал. 2, във връзка с чл. 99, ал. 3 и чл.
101, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането и е приета с Решение № ..... на Комисията за
финансов надзор.

МОТИВИ
Предлаганите промени в Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към
счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите
и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните
дружества са обусловени от Закона за данък върху застрахователните премии (Обн. ДВ
бр. 86 от 2.11.2010 г., в сила от1.01.2011 г.).
По смисъла на този закон данъкът върху премиите се определя като данъчната
основа се умножи по данъчната ставка от 2 на сто. От своя страна данъчната основа е
застрахователната премия, получена от застрахователя, като се прилагат съответните
преобразувания. От изложеното следва, че данъкът не е част от цената на
застрахователната услуга (застрахователната премия), поради което предвиденото в
действащата разпоредба на чл. 17, ал. 6 включване на косвени данъци в
застрахователната премия не отчита особеностите на данъка върху застрахователните
премии и може да се окаже подвеждащо при изготвянето на отчетите от
застрахователите. С предлаганата промяна се осигурява съпоставимост при отчитането
на този данък.
Прилагането на новата уредба няма да има влияние върху бюджета на
Комисията за финансов надзор. Също така няма да изисква инвестирането на средства
от страна на застрахователите и застрахователните посредници.
С предлаганата наредба не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския
съюз.
2. в случаите, когато по застрахователни договори със срок на действие 3 и повече
от 3 години е уговорено разсрочено плащане на премията на периоди, по-малки от една
година, в зависимост от характера на продуктите и счетоводната политика на
застрахователя, се начислява цялата годишна премия, или само премията с падежи през
отчетния период;
3. по застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, премията се разделя
на две части - депозитна и застрахователна (за риск, за аквизиционни и
административни разходи, такси за управление на фонда и др.), ако двете части могат
да бъдат оценени поотделно; в този случай депозитната част се отчита директно като
задължение, съгласно чл. 20, ал. 2, и се прилага Международен счетоводен стандарт
(МСС) 39 "Финансови инструменти: Признаване и оценяване", а застрахователната
част се отчита като премиен приход.
(4) В случаите на активно презастраховане презастрахователните премии се
признават като приход на база дължимите през отчетния период премии от цеденти по
силата на презастрахователни договори.
(5) В случаите на съзастраховане само частта на застрахователя от общата сума
на премиите се признава като приход.
(6) Сумите по ал. 1 - 5 включват вноски към фондове, такси или
приравнени на тях, събирани с премията.
(7) Когато по силата на застрахователния договор премиите са дължими на
вноски, всяка предстояща сума за получаване към датата на баланса и призната като
приход се отразява като вземане.
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