№ 001/16/ПДМ

ТЕМА: ВЛИВАНЕ В РАМКИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА

I.Ситуация

Сключен е договор за преобразуване чрез вливане между „Х“
ЕООД (вливащо се дружество 1) и „У“ ЕООД (вливащо се
дружество 2) със „Z“ ЕООД (приемащо дружество).
Вливащите се дружества са под общ контрол с приемащото
дружество и прилагат Националните стандарти за финансови отчети
за малки и средни предприятия. Съгл. чл.263 ж, ал.2 от ТЗ, в договора
за преобразуване е предвидена по-ранна дата, от която действията
на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка
на приемащите дружества за целите на счетоводството.

II.Въпроси от гледна
точка на ЗДДС

1.Налице ли е основание за задължителна регистрация
дерегистрация по ЗДДС и за кого?
2.Налице ли е право на данъчен кредит и в кои случаи?

III.Въпроси от гледна
точка на ЗКПО

1.Приложим ли е режима за специфично данъчно облагане,
регламентиран в Раздел II на Глава деветнадесетта на ЗКПО и/или
как се прилагат общите положения?
2.Какви данъчни декларации се подават и кога се внася данъка за
последния данъчен период на преобразуващите се дружества?
3.Какви справки се изготвят във връзка с преобразуването и къде се
подават?
4.Къде и в коя финансова година се признават разходите, извършени
по повод на преобразуването (хонорари на адвокати, консултанти и
др.)?
5.Какво е данъчното третиране на акционери или съдружници –
чуждестранни юридически лица в преобразуващи се и придобити
дружества?

IV.Въпроси от гледна
точка на счетоводното
отчитане

1.Приложим ли е СС 22 „Отчитане на бизнескомбинации“?
2.Придобитите активи и пасиви следва ли да се оценят по
справедлива стойност към датата на придобиване от приемащото се
дружество?
3.Кое е най-подходящото счетоводно третиране на операцията по
вливане и какви счетоводни статии следва да се изготвят при
приемащото дружество и при преобразуващите се дружества?
4.Какво следва да се оповести в ГФО в годината на вливането?

За консултация по поставената тема се обърнете към
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