РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
във връзка с възникнали въпроси по отношение на строители, вписани в
ЦПРС, които се преобразуват по правилата на Гл. 16 от Търговския закон
При преобразуването на ТД-строител, вписван в ЦПРС и при продажба на
търговско предприятие на вписан в ЦПРС строител, на строителя се преиздава
удостоверението за вписване след удостоверяване на наличието на обстоятелствата по
чл.15 от ЗКС при спазване на изискванията на чл.15 и представяне на документите по
чл.17 от ЗКС.
В случаите, когато е подадено заявление за първоначално вписване в ЦПРС на
строител, който попада в хипотезите на Гл.16 от Търговския закон и с последния
годишен финансов отчет строителят не покрива показателите по чл. 15, ал.2 и ал.3 от
ЗКС или след преобразуването няма завършена финансова година, то строителят може
да докаже с междинни резултати достигнатите три показатели или показател, който не
е покривал с годишния финансов отчет чрез следните документи:
- удостоверение, издадено от НАП за декларирани данни, което съдържа информация
за сумираните данъчни основи на облагаемите доставки, включително доставките при
условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на
страната (клетка 11 от справка-декларация за ДДС – Приложение 13 от ППЗДДС);
- счетоводна справка, съставен към последно число на месеца, предхождащ този на
подаване на заявлението, с който се доказва изискуемата от ЗКС стойност на ДМА;
- справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори към
датата на подаване на заявлението за разширяване на обхвата на вписване;
В заявлението за първоначално вписване в ЦПРС, което се попълва онлайн се
интегрира посочената по-долу таблица и се предоставя възможност да се попълнят
достигнатите три показатели или показател, който не се покрива с годишния
финансов отчет:
НПП /хил. лв./

*Попълват се в хиляди лева съгласно удостоверение,
издадено от НАП за декларирани данни, което съдържа
информация за сумираните данъчни основи на облагаемите
доставки, включително доставките при условията на
дистанционни продажби с място на изпълнение на
територията на страната (клетка 11 от справкадекларация за ДДС – Приложение 13 от ППЗДДС0*
ДМА /хил. лв./
*Попълват се в хиляди лева дълготрайните материални
активи, съгласно счетоводна справка, съставен към
последно число на месеца, предхождащ този на подаване на
заявлението, с който се доказва изискуемата от ЗКС
стойност на ДМА *
Средносписъчна численост на *Попълва се броят на заетите лица, съгласно справка от
персонала /бр./
НАП за актуално състояние на всички действащи трудови
договори към датата на подаване на заявлението за
разширяване на обхвата на вписване *

Настоящото решение е взето с решение на Комисията, отразено в Протокол на
комисията № 508/04.04.2013г.

