П Р А В И Л Н И К

ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА БЗС
Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящият правилник е изготвен на основание чл.5, т.13 от Устава на БЗС
Чл.2. Правилникът, урежда извършването на стопанската дейност като допълнителна,
свързана с предмета на основната дейност на БЗС, като използва приходите за постигане на
определените в Устава на БЗС цели.
Чл.3. Приходите от членския внос на БЗС не могат да се използват за допълнителната
търговска/ стопанска дейност на БЗС.
Чл.4. Приходите от допълнителната търговска/ стопанска дейност на БЗС формират
печалба, която не подлежи на разпределение.
Чл.5. Всеки вид допълнителна стопанска дейност на БЗС се осъществява при спазване
на специфичните изисквания за съответната стопанска дейност.
Чл.6. Стопанската дейност на БЗС е допълнителна т.е. извършваната стопанска
дейност не следва да надвишава по обем основната нестопанска дейност. По-голямата част от
ресурсите, с които разполага БЗС следва да са съсредоточени в осъществяването на
основната нестопанска дейност.
Чл.7. За изпълнение на функциите и задачите си БЗС може да извършва следните
видове допълнителна стопанска дейност:
- отдаване под наем на рекламни карета и рекламни банери на страниците на вестника
и/ или списанието, както и използването на други рекламни форми, свързани с
разпространението на вестника и списанието;
- отдаване под наем на щандове и други рекламни площи по време на провеждане на
конгреси и други научни форуми на БЗС, както и използването на всякакви приходоносни
рекламни форми по време на всички публични мероприятия на БЗС;
- предоставяне на правото на използване на логото на БЗС и/или текст, който ангажира
БЗС като съсловна организация на лекарите по дентална медицина;
- акредитации на лекции, рецензии и други приходоносни форми, използвани в процеса
на продължаващото медицинско образование на членовете на БЗС.
Цените за услугите за стопанската дейност се определят от УС на БЗС за всяка услуга и
всяко мероприятие.
Чл.8. БЗС може да извършва други видове допълнителна стопанска дейност, освен
посочените в предходния член, със съответно решение на УС на БЗС.
Чл.9. БЗС има право да учредява и участва в търговски дружества съгласно
изискванията и условията, регламентирани в Търговския закон и ЗСОЛЛДМ.
Раздел ІІ
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.10. Всички решения, свързани с допълнителната стопанска дейност на БЗС, се
вземат от УС на БЗС в съответствие с настоящия правилник и Устава на БЗС.
Чл.11. Контролът на допълнителната стопанска дейност на БЗС се осъществява от
Контролната комисия на БЗС.
Чл.12. Отговорност от членовете на УС на БЗС за решенията им, свързани с
допълнителната стопанска дейност на БЗС, може да им бъде търсена с решение на Конгреса
на БЗС.
Раздел ІII
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.13. Счетоводното отчитане на стопанската и нестопанската дейност в БЗС се
извършва съгласно национален счетоводен стандарт №9 „ Представяне на финансовите отчети
на предприятия с нестопанска дейност” .

Чл.14. БЗС е данъчно задължен на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от
ЗКПО в случаите, когато извършва стопанска дейност и сделки по чл. 1 от Търговския закон
(ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество.
Чл.15. БЗС съставя индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно
отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и
разходите, свързани с тези дейности.
Чл.16. БЗС съставя отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в
двустранна или едностранна форма съгласно изискванията на СС 1 - Представяне на
финансови отчети.
Чл.17. При формиране на данъчния финансов резултат от стопанската дейност е
приложима разпоредбата на чл. 30 от ЗКПО, която регламентира признаването за данъчни
цели на част от неразпределяемите разходи.
Чл.18. За данъчни цели се признава частта от неразпределяемите разходи,
определена, като общият размер на неразпределяемите разходи се умножи по съотношението
между приходите от дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, и всички
приходи на БЗС от нестопанска цел (чл. 30, ал. 2 от ЗКПО).
Чл.19. Печалбите от стопанската дейност подлежат на облагане с корпоративен данък
по реда на част втора от ЗКПО. Размерът на данъка е 10 на сто съгласно чл. 20 от ЗКПО.
Чл.20. Приходите от стопанска дейност се облагат с данък върху добавената стойност в
размер на 20% съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДДС.
Чл.21. За извършени разходи отнасящи се към приходите от стопанска дейност, БЗС
упражнява правото за приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 71 от ЗДДС.
Чл.22. За извършени разходи отнасящи се към приходите от нестопанска дейност не се
упражнява правото за приспадане на данъчен кредит.
Чл.23. За извършени общи /административни/ разходи се упражнява правото за
използване на частичен данъчен кредит – съгласно чл. 73 от ЗДДС, като коефициента се
определя съгласно чл. 73, ал.2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл.24. Настоящият правилник е приет на заседание на Управителния съвет на БЗС,
проведено на 14.05.2011 г. в гр. София

