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ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ

Петър Петров, MCs, бизнес консултант1

Резюме: Отчитането на 20-процентната такса по чл.35а от Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ) като текущ разход на предприятието - производител на електроенергия, създава негативи
за финансовото му състояние. Този подход е систематически неправилен, а при наличие на проектно
финансиране - води до влошаване на показателите, характеризиращи кредитоспособността в качествен
аспект.
Ключови думи: кредитоспособност, инвестиционно банкиране, DSCR, DSRA, енергия от възобновяенми
източници.
JEL: G24, G32, Q48

1. Въведение
С приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, в
точка 2 от параграф 6, беше променен Закона за енергията от възобновяеми източници
(ЗЕВИ). Създаде се чл.35а, който регламентира такса за производство на електрическа
енергия от вятърна и слънчева енергия, а именно (ДВ 2013):
„Чл. 35а. (1) За производството на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия се
събира такса.
(2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула:
ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
където:
ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия;
ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност;
КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от
крайните снабдители по чл. 31, ал. 5.
(3) Производителите на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия са задължени за
таксата по ал. 1.”

Предвид на посочените промени резонно възниква въпроса: „Как следва да се
осчетоводи посочената такса?”. Абстрахирайки се от съществуващите становища и
препоръки, в следващите редове ще бъдат представени възможностите за счетоводно
отразяване на посочената в чл. 35а от ЗЕВИ такса, като се акцентира върху финансовите
аспекти и последствия за дружествата (реализирали инвестиции във възобновяеми енергийни
източници чрез проектно финансиране).
2. Варианти на счетоводно отразяване на таксата по чл.35а от ЗЕВИ и
отражението им върху кредитоспособността
2.1.Отчитане на таксата като разход за данък
За правилната преценка относно осчетоводяването на таксата по чл.35а от ЗЕВИ,
следва да се анализира нейната икономическа същност и характеристики, както и
1
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съотносимостта на същите към основополагащите счетоводни принципи – текущо
начисляване, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието
пред формата.
Предвид посоченото в чл. 35а, ал. 1, чл. 35б, ал. 4 и 35в, ал. 1 и ал.2 от ЗЕВИ, считаме
че посочената такса е невъзвращаема, което и придава характеристиките на данък. Конкретен
аргумент в тази насока е записаното в ал. 2 на чл.35в от ЗЕВИ, че „таксата по чл. 35а не
подлежи на възстановяване.”. Допълнителен правен аргумент е константната практика на
Конституционният съд (КС), която (практика) посочва, като „отличителен елемент при
таксите е, че те винаги се заплащат заради получаването на някаква обслужваща дейност
или услуга. Дейността или услугата не представляват насрещна престация, а елемент от
фактическия състав на таксата.” (КС 2013).
Дори и да отхвърлим посочените правни аргументи (поради факта, че към датата на
написване на настоящия материал е допуснато за разглеждане от Конституционният съд
искане за обявяване на противоконституционността на тази такса (КС 2014)), то
счетоводният принцип за съпоставимост между приходите и разходите изисква приходите да
се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване (Закон за
счетоводството 2002). Т.е. между получените приходи и понесените разходи следва да е
налице съществуването на пряка икономическа зависимост – разходите да водят до
нарастване на икономическата изгода, а не обратното. В конкретно разглеждания случай с
20-процентната такса по чл.35а от ЗЕВИ, per argumentum a contrario, разходите не създават
прихода, напротив – видно от законовата регламентация размера на таксата се определя от
количеството изкупена електроенергия.
Представените аргументи насочват счетоводното отразяване на таксата по чл.35а от
ЗЕВИ като данъчен разход в Отчета за приходите и разходите в група: Разходи за данъци от
печалбата, статия: Други разходи за данъци (Фигура 1, Пример 1).
Фигура 1. Отразяване на таксата по чл.35а от ЗЕВИ като данъчен разход (сума в х.лв., освен
ако не е посочено друго)
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Нетни приходи от
продажби

Пример 1:
Нетни приходи от продажби
Текущи разходи без лихви, данъци,
амортизации и обезценки

Общо разходи
преди лихви и
данъци (EBIT)
Разходи за лихви
Амортизации и
обезценки (DA)
Корпоративен
данък – 10%
Такса по чл. 35а
от ЗЕВИ – 20%

1,000
400

Доход преди лихви, данъци,
амортизации и обезценки (EBITDA)

600

Амортизации и обезценки
Разходи за лихви
Общо разходи преди данъци (EBT)
Корпоративен данък (10%)
Такса по чл. 35а от ЗЕВИ (20%)
Нетна печалба
EBIT/Нетни приходи

200
100
300
30
200
70
40%

Видно от посочения Пример 1 при отчитане на таксата по чл.35а от ЗЕВИ като данъчен
разход печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA) е в размер на 600
(‘000) лева. Същевременно, съотношението между Печалбата преди лихви и данъци (EBIT)
и Нетните приходи от продажби – като общо приет индикатор, характеризиращ
управлението на дейността е 40%. Задължително е да отбележим, че в този случай
отчитането на таксата като данъчен разход, от аналитична гледна точка „изчиства”
влиянието на държавната политика (върху предприятието) в себестойността на
произведената електрическа енергия.
Какво се случва със съотношенията, характеризиращи обслужването на дълга?
Ако в посоченият Пример 1 добавим наличие на общи годишни плащания по дълг
(включително лихви, такси и главници) в размер 480 (‘000) лева (380 х.лв. – главници и 100
х.лв. лихви), то коефициента на покритие по обслужването на дълга (DSCR – Формула 1) ще
бъде 1.25 (Черемушкин 2007), а коефициента на обслужването на дълга (DCR – Формула 2) 0.77 (Bragg 2007). Изчисленията са следните:

(1)

(2)

2.2. Отчитане на таксата като текущ разход
Втората хипотеза игнорира посочените в точка 2.1 аргументи и изисква отразяването на
таксата по чл.35а от ЗЕВИ като текущ разход в Отчета за приходите и разходите в група:
Разходи за обичайната дейност, статия: Други разходи (Фигура 2, Пример 2).
Фигура 2. Отразяване на таксата по чл.35а от ЗЕВИ като текущ разход (сума в х.лв., освен
ако не е посочено друго)
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Нетни приходи от
продажби

Общо разходи
преди лихви и
данъци (EBIT), в
т.ч.:
Такса по чл. 35а
от ЗЕВИ – 20%
Разходи за лихви
Амортизации и
обезценки (DA)
Корпоративен
данък – 10%

Пример 2:
Нетни приходи от продажби
Текущи разходи без лихви, данъци,
амортизации и обезценки, в т.ч.:
Такса по чл. 35а от ЗЕВИ (20%)

1,000
400
200

Доход преди лихви, данъци,
амортизации и обезценки (EBITDA)

400

Амортизации и обезценки
Разходи за лихви
Общо разходи преди данъци (EBT)
Корпоративен данък (10%)
Нетна печалба
EBIT/Нетни приходи

200
100
100
10
90
20%

Видно от данните в Пример 2, при отчитане на таксата по чл.35а от ЗЕВИ като текущ
разход печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA) е в размер на 400
(‘000) лева. Разглежданото съотношение между Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) и
Нетните приходи от продажби е 20%.
Как промененото отчитане на таксата влияе върху съотношенията,
характеризиращи обслужването на дълга?
Ако използваме посочените в Пример 1 данни за общи годишни плащания по дълга в
размер на 480 (‘000) лева (380 х.лв. – главници и 100 х.лв. лихви), то коефициента на
покритие по обслужването на дълга (Формула 3) ще се промени на 0.83, а коефициента на
обслужването на дълга (Формула 4) - 0.38, съответно:

(3)

(4)

С оглед поетите от кредитополучателите ангажименти за поддържане на съотношение
на DSCR между 1.15 – 1.25 (в зависимост от годината на първоначалното усвояване на
кредита) считаме, че влошаването на този параметър (от 1.25 до 0.83) е по-негативен
резултат, отколкото „спестяването” на корпоративен данък. Част от примерите в тази насока
са:
• Договорен ангажимент, обвързващ DSCR с наличности по резервна сметка за
обслужване на кредита (DSRA). Пример за такъв ангажимент е задължението на
кредитополучателя да захранва и поддържа резервната сметка за обслужване на
дълга така, че да покрива поне шестмесечното му обслужване или в случай, че DSCR
е равен или превишава 1.5 - така че да покрива поне тримесечното обслужване на
дълга. В повечето случаи, когато DSCR намалее под 1.20, банката може да инкасира
всички налични суми в сметката – с цел погасяване на дълга. При описаната
ситуация разходите по обслужването на дълга ще се редуцират, в следствие на което
DSCR би следвало да възстанови заложените в договора стойности. В тази ситуация
ангажимента на кредитополучателя, по отношение на резервната сметка, не отпада.
Разбира се, възможни са и вариации.
• Договорен ангажимент, обвързващ DSCR с разпределението на дивиденти. Пример
за такъв ангажимент е задължението на кредитополучателя да не разпределя
дивиденти освен в случай, че DSCR е равен или превишава 1.3 - така че да не се
влошава капиталовата структура на предприятието.
3. Заключение
Считаме, че осчетоводяването на таксата за производство на електрическа енергия от
вятърна и слънчева енергия, която не е обвързана с получаването на конкретна услуга, като
текущ разход е не само методологически неправилно, но и изкривява резултатите от

дейността на дружествата – производители. Това засяга всички производители, като
влиянието върху кредитоспособността на предприятията, изградили съответните централи с
проектно финансиране може да бъде особено неблагоприятно.
В заключение: увеличаването, респективно – намаляването, на себестойността на
единица произведена електроенергия, в следствие на нормативно регламентирани такси
излизащи отвъд обхвата на производствената дейност, води и до ограничаване на
възможностите за анализ и прогнозиране на дейностите в сектора. Факт, който ще
рефлектира не само върху бъдещото му развитие, но и върху възможностите за регулация.
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