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Въпрос с искане за устен отговор O-000068/2018 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Theodor Dumitru Stolojan 
от името на Комисия по икономически и парични въпроси 

Относно: Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 Застрахователни 
договори 

На 18 май 2017 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде нов 
счетоводен стандарт за застраховането МСФО 17 Застрахователни договори. Комисията 
поиска проект на становище относно одобряването на стандарта от Европейската 
консултативна група за финансова отчетност (EFRAG), която понастоящем е в процес на 
изготвяне на становището. Парламентът има следните въпроси към Комисията: 

1. Как Комисията възнамерява да се справи с притесненията във връзка с МСФО 17, които 
възникват от текущата консултация относно проверката за пригодност, що се отнася до: 

– евентуалното противоречие с Директивата за застрахователното счетоводство или 
Директивата за поддържането на капитала; 

– взаимодействието между новия стандарт и пруденциалната законодателна рамка на 
ЕС, по-специално изискванията за публично оповестяване по директива 
„Платежоспособност II“ и текущата работа за изменението на делегирания акт 
„Платежоспособност II“; 

– равнището на агрегиране на застрахователните договори, основата, използвана за 
измерването на застрахователните премии в рамките на застрахователните 
задължения и особеностите на презастрахователните договори? 

2. Как Комисията ще гарантира, че в рамките на контрола ѝ на МСФО 17, проблемите, 
свързани с МСФО 9, които на този етап остават нерешени, като например рисковете за 
финансовата стабилност и дългосрочното финансиране на икономиката на ЕС, ще бъдат 
правилно разрешени? 

3. Като се има предвид, че законодателният пакет относно устойчивото финансиране, 
публикуван на 24 май се оказва недостатъчен в областта на счетоводството, как Комисията 
ще гарантира, че новите правила са благоприятни за европейското обществено благо, 
включително за неговите устойчивост и дългосрочни инвестиционни цели? 

4. МСФО 17 се очаква да влезе в сила на 1 януари 2021 г., ако бъде одобрен от ЕС. Той 
изисква застрахователните дружества да положат значителни усилия за постигане на 
съответствие. Ако стандартът бъде одобрен на ниво ЕС, как Комисията възнамерява да 
улесни процеса по прилагане с цел намаляване на сложността и административната 
тежест? 
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