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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0858/2009, внесена от Gerhard Weil, с германско гражданство, 
относно задължителното публикуване на счетоводните отчети на 
дружество с ограничена отговорност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу задължителното публикуване на 
счетоводните отчети на малкото предприятие с ограничена отговорност (GmbH), на 
което той е управител и срещу глобата от 2500 евро, която е получил поради 
неспазването на това задължение. Вносителят смята, че глобата е непропорционална, 
като се има предвид размера и отчетната стойност на въпросното предприятие, 
финансовата криза и факта, че отговорните за нея лица разполагат с милиарди, които 
им се изпращат без никаква форма на обществен контрол. Вносителят смята за 
безсмислено изискването към него да публикува сведения за своите собствени разходи, 
от които никой не се интересува, и препоръчва на г-н Stoiber, в неговото старание да 
намали бюрокрацията, да премахне това изискване и призовава политиците като цяло 
да обмислят внимателно въздействието на разпоредбите, които приемат.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Въз основа на информацията, получена от вносителя на петицията, в неговия случай 
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следва да се приложи Четвъртата директива в областта на дружественото право1. 
Съгласно тази директива годишният счетоводен отчет, годишният доклад за дейността 
и съответните становища на одитора трябва да се публикуват в национален вестник. 
Директивата предлага възможност на държавите-членки да освобождават малки 
дружества (като дружеството на вносителя) от определени задължения за публикуване: 
могат да се публикуват съкратен баланс и съкратени приложения към отчета; отчетът за 
приходите и разходите, годишният доклад за дейността и становището на одитора може 
да не е необходимо да се публикуват. Тъй като това са така наречените „пожелателни 
разпоредби“, от Германия зависи да вземе решение дали да използва горните 
възможности в германското законодателство.

Ако задълженията за публикуване не се спазят, въз основа на Четвъртата директива в 
областта на дружественото право трябва да се налагат ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции. И отново Германия решава какъв вид санкции да приеме като 
отговарящи на тези критерии.

През февруари 2009 г., наред с другото в контекста на прилагането на „Small Business 
Act“ за Европа2, Комисията представи своето предложение относно даване възможност 
на държавите-членки да освобождават микросубектите (като дружеството на 
вносителя) от изисквания за финансова отчетност. Това предложение понастоящем 
подлежи на законодателния процес и се обсъжда от Европейския парламент и 
представителите на държавите-членки в Съвета. Към момента преговорите изглежда 
отнемат повече време от очакваното.

Въпреки това Комисията се стреми да запази своята цел и да намали 
административната тежест, свързана с европейското законодателство, с 25 % до 2012 г.

Заключение

Комисията разбира трудностите, описани от вносителя. Тя е предприела инициативи за 
намиране на решение на такива проблеми. Въпреки това, предвид действащото 
законодателство, възможните действия на Комисията на този етап са много ограничени. 
Вносителят може да обмисли възможността да отнесе случая си до националния съд и 
да оспори пропорционалността на санкцията. Процедура за справедливо третиране по 
отношение на свързаните с него конкретни обстоятелства също може да бъде 
предвидена по силата на германското право.

                                               
1 78/660/ЕО Четвърта директива относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20090716:BG:PDF
2 Приканващ, между другото, Комисията и държавите-членки да използват освобождавания от 
изискванията за предоставяне на информация за малките и микро-предприятията; за повече информация 
вж.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:EN:PDF (стр. 8). Това 
беше потвърдено и в Заключенията на Съвета от 1 декември 2008 г. относно конкурентоспособността; за 
повече информация вж.: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/docs/sba/council_conclusions_dec08_en.pdf (точка 30).


