
МОТИВИ 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 

2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез 

фискални устройства 

 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез 

фискални устройства е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в 

съответствие с приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената 

стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.) за 

осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес 

свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до 

краен потребител и за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и 

недопускане за продажба течни горива с неясен произход и качество в 

бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива. 

В изпълнение на изискванията на ЗДДС, проектът регламентира регистрирането 

и отчитането на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника 

за собствени нужди с течни горива да се извършва, както следва: 

1. Когато данъчно задължено лице извършва зареждане за собствени нужди на 

превозни средства, машини, съоръжения и друга техника от стационарни подземни 

резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята 

резервоари, резервоарите трябва да бъдат оборудвани с нивомерна измервателна 

система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно 

регистриращо устройство на електронна система с фискална памет (ЕСФП), като 

зареждането ще се регистрира и отчита чрез ЕСФП.  

В случаите, когато от стационарните подземни резервоари за съхранение на 

горива или неподвижно прикрепените към земята резервоари, се зареждат съоръжения 

и инсталации за производствен процес или отопление, и резервоарите поради 

специфични технически характеристики не могат да бъдат оборудвани с нивомерна 

измервателна система за обем на течни горива и/или ЕСФП, с проекта се предвижда 

данъчно задълженото лице да подава данни за получените количества горива, като 

получател по доставка по реда на чл. 59а, ал.3 от наредбата. 

Невъзможността за оборудване на резервоарите с нивомерна система и ЕСФП се 

доказва пред НАП с протокол, издаден от компетентен орган.    

2. Когато данъчно задължено лице извършва зареждане  за собствени нужди на 

превозни средства, машини, съоръжения и друга техника от подвижни резервоари 

(мобилни цистерни), резервоарите трябва да бъдат оборудвани със средство за 

измерване на разход, като зареждането ще се регистрира и отчита чрез ЕСФП, без 

нивомерна измервателна система. 

С проекта се предвижда изключение, съгласно което при зареждане на течни 

горива от съд/съдове за съхранение с обща вместимост до 500 литра, като общото 

заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра, 

зареждането да не се регистрира и отчита чрез ЕСФП и нивомерна измервателна 

система. В тези случаи данъчно задълженото лице ще подава данни за получените 

количества горива, като получател по доставка по реда на чл. 59а, ал.3 от наредбата. 

Предложените промени в Наредба № Н-18 няма да доведат до необходимост от 

допълнителни финансови средства за бюджета. 

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което 

не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 


