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ПРОЕКТ! 

 

 

МОТИВИ 

 

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

2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в 

търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и 

изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин 

 

Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства 

на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им 

и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин 

(Наредба № Н-18/2006 г.) е издадена на основание чл. 118 от Закона за данък върху 

добавената стойност (ЗДДС), чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица и чл. 10, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.   

Предложените промени основно произтичат от измененията в чл. 118 от ЗДДС, 

обнародвани в Държавен вестник, бр. 104 от 2020 г. С тези изменения беше отменено 

задължението за лицата, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи 

софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), да ползват 

само софтуер, включен в публичния списък на НАП. Новата редакция на закона даде 

възможност на лицата да решат, по собствено усмотрение и преценка, на напълно 

доброволен принцип на избора, дали да използват за управлението на продажбите си в 

търговски обект СУПТО, включен в публичния списък на НАП.  

За тези лица, които изберат да ползват СУПТО, включен в публичния списък на 

НАП, законът предвиди редът за избор и отказ от него и свързаните с това 

изискванияда се определят с Наредба № Н-18/2006 г., което предпостави и изготвянето 

на настоящия проект.   

Освен промените, произтичащи от редакцията на чл. 118 от ЗДДС, с проекта се 

предлагат и промени, касаещи лицата, ползващи електронни системи с фискална памет 

(ЕСФП). 

Останалата част от предлаганите промени са свързани с работата на 

междуведомствената комисия и с прецизиране на разпоредби на наредбата.    

 

І. Промени, касаещи СУПТО 

Промените, касаещи софтуерите за управление на продажбите, произтичат от 

редакцията на чл. 118 от ЗДДС и имат за цел привеждане на разпоредбите на Наредба 

№ Н-18/2006 г. в съответствие със закона. В този смисъл редакциите в изискванията 

към софтуерите, производителите/разпространителите и потребителите на софтуера не 

въвеждат нови задължения за лицата, а са свързани с въведената в закона възможност 

за доброволен избор, по преценка и решение на лицата, за ползване на софтуер, 

включен в публичния списък на НАП. 

 

ІІ. Промени, свързани с лицата, извършващи продажби/зареждания на 

течни горива 

Предлага се промяна в изискването средствата за измерване, включени в състава 

на ЕСФП, да са преминали контрол от БИМ преди въвеждане в експлоатация и 

регистрация на ЕСФП в НАП. Предложението е при работа с ЕСФП в обект да не се 

допуска функциониране на средства за измерване, включени в състава на системата, 

които не са преминали метрологичен контрол от органите на БИМ.  
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Също така се предлага промяна в реда за въвеждане в експлоатация и 

регистрация на ЕСФП в НАП. Предлага се да отпадне изискването за присъствие на 

контролните органи от НАП и БИМ при въвеждане в експлоатация и при регистрация 

на ЕСФП в НАП при започване на дейност в обект. Вместо това се предлага да бъде 

извършена проверка на обекта в 7-дневен срок след извършване на фискализацията. 

С предложените промени се дава възможност на задължените лица да получат 

доставка на гориво, която да се декларира от доставчика чрез ИС „Контрол на 

горивата“ (ИСКГ) в случаите на откриване на нов обект за крайно разпространение на 

горива с ЕСФП. Доставката на горива в обекта е необходима за проточвания, свързани 

със сервизни дейности. До извършването на проверка от органите на НАП и БИМ в 

новооткрит обекта е предложено да не се допуска извършване на продажби/зареждания 

на течни горива, зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди чрез 

електронни везни . 

Своевременното подаване на данни от задължените лица за полученото 

количество гориво в обект с ЕСФП е от съществено значение за проследяването на 

движението на горивата в ИСКГ. С подобряването на този процес ще се допълни 

информацията за получените доставки на горива в крайния разпространител на 

горивото, което ще доведе до подобряване на качеството на извършваните анализи. 

 

ІІІ. Промени, свързани с работата на междуведомствената комисия 

С цел прозрачност е регламентиран редът за съставяне на документи 

(протоколи) от междуведомствената комисия, с които се удостоверява извършването на 

последващи проверки на ФУ/ИАСУТД и проверки за изпълнението на изискванията 

съгласно  чл. 15, ал. 1, т. 17 и чл. 15а във връзка с чл. 61 от наредбата. 

 

ІV. Други промени 

1. Предлагат се промени, касаещи лицата, извършващи продажби, за които се 

приемат неприсъствени плащания. Предлага се да отпадне ограничението тези лица да 

приемат плащания, изискващи издаване на фискален/системен бон, както и 

ограничението чрез софтуера на електронния магазин да не се управляват други 

продажби извън продажбите, извършвани чрез електронния магазин. По този начин, 

чрез софтуера на електронния магазин, лицата ще могат да управляват всичките си 

продажби, извършвани чрез магазина на едно място. В този случай, неприсъствените 

плащания ще се отчитат с документ по чл. 52о, а плащанията, които изискват издаване 

на фискален/системен бон, ще се отчитат с фискален/системен бон. Предложената 

редакция цели  облекчаване работата на електронните магазини, които приемат 

неприсъствени плащания и същевременно извършват продажби, за които е налице 

задължение за издаване на фискален/системен бон. 

2. Предлага се въвеждане на разпоредба, която по категоричен начин 

регламентира, че не се допуска задължените лица при извършване на продажби да 

предоставят на клиентите си документи, различни от фискален бон, които съдържат 

думите "Фискален", "Фискална", "Фискално", "Фискални" или производни 

словосъчетания. Предвижда се изискването да не се отнася до наименованията на 

търговците, които при отпечатване се придружават от правно-организационната им 

форма и техния ЕИК, както и до вида на закупуваната стока. С изискването се цели 

недопускане издаването на такива документи предвид отпадане на задължението за 

използване на СУПТО, както и предвид факта, че  всеки софтуер разполага с 

възможност за генерирането им. 
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3. Предлага се, освен в случаите, когато се извършват продажби/зареждания на 

течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за 

измерване на разход, така и когато се извършват чрез средства за измерване на разход, 

които са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към 

продуктите, горивата задължително да се програмират и регистрират с наименование и 

единична цена като отделни артикули. Предложението е с цел пояснение с оглед 

унифицирано документиране в тези случаи.  

4. Предлага се допълнение на случаите, когато се налага проточване на гориво 

чрез средствата за измерване на разход в обекта във връзка с дейността на 

междуведомствената комисия, в които се допуска издаваните фискални бонове от 

ЕСФП за проточено количество гориво, да се приключват с вид плащане "Вътрешно 

обслужване". В този случай така издадените документи са основание за намаляване на 

дневния оборот.  

5. Предлага се добавяне на баркод-четеца като компонент към ЕСФП. 

Предложението е във връзка с изискването при подаването на данни за получени 

количества горива в обект, в който има регистрирана и въведена в експлоатация ЕСФП, 

задължителното да се използва баркод четец за въвеждане на УКН на еАДД за 

доставени количества горива по документ.  Предложената промяна е редакционна.  

6. Предлага се регламентиране на възможност в случаите по чл. 25, ал. 7, когато 

фискалният бон се издава преди получаване на плащането, продажбите да се 

регистрират в отделен департамент. Предложението е с цел облекчаване дейността на 

лицата. 

 Предлаганите промени няма да доведат до допълнителни разходи за 

задължените лица. 

Предложените промени в наредбата няма да доведат до допълнителни разходи за 

бюджета на Национална агенция за приходите. В тази връзка предложеният проект на 

акт няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.  

С проекта на наредба не се въвеждат норми и изисквания на правото на 

Европейския съюз. 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и 

мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет 

страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации 

за срок от 30 дни. 
 


