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МОТИВИ 

 

към проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби 

в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и 

доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.) 

 

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.  

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 

регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 

(обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г. и 

бр. 17 от 2021 г.) са определени редица изисквания към регистрирането и отчитането на 

продажбите в търговските обекти, като в преходни и заключителни разпоредби на този 

акт са предвидени срокове за въвеждане на тези изисквания за различните групи 

търговци в зависимост от начина им на отчитане на продажбите.  

Предложените промени са свързани с предвидения срок за привеждане на 

интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност 

(ИАСУТД) в съответствие с относимите за тези системи изисквания на Наредба № Н-

18. Понастоящем този срок изтича на 31.12.2021 г.  

Проектът предвижда удължаването на посочения срок до 30.09.2022 г. 

Удължаването на срока е свързано с проведените от страна на Българския институт по 

метрология и Националната агенция за приходите изпитвания на системите в реални 

условия и констатиране в много случаи на необходимост от тяхната допълнителна 

доработка с оглед привеждането на всичките им функционалности в съответствие с 

нормативните изисквания. Тъй като в значителна част от случаите тази доработка ще 

изисква продължителен период от време за извършване на изискуемите технически 

промени и за тяхното внедряване, което обстоятелство ще доведе до неспазване на 

срока от 31.12.2021 г., проектът предвижда удължаването му с оглед привеждането на 

всички действащи ИАСУТД в съответствие с изискванията на наредбата.   

Така предложеното удължаване на срока е изцяло в интерес на заинтересованите 

лица, като целта е да разполагат с необходимото технологично време за организиране 

на дейността им. 

Предложенията в проекта не водят до допълнителни разходи за засегнатите 

лица. 

Проектът не въвежда изисквания, произтичащи от правото на Европейския съюз. 

Не се транспонират норми от европейското законодателство и не се приемат мерки по 

прилагането на регламенти. 

Предложените промени няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета 

на Национална агенция за приходите.  

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния 

бюджет. 


