ДОКЛАД
относно разработката на проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-18 издадена от Министерството на финансите
от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства

Настоящият проект е разработен във връзка с новосъздадената разпоредба
на чл.118, ал.6 от ЗДДС, съгласно която всяко лице, извършващо доставки/продажби
на течни горива от търговски обект, с изключение на лицата, извършващи
доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за
акцизите и данъчните складове, е длъжно да предава по дистанционна връзка на
Националната агенция за приходите (НАП) и данни, които дават възможност за
определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите
за търговия на течни горива. Целта е да бъдат създадени условия за осъществяване
на цялостен контрол върху движението на горивата в обектите за продажба на течни
горива. По смисъла на § 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н18/2006 г. "течни горива" са всички видове горива, продавани чрез средства за
измерване на разход. За изготвяне на проекта на наредбата със заповед № ЗЦУ260/23.03.2011г. на изпълнителния директор на НАП беше назначена работна група
под ръководството на НАП с участието на експерти от Дирекция “Данъчна
политика” към Министерство на финансите, Българския институт по метрология и
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Във заседанията на
работната група взеха участие и представители на Българската петролна и газова
асоциация, производители на фискални устройства и сервизни фирми за поддръжка и
ремонт на ЕСФП.
Съгласно разработения проект на наредбата всички ЕСФП трябва да имат
техническа възможност за предаване на данни от нивомерните системи за
количествата заредено гориво в резервоарите на обектите. Същевременно от ЕСФП
ще се предават и данни за продадените количества гориво и показанията на броячите
на колонките. По този начин в обекта и на сървъра на НАП ще може да се извършва
постоянен контрол върху движението на горивата. Целта е да се пресече укриването
на обороти от продажби на горива, които не се регистрират в ЕСФП, а в бъдеще
време да се обедини информацията с тази на Агенция “Митници”, с което да се
осъществи пълен контрол върху движението на горивата в страната. В това
отношение съществува проблем, във връзка със зарежданията, извършвани на така
наречените ведомствени обекти за зареждане с течни горива. Ако зарежданията на
собствените превозни средства не се отчитат чрез ЕСФП ще се наруши общия
контрол върху количествата доставени и проточени през колонките горива и като
следствие няма да може да се проследи изразходването на цялото количество гориво
доставено в бензиностанцията. Към момента в Наредба Н-18/2006 г. няма понятие
“ведомствена бензиностанция” тъй като е необходима допълнителна промяна в чл.
118 от ЗДДС, която да задължи всяко лице, което за целите на независимата си
икономическа дейност извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди
с течни горива чрез средства за измерване на разход да регистрира и отчита
зареждането чрез ЕСФП.
Съгласно предложения проект ЕСФП ще могат да предават по
дистанционната връзка с НАП допълнителни данни за количествата гориво в
резервоарите, количествата продадени горива по видове и броячите на колонките.
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Всичко това налага разширяване на функционалните и техническите характеристики
на съществуващите ЕСФП, разработка на ЕСФП отговарящи на тези изисквания и
последващо преминаване през изпитване и одобрение на тези ЕСФП.
С оглед необходимото технологично време за разработка, изпитване,
одобряване, производство и разпространение на пазара на ЕСФП с нивомерни
системи предлагаме срока за въвеждане на тези модели ЕСФП да бъде 31.06.2012 г.
Този срок е съобразен и с факта, че същите производители на фискални устройства,
които се очаква да разработят новите ЕСФП ще бъдат ангажирани до 31.03.2012г. с
разработката, производството и разпространението на около 500 000 броя фискални
устройства с дистанционна връзка.
С уважение,
Красимир Стефанов
Изпълнителен директор на
Национална агенция за приходите
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