АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЭВОдителите НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ в 6ЪЛГАРИЯ

Изх. №

BSDA 87/22 .8.2017 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Копие:
ДО
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Относно: Становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за
изменение

и допълнение

на Наредба

Н-18 от

13.12.2006

г за регистриране

и отчитане

на

продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

Във връзка

с публикувания

на

портала за обществени

консултации и

на

интернет

страницата на Министерството на финансите проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба Н-18 от

13.12.2006

г., предоставяме на Вашето внимание становището и предложенията

на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, както следва:
С предложените изменения в Наредбата се предвижда начин на документиране, с касова
бележка от кочан, в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза

на фискалното устройство (ФУ) от Българския институт по метрология, по време на ремонт на ФУ,

както и при блокиране на ФУ/ИАСУТД.
Следва обаче да се отбележи, че не са уредени конкретни правила, по които да бъде

извършено отчитането и регистрирането на продажби чрез ИАСУТД, при настъпване на обективни
обстоятелства с краткотраен характер, които са извън контрола на данъчнозадълженото лице .

Такива обективни причини биха могли да бъдат:
временно прекъсване на връзката с мобилния оператор в резултат на повреда в

....

клетката в района, в който се намира превозното средство в момента на продажбата и получаване
на плащането;

..,.
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техническа или функционална неизправност в използваната система (която не се

дължи на неправилна експлоатация или други действия на служители на данъчнозадълженото

лице).
При настъпване на обстоятелство от обективен характер, което временно възпрепятства

издаването на системен бон от ИАСУТД, данъчнозадълженото лице би било в невъзможност да
изпълни своевременно задължението си съгласно чл .
ал .

3 от Наредба

118,

ал.

1 от ЗДДС във

връзка с чл .

25,

ал .

1и

№ Н-18 от 13.12 .200бг. по независещи от него причини.

Считаме за уместно разглеждането на

поставения въпрос и уреждането на конкретни

правила с предлаганите изменения в Наредба Н-18 от

13.12.2006

г за регистриране и отчитане на

продажби в търговски обекти чрез фискални устройства .
Предвид изложените по-горе съображения и аргументи, нашето разбиране е, че при
настъпване на обстоятелства от обективен характер, като разгледаните тук, следва :

1)

Да се даде възможност на данъчнозадълженото лице да издаде системния бон

незабавно след преодоляване/отстраняване на обективната причина за нефункциониране на
ИАСУТД, без да носи административно-наказателна отговорност съгласно чл.

2)

185 от ЗДДС;

В допълнение, би могло да се разреши, при получаване на плащането да се издава

писмен документ, различен от системен бон, който съдържа основните индивидуализиращи
параметри на конкретната продажба, а именно:

наименование на клиента; наименование,

количество и стойност по видове на закупените стоки; сума за плащане .

С уважение,
Жана Величкова
Изпълнителен Директор
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