Становище от Сдружение за модерна търговия
във връзка с публикуван проект на наредба за изменение и
допълнение на Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Във връзка с публикуван проект на наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на първо място
бихме желали да отбележим, че адмирираме действията на държавата да
противодейства срещу извършването на продажби, които не се регистрират
и отчитат по предвидения нормативен ред. Същевременно искаме да
изложим следните аргументи против предложените в тази посока изменения
на наредбата.
1. Укриване на обороти
Според нас, с третата група промени, свързани с въвеждането на
задължение към лицата, регистриращи и отчитащи продажби в търговските
обекти да подават данни към НАП за всяка отпечатана касова бележка и
предвижданото в реално време НАП да разполага с информация за
извършваните продажби, които са регистрирани и отчитани чрез
фискалните устройства, няма да бъдат стимулирани недобросъвестните
данъкоплатци да отчитат извършените продажби от търговските им обекти.
Както и в момента, при наличие на дистанционна връзка с НАП, не се
отчитат коректно всички обороти, така и в бъдеще, при наличието на
постоянна връзка между търговските обекти и НАП, практиката на
некоректните търговци да укриват приходи от продажби би продължила,
тъй като когато търговците извършват продажби на стоки или услуги с
цел укриване на обороти и ощетяване на бюджета, е без значение какъв
е видът на връзката на фискалното устройство с данъчната
администрация. В тези случаи доставката просто няма да бъде
регистрирана чрез фискално устройство.
2. Технически възможности и ограничения
При сега действащите разпоредби на Наредба Н-18/2006 г., данъчните
органи разполагат с техническа възможност да следят оборотите от
конкретно фискално устройство през определено време (минимум 1
мин.), чрез Х отчет. Логическата структура на информацията в Х отчета и
планираната за изпращане такава след издаване на всеки фискален/системен
бон е еднаква, което обезсмисля предложението за изпращане на данни след
всеки издаден касов бон. В допълнение , изпращането на данни към НАП
след всеки издаден касов бон би довело до увеличаване на обема на данни
с хиляди пъти, което води до въпросителни по отношение на техническите

възможности за успешна реализация на предлаганите промени. Рискът от
възникването на технически проблеми и блокирането на фискалните
принтери едновременно със спиране на работата на касите, е изключително
завишен, като потърпевши в тази насока ще са най-вече големите търговци
и в частност търговските вериги.
С въвеждане на предложените в § 21 промени, може да се стигне до
спиране на работата на голям брой каси или изцяло преустановяване на
работата на търговски обекти в рамките на изключително кратък интервал
от време, без възможност за реакция от страна на съответния търговски
обект или сервизната фирма, което респективно води до преки загуби за
търговците и последващи загуби за бюджета.
Предаването на данни от фискален принтер към сървъра на НАП е
пряко зависимо от преносната мрежа на мобилните оператори и при
възникване на технически проблеми с мобилната свързаност по вина на
операторите, е възможно да се блокира работата на цели търговски обекти,
а дори и на множество такива, находящи се в даден регион. При приемане
на предложените промени в наредбата, без да е въведено нормативно
изискване към мобилните оператори за обезпечаване на техническата
свързаност на фискалните устройства със сървъра на НАП, загубите при
спиране на работата на търговските обекти отново ще са за сметка на
търговците.
3. Граждански контрол
Предвижданата промяна на всеки издаден фискален бон да се
отпечатва двумерен QR код, който съдържа информация, идентифицираща
конкретната продажба, считаме че няма да доведе до стимулиране на
общественият контрол по отношение отчитането извършваните продажби
от търговските обекти и съответно до косвено въздействие, изразяващо се в
повишаване на приходите в бюджета от ДДС. Действащите към момента
нормативни разпоредби, задължават клиентите да изискват и да съхраняват
фискалните бонове до напускането на съответния търговски обект, като при
неиздаването на фискален бон, имат възможност да подават сигнали към
НАП. Обществено ангажираните клиенти упражняват и в момента
обществен контрол, изисквайки издаването на фискални документи.
Въвеждането на QR код не би стимулирало неангажираните клиенти
да изискват издаването им, само поради съществуването на такъв код.
4. Технологията с QR код
Технологията е съвременна, но за по-голяма част от средно
статистическите клиенти, от които се очаква да упражняват обществен
контрол, тя е абстрактна и непозната, което означава че въвеждането й не
би довело до реални приходи в бюджета, в следствие на повишен контрол

от страна на клиентите. Същите цели могат да се постигнат с използването
на линеен баркод.
5. Разходи за бизнеса
Не на последно място по значение, предвижданата промяна ще
доведе до допълнителни разходи за коректния бизнес, който и в момента
косвено понася загуби в следствие съществуващия сив сектор в българската
икономика. Голяма част от търговците ще трябва да заменят използваните
фискални устройства, тъй като те не поддържат печат на QR код. Също така
ще трябва да бъдат направени и промени в софтуера на ФУ и на ИАСУТД.
С цел илюстриране на ефекта от предвижданите промени, прогнозните
разходи за едни от най-големите търговски вериги в България, ще бъдат в
размер между 400 и 500 хил. Евро.
С оглед изложените по-горе аргументи, очакваме предложените за
обществено обсъждане промени в трета група от проекта на наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране
и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства, да не бъдат приети.

