Коментари на Баркод Системи България
Като отговорни данъкоплатци подкрепяме напълно усилията на НАП за намаляване и
ликвидиране на укриването на приходи и съответното избягване на плащане на данъци.
Разбираме, че може би съществуват и програмни продукти, които да улесняват
недобросъвестните данъкоплатци в укриването на данъци, и че трябва да бъдат взети мерки за
премахване на тези практики.
Във връзка с предоставеното за обществено обсъждане предложение за Проект на Наредба
имаме следните коментари, конструктивни и аргументирани забележки и предложения по част
от предложените текстове в „Приложение № 29 към чл. 52а.“:
По „3. В случаите, в които софтуерът за управление на продажби в търговски обект
представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат функционалност,
дублираща напълно или частично функционалността за управление на продажбите, както и
да издават документи, свързани с приключване на продажби. “
Това в търговски обекти не може да бъде реализирано или поставянето на такова изискване ще
затрудни работата на обектите - например в търговски обект е съвсем нормално да има модул
POS софтуер за обслужване на клиенти “на каса” и ERP софтуер за извършване на продажби на
определени групи клиенти (напр. корпоративни, ключови) или за определени групи продукти. В
някои големи или специализирани търговски обекти към тях също може да се добавят модул
Мобилен POS софтуер за обслужване на клиенти в движение (Queue busting, Assisted shopping),
модул POS софтуер за каси на самообслужване (Self Check-out POS), модул за Мобилен POS
софтуер за самообслужване (Personal Shopping System) и др. Поставянето на горното изискване
ще направи невъзможно функционирането на търговски обекти от съвременен тип на
територията на РБългария. Всичко това е валидно и за други типове обекти - например заведение
за обществено хранене, използващо съвременна мобилна система за обслужване на клиентите,
интегрирана към основна такава; търговски обекти с различни начини на продажба;
дистрибуционни фирми; търговци на едро и други (всички изброени търговски обекти попадат
в обхвата на наредбата).
По „8. Софтуерът не разрешава свързване към него на нефискални печатащи устройства. “
Това е абсолютно нереалистично, защото в процесите на продажба в най-различните по вид
търговски обекти (според определенията в закона - практически всеки офис, на всяка една
фирма в страната, която използва фискален принтер) се изисква отпечатването на данъчни
фактури с много по обем информация (например спрямо изискванията на големи търговски
вериги), приемо-предавателни протоколи, стокови разписки, споразумения, договори,
гаранционни карти, сметки, товарителници, самозалепващи се адресни етикети, PVC клиентски
карти и много други. Поставянето на такова условие, тъй като едва ли целта на наредбата е
всички тези документи и други подобни да се разпечатват на фискални принтери, ще наложи
навсякъде обособяването на по две работни места, което ще доведе до ненужни инвестиции
(десетки хиляди компютри и сериозни доработки в стотици софтуерни продукти). Не сме
компетентни да преценим дали тези инвестиции и свързаните с промяната на процесите на
функциониране на всички фирми в страната и допълнителни дейности, както и намаляването на
производителността на труда, са оправдани на фона на евентуално събиране на повече данъци
от заведения за обществено хранене, издаващи фалшиви фискални документи, нито дали тази
мярка би ги възпряла от тази практика. Реално заобикалянето на изискването от страна на
недобросъвестните платци е лесно с използване на касови апарати, вместо фискални принтери,
което според нас е още една стъпка в понижаване на производителността на труда.

По „9. При липса на свързаност с фискално устройство софтуерът блокира операциите по
откриване и приключване на продажба. “
Не сме компетентни това условие технически дали и как може да бъде реализирано в различни
търговски обекти и софтуерни продукти (например с уеб базирана архитектура), но в областта в
която имаме експертиза - системите за мобилни продажби, това не може да бъде реализирано.
В повечето системи за мобилни продажби фискалните устройства се намират в превозните
средства - т.е. в момента на напускане на превозното средство, когато може да бъде
осъществена жична или безжична връзка между мобилното устройство, на което работи
софтуер, предмет на настоящата Наредба, и фискален принтер, операторът (търговския
представител) няма нито информация дали и кои търговски обекти ще посети (защото те могат
да бъдат повече от един преди да се върне в превозното средство, за да вземе стоката за
доставка - например в търговски център, пазар или зона с множество търговски обекти), нито
дали ще извърши или не продажби. Също така, не се знае предварително дали за дадената
продажба ще се издава фискален документ или не (например плащането ще е по банка) - това
много често се решава от клиента в края на продажбата, като е свързано със сумата на
продажбата, приложимите отстъпки, кредитни лимити и т.н. - в този момент, наличното
състояние на техниката не позволява да бъде свързано устройството с фискален принтер,
намиращ се в превозното средство, което може да е на стотици метри или на място без наличие
на възможност за мобилна свързаност. Също така, в този процес е съвсем нормално, поради
чисто търговски причини, по време на едно посещение да бъдат извършени повече от една
продажби - крайно нецелесъобразно ще е търговският представител да се връща в превозното
средство, за да открие или приключи дадена продажба и след това да отива пак в търговския
обект, за да извърши следващата. За да се изпълни изискването ще е необходимо или да се
използват касови апарати (което е значителна стъпка назад в развитието на системите за
продажби) или да се преработят всички използвани софтуери за изкуствено разделяне на
процесите на поръчка и последваща продажба. Това също ще е пряко свързано с понижаване на
производителността на труда в сектора на дистрибуцията.
По „20. Чрез потребителски интерфейс софтуерът осигурява достъп до създаваните чрез
него данни в сроковете по чл. 38 от ДОПК. В случай, че се налага архивиране на базата данни,
софтуерът осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни
в сроковете по чл. 38 от ДОПК през потребителски интерфейс. “
Не сме компетентни за POS работните места в търговски обекти, предмет на настоящата
наредба, но при системите за мобилни продажби, където имаме експертиза, информацията за
продажбите на мобилното устройството се съхранява в рамките на работния ден - няма
технологична възможност на мобилно устройство да се проверяват продажби за посочените
срокове от 5 години, както и да се проверяват на едно мобилно устройство продажбите на други
такива, още по-малко в цялата система. Това изискване може да бъде поставено към цялостна
система за управление на продажбите, а не към определени модули от същата, които в
дефиницията „софтуер“ обаче попадат в обхвата на Проекта на Наредба, тъй като те управляват
фискалните устройства - „Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални
устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението
им …“
Цялостната ни професионална оценка на предложението за Проект на Наредба, вземайки
предвид и приложените мотиви, е че тя е насочена и приложима за определен вид търговски
обекти - заведения за обществено хранене и малки търговски обекти, използващи специфични
софтуерни продукти, и не отчита процесите в останалите, много повече на брой търговски обекти
(според определенията на закона) на територията на РБългария.

Според последните доклади на ЕК - производителността на труда в България, въпреки ръста си
през последните години, продължава да бъде най-ниската в рамките на ЕС. Мнението ни, на
база аргументираните ни по-горе коментари е че прилагането на посочените в Проекта за
Наредба мерки би могло да доведе до значително намаляване на производителността на труда
в редица значими за икономиката и фиска предприятия (защото всяко едно от изискванията
може да бъде избегнато, като се използва фискално устройство (касов апарат), което да не се
управлява от софтуерен продукт, и съответно последният няма да попадне в обхвата на
Наредбата), без може би да доведе до значително повишаване на събираемостта на данъци от,
предполагаме, много по-малка по значимост група фирми.
Предложението ни е Проектът на Наредба да бъде преразгледан в аспекта на прилагане на
целия й обхват в различни по естество търговски обекти и различни модели на извършване на
търговска дейност, както и да е съобразен с процесите в тях.
Баркод Системи България ООД
19.01.2018 г.

