ПРОЕКТ
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на 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 (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр.77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г.,
бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на
Република България - бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от
2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България - бр. 83 от 2015 г.;
бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 26:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При продажба/зареждане на течни горива фискалната касова бележка
съдържа, освен реквизитите по ал. 1, и следните реквизити, посочени на отделни редове
по вид гориво:
1. размер на данъка върху добавената стойност за продаденото/зареденото
гориво;
2. размер на акциза за продаденото/зареденото гориво;
3. продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност
(нето стойност);
4. покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност
(покупна стойност).“
2. Досегашните алинеи 2 – 5 стават съответно алинеи 3 – 6.
§ 2. В приложение № 1 се правят следните допълнения:
1. В раздел ІІІ, т. 4 след думите „чл. 26, ал. 1“ се добавя „и 2“.
2. В раздел V се създава буква „аа“:
„аа)
СТАНДАРТЕН
КЛИЕНТСКИ
ФИСКАЛЕН
ПРОДАЖБА/ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
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§ 3. В приложение № 18а думите „към чл. 26, ал. 4“ се заменят с „към чл. 26,
ал.5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на тази наредба в срок до 28 февруари 2019 г.
(2) Досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите/зарежданията на
течни горива се прилага от лицата до привеждане на дейността им в съответствие с
изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на срока по ал. 1.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

