Предложение за опростяване
състава на придружаващия документ
съгл. чл. 3 ал. 1 изречение последно,
касаещ пратките с пощенски паричен превод
Когато на 28.01.2020 г. беше обнародван пакет изменения на наредбата, без каквото и да е
предупреждение върху всички бизнеси в България, използващи пощенски паричен превод, беше
разпростряно изискването да издават съпътстващ документ с определен набор реквизити,
включително код на данъчна група за всеки продукт.
След като по време на разговорите с бизнеса от февруари на висшето ръководство на НАП за пръв
път му стана ясно, че фактурата не съдържа код на данъчна група и съответно че този текст на
наредбата не позволява дори иначе изрядна приходна фактура да се използва като заместващ
документ, агенцията пое ангажимент този конфликтен текст да бъде коригиран.
За съжаление обаче корекцията не е въведена по логичен и елегантен начин (чрез прецизиране на
съществуващ текст), а чрез добавяне нов пласт условност, който поставя бизнеса пред две неудобни
решения.
Цитирам отново проблемния текст от януари т.г. и предложената поправка:
Текстът, валиден в момента:
Чл.3. (1) (...) Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се
предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията
по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.
Чл.26. (1) Фискалната касова бележка от ФУ трябва (...) да съдържа задължително следните
реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
(...)
4. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
(...)
7. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове
закупени стоки или услуги;
8. обща сума за плащане и начин/и на плащане
Текстът в настоящата НИД:
(4) Допуска се да не се издава документът по чл. 3, ал. 1, изречение второ, ако за
продажбата е издадена фактура, съдържаща данните по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, с
изключение на кода на данъчната група.

Като заместим първото във второто, получаваме изискването, че търговецът трябва да издаде
документ, който да съдържа неговото име, адрес за кореспонденция, ЕИК, подробен опис на
стоките/услугите — включително код на данъчна група, обща сума и начин на плащане, освен ако
не е издал фактура, в който случай изискването да се посочи код на данъчна група отпада.
След като НАП допуска фактурата да изпълнява ролята на заместващ КБ документ, без да посочва
код на данъчна група, защо това изискване остава в сила за всички други видове заместващи
документи? Това представлява неоправдано — съответно, недопустимо — налагане на различни
изисквания към състава на два различни оправдателни документа за една и съща сделка.
Така предложеният текст изправя всички търговци пред две възможности:
А. Да пренапишат софтуера, с който издават документи за изпращаните с ППП доставки да включва
данъчна група, или
Б. Да започнат задължително да издават фактури за всички изпращани с ППП доставки.
Тези две решения не са равносилни по сложност и цена, но общото между тях е, че повишават
сложността на работа и увеличават нейната цена.
Обръщам внимание, че не всички оператори на онлайн магазини разполагат с техническата
компетентност да преработят своя софтуер, който печата опаковъчни листа за поръчките, да добавят
кода на данъчна група. Неможещите да се справят с тази задача биват принудени от НАП или да
издават документи по ръчен способ с всичките рискове от грешки, или да издават фактура за всяка
сделка, което може да доведе до многократно (десетки, стотици, хиляди пъти) увеличение на
месечния документооборот, дори за малък елементарен бизнес.
Принуждавайки бизнеса да върши това, НАП необмислено и с лека ръка задължава (вероятно,
десетки) хиляди търговци да издават хиляди допълнителни фактури месечно, да ги осчетоводяват
и вписват в ДДС дневниците, което коства на бизнесите ВРЕМЕ и ПАРИ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За да се облекчи ненужното натоварване над бизнеса, предлагам следната промяна.
§1. Следният текст от проекто-наредбата се премахва напълно:
§ 7. Член 25 се изменя така: (...) (4) Допуска се да не се издава документът по чл. 3,
ал. 1, изречение второ, ако за продажбата е издадена фактура, съдържаща данните
по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, с изключение на кода на данъчната група.
§2. Съществуващият текст на Чл. 3 ал. 1 изречение последно, се дописва по следния начин
(допълнението е подчертано):
"Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се
предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко
информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, с изключение на изискването за посочване
на кода на данъчната група, което няма задължителен характер.

ОБОСНОВКА
По този начин се запазва задължението на търговците да пращат на клиентите си опаковъчни листа,
складови разписки или други придружаващи документи към всяка поръчка, а дали тези
придружаващи документи да са фактури се оставя на преценката на търговците според тяхната
способност да посрещнат увеличения документооборот.
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