версия 1.00 – 28.01.2020 год.

Примерни образци на документи при продажби платени с пощенски
паричен превод или неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.

Това лично професионално мнение, не представлява консултация и
автора не носи отговорност за последиците от взети решения
повлияни от него!

!

Това лично професионално мнение е изготвено съобразно с цитираните
нормативни актове, валидни към 01.02.2020 год.
Текст в този формат [текст] означава отменен нормативен запис.
Текст в този формат [текст] означава нов текст в нормативен запис.
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НАРЕДБА Н-18
за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в
търговските обекти …
…
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ,
бр.
48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от
21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 8
от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита
извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект
чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД,
освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по
платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод,
извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните
услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез
лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по
смисъла на Закона за пощенските услуги. 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.
(1а) Допуска се да не се издава фискален или системен бон по ал. 1, при условие
че на клиента се предоставя документ, съдържащ най-малко информацията
по чл. 52о, ал. 1, т. 1 и 5, както и идентификационни данни на търговеца, в
следните случаи:
1. при плащане по продажба на комунални и други абонаментни услуги с
повтарящо се изпълнение и плащането се извършва неприсъствено с
кредитна или дебитна карта или друг картово базиран платежен
инструмент чрез даване на предварително съгласие от страна на клиента на
доставчика на платежни услуги да нарежда плащането, предоставяйки му
данните за платежния инструмент с тази цел;
2. при внасяне на пари по платежна сметка чрез дебитна или кредитна
карта, при условие че ПОС терминалът е свързан с платежна сметка на
доставчика на платежни услуги и е разположен в обект на доставчика на
платежни услуги, при когото е открита и платежната сметка на лицето
по ал. 1.
…
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(17) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез
електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с
фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата,
който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено
плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:
1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на
изискванията по чл. 52с; и
2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема
неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не
приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон; и
3. чрез софтуера/софтуерите по т. 1 не се управляват други продажби, извън
продажбите по т. 2.
…
Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова
бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца
съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
…
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер
по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
…
7. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна
група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
8. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) обща сума за плащане и
начин/и на плащане;
…
Чл. 52о. (1) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да регистрира и отчита
продажбата на стоки или услуги при неприсъствено плащане с кредитна или
дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата,
който трябва да бъде четим и да съдържа най-малко следните реквизити:
1. наименование, номер и дата на документа; номерът на документа трябва
да е 10-разряден, да нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и да
съдържа само арабски цифри; номерът трябва да е уникален за цялата
дейност на електронния магазин и търговеца;
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2. данни за лицето по чл. 3, ал. 17; за юридическите лица и едноличните
търговци – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, електронен
адрес или телефон; за физическите лица – имена, адрес, на който се
упражнява дейността, електронен адрес или телефон;
3. уникален номер на клиентската поръчка;
4. референтен номер на финансовата трансакция;
5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и
стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за
плащане и начин/и на плащане;
6. двумерен баркод (QR код) съгласно приложение № 18а, съдържащ
информация за продажбата – номера, получен от НАП при подаване на
информация по чл. 52р съгласно приложение № 33, дата и час на продажбата
в софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата
трансакция, сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка
в електронния магазин.
(2) Когато за продажбата е издадена фактура, съдържаща информацията по
ал. 1, т. 5, се допуска в документа да се посочи номер и дата на фактурата
вместо информацията по ал. 1, т. 5.
(3) Когато за продажбата е издадена фактура, се допуска да не се издава
документ по ал. 1, ако във фактурата се съдържат данните по ал. 1, т. 3 – 6.
(4) Лицето по чл. 3, ал. 17 трябва да осигури еднозначна идентификация на
всяка продажба от всеки електронен магазин.
(5) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да предостави по електронен път на
клиента така издадения документ при извършване на плащането с дебитна
или кредитна карта/авторизацията на нареждането за плащане от
виртуалния ПОС.
(6) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да регистрира всяка продажба на стока
или услуга съгласно чл. 27.
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ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ
на документи за получени суми, чрез пощенски паричен превод
ЗАБЕЛЕЖКА:

Оцветените в сиво

полета не са задължителни!

ДОКУМЕНТ
за получени суми,
чрез пощенски паричен превод
№
Дата:

„ЛЮБИМИ ДОСТАВКИ“ ЕООД
град София, ул. Десен завой № 45, ет. 1

ЕИК: 918273645

1234567890
28.01.2020 г.

Вид стока/услуга:
1. Обувки
2. Домакински потреби
3. Разсад овошки

Кол.:
Ед. Цена:
1
25.60
5
7.50
3
12.00
Обща сума (група Б):

Стойност:
25.60
37.50
36.00
99.10

Плащане: Пощенски паричен превод.
Код на оператора:

15-007

„ЛЮБИМИ ДОСТАВКИ“ ЕООД
град София, ул. Десен завой № 45, ет. 1

ЕИК: 918273645
ДОКУМЕНТ
за получени суми,
чрез пощенски паричен превод
№
1234567890
Дата:
28.01.2020 г.
Код на оператора: 15-007
Обувки
Ед. Цена
Количество
Сума * Б
Домакински потреби
Ед. Цена
Количество
Сума * Б
Разсад овошки
Ед. Цена
Количество
Сума * Б
Междинна сума
Обща сума

25.60
1
25.60
7.50
5
37.50
12.00
3
36.00
99.10
99.10

Плащане:
Пощенски паричен превод.
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ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ
на документи за получени суми, чрез неприсъствено плащане
с кредитни или дебитни карти

ДОКУМЕНТ
за регистриране на продажби
с неприсъствено плащане
с кредитни и дебитни карти
№
1234567890
Дата:
28.01.2020 г.
Вид стока/услуга:
1. Обувки
2. Домакински потреби
3. Разсад овошки

„ЛЮБИМИ ДОСТАВКИ“ ЕООД
град София, ул. Десен завой № 45, ет. 1
lub_dost@mail.zz GSM: 099 123 45 67

ЕИК: 918273645
Уникален номер на клиентската
поръчка: ХХ123456-0001-0000001
Кол.:
Ед. Цена:
1
25.60
5
7.50
3
12.00
Обща сума (група Б):

Стойност:
25.60
37.50
36.00
99.10

Плащане: Неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.
Референтен номер на финансовата трансакция: 678BATM400950735
Код на оператора:

15-007

ЗАБЕЛЕЖКА: QR кода е поставен само за визуална представа и не съдържа
информация за продажбата – номера, получен от НАП при подаване на
информация по чл. 52р съгласно приложение № 33, дата и час на продажбата в
софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата трансакция,
сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка в електронния
магазин.
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„ЛЮБИМИ ДОСТАВКИ“ ЕООД
град София, ул. Десен завой № 45, ет. 1
lub_dost@mail.zz GSM: 099 123 45 67

ЕИК: 918273645
ДОКУМЕНТ
за регистриране на продажби
с неприсъствено плащане
с кредитни и дебитни карти
№
1234567890
Дата:
28.01.2020 г.
Код на оператора: 15-007
Уникален номер на клиентската
поръчка:

ХХ123456-0001-0000001
Обувки
Ед. Цена
Количество
Сума * Б
Домакински потреби
Ед. Цена
Количество
Сума * Б
Разсад овошки
Ед. Цена
Количество
Сума * Б
Междинна сума
Обща сума

25.60
1
25.60
7.50
5
37.50
12.00
3
36.00
99.10
99.10

Плащане:
Неприсъствено плащане с кредитна или
дебитна карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: QR кода е поставен само за визуална представа и не съдържа
информация за продажбата – номера, получен от НАП при подаване на
информация по чл. 52р съгласно приложение № 33, дата и час на продажбата в
софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата трансакция,
сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка в електронния
магазин.
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