ПРОМЯНА В СРОКОЕТЕ В НАРЕДБА Н-18
КЪМ 31. ЯНУАРИ. 2020 ГОДИНА.
• Както се очакваше в днешния брой 9 на Държавния вестник е публикувана
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални
устройства на продажбите в търговските обекти …
• В нея се въвеждат следните срокове:
• Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат
дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли
2020 г;
• Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат
дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли
2020 г.;
• Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат
за валидни до 31 юли 2020 г.;
• Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не
отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 Юли 2020 г.;
• Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за
управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните
устройства, в срок до 31 Юли 2020 г. Тези лица подават информацията
съгласно приложение № 32 в срок до 30 Септември 2020 г.;
• Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за
управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните
устройства, в срок до 31 Юли 2020 г. Тези лица подават информацията
съгласно приложение № 32 в срок до 30 Септември 2020 г.;
• Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез
електронен магазин и чрез софтуера на електронния магазин не управляват
други, извън извършваните чрез електронния магазин продажби, са длъжни
да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в
срок до 31 Юли 2020 г. Тези лица подават информацията
съгласно приложение № 32 в срок до 30 Септември 2020 г.;
• Изискването за издаването на документ при плащане с пощенски паричен
превод влиза в сила от 01 Август 2020 г.;

• Възможността визирана в чл. 3, ал. 1а, да не се издава фискален или системен
бон, 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 за определени случаи, влиза в сила от 01 Август 2020 г.;
• Изискването лице, което извършва продажби на стоки или услуги чрез
автомат на самообслужване с електрическо захранване, с изключение на
услуги по обмяна на валута, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба
по определен ред посочен в чл. 3, ал. 8 влиза в сила от 01 Август 2020 г.;
• Възможността посочена в чл. 3, ал. 17, лице, 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 при
определени условия влиза в сила от 01 Август 2020 г.;
• Изискването при работа с ЕСФП и извършване на зареждания на пропанбутан в бутилки за битови нужди от електронни везни същите се регистрират
и отчитат в данъчна група „Б“, като зареденото количество гориво се отчита
в килограми. Тези продажби се програмират в ЕСФП в отделен департамент.
– влиза в сила от 01 Март 2020 г.;
• До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с
изискванията на чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 31 Юли 2020 г., лицето по чл.
3 е задължено да отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във
фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в
устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени
операции. В тези случаи лицата по чл. 52, ал. 3 са длъжни да обновят
версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в
регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срока по изречение първо.;
• Лицата, които отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3 и изберат софтуер за
управление на продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2,
са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на
наредбата в срок до 31 Юли 2020 г. В този случай лицата подават
информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 Септември 2020 г.;

• Новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество
на търговец по смисъла на Търговския закон след 1 януари 2019 г. и до
влизане в сила на тази наредба, може да избере да използва софтуера по чл.
52а1, ал. 1, при условие че към по-късната от датата на влизане в сила на тази
наредба или датата на първата продажба, за която е налице задължение за
издаване на фискален бон, балансовата стойност на активите надвишава 8 000
000 лв. и прогнозният процент за размера на плащанията по продажби, за
които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на
сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна
година. Това лице е длъжно да приведе дейността си в съответствие с всички
изисквания на наредбата в срок до 31 Юли 2020 г. и да подаде информацията
съгласно приложение № 32 в срок до 30 Септември 2020 г.;
• Лицата по ал. 3 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички
изисквания на наредбата в срок до 31 Юли 2020 г. и да подадат информацията
съгласно приложение № 32 в срок до 30 Септември 2020 г.
Отменя се изискването лицата, които:
- отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3 и изберат софтуер за управление на
продажбите;
- са новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество
на търговец по смисъла на Търговския закон след 1 януари 2019 г. и до влизане в
сила на тази наредба, може да избере да използва софтуера по чл. 52а1, ал. 1;
- към края на календарната 2018 г. не отговарят на условията по чл. 52а1, ал.
3, могат да изберат да използват софтуер за управление на продажбите,
отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2,
да подават информация за направения избор по електронен път в
компетентната териториална дирекция на НАП чрез квалифициран
електронен подпис в срок до 31 януари 2020 г.
ТЕЗИ СРОКОВЕ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 31 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА.

