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Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ
Г-Н КРАСИМИР СТЕФАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

СТАНОВИЩЕ
на Асоциацията на индустриалния капитал в България
ОТНОСНО: Краен срок - 30.09.2011 г. за осъществяване на дистанционна връзка за
автоматично предаване на данни между фискалните устройства на регистрираните
по ЗДДС лица и електронната система на НАП
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ,
В продължение на дискусията, проведена на заседанието на Консултативния
съвет към НАП за единно прилагане на данъчно-осигурителното законодателство,
която се състоя на 27 януари 2011 г., по темата „ Осигуряване на дистанционна връзка с
фискалните устройства на фирми, регистрирани по ДДС, съгласно Наредба Н-18 за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства”
изказваме нашата подкрепа за усилията на НАП за борбата със сивата икономика и
данъчните измами.
В изпълнение на проект „Ограничаване и превенция на неформалната
икономика” проведохме множество изследвания на проявленията на неформалната
икономика и начините, по които изрядният бизнес търпи вреди в следствие на сивия
сектор. Също така беше направен анализ на добрите европейски и световни практики за
ограничаване и превенция на неформалната икономика и поредица от социологически
проучвания сред населението, работниците и работодателите за изследване на
обществените нагласи и търпимостта към „сивите практики”. Изграден бе и

Национален център ”Икономика на светло”, където са организирани приемни дни и
гореща телефонна линия за подаване на сигнали от гражданите - свидетели или
участници в „сиви практики”, където ежедневно постъпват множество и разнообразни
такива сигнали.
В следствие на изпълнение на дейностите по проекта експертният колектив ще
подготви пакет от предложения за законодателни промени, които да ограничат
неформалната икономика в България.
Приветстваме действията на НАП и промените в Наредба № Н-18 за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
и смятаме, че това е пътят и начинът за изсветляване на икономиката и пресичане на
практики като нерегистриране на продажби и манипулиране на фискални устройства.
Същевременно бихме искали да споделим някои наши притеснения и
предложения относно сроковете за осъществяване на дистанционна връзка за
автоматично предаване на данни между фискалните устройства на регистрираните по
ЗДДС лица и електронната система на НАП.
Смятаме, че крайният срок за изпълнение на изискванията на Наредба № Н-18 и
свързване на фискалните устройства на регистрираните по ЗДДС лица и електронната
система на НАП - 30.09.2011 г. е трудно постижим и изпълним. Това е не заради
нежеланието на търговците за привеждане на фискалните им устройства в съответствие
с новите условия за дистанционна връзка, а заради невъзможността в този срок
производителите на фискални устройства да произведат, а сервизните фирми,
обслужващи същите - да фискализират и въведат в експлоатация всичките 300 000 броя
фискални устройства, регистрирани към момента.
Освен това оценяваме и абсолютната финансова стойност на предприеманата
мярка: подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с поддържането на
онлайн връзката възлизат приблизително на 100 мил. лева - сума, която трябва да бъде
платена от реалния бизнес в условия на криза и финансови затруднения.
Също така смятаме, че предвидените в ЗДДС санкции за неизпълнение на
изискванията на Наредба № Н-18, а именно: глоба - за физическите лица, които не са
търговци, в размер от 300 до 1 000 лв. или имуществена санкция - за юридическите
лица и едноличните търговци в размер от 3000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение
глоба от 600 до 2000 лв. и имуществената санкция - от 6 000 до 20 000 лв., са
прекомерно високи и дори съизмерими с оборотите на някои търговци.
С оглед на изложеното имаме следните предложения:
1. НАП и отговорните институции да осъществят мониторинг и контрол, а при
необходимост и да окажат съдействие на производителите и сервизните фирми,
обслужващи фискалните апарати за технологичното и техническо им адаптиране
и свързване с GPRS връзка, със съдействието на мобилните оператори, а при
забавяне на същите - да удължат сроковете, определени в Наредба № Н-18 –
30.09.2011 г.
2. Подкрепяме усилията да се намери адекватна форма на подпомагане на
търговците, които навреме са привели в готовност фискалните си устройства и
са осъществили връзката им с НАП, като предлагаме това да стане под формата
на подходящо данъчно облекчение. Предлагаме стойността на новите фискални
устройства директно да се приспада от дължимия данък върху печалбата на
търговците. Така държавата ще стимулира изпълнението на тази мярка и ще
спечели подкрепата на работодателите. Тъй като такова едно данъчно

облекчение не е предвидено в бюджета за 2011 година, предлагаме това
облекчение да може да се използва в следващите 2 години.
3. Настояваме да се преразгледат нивата на предвижданите глоби и да се въведе
определен гратисен период: глобата от 10 000 лева е твърде висока, за
работодател, неосъществил на 1 октомври 2011 г. онлайн връзка между касовия
апарат и НАП, особено ако има обективни технически затруднения за това. По
този начин строгостта на мерките би поставила под въпрос цялостната дейност
на някои търговци.
Вярваме, че така представените предложения ще допринесат за по-успешно и
консенсусно въвеждане на реформата, лансирана от НАП и се надяваме да ги приемете.
01. 02. 2011 г.
гр. София
ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
АСОЦИАЦИЯ НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ
В БЪЛГАРИЯ

