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Данъчни новини на KPMG представя законодателни промени
и тенденции в областта на данъчното облагане.
В този брой са коментирани обнародваните промени в Наредба №
Н18 във връзка с отчитането при зареждане на горива за
собствени нужди.
В брой 14 на Държавен вестник от 20 февруари 2015 г. е
обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № Н18 от
13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства. Промените в
Наредба № Н18 са във връзка с приетите промени в чл. 118 от
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1
януари 2015 г.
Промени в Наредба № Н18
Съгласно последните промени в Наредба № Н18, лицата, които
извършват зареждане с течни горива на превозни средства,
машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди, са
задължени да подават данни в Националната агенция за
приходите (НАП) за наличните съдове/съоръжения за съхранение
и/или зареждане с течни горива. Това изискване е
регламентирано чрез създаването на нова Глава девета „б“ с чл.
59в.
Новите разпоредби предвиждат данните да се предават по
електронен път чрез квалифициран електронен подпис по реда на
Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) чрез
специална услуга, достъпна на интернет страницата на НАП.
Сред данните, които следва да се подават, са идентификационни

данни на лицето, код и наименование на икономическата дейност
по КИД2008, общо изразходвано количество гориво за
предходната година, местонахождение, вид и обем/вместимост
на съда/съоръжението, вид на горивото и мерна единица,
предназначение на горивото, регистрационен номер на
стопанисваната мобилна цистерна за зареждане, дата (година), от
която се стопанисва съдът/съоръжението.
Предвижда се също така (i) при настъпила промяна в
обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните
съдове/съоръжения (с изключение на данни за вид и обем/
вместимост на съда/съоръжението), (ii) при придобиване на нови
съдове/съоръжения и при (iii) при отписване на съдове/
съоръжения, да се подават нови данни в 7дневен срок от
настъпване на съответното обстоятелство.
В Заключителните разпоредби на променената Наредба е
предвидено лицата, които извършват зареждане за собствени
нужди, да подадат първоначални данни към НАП в 14дневен
срок от влизане в сила на промените.
Начало
Исторически преглед на промените
Съгласно действащото законодателство до 31 декември 2014 г.
(чл. 118, ал. 9 от ЗДДС) се предвиждаше „облекчен“ ред за
деклариране и отчитане на зареждания с течни горива за
собствени нужди при наличието на определени условия
(зареждания в т.нар. „ведомствени бензиностанции“) . В тази
връзка лица, извършващи такива зареждания от ведомствени
бензиностанции, декларираха данни по електронен път към НАП
с квалифициран електронен подпис.
В сила от 1 януари 2015 г., облекчението, предвидено в чл. 118,
ал. 9 от ЗДДС, беше отменено, като в чл. 118, ал. 8 остана
изискването данъчно задължено лице (ДЗЛ), което извършва
зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга
техника за собствени нужди с течни горива, да регистрира и
отчита зареждането по реда на Наредба № Н18.
Първоначалният проект на Министерството на финансите за
промени в Наредба № Н18 предвиждаше за целите на
отчетността ведомствените бензиностанции да бъдат оборудвани
с нивомерни измервателни системи, свързани с електронни
системи с фискална памет (ЕСФП), а при използване на мобилни
цистерни – отчитането следваше да се извършва през ЕСФП, без
нивомерни системи. Това на практика означаваше, че редица
бизнеси (транспортни фирми, земеделски производители и
производствени предприятия и други), използващи ведомствени
бензиностанции, трябваше да понесат финансовата и
административната тежест от инсталирането на нивомерни и
фискални устройства, както и последващите разходи за тяхната
поддръжка.
Обнародваните промени в Наредба № Н18 обаче се различават
съществено от първоначалния проект на измененията, отнасящи
се до обектите за зареждане с течни горива за собствени нужди.
С тези промени на практика се запазва режимът на отчитане и

деклариране на зареждането с течни горива за собствени нужди
от ведомствените бензиностанции чрез подаване на данни по
електронен път към НАП.
Разликата със законодателството, действащо преди 2015 година,
е, че този режим ще се прилага вече от всички ДЗЛ, с
изключение на бюджетни организации по Закона за публичните
финанси и общински предприятия, които не извършват продажби
на течни горива (по силата на променения чл. 118, ал. 9 от
ЗДДС). Така на практика се разширява кръгът от лица, които
следва да спазват изискванията на чл. 118, ал. 8 и съответно на
Наредба № Н18 .
Начало
Заключение
В обобщение, с направените промени всички ДЗЛ, които
извършват зареждане на течни горива за собствени нужди от
ведомствени бензиностанции, следва да отчитат и декларират
това зареждане по Наредба № Н18 (с изключение на
организациите, посочени в чл. 118, ал. 9 от ЗДДС). В същото
време отчитането и декларирането ще става само по електронен
път, по реда и начина, предвидени в чл.59в от Наредбата, без да
се изисква поставянето на фискални и нивомерни измервателни
системи (при хипотезата, че лицата извършват зареждане с течни
горива само за собствени нужди и не извършват продажби на
течни горива). Лицата, които попадат в обхвата на Наредбата във
връзка с чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, следва да имат предвид краткия
срок за първоначално деклариране на данни към НАП, който е 14
дни след влизане в сила на Наредбата за допълнение на
Наредба № Н18.
Наредбата за допълнение на Наредба № Н18 можете да видите в
електронното издание на Държавен вестник тук:
Наредба за допълнение на Наредба № Н18 от 13.12.2006 г. за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства
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