Коментар по § 3. от НИД на Наредба Н-18 — проект
Оценяваме високо желанието на НАП да облекчи приема на неприсъствени разплащания с кредитна или
дебитна карта чрез законодателни промени в Наредба Н-18.
Текстът на чл. 3 ал. 1 от Наредба Н-18 е основополагащ за нейното прилагане, тъй като определя начина на
работа на абсолютно всички търговци, а не само на определена група или клас. Вярваме, че поради
фундаменталното значение на този текст за бизнеса всякакви промени в него трябва да бъдат правени
изключително внимателно, предвид широкото им поле на действие.
Считаме, че предложеното от законодателя предложение за изменение на текста на тази алинея се отклонява
значително от заявените мотиви за неговата промяна, а именно:
Предложените промени в Наредба № Н-18/2006 г. (…) имат за цел да регламентират основните правила
за регистрирането и отчитането на продажбите, извършени чрез електронен магазин от лица, които
приемат неприсъствени плащания с дебитна или кредитна карта вкл. изискванията към лицата,
формата и съдържанието на документа, който се издава, както и редът и условията за предаване на
информация и данни за продажбите към НАП."
Цитираме формулировката на проблемната промяна:
§ 3. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод на клиента се предоставя документ,
съдържащ най-малко информацията по чл. 52о, ал. 1, т. 1, 2 и 6.“
Въпреки заявеното намерение чрез настоящата проекто-НИД да се регламентира дейността само на продажбите
чрез електронен магазин с неприсъствено плащане чрез дебитна или кредитна карта, вместо това чрез
новодобавеното второ изречение към ал. 1 се задължават абсолютно всички търговци да преустроят начина си
на работа при продажби чрез пощенски паричен превод, без да е видна нуждата и ползата от подобен тип
задължения.
С така предложената промяна на чл. 3 ал. 1 се изправяме пред две хипотези:
ХИПОТЕЗА 1. Законодателят търси да регламентира документирането на продажбите само за определена група
търговци, а именно лицата по чл. 3 ал. 17 (електронните магазини, които приемат неприсъствени разплащания
с кредитна или дебитна карта), както това беше дискутирано в подробности в работните групи и срещи с
представители на различни браншови организации.
В такъв случай законодателят няма основание да иска промяна на текста на чл. 3 ал. 1 чрез добавяне на
изречение 2 и няма причина да споменава на плащания чрез пощенски паричен превод, доколкото тяхното
документиране е извън предмета на промените.
ХИПОТЕЗА 2. Законодателят действително търси да промени начина, по който абсолютно всички търговци
документират продажбите с плащане чрез пощенски паричен превод, за които е позволено да не се издава касов
бон.
Ако е вярна Хипотеза 2, то нашето мнение е, че тази мярка е ненужна и изключително обременяваща, доколкото
тя касае целия бизнес в страната независимо от неговия характер и отношението му към приема на
неприсъствени разплащания с карта.
Тази промяна също така категорично излиза извън границите на заявените мотиви за промените в наредбата и
противоречи на тезата за облекчаване на реда на документиране на продажбите. Вместо да опростява работата,

тя създава нови процеси, дефинира нови заместващи документи и задължава търговците да въведат тяхната
употреба.
И най-сетне, намираме за изключително неправилно толкова фундаментална промяна в действието на
наредбата, която касае абсолютно всички търговци, да се въвежда по такъв начин, без да даде на търговците
срок да преустроят дейността си съгласно новия текст. На практика законодателят предлага значима промяна в
законодателството, засягаща значителна част от неговите субекти, без да е извършил задължителната оценка на
нейното въздействие (чл. 18а от ЗНА) или да предвижда срок за реализация на необходимите промени, което е
недопустимо.
Доколкото настоящият пакет промени в Наредба Н-18 се обявява пред обществото и се предлага за обществено
обсъждане в контекста на промените в плащанията с карта за електронни търговци, съществува реален риск
всички останали групи търговци, които не планират да преустроят своята работа, за да приемат такъв тип
разплащания, да не разберат за тези промени.
По този начин всяка произволна фирма, която изпраща инцидентно пратка с пощенски паричен превод и не
издаде документ по чл. 52о, ал. 1, т. 1, 2 и 6 (който пък касае само лицата по чл. 3 ал. 17… автоматично ще стане
неизправна пред закона.
Ако валидна е Хипотеза 2 (промените около неприсъствените плащания се използват и за предефиниране на
изискванията към плащания с пощенски паричен превод за абсолютно всички търговци), тогава нашето
предложение е преди въвеждането на тази промяна да бъде направена оценка за нейното въздействие и след
съгласуване с браншовите организации да бъде предвиден адекватен срок за разяснителна кампания и
внедряване на промените, съпътстващи тази конкретна промяна.
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