Прекомерен контрол върху ЕЛМ.
По-широко приложение на разплащания чрез виртуален ПОС.
1.
Предвидената възможност за алтернативно регистриране и отчитане на продажбите в
сектор „електронна търговия“, за лицата по чл. 3, ал. 17, по същество НЕ представляват
улеснение за електронните търговци. Разплащането чрез виртуален пос-терминал би трябвало да
се третира както всяко друго банково плащане, защото парите постъпват по банкова сметка на
търговеца. Изложените в мотивите съображения, че няма обвръзка между плащането и
конкретната покупка, важи в същата степен и при нормално платежно нареждане по банкова
сметка, при които наредителите не винаги посочват конкретни номера на фактури. Това частично
се дължи на факта, че съществува ограничение на броя на символите, които могат да бъдат
изписани като основание в платежното нареждане, което не позволява включване на пълен
списък от номера на фактури, по които се извършва плащане. Затова смятам, че не е нужно да
бъде засилен контрола за ЕЛМ върху нещо, което не може да се контролира и в масовия случай
на плащане чрез банков превод, а именно да има стопроцентово обвързване между финансовата
операция и доставката на конкретни стоки и услуги. Търговецът трябва да създаде такава
организация на счетоводната си отчетност, чрез която да може да докаже кое плащане за кои
доставки се отнася.
2.
Изискването на чл. 52т, ал.2, за изпращане към НАП на месечен отчет за извършените
продажби чрез ЕЛМ, може да се ограничи само за търговци, нерегистрирани по ЗДДС. За
останалите, ежемесечната справка-декларация по ЗДДС и дневник на продажбите са достатъчни.
При контролно производство, търговецът пак ще има задължение да докаже въз основа на какви
данни е изготвил дневника си за продажби. Това изискване е ненужно утежнение за търговците,
а вменяването му само за нерегистрирани по ЗДДС лица, може да представлява стимул по-голям
брой търговци да се регистрират доброволно по ЗДДС.
3.
Документът за регистриране на продажбите от ЕЛМ, предвиден в чл. 52о е ненужен.
Всеки софтуер за електронен магазин поддържа стандартна номерация на поръчките, което
позволява тяхната еднозначна идентификация. Не винаги са 10-разрядни и не включват само
арабски цифри, но са уникални за дейността на търговеца и електронния магазин. Ако се търси
приравняване на неприсъствените разплащания с кредитни или дебитни карти към
разплащанията чрез доставчици на платежни услуги, то и останалите предвидени реквизити,
като QR-код, номер на виртуалния ПОС, чрез който се извършва плащането и номер на
финансовата транзакция, са ненужно утежняване на изискванията към електронните търговци.
4.
Необходимо е да се предвиди по-широко приложение на неприсъствените разплащания
чрез кредитни и дебитни карти, освен при електронните магазини. В днешно време все повече
компании, работещи в сферата на услугите, имат фирмени сайтове, към които предлагат така
наречените клиентски портали. В тези клиентски портали, след предварителна регистрация,
всеки клиент получава достъп до пълна история на заявени и ползвани услуги, издадените му
документи, получени плащания и т.н. Нормална практика е , да се предлага и линк за плащане
на определена, издадена вече фактура. Този линк води до плащане чрез виртуален ПОСтерминал. Друга възможна практика е при генериране на фактура към клиент, тя да бъде
изпратена по е-мейл на клиента и отново към е-мейла да бъде включен и линк за плащане на
въпросната фактура чрез виртуален ПОС-терминал. В тези случаи не става въпрос за ЕЛМ, но
също има разплащане чрез виртуален ПОС. Парите от тези разплащания постъпват по банкова
сметка на дружеството. Отговорност на търговеца е да създаде организация, която да позволява
еднозначно обвързване на всяко получено чрез виртуален ПОС-плащане с конкретна фактура. И
това се прави, за да се защитят преди всичко интересите на клиентите, които очакват
плащанията им да бъдат обвързани коректно. Много често при работа със съвременна ERPсистема, това обвързване се постига напълно автоматично, без намесата на оператор. Човекът
тук има контролни функции. Подобен вид, съвременни практики, се очаква да се приемат за
класическо плащане чрез доставчик на платежни системи, за които не се изисква издаване на
фискален бон, или да се прилага алтернативна система на отчитане чрез издаване на съпътстващ
фактурата документ с допълнителни реквизити или нови месечни отчети към НАП. Все пак
търговците в България се предполага, че изпълняват изисквания на Закона за счетоводството и
на приложимите счетоводни стандарти. Самите те полагат основите на изискванията към
счетоводната отчетност. Само въз основа на счетоводното законодателство, всеки един търговец
трябва да е изградил вътрешни процедури, които му осигуряват вярно и честно представяне на
стопанските събития и съставяне на коректни финансовите отчети, в това число на всички
отчети, справки и декларации, предназначени за НАП.
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