НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И
ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ
УСТРОЙСТВА
В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г.,
изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ.
бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г.
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ
ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ
2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г.)

§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с
изискванията на тази наредба в следните срокове:
1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по
ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и
дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до
31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия
със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;
в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;
3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март
2012 г.
(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на
тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата
по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в
търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във
и извеждането им от експлоатация.
(3) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на
мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред
за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по
отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация,
до осигуряване на покритие.
(4) След срока по ал. 1 се допуска използване на одобрените до влизане в
сила на тази наредба ФУ, след доработка в съответствие с изискванията за
дистанционна връзка с НАП, преминали одобрение по реда на глава втора. Доработката
на ФУ и инсталиране на данъчния терминал се извършва от производителя или от
упълномощена от производителя сервизна фирма.
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(5) В случаите на ал. 4 не е задължително използването на КЛЕН. По
отношение на изискванията към контролната лента се прилага досегашният ред.
(6) Фискални устройства, попадащи в ал. 4, се допуска да се използват до
изтичане на срока по чл. 12, ал. 1. Член 12, ал. 2 не се прилага.
Дистанционната връзка се уреди в Наредба Н-18, след като преди това се
промени чл.118 от ЗДДС:
ЗДДС
Касови бележки
Чл. 118. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е
длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски
обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо
дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната
касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фискалните
устройства задължително имат техническа възможност за установяване на
дистанционна връзка с Националната агенция за приходите. Техническите изисквания,
редът и начинът за изграждането и осъществяването на дистанционната връзка се
уреждат с наредбата по ал. 4, като се съгласуват с Българския институт по метрология и
с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ
продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с
чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите
платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от
одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова
бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за
съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на
търговската дейност.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Прилагането на този член, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за
отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и
сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни
касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална
памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към
тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция
за приходите и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните
реквизити на фискалните касови бележки се определят с наредба на министъра на
финансите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При
експлоатацията на фискалното устройство лицата по ал. 1 сключват писмен договор за
техническо обслужване и ремонт с регистрирани от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор сервизни фирми. Техническото обслужване по
време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя
гаранции.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Всяко лице по ал. 1,
извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на
лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла
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на Закона за акцизите и данъчните складове, е длъжно да предава по дистанционна
връзка на Националната агенция за приходите и данни, които дават възможност за
определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за
търговия на течни горива.
(7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) С наредбата по ал. 4
се определят изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с
Националната агенция за приходите за предаване на данните по ал. 6.
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