Счетоводни аспекти при
електронната търговия

презентатор – Христо Петров
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Личната история

• Редуваха се успешен и неуспешен бизнес, докато стартирам
сегашния (екипа в дясно);
• През 2007 г. забелязах, че счетоводителите не са наясно с
новите технологии. Така се появи идеята за модерна счетоводна
къща. В момента обслужваме над 200 онлайн бизнеса.
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Публични участия – телевизии, списания, семинари
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Темите днес:
•
•
•
•
•
•

Физическо лице или фирма;
Каква фирма да регистрирате;
Законодателни изисквания;
НАП, Наредба Н-18;
Примери от практиката;
Въпроси и отговори.
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Трябва ли ви фирма, ако сте
фрийлансър ?
• В Българското законодателство няма
ясно описан термина «фрийлансър».
Най-близък е израза «свободна
професия», който не е съвсем ясен.
• Изрядния вариант е да направите ваша
регистрация в Регистър Булстат, всеки
месец да плащате по 170 лв.
осигуровки и счетоводител да ви
подава справки към НАП. За малки
мащаби е приемлив и варианта без да
плащате осигуровки всеки месец.
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Бизнес като физическо лице
•
•
•

•

•

Подходящо е първоначално, ако правите
бизнес между другото;
Ако печелите до около 600 лв. месечно;
Печалбата се декларира до края на април
следващата година, ако правите търговия
(напр. собствен сайт, Olx, Amazon, Ebay, Etsy);
Печалбата се декларира на всеки 3 месеца,
ако извършвате услуги (напр. наеми, Upwork,
Freelancer.com);
Има различни тълкувания на закона какви
данъци и осигуровки дължите. Според нас е
правилно да се плащат 38 % , но такава опция
няма в данъчната декларация ☺
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Бизнес чрез фирма

• Този вариант е поизряден;
• Плащате по-малки
данъци и осигуровки при
по-големи печалби;
• Ако спрете да се
занимавате с бизнес,
може лесно да продадете
фирмата на друг.
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Правна рамка

1. Препоръчвамe пробно да стартирате като физическо лице,
колкото да проверите дали ще имате клиенти;
2. Ако има интерес към вашите продукти, изрядния вариант е да
си направите фирма.

Каква фирма да регистрирате?
Ще разгледаме вариантите подходящи за малки и средни бизнеси.
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Еднолично дружество с ограничена
отговорност (ЕООД)
1. Фирма с един собственик;
2. Фирмата се приема за нещо съвсем отделно. Тя си има
собствено имущество, документация и не се смесва с
физическото лице. Дори ако фирмата натрупа задължения, те
си стоят на нейно име.
3. Фирмата има начален капитал – поне 2 лв. Препоръчваме да
регистрирате фирма с по-голям капитал. Той се внася само за
1-2 дни в банкова сметка, докато трае регистрацията.
4. Ако работите предимно с фирми, имайте предвид, че често те
проверяват с кого биха работили. По-несериозно се гледа на
компания с малък капитал.
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Дружество с ограничена отговорност (ООД)

1. Фирма с двама или повече
съдружника;
2. Печалбата или загубата се
разпределят в зависимост от
дяловете на съдружниците;
3. Ако някой има над 75 % взема
всички решения, независимо от
мнението на останалите;
4. Съдружниците вземат само найважните
решения,
например
покупка на имот, изтегляне на
кредит и др.
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Данъци
• Данък печалба е 10 %. За малките
бизнеси се плаща в началото на
следващата година;
• Данък дивидент е 5 %. Фирмата се
смята за нещо съвсем различно от
нейния собственик. Когато той
поиска да вземе печалбата си от
фирмата, се дължи този данък;
• Обикновено за стартираща фирма,
не е изгодно да е по ДДС и не
плаща ДДС към бюджета, освен ако
се изисква по закон
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ДДС
• Ако сте по ДДС, при определяне на
цените не вземайте под внимание
стойността на ДДС-то. То не е вашата
надценка, а данък към бюджета;
• Ако сте фирма по ДДС е най-добре да
приемете, че ДДС-то не ви е нито
приход, нито разход – то е нещо, което
сте взели от клиентите временно и го
връщате на държавата. Слагат се на
кантар – от едната страна е ДДС-то,
което сте взели от клиентите, а от
другата страна е ДДС-то на вашите
покупки и други разходи. Вие плащате
към НАП разликата между двете.
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Кога се издават фактури
• Фактури се издават на клиенти, които са фирми;
• Може да се издават и на клиенти физически лица, но това е
излишно увеличаване на работата на счетоводителя. Ако няма
издадена фактура, всички продажби към физически лица се
обработват наведнъж с един протокол. Ако са издадени
фактури, се обработват една по една тези фактури.
• Ако физическо лице си поиска фактура, сте длъжни да му я
издадете. Желателно е във фактурата да пише негово име и
фамилия, адрес или ЕГН;
• Фактури може да се издават преди или до 5 дни след
плащането.
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Кога е необходима
регистрация по ДДС?
• При продажби над 50 хил. лв. за последните 12 месеца. Броят
се цели месеци, т. е. от 01.08.2019 г. до 31.07.2020 г. ако
надхвърлите 50 хил. трябва да подадете искане за регистрация
до 7-ми август 2020 г.;
• Ако имате внос на стоки от ЕС над 20 хил. лв. е нужна „частична
регистрация“ по ДДС (чл. 99). Отчита се оборота за
календарната година.
• Ако вашата фирма ще извършва или получава платени услуги
от чужбина.
Ако използвате безплатни услуги от чужбина,
не трябва ДДС регистрация.
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Често използвани платени услуги,
при които трябва ДДС регистрация (1)

Facebook

Instagram

LinkedIn
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Често използвани платени услуги,
при които трябва ДДС регистрация (2)

ако изпращате
или получавате пари
чрез Google

хостинг, VPS, SSL
от чужбина

облачни услуги
от чужбина
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Често използвани платени услуги,
при които трябва ДДС регистрация (3)

* Emag - ако го използвате извън България и всички други
платени маркетплейси извън България

Често използвани платени услуги,
при които трябва ДДС регистрация (4)

и всички останали платформи за фрийлансъри извън България

Често използвани платени услуги,
при които трябва ДДС регистрация (5)

вкл. изображения, теми, темплейти, плъгини, екстенжъни

Често използвани платени услуги,
при които трябва ДДС регистрация (6)

- получаване или извършване на услуги с корпоративни
клиенти от Европейския съюз;
- Платените версии на Mailchimp, Mailerlite, Sendinblue,
Sendgrid, Getresponse и др.
За повече информация: www.goldenvision.bg/it
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ВАЖНО!

ДДС регистрацията трябва да се направи
ПРЕДИ изпращането или получаването на
суми за услуги в чужбина.
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„Частична“ ДДС регистрация (VAT регистрация)

• „Частична“ (чл. 97а) – ползва се ако очаквате да плащате или
получавате пари за услуги в чужбина, например реклами към
Google, Facebook, Instagram. В този случай вместо към
Ирландия, ще платите ДДС на рекламите в България. Няма да
добавяте към клиентите си с 20 % ДДС.
• Препоръчва се ако очаквате да имате плащания за услуги към
чужбина и искате да пробвате дали бизнес идеята ще сработи.
Ако не сработи може да спрете ДДС регистрацията по всяко
време.
• Вашата фирма работи така все едно не е по ДДС, т. е. не се
възстановява ДДС-то на разходите ви, но се подават всеки
месец ДДС справки към НАП.
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„Класическа“ ДДС регистрация
(VAT регистрация)

• „Класическа“ (чл. 96 или 100) – тя може да се направи по
желание по всяко време или се прави задължително когато
продажбите са над 50 хил. лв. за последните 12 месеца;
• Важно – давайте на вашия счетоводител информация за
продажбите от изтеклия месец, в първите дни на новия. Ако сте
минали 50 хил. лв. трябва до 7-мо число да се подаде искане за
ДДС регистрация. При забавяне има глоби, гледат ви като
нарушител и това оставя отпечатък в системата на НАП за
дълго;
• Не можете да се откажете от ДДС регистрацията през
следващата 1 година.
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„Класическа“ ДДС регистрация

• Ако продавате на физически лица от Европа, добавяте 20 %
ДДС. Ако продавате извън Европа, там няма ДДС и не го
включвате;
• Ако продавате на физически лица и фирми в България им
добавяте 20 % ДДС.
• Ако получавате фактури от фирми, регистрирани по ДДС извън
България – трябва да ви издават фактури без ДДС;
• Ако издавате фактури на фирми извън България, също не
начислявате ДДС;
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ДДС регистрация „при внос“

• „При внос“ от ЕС над 20 хил. лв. (чл.
99) – начислявате 20 % ДДС при
всичките си покупки;
• Доставчиците трябва да Ви издават
фактури без ДДС, а вие да го
плащате в България.
• Не начислявате ДДС на продажбите
си, до достигане на оборот за
„нормална“ регистрация по ДДС.
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Най-важни показатели
на счетоводните отчети
• Оборот - общата стойност на продажбите;
• Печалба – всички приходи минус разходи;
• Активи – базата, с която „произвеждаме“ нашите стоки
или услуги – например сгради, машини, суровини, стока
на склад, софтуер, вземания от клиенти;

• Пасиви – неща, които дължим – например кредити,
задължения към доставчици. Тук влиза и основния
капитал на фирмата;
• Касова наличност (каса) – колко пари имаме в кеш
според документите. Хубаво е да не бъде прекалено
голяма или пък малка.
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Какво ново има от НАП

От всички предложения през 2019 г. статистиката е следната:

•100 предложения НЕ СЕ ПРИЕМАТ;
•Едва 20 предложения са приети, но те са маловажни.
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Какво ново има от НАП (2)

• Има специално звено за проверка на онлайн бизнесите, което
постоянно се разраства;
• Вече искат справки и обяснения предимно по електронен път,
вкл. потребителски имена и пароли до сайтове и платежни
системи;
• От 2020 г. има забрана при еднотипна дейност в един търговски
обект или онлайн магазин, да се правят много фирми,
нерегистрирани по ДДС.

28

Какво ново има от НАП (3)

• Всички онлайн магазини, при които има нужда от пускане на
касова бележка, трябва да се регистрират в сайта на НАП преди
да стартират дейност;
• Ако след първоначалната регистрация в НАП, решите да
продавате и други стоки, те трябва да се допълнят във вече
подадената информация;
• Приема се за онлайн магазин, ако има количка или някакъв
друг метод за поръчка, например по каталог, по телефон, мейл
и т. н.
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Касови бележки при
приходи от PayPal?
• Според БНБ: PayPal, EasyPay и други не са банкова институция, а
дружества за електронни пари. Предишните години НАП искаха
да се пускат касови бележки за приходи чрез тях;
• Беше променен Закона за платежните услуги и платежните
системи;
• В този закон, чл. 3, ал. 1 е допълнена с „дружества за
електронни пари“, като официална платежна услуга;
• Според нас вече няма нужда да се пускат касови бележки за
приходи чрез PayPal и EasyPay. Не знам защо НАП продължават
да ги искат, но ако не криете доходи и сте по-нахакани, засега
не сме чували някой да е глобен.
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Електронна касова бележка, получена по e-mail
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Що е то Наредба Н-18
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Новостите в Наредба Н-18
(наредбата за касовите апарати) (1)

• Ново понятие – Софтуер за
управление на продажбите в
търговски обекти (СУПТО);
• Тези софтуери трябва да бъдат
одобрени от НАП – списъка е
качен на сайта им;
• Основната цел е да не може да се
изтриват поръчки;
• За всяка поръчка трябва да се
генерира уникален номер на
продажба (УНП).
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Уникален номер на продажба (УНП), имат
предвид заявка, дори ако не е платена
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Новостите в Наредба Н-18
(наредбата за касовите апарати) (2)

• Ако се използва софтуер (СУПТО) и касов апарат, срока
да се въведат по новите изисквания ще бъде удължен до
31.12.2020 г.;
• След това става забранено да има и софтуер и отделен
касов апарат, който работи самостоятелно. Ако има
софтуер, към него може да се свърже само фискален
принтер или касов апарат, който се командва от
софтуера;
• Може да не издавате касови бележки ако сте от малко
населено място без покритие от мобилните оператори;
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Новостите в Наредба Н-18
(наредбата за касовите апарати) (3)
Как би следвало да работи електронен магазин,
ако самият той не е одобрено СУПТО
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Решения за онлайн магазини,
които отговарят на Н-18

Целта не е да правя реклама - описвам платформи, за които знам че
покриват неадекватните изисквания.
1.Seliton (SaaS) – самия той е одобрено СУПТО;
2.CloudCart (Saas) ги покрива, но изкарва по-неудобни за обработка
справки за счетоводството;
3.iCash: Plug-in за сайтове на WordPress (WooCommerce);
Вариант 2 и 3 трябва да се свърже към одобрено СУПТО, например на
Микроинвест, Генсофт или друго – при нужда от касови бележки.
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Промени от м. януари 2020 г.
в Наредба Н-18 относно ППП
До скоро, при изпращане на стока с наложен платеж, ако се комбинира с
Пощенски паричен превод (ППП) нямаше нужда от пускане на касова
бележка. Нямаше нужда от СУПТО и занапред няма нужда.
Вече дори и при ППП трябва да се пуска или касова бележка или сходна
информация в хартиен или електронен вид:
• Наименование и адрес за кореспонденция;
• ЕИК, ЕГН или ЛНЧ на търговеца;
• Наименование на стоката/услугата, код на данъчната група (най-често
Б), количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
• Обща сума за плащане и начин/и на плащане
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Пощенски паричен превод – от куриерска компания

За повече детайли вижте
тази статия:
www.goldenvision.bg/ppp
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Промени в Наредба Н-18 (2)
При плащания с дебитни/кредитни карти чрез виртуален ПОС терминал
(неприсъствено) може да не се пускат касови бележки, ако
едновременно са изпълнени следните изисквания:

•
•
•
•

Отговаря на изискванията на чл. 52;
Не приема други плащания, които изискват касови бележки;
Чрез софтуера, не се управляват други продажби освен онлайн;
До 31-ви юли може да се подават тестово файлове в XML формат,
от 1-ви август реално, вместо пускане на касови бонове.
• Има много на брой дребни детайли, които са описани тук:
https://kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Promenite-za-onlayn-magazinite-pri-plashtaniya-s-karti.154920.php
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Особености при
онлайн магазините

•

•

•
•

ППП може да се използва само в
България;
Наложен платеж се предлага от някои
куриерски компании и в чужбина, при
него трябва да се пускат касови
бележки;
Econt и Speedy (DPD) предлагат
наложен платеж и имат изгодни цени
особено за Румъния и Гърция;
За повечето страни в Европа доставки
с наложен платеж и фулфилмънт
услуги предлага компанията InOut –
www.eushipments.com

Особености при
онлайн магазините (2)

• Според глобално изследване
на DHL, при поставяне на
опцията за експресна
доставка, поръчките нарастват
средно с 25 %, без други
промени по сайта;
• Необходимо
е
да
се
регистрират в сайта на НАП
онлайн
магазините
на
български търговци, ако при
продажбите трябва да се
пускат касови бележки.
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Каква информация се подава при
регистрация в НАП (1)
за домашно четене ☺
•
•
•
•
•

Наименование и домейн на онлайн
магазина;
Информация за лицето, извършващо
продажби: име на фирмата, булстат, има
ли ДДС регистрация;
От кого се представлява, адрес, телефон,
e-mail;
По какъв начин се извършват продажбите
– собствен или нает онлайн магазин,
маркетплейс;
Ако е платформа - наименование и
оператор на платформата;
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Каква информация се подава при
регистрация в НАП (2)
за домашно четене ☺
•

•

•

Ако е собствен или нает магазин –
информация за собственика на
домейна: име на фирмата, булстат,
наличие на ДДС регистрация, от кого се
представлява, адрес, телефон, e-mail;
Ако е собствен или нает магазин –
описание на използваната хостинг
услуга, дали се използва външна
хостинг услуга или собствена
инфраструктура; ако е собствена – къде
се намира; ако е външна: име на
фирмата, наличие на ДДС регистрация,
адрес, телефон, e-mail;
Ако е собствен или нает – от кого се
осъществява поддръжката
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Каква информация се подава при
регистрация в НАП (3)
за домашно четене ☺
• Ако е собствен или нает магазин наименование и версия на
софтуера на електронния магазин;
• Ако е собствен или нает магазин –
къде се съхранява базата данни;
• Вид на продаваните стоки или
услуги;
• От кога работи електронния
магазин;
• Дата на подаване на
информацията.
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Как да не пускате касови бележки за
всички продажби?

• Ако клиентите плащат директно по ваша
банкова сметка;
• Ако клиентите плащат чрез
дебитна/кредитна карта, регистрирали сте
сайта в НАП и сте изпълнили
изискванията, описани преди няколко
слайда;
• Ако изпращате стока с наложен платеж +
пощенски паричен превод (ППП) и сте
изпратили на клиента информацията от
слайда за ППП.
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Как могат да
ви засекат от НАП

-

От справка на куриерските
фирми;

-

От твърде много плащания
с банкова карта;

-

От ваши обяви в Olx, Ebay,
Facebook, Amazon.
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Малко смях от ежедневието на нашия екип ☺
Фактура за обработка – дълга 4 м. и 30 см.
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Конкретни примери от практиката
при търговия в чужбина
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Пример 1
Вътрешно-общностна доставка (износ),
ако не сте по ДДС

• Вътреобщностна е доставката само
ако сте регистрирани по ДДС и
продавате на регистрирани по ДДС
фирми в ЕС;
• Ако продавате предимно на
физически лица от ЕС за Вас е поизгодно да не сте по ДДС;
• Ако продавате на фирми в ЕС, може
да ви гледат малко странно, ако не
сте по ДДС.
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Пример 2
Вътрешно-общностна доставка (износ), ако сте по ДДС

• Ако продавате на физически лица, им включвате българско ДДС 20 %,
докато не достигнете прага за дистанционни продажби в някоя от
страните на клиентите;
• Ако продавате на фирми, които не са по ДДС начислявате българско
ДДС 20 %;
• Ако продавате на фирми, които са по ДДС, продавате стоката без
начислено ДДС. Фирмата клиент сама ще се погрижи за плащането на
данъка в собствената си страна;
• Ако стоката сте я купили от българска фирма по ДДС, си искате от НАП
да ви върнат ДДС-то. Ако стоката е била внесена извън ЕС, ДДС-то
платено на митница също се връща от НАП.
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Българска фирма изнася за ЕС

• Ако българската фирма не е по ДДС, няма какво ДДС да възстановява;
• Ако българската фирма е по ДДС и продава на фирми от ЕС по ДДС, не
начислява ДДС;
• Ако българската фирма е по ДДС и продава на физически лица от ЕС,
начислява българско ДДС до достигане на прага за дистанционни
продажби. За повечето страни от ЕС прага е около 35 хил. евро
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Пример 3
Българска фирма купува от Китай (напр. AliExpress)
и продава в САЩ

• Българската фирма ще трябва да
регистрира по ДДС ако плаща
комисионни или други услуги, които
ползва в чужбина (поне с «частична»
97а);
• Българската фирма има право да си
възстановява ДДС на покупките от
България, които имат ДДС, ако тя има
«класическа» ДДС регистрация.
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Пример 4
Българска фирма изнася извън ЕС

• Ако българската фирма е по ДДС и продава на физически лица
извън ЕС не начислява ДДС. Би следвало с пратката да се
изготвя митническа декларация CN 22 за целите на митницата
на клиента.
• Ако българската фирма е по ДДС и продава на фирми извън ЕС
също не начислява ДДС. Трябва да се изготви митническа
декларация и да се пазят транспортните документи.
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Пример 5 - Продажба чрез маркетплейси като
Amazon, eBay, Etsy, Emag (със склад извън България)

• В малки мащаби, би могло като физическо лице, без ДДС регистрация.
Това не е правилно, но за малки суми, обикновено не се заяждат;
• Ако го правите с БГ фирма, трябва предварително да се регистрира по
ДДС в България, заради плащането на комисионни;
• Ако го правите с БГ фирма в ЕС и склада е например в Германия
(Amazon FBA), трябва предварителна ДДС регистрация в Германия.
Начислявате немско ДДС го плащате към немския бюджет.

Кога трябва регистрация по ДДС в
страна от ЕС

• Когато имате склад в европейска държава, от където тръгва стоката
(например FBA на Amazon или ако ползвате фулфилмънт център в ЕС)
и продавате в същата държава, ДДС регистрацията се прави преди
първата поръчка от клиент;
• Ако склада е в една държава, а се продава в друга държава
регистрацията по ДДС не е задължителна. Ако все пак се регистрирате
– тогава ще плащате ДДС-то на държавата на склада;
• Ако стоката се транспортира от или за сметка на доставчика и тръгва
от България или друга държава, различна от държавата на крайния
клиент, се следи прага за дистанционни продажби на държавата на
клиента.
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Какви законови промени може да се
очакват

•

•
•

Опитват се да премахнат Пощенския Паричен Превод като
законен метод за неиздаване на касови бележки. И сега
изплащането на ППП е затруднено, заради промени в Закона
на пощенските услуги от лятото на 2019 г. По тази причина
някои куриерски фирми вече отказват да изплащат ППП по
банкова сметка и искат да си вземете парите от техен клон;
Има някаква вероятност онлайн магазините да се извадят от
Наредбата и за тях да пишат нова Наредба със сходно
съдържание.
На ниво Европейски съюз обмислят да отпадне нуждата от
ДДС регистрация при малки обороти – за стартиращи
търговци;
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Митници – при внос и износ на стоки
(1)

• При внос от страна извън ЕС има вносни мита – целта е да се
стимулира родното производство или внос от ЕС;
• За ФЛ, при покупки до 30 лв. – няма мито;
• За фирми, до 30 лв. или 1-2 мостри – няма мито;
• Стойността на митото се определя от страната, от която идва
стоката, вида на изделието и съставните му части. Гледат се
тарифните кодове, които са еднакви за целия ЕС, вкл. България;
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Митнически тарифи (4)

•
•
•
•

Мито за най-често срещаните стоки, внос от Китай:
дрехи ≈ 12 %;
обувки ≈ 6 ÷ 17 %;
бижута ≈ 2 ÷ 4 %;
играчки ≈ 2 ÷ 7 %.

Към стойността на стоката се добавя транспорт, мито, ако има други такси
и накрая върху цялата сума се добавя ДДС.
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Митнически тарифи (5)
за домашно четене ☺

Новости при внос на стоки:
• Всеки, който ще прави внос или износ, трябва да се регистрира
с е-подпис в Агенция Митници, като си посочва EORI номера;
• Пълномощното към Митническа агенция няма нужда от
нотариална заверка;
• Вече искат документ за плащането на стоката, а понякога и
поръчката от сайт или потвърждаващ e-mail или sms.
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Транспортни съкращения
за домашно четене ☺
• Най-често при внос се използват следните условия на доставка по
INCOTERMS 2010 - FOB, CIF или EXW:
- при FOB задължението на продавача приключва, когато стоката е
преминала на борда на уговорен кораб в уговорено пристанище и износът
е направен. Цената включва само тези разходи;
- при CIF продавачът заплаща разходите, навлото и застраховката за
доставката до крайното пристанище;
- при EXW /франко завода/ - купувачът организира износ и транспорт
като заплаща всички съпътстващи разходи по доставката;
• MSDS – документ за опасни стоки. Описва се какво е съдържанието и
как да се транспортира. При износ, такъв документ се издава от
бившето ХЕИ.
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Препоръки
за домашно четене ☺
• Желателно е на фактурите да пише и тарифния номер на
стоките;
• При износ за някои страни, ако имате формуляр Евро 1, ще
имате по-ниски входни мита в държави като Сърбия, ЮАР и др.;
• Избягвайте да внасяте известни марки, които имат официален
представител за района, защото може да ви бъде конфискувана
стоката;
• Ако сте производител – издавате документ Форма А;
• Ако сте търговец – при износ представяте фактура за покупката.
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Особености на PayPal

• Удобен метод за плащане със сравнително ниски такси;
• Ако имате фирмен PayPal, той трябва да се декларира в БНБ;
• Трябва да се избягва задържане на големи суми пари там,
защото акаунтите понякога се блокират от съмнения, че сте
некоректен. Трудно се разблокират, понякода е невъзможно;
• Повече информация може да получите тук:
https://goldenvision.bg/paypal1
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Особености на Paysera

• Ниски такси за плащания към ЕС, САЩ и Китай – от 0,15 до 7
евро;
• 0 евро за входящи плащания в евро;
• Бързо плащане – от няколко минути до 2 часа, вместо 2 дни при
традиционните банки;
• Сметката се открива онлайн, без посещение на банков клон;
• Няма месечни такси;
• До скоро по-неудобно се захранваше сметката ви, защото е в
Литва. Вече имат виртуални български IBAN-и към Пощенска
банка.
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Статистика

96 % от бизнесите в света
фалират до 10-ата си година.
Какви са причините?

6 най-чести грешки
при онлайн търговията
• Не се пуска касова бележка при изпращане на стоки с
наложен платеж;
• Не се следи дали е минат оборота от 50 хил. лв.;
• Не се следи дали е минат прага за регистрация по ДДС в
други страни от ЕС;
• Въвежда се VAT номер в платформите, когато нямате ДДС
регистрация;
• Изпращат се и се получават пари за услуги към eBay,
Google, Facebook без да има ДДС регистрация;
• Събират се sales tax (в САЩ) или ДДС (в ЕС), които не се
внасят към бюджета на държавата.
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2 начина да избегнете грешките

• Насочете цялата си енергия за развиване на
вашия бизнес!
• Не вярвайте на счетоводители, които нямат опит с
онлайн бизнеса, камо ли на несчетоводители!
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Тест

Проверка дали е компетентен
счетоводител или адвокат:
“Българска фирма купува Украински софтуер,
продава го в Швейцария и
клиентът плаща с BitCoin”.
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Още информация от сайта
www.goldenvision.bg/

•
•
•
•
•
•

от къде да започна /start
име на фирма /preporuki-za-ime-na-firmata
стъпки след рег. на фирма /1step
чести грешки /2step
още съвети за онлайн магазини /e-shop
дропшипинг /dropshipping
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Бонус за всички участници

Безплатна кратка консултация от
счетоводна къща „Голдън вижън“
Ще получите презентацията, но моля не я споделяйте
с други. Вие сте заделили време и средства.
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Втори бонус – кое се купува онлайн най-много в
период на извънредно положение?
Еднократни ръкавици: ↗ +670% (временен пик, само през м. март);
Хлебопекарни: ↗ +652%;
Пакетирани продукти (храна): ↗ +377%;
Фитнес уреди за дома: ↗ +300%;
Вuтамuнu и хp. дoбaвku: ↗ +160%;
Храна за дом. любимци: ↗ +159%;
IT и фитнес продукти: ↗ +150%;
Дом. забавление (TV, камери, микрофони, слушалки, таблети, четци за е-книги): ↗ +150%;
Боя за коса, лак за нокти: ↗ +110%;
Офис столове: ↗ +104%;
Бюра за настолен компютър: ↗ +90%;
Маса за ping-pоng: ↗ +90%;
Средства за почистване на дома (хигиена, дезинфeкция, хиг. средства, консумативи за тях,
бързооборотни стоки): ↗ +30%;
14. Машинки за подстригване: ↗ +30%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Значително намаля търсенето на защитни маски, ръкавици, дезинфектанти
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Въпроси и отговори
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Контакти
Счетоводство - Христо Петров
0888 551917
Facebook.com / hristo.petrov2
hpetrov@goldenvision.bg

Рег. на фирма – Ирина Стоименова
0887 067100
office@goldenvision.bg
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