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Публични участия – телевизии, списания, семинари
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Темите днес:

• Най-важното от Наредба Н-18;

• ДДС регистрация;

• Примери от практиката;

• Промени от 1-ви юли;

• Въпроси и отговори – в края.
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Новостите в Наредба Н-18 
(наредбата за касовите апарати)

• 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), има се 

предвид заявка, дори ако не е платена
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Новостите в Наредба Н-18 
(наредбата за касовите апарати) (2)

Как би следвало да работи електронен магазин,

ако самият той не е СУПТО, одобрено от НАП

6

Използването на СУПТО е по желание!



Промени от м. януари 2020 г.
в Наредба Н-18 относно

Пощенския паричен превод

Дори ако използвате 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
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За повече детайли вижте 
тази статия:

www.goldenvision.bg/ppp

http://www.goldenvision.bg/ppp


При плащания с дебитни/кредитни карти чрез виртуален 
ПОС терминал (например Stripe, MyPOS) 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;

• Генерира се УНП от одобрено СУПТО;

• От 1-ви август може да се подават файлове в XML формат, 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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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

- Радвам се, че все по-рядко
ми задават този въпрос на
който няма да отговоря ☺

- Като си плащаме данъците
ще имаме хубави пътища,
качествено образование,
добро здравеопазване;

- По-важно е да мислите как
ще разширите бизнеса.
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PayPal

• Според БНБ: PayPal и други не са банкова институция, а
дружества за електронни пари. НАП искат 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. НАП продължават да ги искат, защото от
другата страна (клиента) обикновено плаща с дебитна/кредитна
карта. Ако не криете доходи обикновено не слагат глоби, но
могат да го направят.
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Регистрация на онлайн магазин в 
сайта на НАП

• 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, не само ако има количка, но дори и ако
е каталог, който ползва друг метод за поръчка, например по телефон,
мейл и т. н.
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Електронна касова бележка, получена по e-mail
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Кога е необходима 

регистрация по ДДС?

• При продажби над 50 хил. лв. за последните 12 месеца. Смята
се оборота за изминалите 12 месеца спрямо сегашния (а не на
цялата календарна година);

• 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 плащате за услуги към света;

• Ако плащате или получавате пари за услуги от европейски
фирми.

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 TikTok
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Често използвани платени услуги,

при които трябва ДДС регистрация (2)

Linkedin хостинг, VPS, SSL облачни услуги

от чужбина от чужбина
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Често използвани платени услуги,

при които трябва ДДС регистрация (3)

Ако плащате или получавате пари от
платформи като тези:

всички услуги на Google Youtube
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Често използвани платени услуги,

при които трябва ДДС регистрация (4)

* Emag - ако го използвате извън България и всички други

платени маркетплейси извън България



Често използвани платени услуги,

при които трябва ДДС регистрация (5)

и всички останали платформи за фрийлансъри извън България



Често използвани платени услуги,

при които трябва ДДС регистрация (6)

вкл. изображения, теми, темплейти, плъгини, екстенжъни, MailChimp
и всякакви абонаменти към чужбина, плащани от Бг фирма



Често използвани платени услуги,

при които трябва ДДС регистрация (7)
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ВАЖНО!

ДДС регистрацията трябва да се направи 
ПРЕДИ изпращането или получаването на 

суми за услуги в чужбина.

Най-добре е да се консултирате преди 
да стартирате!
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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.

24



„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
„класическа“ регистрация по ДДС.
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Променят ли те тези правила от 1-ви юли

Всички описани до тук правила важат и
след 1-ви юли.
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Малко смях от ежедневието на нашия екип ☺

Фактура за обработка – дълга 4 м. и 30 см.
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Ще разгледаме няколко примера

• ВОД – Вътрешно-общностна
доставка означава износ към страна
в Европа;

• ВОП – Вътрешно-общностно
придобиване означава внос от
страна от ЕС;

• Ако е обмен между страни извън ЕС,
тогава се нарича просто внос или
износ и тогава се минава през
митница.
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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 по-
изгодно 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
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»
по чл. 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 3 - 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 до 31.06.2021 г. е около 35 хил. евро;

• 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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Пример 4 - Продажба чрез маркетплейси като
Amazon, eBay, Etsy, Emag (със склад извън България)

• 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 тръгва от България и се продава на физически лица от ЕС,
до 31.06.2021 г. се следи сумата на продажбите за всяка държава
поотделно. Когато минат праговете, е необходима ДДС регистрация и
начисляване на локално ДДС.
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Работа с митници при внос във 
Великобритания или износ към нея

• От 1-ви януари Великобритания се счита за страна извън ЕС.
Това означава, че при внос или износ, се минава през митница;

• Ако внасяте във Великобритания, имайте едно наум, че за
повечето стоки от Европа няма входно мито, но се плаща ДДС;

• Изискват се повече документи. При износ обикновено изискват
фактурата за покупка на стоката (ако сте търговец) или документ
Форма А (ако сте производител) + сертификати.
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Дистанционните продажби преди и след 
30.06.2021 г.

Дистанционни са продажбите, когато вашата 
фирма е по ДДС, стоката тръгва от България и 
пристига до физически лица в страни от ЕС.

•Пример – щом има поръчка от германец през ваш сайт, вие 
изпращате стоката от склада на вашата фирма в България. 
Вашата фирма има българска ДДС регистрация;
•До 30.06.2021 г. се начислява българско ДДС, което в 
повечето случаи е 20 %, но е хубаво да знаете, че има някои 
стоки с намалено ДДС. С намалено ДДС са например книги 
и някои туристически услуги;
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Дистанционните продажби преди и след 
30.06.2021 г.

• До 30.06.2021 г. прагът за дистанционни продажби в 
Германия е 100 хил. евро и ако го надхвърлите, е 
необходимо да се регистрирате по ДДС в Германия и да 
слагате немско ДДС;

• След 01.07.2021 г. ако общите ви продажбите към 
физически лица от ЕС минат 10 хил. евро, е необходимо да 
слагате местното ДДС, каквото е в държавата на клиентите 
ви;
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Дистанционните продажби след 
30.06.2021 г.

• Ако минете праговете в много държави, се налага да 
плащате на много счетоводители, които подават местни 
ДДС декларации. Този вариант не е удобен за работа;

• Търговци в Amazon обикновено ползват услугите на 
Avalara, но имайте предвид, че понякога има пропуски в 
тяхната работа. Понякога пропускат да подават ДДС 
декларации и вие не знаете този факт, докато получите 
„честитка“ от данъчните власти;

• Затова от 1-ви юли, ще може чрез българския НАП да се 
регистрирате по ДДС в много държави и тук да се подават 
ДДС декларациите;
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Дистанционните продажби след 
30.06.2021 г.

• Ще може да се подава допълнителна справка към 
българския НАП, в която се отбелязва какво ДДС дължите 
за всяка държава поотделно;

• Например, към румънския НАП дължите 100 евро, към 
Гръцкия НАП дължите 200 евро и към Френския дължите 
200 евро. Подава се таблица със стойностите на дължимото 
ДДС и го плащате към българския НАП;

• Българския НАП „препраща“ информация към останалите 
данъчни власти в ЕС и препраща платеното от вас ДДС.
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Промени от 01.07.2021 г. на европейско 
ниво при работа с маркетплейси

Маркетплейс е уебсайт или програма, чрез която 
се свързват продавач, платежна система и краен 
потребител (например Amazon, eBay, Etsy).

• От 01.07.2021 г. ако стоката е до 150 евро ще се счита, че 
маркетплейса е закупил и после продал стоките при 
дистанционна продажба;

• Маркетплейса ще носи отговорност за събирането и 
плащането на ДДС-то;

41



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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Статистика

96 % от бизнесите в света

фалират до 10-ата си година.

Какви са причините?



Чести бизнес грешки

• Проблеми със съдружници, банки, институции;

• Няма счетоводител, юрист, рекламна агенция.



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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Бонус за вас

Ще получите презентацията, но моля не я споделяйте 

с други. Вие сте заделили време и средства.

Информацията в презентацията е актуална към м. май 2021 г.
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Безплатна кратка консултация

по телефона от счетоводна къща 

„Голдън вижън“;



Въпроси и отговори
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Предлагаме комплексно

бизнес обслужване:

• консултации;

• регистрация на фирми;

• счетоводни услуги.
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Контакти
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Счетоводство - Христо Петров
0888 551917

Facebook.com / hristo.petrov2

Регистрация на фирма
0887 067100

office@goldenvision.bg


