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през 2022-ра година

презентатор – Христо Петров
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Участия



Факти за счетоводната къща

14 години опит;

18 души екип;

Обслужва 170+ онлайн търговеца;

1000+ проверки без нито една глоба.
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Какво ще разгледаме днес:

• Най-важното от НАП;

• Подводни камъни при ДДС регистрация;

• Новите ДДС правила от 1-ви юли 2021 г., които някои 
търговци пропускат;

• Практически примери (case studies).
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Наредба Н-18 

Как би следвало да работи електронен магазин,

ако самият той не е СУПТО, одобрено от НАП
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Използването на СУПТО е по желание, но НАП се опитва отново да го направи задължителен.



Решения за онлайн магазини, 

които покриват пожелателните условия за СУПТО

Не правя реклама. Описвам платформи, с които може да работите, ако отново СУПТО стане
задължителен.

1.Prim.bg (SaaS);

2.CloudCart (SaaS), но изкарва по-неудобни за обработка справки за счетоводството;

3.Seliton.bg (SaaS);

4.iCash и Bulgarisation for WooCommerce: два Plugin-а за сайтове на WordPress (WooCommerce);

5.Prim.bg - може да издава електронен касов бон, имат конектори към повечето маркетплейси
и платформи за изработка на онлайн магазини.

Вариант 2, 3, 4 изкарват одиторски файл, който може да се изпрати на НАП, вместо да се
пускат касови бележки.
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Предложения от бизнеса към НАП

От всички предложения през 2019 г. статистиката е следната:

•100 предложения НЕ СЕ ПРИЕМАТ;

•Едва 20 предложения са приети, но те са маловажни.

Аз съм сред организаторите на протестите, през януари 2020 г.
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Защо не се приемат повечето от 

предложенията?

Защото браншовите организации са слаби и с малко членове.

Затова ви моля:

Станете член на Българската е-комерс асоциация!

Когато тя защитава интересите на хиляди търговци, нейните
предложения ще се разглеждат от администрацията.
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Капанът ППП

Трябва да се пуска или касова бележка или сходна информация

в хартиен или електронен вид:

• Наименование и адрес за кореспонденция;

• ЕИК или ЕГН 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.

Повече детайли - www.goldenvision.bg/ppp
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http://www.goldenvision.bg/ppp


Подводни камъни при ДДС 
регистрация

70 % от клиентите,
които се обръщат към нас на по-късен етап са в нарушение и

ще имат глоба, 

защото е трябвало да се регистрират по ДДС,

но не са го направили в срок;
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Кога е необходима регистрация по ДДС

• Вероятно всички знаят, че при продажби над 50 хил. лв. за последните 12
месеца;

• Има още много случаи, в които се изисква ДДС регистрация!

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)

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



Ако използвате ПЛАТЕНА версия на тези 

услуги, 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.

Тези изисквания важат и преди, и след 1-ви юли 2021 г. 

Най-добре се консултийрате преди да стартирате!
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Ако ще пускате промоция за „Черен петък“, 
трябва да започнете с подготовката му още сега

• Почти всички доставки от страни извън България се бавят над обявения
срок и са все по-скъпи. Това е проблем още от 2021 г. и сега покрай
войната в Украйна, сроковете се удължиха още повече;

• Желателно е да направите застраховка, при транспорт на голямо
количество със стока;

• Не пишете най-евтин, най-изгоден, най-добрия, ако не може да
докажете категорично вашето твърдение;

• Внимавайте с безплатните подаръци – консултирайте се с адвокат кое
може и кое не може да се даде като подарък.
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Българска фирма купува от Китай (напр. AliExpress)
и продава на физически лица в САЩ

• Трябва ДДС регистрация, ако
плаща комисионни или други
услуги в чужбина;

• Възстановява се ДДС на покупките
от България, ако тя имате
„класическа“ ДДС регистрация;

• Първоначално не дължите ДДС и
Sales tax в САЩ.
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Russia

Sweden

Romania

Greece

Italy

SwitzerlandFrance

Spain

United Kingdom

Netherlands

Bulgaria

GermanyПродажби на физ.
лица в ЕС, склад
в Германия



Българска фирма купува от България и продава на фирми в ЕС 
или по света

• Обикновено в тези случаи българската фирма не начислава ДДС;

• Причината е, че идеята на ДДС-то е да се плати от крайния клиент. Предполага се, че
ако някаква стока се купи, тя след това ще се препродаде на физически лица;

• Например продавате на немска фирма и не слагате ДДС. Тя продава вашите стоки на
крайни клиенти и слага немско ДДС.
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Описаното досега важи и преди,

и след 1-ви юли 2021 г.
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От тук нататък са новостите.



Промени от 01.07.2021 г. при работа с 

маркетплейси

• Много китайци, внасяха стоки от страни извън ЕС и не 

плащаха ДДС;

• Китайците вече не носят отговорност за начисляването и 

плащането на ДДС, когато продават стоки на стойност до 150 

евро. Това го прави маркетплейса;

• Добре е да проверите точно за вашия маркетплейс, в който 

продавате, дали има подобни принципи и за търговци от ЕС.
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Russia

Sweden

Romania

Greece

Italy

SwitzerlandFrance

Spain

United Kingdom

Netherlands

Bulgaria

Germany

Продажби на физ.
лица в Германия,
от склад в България, 
праг 10 хил. евро



Russia

Sweden

Romania

Greece

Italy

SwitzerlandFrance

Spain

United Kingdom

Netherlands

Bulgaria

Germany
Ако продавате в няколко 
страни от ЕС, следи се
общия оборот дали 
минава 10 хил. евро.



Russia

Sweden

Romania

Greece

Italy

SwitzerlandFrance

Spain

United Kingdom

Netherlands

Bulgaria

Germany

ДДС

ДДС

ДДС

Минали сме прагът 
от 10 хил. евро.



100 евро ДДС от Румъния

200 евро ДДС от Гърция

300 евро ДДС от Германия

600 евро



Russia

Sweden

Romania

Greece

Italy

SwitzerlandFrance

Spain

United Kingdom

Netherlands

Bulgaria

Germany

ДДС 300 евроДДС 200 евроДДС 100 евро

Българския НАП 
препраща ДДС към 
другите държави



5 най-чести грешки при онлайн търговията

• Не се пуска касова бележка, при изпращане на стоки с наложен платеж 
или при плащане онлайн с дебитни/кредитни карти, нито се ползва 
резервния вариант като се изпраща файл с продажбите към НАП;

• Не се следи за оборот над 10 хил. евро към физ. лица от ЕС;

• Въвежда се VAT номер в платформите, когато няма ДДС регистрация;

• Изпращат се и се получават пари за услуги към Google, Facebook, eBay, 
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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Как да изберете счетоводител

• Важно е колко години опит има;

• Попитайте го с колко онлайн търговеца работи;

• Питайте колко успешни проверки от НАП е минал.
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Нашите услуги към онлайн бизнеси:

• консултации – трябва ли ДДС регистрация, трябва ли да 

пускате касови бележки и т. н.;

• регистрация на фирми;

• счетоводни услуги.
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Подарък за вас:

Безплатна консултация!



Възползвайте се до края на ноември!
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0888 551917

office@goldenvision.bg

www.facebook.com/Hristo.Petrov2


