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Онлайн търговия
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 „Онлайн търговия“ e покупко-продажба по занятие, с цел печалба, на стоки или
услуги, която се осъществява основно чрез електронни магазини, онлайн
платформа, платформа за обяви, социални мрежи и други подобни

 „Електронен магазин“ е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет
при използване на уеб-браузер или мобилно приложение и чрез който се извършва
продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл.
45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор
от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и
за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода
за плащане.

 Електронните магазини следва да се регистрират в НАП преди започване на
дейността си, както и да подадат информация в 7-дневен срок от преустановяване

 Изключение от задължението за регистрация: например, не се извършват
продажби, за които задължително се издава фискален бон



Регистрация и отчитане на продажба
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 Основно правило за регистрация и отчитане на продажби

 Начинът на плащане от купувача е определящ при съобразяване на изискванията за
регистрация и отчитане на продажбата чрез електронен магазин

 Пощенски паричен превод: на клиента следва да се предостави документ в хартиен
или в електронен вид с предвидените в Наредба Н-18 реквизити и съдържание

 Разграничение между „пощенски паричен превод“, „наложен платеж“ и „разносна
търговия“



Регистрация и отчитане на продажба
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 Неприсъствено плащане с кредитна карта

 Стандартизиран одиторски файл

 Основание за сторно: рекламация, връщане на стока, операторска грешка, при
намаление на данъчната основа и др.

 Регистриране на сторно операция



Административни нарушения
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 НАП установява нарушения чрез:

- контролни покупки

- проверки въз основа на сигнал

- взаимодейстие с други контролни органи

- извеждане на отчети от фискалната памет

- проверка и съпоставка на наличността в касата и отчетения оборот от продажби
чрез фискалното устройство в обекта, както и правилното отразяване на
служебно въведени/изведени суми от/в касата, при наличие на такива операции



Административни наказания
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 Глоба за физически лица

 Глоба за служители

 Глоба за клиенти

 Имуществена санкция за юридически лица

 Принудителна административна мярка „Запечатване“



ПАМ „Запечатвне на обект“
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 Основания за запечатване

- неиздаване на фискален бон

- използване на фискално устройство, което не е одобрено от БИМ и не е
регистрирано в НАП

- неизползване на фискално устройство, въпреки задължение за това

- използване на софтуер за управление на продажби в търговски обекти (СУПТО),
който не е в регистъра на НАП

 Може ли да се наложи ПАМ „Запечатане“ на електронен магазин?



Отговорност на управители и служители 
спрямо дружеството
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 Имуществена отговорност на управител спрямо дружеството

- Отговорност за причинени вреди. Ангажира се с решение на общото събрание
(едноличния собственик) и се реализира по съдбен път

 Имуществена отговорност на служителя

- отговорност за умишлено причинени вреди (ЗЗД)

- оговорност за вреди по небрежност, причинени по повод изпълнение на 
трудовите задължния на служитeля (КТ)

- отговорност на служител, на когото е възложено като трудово задължение да 
събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности от 
името на работодателя



Ревизии и правна защита
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 Начало на контролно производство

 Изпращане на стоката  Еконт, Спийди

 Използване на акаунта на дружството от трети лица

 Иползване на СУПТО

 Защита по административен и съдебен ред

 Покани на НАП за корекции на данъчни декларации

 Обезпечения и присъединяване на държавата по висящи изпълнителни 
производства

 Отговорност на дружеството, управителя и съдружниците за задължения на 
дружеството



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Валентин Савов
Партньор / Адвокат
Савов & Партньори
Тел.: 0886 354 656
vsavov@law-tax.bg
1000 София
Ул. „Хаджи Димитър“ 12

mailto:valsavov@gmail.com


Партньорство с TPA
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Савов и Партньори установи партньорство с TPA – международен консултант в 
сферата на данъчното облагане, счетоводството и одита. 
TPA е водещ консултант в данъчното облагане и одита.
Услугите, предоставяни от TPA в сферата на:
 Данъчното консултиране;
 Одит;
 Счетоводство.
Групата на TPA има около 1 700 служители в 11държави в централна и, южна и 
източна Европа: Австрия, Албания, България, Хърватска, Чешка република, Унгария, 
Черна Гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. 

TPA Group е независим член на Baker Tilly Europe Alliance и предоставя услуги на 
своите клиенти чрез международната си мрежа от адвокати, данъчни консултанти, 
счетоводители, одитори и бизнес консултанти. 

  



www.tpa-group.bg www.tpa-group.com

TPA Group

В мрежата на Baker Tilly International Network, TPA Group и Baker Tilly in Germany формират Алианса „Baker Tilly Europe 
Alliance“.
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Network
Savov & Partners has an extensive network of affiliated and “best friend” law and accounting firms and business 
consultants. The network covers Europe, Asia, North and South America, Middle East and most of the offshore 
jurisdictions. 

Europe
Andorra
Belgium
Guernsey
Jersey
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Liechtenstein
Luxembourg
Slovakia
Slovenia

Europe
Malta
Monaco
Netherlands
Dutch Antilles
Norway
Portugal
San Marino
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Albania
Austria
Belarus
Bosnia and 
Herzegovina
Croatia
Czech Republic
Hungary

Europe
Estonia
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro
Poland
Romania
Russia
Serbia
Turkey
Ukraine

Asia - Pacific
China
Hong Kong
India
Japan
Malaysia
Singapore
South Korea
Thailand

Middle East
Bahrain
Israel
Qatar
Saudi Arabia
United Arab 
Emirates

North America
Canada
Mexico
United States

South America
Bermuda
Brazil
British Virgin 
Islands
Panama



SAVOV & PARTNERS
1000 SOFIA, 12 HADZHI DIMITAR STR.

E:   OFFICE@LAW-TAX.BG
E:   VSAVOV@LAW-TAX.BG
W:  WWW.LAW-TAX.BG

T:    + 359 886 354 656
T:    0700 70 550
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