
 

Проект! 
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. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., 

бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и  54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 

2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС 

- бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.)     

§ 1. В чл. 3 се създават ал. 11 - 15: 

„(11) Лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за 

собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно 

прикрепени към земята резервоари, е длъжно да регистрира и  отчита зареждането по реда на ал. 

2 и 3.  

(12) Лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за 

собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни цистерни), е длъжно да регистрира и отчита 

зареждането чрез ЕСФП съгласно раздел VІ на приложение № 2, с изключение на нивомерна 

измервателна система.   

(13) Алинея 11 не се прилага, когато поради специфични технически характеристики на 

съоръженията и/или инсталациите за производство или отопление, същите не могат да бъдат 

оборудвани с ЕСФП. Невъзможността се доказва пред НАП с протокол, издаден от компетентен 

орган.    

(14) Алинеи 11 и 12 не се прилагат за зареждане на течни горива от съд/съдове за 

съхранение с обща вместимост до 500 литра, като общото  заредено количество гориво за 

календарната година не трябва да превишава 2000 литра.  

(15) В случаите по ал. 13 и 14, лицата подават данни за получените количества горива, 

като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.“  

 

§ 2. В чл. 59а, ал. 1 думите „чл. 118, ал. 7, 8, ал. 9, т. 1 и ал. 10 ЗДДС“ се заменят с „чл. 

118, ал. 7 и 10 ЗДДС“. 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 3. До 31 януари 2015 г. органите по приходите на Националната агенция за приходите 

извършват първоначални проверки на данъчно задължените лица, които зареждат течни горива  

за собствени нужди по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС. В случаите на констатирано несъответствие с 

изискванията на чл. 3, ал. 11 и 12, на данъчно задълженото лице се дава едномесечен срок за 

привеждане на дейността му по зареждане на течни горива за собствени нужди в съответствие с 

изискванията на наредбата. За извършените проверки се съставя протокол.    
 

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

                                           

  

     МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

                                                                                                         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ  
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