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ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената 

стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на 

продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 

г.) 

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАГ1 с вх. № 24-35-8/23.03.2017 г. е 

изложена следната фактическа обстановка: 

Дружество ще получава плащалия от клиенти по извършени от него доставки чрез 

PayPal. Паричните суми, които плащат клиентите, не постъпват по байковата 

сметка на дружеството, а в сметка на PayPal, откъдето впоследствие дружеството 

ги прехвърля в банковата си сметка. До момента на прехвърлянето тези пари ие 

могат да се ползват от дружеството. Всеки месец PayPal предоставя информация 

на дружеството какви парични суми са постъпили по аккаунта на дружеството, но 

дружеството няма информация дали това е чистата парична сума или е след 

удържани такси от PayPal. 

В тази връзка въпросите Ви по същество са: 

1. В кой момент трябва да се начисли прихода от продажба н съответно данъка 

върху добавената стойност: при постъпване на паричната сума от клиента в 

PayPal сметката или при прехвърляне на паричната сума от PayPal сметка към 

банковата сметка на дружеството? 

2. Когато получател по доставката е физическо лице, което не желае да 

предостави лични данни, задължено ли е дружеството да документира доставката 

като издаде фактура? 

 3. Дружеството следва ли да издава фактура за всяка извършена доставка? 

 4. В случай че плащането на доставката е в брой, трябва ли да се издава касова 

бележка или тези постъпления се отчитат от дружеството с отчет за извършените 

продажби за всеки данъчен период? 
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Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата 

нормативна уредба, на основание чл. 10, an. 1, т. 10 от Закона за Националната 

агенция за приходите, изразявам следното становище по зададените от Вас 

въпроси: 

По първи, втори и трети въпрос: 

Съгласно чл. 25, ал. I и 2 от ЗДДС данъчно събитие по смисъла на този закон е 

доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон 

лица. Данъчното събитие възниква па датата, на която собствеността върху 

стоката е прехвърлена или услугата е извършена. В този смисъл, освен ако не 

попадат в изключенията, регламентирани в чл. 25, ал. 3 и 4 от ЗДДС, данъчното 

сьбитие за извършена доставка от дружеството на стока или услуга възниква на 

датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е 

извършена, независимо кога е постъпило плащането по доставката по сметка на 

дружеството в PayPal и кога е прехвърлено това плащане от PayPal сметката към 

байковата сметта на дружеството. Иа датата на възникване на даньчното събитие 

данъкът върху добавената стойност става изискуем за облагаемите доставки и 

възниква задължение за регистрираното лице да го начисли (чл. 25, ал. 6, т. 1 от 

ЗДДС). 

Съгласно чл. 25, ал. 7 от ЗДДС когато, преди да е възникнало данъчно събитие по 

ал. 2 от същия закон, се извърши цялостно или частично авансово плащане по 

доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на 

плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вьтреобщностна 

доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на 

извършеното плащане. В случая, изложен в запитването клиентите на 

дружеството плащат по сметка на PayPal, като в правомощията на дружеството е 

да ги прехвърли от тази сметка по собствена банкова такава. Това обстоятелство 

предполага наличието на достъп от страна на дружеството до сметката в PayPal. 

Предвид това н доколкото липсва информация относно договорните условия с 

PayPal следва да се приеме, че когато преди да е възникнало данъчно събитие по 

доставка се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставката, 

данъкът става изискуем при получаване на плащането no PayPal сметката. 

Дружеството следва да документира извършените от него доставки с издаване на 

фактури при извършването им или при получаване на авансово плащане преди 

това не по-късно от 5 дни от датата па възникване на данъчното събитие за 

доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-кьсно от 5 дни от датата на 

получаване на плащането (чл. 113 от ЗДДС). За доставка, по която получателят е 

данъчно незадьлжено физическо лице фактура може да не се издава (чл. 113, ал. 3, 

т. I от ЗДДС). За доставките, за които издаването на фактура не е задължително, 

дружеството като регистрирано по ЗДДС лице, би следвало да съставя отчет за 

извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за 

съответния данъчен период (чл. 119 от ЗДДС). Отчетът за извършените продажби 

се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. 
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По избор може да се съставят отделни отчети за извършените продажби за всскн 

ден от данъчния период и/или за всеки обект. 

По четвърти въпрос: 

Условията и редът, по който се издават фискални касови бележки е 

регламентиран в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби 

в търговските обекти чрез фискални устройства. 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да 

регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или 

от търговски обект чрез издаване на фискални касова бележка от ФУ или касова 

бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на нари в 

наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен 

паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на 

Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски 

паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на 

пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги/ 

По силата на чл. 25, ал. I, т. 1 от Наредба Н-18/2006 r., независимо от документи-

рането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава 

фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко 

плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен 

превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен 

превод. 

По аналогично запитване Национална агенция за приходите отправи запитване до 

Българска народна банка (БНБ) доколко плащанията, извършвани чрез PayPal, 

могат да бъдат определени като плащания чрез кредитен превод, директен дебит 

или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга. 

Българска народна банка (БНБ) с уведомила НАП, че плащанията през PayPal се 

извършват от PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cic S.C.A, която е кредитна институция, 

лицензирана в държава членка на Европейския съюз - Люксембург. Сред 

сделките, които са включени в уведомлението, относно извършване на дейност на 

територията на Република България е издаването на електронни пари. 

Електронните пари по смисъла на чл. 76, ал. 2 от Закона за платежните услуги н 

платежните системи (ЗПУПС) са парична стойност, съхранявана в електронна, 

включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава 

се при получаване на средствата с цел извършване на платежна операция и се 

приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни 

пари. В този смисъл паричната стойност на електронните пари може да се 

съхранява на карта (предплатена карта) или на сървър (като достъпът се 

осъществява чрез интернет). 
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Операциите с електронни пари не следва да бъдат приравнявани към платежните 

операции, свързани с изпълнение на кредитен превод, директен дебит или 

наличен паричен превод, които представляват отделни платежни услуги по 

смисъла на чл. 4 от ЗПУПС. Кредитният превод, директният дебит и наличният 

паричен превод са платежни услуги, които могат да се използват за операциите по 

прехвърляне на средства от платеца към издателя на електронни пари и от 

издателя на електронни пари към получателя, във връзка с издаването н обратното 

изкупуване на електронните пари. 

На основание цитираните разпоредби и отговорът на БНБ, при извършване на 

продажби, които са платени чрез електронни пари чрез PayPal за дружеството 

съществува задължението за регистриране и отчитане на продажбите чрез 

фискално устройство. 

 

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА                       /П/ 

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ: 

/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/ 


