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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за фискалните устройства




Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за одобряване, въвеждане в експлоатация, регистрации, отчитане и сервизно обслужване на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, както и отношенията, свързани с използването им.
(2) Всички изключения от ал. 1 са уредени в този закон.

Основни понятия
Чл. 2. (1) Фискалното устройство (ФУ) е устройство за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет. Разрешени за разпространение и използване са само ФУ от одобрен за страната тип.
(2) Фискалните устройства са:
1.	електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП); 
2.	фискални принтери (ФПр); 
3.	електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез одобрени по смисъла на  Закона за измерванията  средства за измерване на разход.
(3) Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ извършването на продажба на стока или услуга, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер или с банкова карта, издаден от ФУ от одобрен тип със заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системният бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД). 

Лица, задължени да използват  ФУ
Чл. 3. (1) Всяко лице, което продава стоки или извършва услуги във или от търговски обект, е длъжно да използва за регистрирането и отчитането им ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.  
(2) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да използва ЕСФП за регистриране и отчитане на продажбите, включително за платените по банков път. 

Освободени лица
Чл. 4. (1) Не са длъжни да използват ФУ лица, извършващи следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. продажби на собствена непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са регистрирани по Търговския закон (ТЗ), в търговски обекти на открито, с изключение на продажби от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища; 
3. продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването им номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г. и бр. 8 от 2001 г.);
4. продажби на самолетни билети;
5. производство и продажба на вещи, свързани с богослужебната дейност, ритуалите и обредите, от Българската православна църква и от лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията; 
6. отдаване под наем от физически лица, които не са регистрирани по ТЗ;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, при условие че занаятчиите са пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, извършват услугите с личен труд и не са регистрирани по ТЗ;
8. упражняване на свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.
(2) Лицата, извършващи дейност по  ал. 1, с изключение на тези по т. 1–5, са длъжни да регистрират и отчитат  продажбите на стоки и услуги с касови бележки от кочан по чл. 33, ал. 1. 
Чл. 5. Не са длъжни да използват ФУ:
1. държавната администрация, учрежденията и общините за извършваните от тях дейности или продажби в качеството им на орган на държавната или местната власт, за които същите не са данъчно задължени лица по Закона  за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
2. банките, когато извършват банкови или валутни сделки; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от ТЗ.
Чл. 6. (1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1.	регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;
2.	има реализирана от него постоянна електронна връзка с териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) по място на регистрация на лицето за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване (във вид на дневен финансов отчет) на търговския обект, за който е одобрена системата;
3.	има внесен или записан капитал по смисъла на ТЗ или реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 10 000 000 евро, ако е чуждестранно лице.
(2) При неизпълнение на някое от условията по ал. 1 и при установено нарушение на закона с влязъл в сила акт правото по ал. 1 се отнема със заповед на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН), издадена по реда на чл. 11. 
(3) Лице по ал. 1, на което е наложена административнонаказателна санкция за неспазване разпоредбите на закона, има право да кандидатства за издаване на свидетелство за одобряване на ИАСУТД след изтичането на една година от влизането в сила на наказателното постановление.


Глава втора
ОДОБРЯВАНЕ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА

Кандидатстване за одобряване на тип фискално устройство
Чл. 7. (1) Фискално устройство от одобрен тип е устройство, което отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно приложението, има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписано в регистър по чл. 9,  ал. 9.
(2) За одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в ДАМТН или в обекта, когато изпитването е в реални условия, нефискализиран образeц от съответния тип за изпитване заедно с писмена заявка-декларация по образец, обнародван в “Държавен вестник”, придружена от следните документи на български език:
1. инструкция за монтаж и експлоатация;
2. сервизно описание;
3. фирмен проспект;
4. паспорт;
5. тест-програма за функционална проверка на ФУ и на комплектуващите го технически средства;
6. ръководство за органа на НАП; 
7. образец от фирмената пломба на ФУ и на модула фискална памет;
8. декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление 
№ 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2003 г. и бр. 65 от 2004 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г.);
9. актуална фирмена регистрация (удостоверение за актуално състояние, удостоверение за данъчна регистрация, БУЛСТАТ).
(3) За одобряване на програмни модификации на одобрен тип ФУ производителите или вносителите предоставят в ДАМТН образец на ФУ и документите по ал. 2.
(4) За одобряване на ИАСУТД лицата представят заявка-декларация по ал. 2, пълно техническо и функционално описание на системата на български език и документите за изпълнение на изискванията по чл. 6, ал. 1, 
т. 3 и по чл. 7, ал. 2, т. 9. 

Изпитване и одобряване на тип ФУ
Чл. 8. (1) Производството по  одобряване на тип ФУ включва: 
1. преглед на документите по чл. 7, ал. 2;
2. изпитване за съответствие с техническите и функционалните изисквания съгласно приложението;
3. издаване на свидетелство за одобряване на тип.
(2) За одобряване на тип ФУ и за справки от регистър по чл. 9, 
ал. 9 се заплащат такси съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19 и 27 от 2003 г. и бр. 33 и 104 от 2004 г.).
Чл. 9. (1) Изпитването за проверка на съответствието с техническите и функционалните изисквания съгласно приложението се извършва от ДАМТН с участието на междуведомствената комисия по ал. 5, както следва:
1. за електронните касови апарати с фискална памет и ФПр - в лабораторни условия в ДАМТН, като изпитването на ФПр се извършва в конфигурация с персонален компютър под управлението на софтуер;
2. за електронните системи с фискална памет - централното регистриращо устройство на ЕСФП се изпитва в лабораторни условия в ДАМТН заедно с включено в състава на ЕСФП измервателно средство за разход на течни горива, след което ЕСФП се изпитва в реални условия (на обекта);
3. за локална мрежа - в реални условия на обекта (на мястото за експлоатация на мрежата), като се следи регистрацията на продажби да се извършва само чрез одобрени типове ФУ;
4. за ИАСУТД - в реални условия на обекта (на мястото за експлоатация на системата), като се следи за осъществяването на пълен контрол върху движението на стоките и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към ТД на НАП по място на данъчна регистрация на лицето по реализирана постоянна електронна връзка.
(2) За програмни модификации се провеждат само функционални изпитвания.
(3) Ако към ФУ има възможност да се включват средства за измерване, те следва да са изпитани, одобрени и вписани в държавния регистър на средствата за измерване.
(4) Ако към ФУ има възможност да се включат средства за измерване или други устройства за въвеждане на вида и количеството на стоките, тези устройства не трябва да променят функциите на ФУ, което се доказва чрез функционални изпитвания.
(5) В междуведомствената комисия по ал. 1 се включват по един представител на Министерството на финансите, Министерството на икономиката  и ДАМТН, определени със съвместна заповед на министъра на финансите, министъра на икономиката и председателя на ДАМТН. Със заповедта се определя и по един резервен член на комисията за съответното ведомство.
(6) За изпитването ДАМТН издава протокол в предварително съгласуван със заявителя срок, но не по-късно от 60 дни от датата на предоставянето на образеца от типа ФУ и на документите по чл. 7, ал. 2. Членовете на комисията по ал. 5 могат да изискват допълнителна информация или да върнат изпитвания образец за отстраняване на несъответствия с изискванията на закона.  В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от датата на предоставянето на допълнителната информация и/или образеца.
(7) Въз основа на резултатите от изпитването за съответствие на типа ФУ комисията по ал. 5 в 7-дневен срок от издаването на протокола по ал. 6 представя на председателя на ДАМТН становище по образец. 
(8) Председателят на  ДАМТН:
1. издава свидетелство по образец за одобряване на типа ФУ и го вписва в съответния регистър по чл. 9, ал. 9 - при положително становище на междуведомствената комисия;
2. издава свидетелство по образец за одобряване на локална мрежа от ФУ или ИАСУТД за обекта, в който е изпитана, и го вписва в съответния регистър по чл. 9, ал. 9 - при положително становище на междуведомствената комисия;
3. мотивирано отказва издаването на свидетелство за одобряване на типа ФУ, локалната мрежа от ФУ или ИАСУТД - когато не са представени необходимите документите по чл. 7 или комисията е изразила отрицателно становище при установено несъответствие с изискванията.
(9) Държавната агенция за метрология и технически надзор води публични регистри, в които вписва свидетелствата на одобрените локални мрежи от ФУ и ИАСУТД за обектите,  в които са изпитани, и типове ЕКАФП, ФПр, ЕСФП. 
(10) Образците по ал. 7 и ал. 8, т. 1 и  2 се обнародват в „Държавен вестник”. 
Чл. 10. (1) Свидетелството по чл. 9, ал. 8, т. 1 се издава за срок 
10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ. С изтичането на срока или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не се считат от одобрен тип. 
(2) Фискалните устройства, които са в експлоатация преди изтичането на 10-годишния срок, се считат за устройства от одобрен тип, ако няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ. 
(3) При условията и по реда на чл. 7, 8 и 9 срокът на свидетелството може да бъде продължен по заявка на производителя или вносителя.

Отмяна на одобряването на типа
Чл. 11. (1) Председателят на ДАМТН отменя със заповед одобряването на типа, когато:
1.	се установи несъответствие на ФУ с изискванията съгласно приложението, което не може да се отстрани;
2.	въпреки възможността за отстраняване на несъответствието производителят или вносителят не го е отстранил в срока по чл. 55, ал. 6.
(2) В 7-дневен срок от издаването на заповед по ал. 1 ДАМТН уведомява производителя или вносителя и Централното управление (ЦУ) на НАП. Отмяната се вписва в съответния регистър по чл. 9, ал. 9.
(3) Разпространените и въведените в експлоатация ФУ, одобряването на типа на които е отменено, се считат от одобрен тип, освен ако несъответствието влияе на фискалните им функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите.

Експертиза на фискално устройство
Чл. 12. (1) Експертиза на ФУ е проверка за съответствието на устройството с одобрен тип ФУ. 
(2) Основание за извършване на експертиза е:
1. съмнение за променено вътрешно програмно осигуряване (фърмуер);
2. установени разлики между оборотите в дневните отчети, отчетите от ФП и в контролните ленти;
3. установени нередности в работата на ФУ в конфигурация с други устройства;
4. съмнения за истинността на натрупания във ФП оборот;
5. други.
(3) При наличие на основание по ал. 2 орган на НАП изпраща мотивирано предложение за извършване на експертиза и предава на ДАМТН с протокол устройството, а в случай че обектът на експертиза е част от  конфигурация - и устройствата в конфигурацията. Органът на НАП предава паспорта на устройството, а при необходимост и книгата за дневните финансови отчети, контролните ленти и др. 
(4) Срокът за извършване на експертиза е 7 работни дни считано от датата на предаване на устройството за експертиза. 
(5) За резултатите от експертизата ДАМТН издава заключение, което съдържа:
1. данни за органа на НАП, предложил експертизата; 
2. основанието за извършване на експертизата; 
3. обект на експертизата (тип, индивидуални номера на ФУ, собственик и др.);
4. опис на устройствата в конфигурацията, когато обектът на експертиза е част от  конфигурация; 
5. опис на документите, включени към експертизата;
6. състояние на устройството при започване на експертизата;
7. списък на използваните технически средства за експертизата; 
8. извършените експертни действия; 
9. констатациите на експертизата. 
(6) След извършването на експертизата ДАМТН предава на органа на НАП, който я е предложил, заключението заедно с устройството по ал. 5, 
т. 3 и 4 и документите по ал. 3. 

Задължения на производителите или вносителите при разпространяване на фискални устройства
×ë. 13. (1) Ïðîèçâîäèòåëÿò èëè âíîñèòåëÿò íà ÔÓ å äëúæåí:
1. äà ðàçïðîñòðàíÿâà è/èëè ïðîäàâà ÔÓ ñàìî îò îäîáðåí òèï è ñ îïðåäåëåí ãàðàíöèîíåí ñðîê;
2. äà îñèãóðè ñåðâèçíî îáñëóæâàíå íà óñòðîéñòâàòà â ïðîäúëæåíèå íàé-ìàëêî íà 7 ãîäèíè îò îäîáðÿâàíåòî íà òèïà;
3. äà îñèãóðè îáó÷åíèå íà ñåðâèçíèòå ôèðìè çà ðàáîòà è òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà íà ñúîòâåòíèÿ òèï ÔÓ, êîåòî ñå óðåæäà â äîãîâîðèòå ñúñ ñåðâèçíèòå ôèðìè;
4. äà ïîäàâà çàÿâêà ïî îáðàçåö çà äàâàíå íà èíäèâèäóàëíè íîìåðà íà ÔÓ è íà ôèñêàëíèòå ïàìåòè äî ÖÓ íà ÍÀÏ. Îáðàçåöúò  ñå îáíàðîäâà â „Äúðæàâåí âåñòíèê”;
5. äà âúâåæäà ñúñ ñïåöèàëèçèðàíà àïàðàòóðà èíäèâèäóàëíèòå íîìåðà íà ÔÓ âúâ ôèñêàëíàòà ïàìåò è äà ãè âïèñâà â ïàñïîðòà íà ÔÓ; 
6. äà îáîçíà÷àâà âúðõó òðàéíî ïðèêðåïåíà îò âúíøíàòà ñòðàíà íà êîðïóñà íà âñÿêî ÔÓ ìåòàëíà òàáåëêà ñ äàííè çà íîìåðà è äàòàòà íà ñâèäåòåëñòâîòî ïî ÷ë. 9, àë. 8, ò. 1, òèïà, èíäèâèäóàëíèÿ íîìåð è äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî íà ÔÓ, êàêòî è äðóãè äàííè ïî íåãîâà ïðåöåíêà; ïðè ïðîìÿíà íà äàííèòå, èçïèñàíè âúðõó ìåòàëíàòà òàáåëêà, ñå ïîñòàâÿ íîâà òàáåëêà ñ ïðîìåíåíèòå äàííè è äàòàòà íà ïðîìÿíàòà;
7. äà âîäè ñïèñúê íà íîìåðàòà íà äåìîíòèðàíèòå ìîäóëè ôèñêàëíà ïàìåò; òåçè íîìåðà íå ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ïîâòîðíî;
8. äà ïîäàâà âñåêè ìåñåö äî 15-î ÷èñëî â ÒÄ ïî ìÿñòîòî íà ðåãèñòðàöèÿòà ñè íà òåõíè÷åñêè íîñèòåë (äèñêåòà 3,5’’, CD) èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò äàííè çà ðàç÷åòåíèòå ôèñêàëíè ïàìåòè ïðåç ïðåäõîäíèÿ ìåñåö ñ ôîðìàò è ïàðàìåòðè íà çàïèñà ïî îáðàçåö, îáíàðîäâàí â “Äúðæàâåí âåñòíèê”. Äàííè ñå ïîäàâàò è â ñëó÷àèòå, êîãàòî íÿìà ðàç÷åòåíè ôèñêàëíè ïàìåòè.
(2) Òåðèòîðèàëíàòà äèðåêöèÿ ïî ðåãèñòðàöèÿ íà ïðîèçâîäèòåë èëè âíîñèòåë íà ÔÓ ìîòèâèðàíî îòêàçâà ïðèåìàíå äàííèòå ïî àë. 1, ò. 8, êîãàòî:
1.	íå îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà çà ôîðìàò è/èëè ïàðàìåòðè; 
2.	ëèïñâàò èëè íå ìîãàò äà áúäàò ïðî÷åòåíè. 


Ãëàâà òðåòà
ÈÇÄÀÂÀÍÅ È ÇÀÂÅÐÊÀ ÍÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÑÒÂÀ ÇÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÔÈÑÊÀËÍÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ
×ë. 14. (1) Ïðè âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ è ðàáîòà ñ ÔÓ ëèöåòî ïî ÷ë. 3 òðÿáâà äà èìà ñêëþ÷åí ïèñìåí äîãîâîð çà òåõíè÷åñêî îáñëóæâàíå è ðåìîíò ñ ðåãèñòðèðàíà îò ÄÀÌÒÍ ñåðâèçíà ôèðìà.
(2) Ïðè ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà ïî àë. 1 ñåðâèçíàòà ôèðìà âïèñâà è çàâåðÿâà ñ ïîäïèñ è ïå÷àò â ïàñïîðòà íà ÔÓ ñëåäíèòå äàííè:
1. íàèìåíîâàíèåòî, àäðåñà, èäåíòèôèêàöèîííèÿ íîìåð è òåëåôîíà íà ñåðâèçíàòà ôèðìà;
2. íîìåðà è äàòàòà íà óäîñòîâåðåíèåòî ïî ÷ë. 43, àë. 3;
3. íîìåðà, äàòàòà è ñðîêà íà âàëèäíîñò íà äîãîâîðà.
×ë. 15. (1) Âúâåæäàíåòî â åêñïëîàòàöèÿ íà ÔÓ ñå èçâúðøâà îò ñåðâèçåí òåõíèê íà âïèñàíàòà â ïàñïîðòà ñåðâèçíà ôèðìà â ïðèñúñòâèåòî íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3, êàòî òåõíèêúò å äëúæåí:
1. äà çàïèøå âúâ ôèñêàëíàòà ïàìåò äàòàòà, ÷àñà è ìèíóòàòà íà âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ, êàêòî è èäåíòèôèêàöèîííèÿ íîìåð íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3;  
2. äà âïèøå â ïàñïîðòà íà ÔÓ äàííèòå ïî ò. 1, íàèìåíîâàíèåòî íà ñåðâèçíàòà ôèðìà è òðèòå ñè èìåíà, à ïðè âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ íà ÅÑÔÏ - è òèïà íà ðàáîòåùèòå â îáåêòà ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå íà ðàçõîä íà òå÷íè ãîðèâà.
(2) Ïðè âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ ñåðâèçíàòà ôèðìà èçäàâà ñâèäåòåëñòâî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ ïî îáðàçåö, îáíàðîäâàí â „Äúðæàâåí âåñòíèê”. Ñâèäåòåëñòâîòî ñå èçäàâà â 3 åêçåìïëÿðà, êàòî åäèíèÿò îò òÿõ ñå ñúõðàíÿâà â äîñèåòî ïî ÷ë. 48, àë. 1.
(3) Ñâèäåòåëñòâî çà ðåãèñòðàöèÿ ñå èçäàâà è ïðè ïðîìÿíà íà íàèìåíîâàíèåòî èëè íà ïðàâíàòà ôîðìà íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3, èç÷åðïâàíå íà ïîçèöèèòå, îïðåäåëåíè çà ñåðâèçíè ôèðìè â íåãî, êàêòî è ïðè çàãóáâàíå, ïîâðåæäàíå èëè óíèùîæàâàíå  íà ñâèäåòåëñòâîòî.
×ë. 16. (1) Âñÿêà ñåðâèçíà ôèðìà å äëúæíà äà ïîäàâà âñåêè ìåñåö äî 15-î ÷èñëî â ÒÄ ïî ìÿñòîòî íà ðåãèñòðàöèÿòà ñè äàííè çà èçäàäåíèòå ïðåç ïðåäõîäíèÿ ìåñåö ñâèäåòåëñòâà çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ, çà ïðåêúñâàíå èëè çàïî÷âàíå íà ñåðâèçíîòî îáñëóæâàíå, êàêòî è çà ïîëó÷åíè óâåäîìëåíèÿ ïî ÷ë. 20, àë. 1. Äàííèòå ñå ïîäàâàò íà òåõíè÷åñêè íîñèòåë (äèñêåòà 3,5’’, CD) èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò ñ ôîðìàò è ïàðàìåòðè íà çàïèñà ïî îáðàçåö, îáíàðîäâàí â „Äúðæàâåí âåñòíèê”. Äàííè ñå ïîäàâàò è â ñëó÷àèòå, êîãàòî íÿìà èçäàäåíè ïðåç ïðåäõîäíèÿ ìåñåö ñâèäåòåëñòâà çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ èëè ïðè ïðåêúñâàíå/çàïî÷âàíå íà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå èëè ïîëó÷åíè óâåäîìëåíèÿ ïî ÷ë. 20, àë. 1.
(2) Ñëóæèòåëÿò íà ÒÄ ïî ðåãèñòðàöèÿ íà ñåðâèçíàòà ôèðìà îòêàçâà äà ïðèåìå äàííèòå ïî àë. 1, êîãàòî íå îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà çà ôîðìàò è ïàðàìåòðè, ëèïñâàò èëè íå ìîãàò äà áúäàò ïðî÷åòåíè.
(3) Çà óäîñòîâåðÿâàíå íà ïðèåìàíåòî èëè íà îòêàçà çà ïðèåìàíåòî íà äàííèòå ñå èçãîòâÿ ñúîáùåíèå.
(4) Îòêàçúò ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà ÷ë. 92 è ñëåäâàùèòå îò Äàíú÷íèÿ îñèãóðèòåëåí ïðîöåñóàëåí êîäåêñ (ÄÎÏÊ). 

Çàâåðêà íà ñâèäåòåëñòâî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ
×ë. 17. (1) Â 7-äíåâåí ñðîê  îò âúâåæäàíåòî â åêñïëîàòàöèÿ íà ÔÓ ëèöåòî ïî ÷ë. 3 å äëúæíî äà ïðåäñòàâè äâàòà åêçåìïëÿðà îò ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ è êîïèå îò êàñîâàòà áåëåæêà çà âúâåæäàíåòî â åêñïëîàòàöèÿ ïðåä ÒÄ ïî ðåãèñòðàöèÿòà ñè çà çàâåðêà íà ñâèäåòåëñòâîòî. Òåðèòîðèàëíàòà äèðåêöèÿ çàâåðÿâà èëè îòêàçâà äà çàâåðè ñâèäåòåëñòâîòî â ðàìêèòå íà ñúùèÿ äåí. Åäèí åêçåìïëÿð îò çàâåðåíîòî ñâèäåòåëñòâî çàåäíî ñ êîïèåòî îò êàñîâàòà áåëåæêà ñå ñúõðàíÿâàò â äîñèåòî íà ÔÓ â ÒÄ, à äðóãèÿò çàâåðåí åêçåìïëÿð ñå âðúùà íà ëèöåòî. 
(2) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 ìîæå äà ïðåäñòàâè äâàòà åêçåìïëÿðà îò ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ è êîïèå îò êàñîâàòà áåëåæêà îò âúâåæäàíåòî â åêñïëîàòàöèÿ â ñðîêà ïî àë. 1 íà ÒÄ è ïî ïîùàòà. Â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî ÒÄ å äëúæíà äà çàâåðè èëè äà îòêàæå çàâåðêàòà íà ñâèäåòåëñòâîòî. Òåðèòîðèàëíàòà äèðåêöèÿ ñúõðàíÿâà åäèíèÿ çàâåðåí åêçåìïëÿð îò ñâèäåòåëñòâîòî çàåäíî ñ êîïèåòî íà êàñîâàòà áåëåæêà â äîñèåòî íà ÔÓ è èçïðàùà äðóãèÿ çàâåðåí åêçåìïëÿð íà ñâèäåòåëñòâîòî èëè îòêàçà çà çàâåðêà íà àäðåñà çà êîðåñïîíäåíöèÿ ïî ñìèñúëà íà ÄÎÏÊ, àêî òàêúâ íå å ïîñî÷åí íà àäðåñà íà óïðàâëåíèå èëè íà ïîñòîÿííèÿ àäðåñ íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3.
(3) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 íÿìà ïðàâî äà îò÷èòà ïðîäàæáè ÷ðåç ÔÓ, âúâåäåíî â åêñïëîàòàöèÿ ñëåä çàêóïóâàíå èëè ñìÿíà íà ñîáñòâåíîñò, áåç çàâåðåíî ñâèäåòåëñòâî çà ðåãèñòðàöèÿ. 
(4) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî àë. 3 ëèöåòî ïî ÷ë. 3 èìà ïðàâî äà îò÷èòà ïðîäàæáè ÷ðåç ÔÓ äî èçâúðøâàíåòî íà çàâåðêàòà â ñðîêà ïî àë. 1 èëè  2.  

Ïðîìÿíà íà äàííè
×ë. 18. (1) Ïðè ïðîìÿíà íà îáñëóæâàùàòà ñåðâèçíà ôèðìà íîâàòà ñåðâèçíà ôèðìà îòáåëÿçâà òîâà îáñòîÿòåëñòâî âúðõó ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ. 
(2) Ïðè ïðîìÿíà â àäðåñà íà òúðãîâñêèÿ îáåêò ëèöåòî ïî ÷ë. 3: 
1. óâåäîìÿâà ïèñìåíî â 7-äíåâåí ñðîê îò äàòàòà íà íàñòúïâàíå íà ïðîìÿíàòà ÒÄ ïî ðåãèñòðàöèÿòà ñè, êàòî ïîñî÷âà äàííèòå íà ÔÓ, àäðåñà íà òúðãîâñêèÿ îáåêò, â êîéòî ùå ãî èçïîëçâà, è äàòàòà íà ïðîìÿíàòà;
2. îòðàçÿâà íà ïúðâà ñòðàíèöà íà êíèãàòà çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè àäðåñà íà òúðãîâñêèÿ îáåêò â äåíÿ íà íàñòúïâàíå íà ïðîìÿíàòà.

Èçâåæäàíå îò åêñïëîàòàöèÿ íà ÔÓ
×ë. 19. (1) Èçâåæäàíå îò åêñïëîàòàöèÿ íà ÔÓ ñå èçâúðøâà: 
1. ïî èíèöèàòèâà íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3, ïðè êîåòî ñå äåìîíòèðà ôèñêàëíàòà ïàìåò;
2. ïðè áðàêóâàíå íà ÔÓ ïî èíèöèàòèâà íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3, ïðè êîåòî ñå äåìîíòèðà ôèñêàëíàòà ïàìåò è óñòðîéñòâîòî íå ìîæå äà áúäå èçïîëçâàíî.
(2) Çà äàòà íà èçâåæäàíå îò åêñïëîàòàöèÿ ñå ñ÷èòà äàòàòà íà çàâåðêàòà îò ÒÄ íà ïðîòîêîëà çà äåìîíòàæ íà ôèñêàëíàòà ïàìåò.

Çàäúëæåíèÿ çà óâåäîìÿâàíå ïðè çàãóáâàíå, ïîâðåæäàíå èëè óíèùîæàâàíå íà ñâèäåòåëñòâîòî èëè ïàñïîðòà íà ÔÓ
×ë. 20. (1) Ïðè çàãóáâàíå, ïîâðåæäàíå èëè óíèùîæàâàíå íà ñâèäåòåëñòâî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ ëèöåòî ïî ÷ë. 3 å äëúæíî â 3-äíåâåí ñðîê äà óâåäîìè îáñëóæâàùàòà ñåðâèçíà ôèðìà çà èçäàâàíå íà íîâî ñâèäåòåëñòâî.
(2) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 å äëúæíî äà ïðåäñòàâè ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ â 7-äíåâåí ñðîê îò èçäàâàíåòî ìó çà çàâåðêà â ÒÄ ïî ðåãèñòðàöèÿòà ñè.  Ñâèäåòåëñòâîòî ñå çàâåðÿâà ïî ðåäà íà ÷ë. 17. 
(3) Ïðè çàãóáâàíå, ïîâðåæäàíå èëè óíèùîæàâàíå íà ïàñïîðòà íà ÔÓ ëèöåòî ïî ÷ë. 3 å äëúæíî â 3-äíåâåí ñðîê äà óâåäîìè ïèñìåíî ÒÄ ïî ðåãèñòðàöèÿòà ñè.
(4) Äóáëèêàò íà ïàñïîðòà íà ÔÓ ñå èçäàâà îò ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ ïî èñêàíå íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 ñëåä ïðåäñòàâÿíåòî íà äîêóìåíò, çàâåðåí îò ÒÄ ïî àë. 3, ÷å å óâåäîìåíà çà ñúáèòèåòî. Âúðõó ïàñïîðòà ñå îòáåëÿçâà, ÷å å äóáëèêàò.

Áàçà äàííè çà ÔÓ
×ë. 21. Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå ñúçäàâà è ïîääúðæà áàçà äàííè çà  ÔÓ. 

Ñìÿíà íà ôèñêàëíà ïàìåò
×ë. 22. (1) Ôèñêàëíàòà ïàìåò íà ÔÓ ïîäëåæè íà ñìÿíà ïðè: 
1. ïðåïúëâàíåòî é;
2. ñìÿíà íà ñîáñòâåíèêà;
3. ñìÿíà íà ïðîãðàìíîòî îñèãóðÿâàíå;
4. ïðåêðàòåíà ðåãèñòðàöèÿòà íà ÔÓ; 
5. áðàêóâàíå íà ÔÓ;
6. ïîâðåäà, êîÿòî íå ïîçâîëÿâà ðàç÷èòàíåòî é;
7. ãðåøêà â îïðåäåëåí áëîê;
8. ãðåøêà ïðè âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ íà ÔÓ;
9. äåìîíòàæà é, ñëåä èçïèòâàíå íà ÅÑÔÏ.
(2) Ñìÿíàòà íà ôèñêàëíàòà ïàìåò ñå èçâúðøâà îò ñåðâèçåí òåõíèê íà âïèñàíàòà â ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ ñåðâèçíà ôèðìà.
(3) Ñåðâèçíèÿò òåõíèê ñúñòàâÿ â ïðèñúñòâèåòî íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 è ìó ïðåäàâà ïðîòîêîë çà äåìîíòàæ íà ôèñêàëíàòà ïàìåò ïî îáðàçåö. Ïðîòîêîëúò ñå ñúñòàâÿ â 4 åêçåìïëÿðà, ñúäúðæà äàííè çà ïðè÷èíàòà çà äåìîíòàæ è ñå îòðàçÿâà â ïàñïîðòà íà ÔÓ. Îáðàçåöúò ñå îáíàðîäâà â „Äúðæàâåí âåñòíèê”.
(4) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå ïðåäñòàâÿ ÷åòèðèòå åêçåìïëÿðà â ÒÄ ïî ðåãèñòðàöèÿòà ñè çàåäíî ñúñ ñúêðàòåíè îò÷åòè íà ôèñêàëíàòà ïàìåò ïî ãîäèíè çà ðàáîòíèÿ é ïåðèîä â ñðîê 3 ðàáîòíè äíè îò ñúñòàâÿíåòî íà ïðîòîêîëà. 
(5) Òåðèòîðèàëíàòà äèðåêöèÿ çàâåðÿâà â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 åêçåìïëÿðèòå íà ïðîòîêîëà â äåíÿ íà ïîäàâàíåòî. Åêçåìïëÿð îò ïðîòîêîëà çàåäíî ñ îò÷åòèòå ñå ñúõðàíÿâà â äîñèåòî íà ÔÓ â ÒÄ, à îñòàíàëèòå ñå âðúùàò íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3. 
(6) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 ñúõðàíÿâà åäèí åêçåìïëÿð îò ïðîòîêîëà â êíèãàòà çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè íà ñòðàíèöàòà íà äàòàòà íà ñúñòàâÿíå íà ïðîòîêîëà, à äðóãèòå ïðåäàâà íà ñåðâèçíèÿ òåõíèê â ñðîê 3 ðàáîòíè äíè îò äàòàòà íà ïîëó÷àâàíå ïî àë. 4.
(7) Ñåðâèçíèÿò òåõíèê ïðåäàâà ïî åäèí åêçåìïëÿð îò ïðîòîêîëà çà äåìîíòàæ íà ôèñêàëíàòà ïàìåò íà ÄÀÌÒÍ è íà ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ íà ÔÓ, à äåìîíòèðàíèÿò ìîäóë ôèñêàëíà ïàìåò ïðåäàâà íà:
1. ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ íà ÔÓ, àêî íÿìà íàðóøàâàíå íà ôàáðè÷íàòà ïëîìáà íà ôèñêàëíàòà ïàìåò è/èëè âúíøíî âúçäåéñòâèå âúðõó ìîäóëà ôèñêàëíà ïàìåò, â ñðîê 3 ðàáîòíè äíè îò ïîëó÷àâàíåòî íà ïðîòîêîëà ïî àë. 6, èëè
2. Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð, àêî èìà íàðóøàâàíå íà ôàáðè÷íàòà ïëîìáà è/èëè âúíøíî âúçäåéñòâèå âúðõó ìîäóëà ôèñêàëíà ïàìåò, â ñðîêà ïî àë. 6, à íà ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ íà ÔÓ ïðåäàâà ïðîòîêîë çà ïðåäàäåíèÿ ìîäóë ôèñêàëíà ïàìåò, èçäàäåí îò ÄÀÌÒÍ.
(8) Ñëåä ñìÿíàòà íà ôèñêàëíàòà ïàìåò ñåðâèçíèÿò òåõíèê îòðàçÿâà â ïàñïîðòà íà ÔÓ è â äîñèåòî ïî ÷ë. 48, àë. 1 äàííèòå çà íîâàòà ôèñêàëíà ïàìåò.
(9) Ïðîèçâîäèòåëÿò èëè âíîñèòåëÿò å äëúæåí:
1. äà îñèãóðè ìîíòèðàíåòî íà íîâ ìîäóë ôèñêàëíà ïàìåò â ñðîê 
5 ðàáîòíè äíè îò ïðåäàâàíåòî íà ïðîòîêîëà ïî àë. 7; ïðè áðàêóâàíå íà ÔÓ ôèñêàëíà ïàìåò íå ñå îñèãóðÿâà;
2. äà ðàç÷åòå ôèñêàëíàòà ïàìåò è äà ñúõðàíÿâà ðàç÷åòåíèòå äàííè â 5-ãîäèøåí ñðîê îò ðàç÷èòàíåòî. 
(10) Ïðàâî äà ðàç÷èòà ôèñêàëíàòà ïàìåò èìà ñàìî ïðîèçâîäèòåëÿò èëè âíîñèòåëÿò. Òîâà ïðàâî íå ïîäëåæè íà ïðåõâúðëÿíå.
(11) Âúâåæäàíåòî â åêñïëîàòàöèÿ íà ÔÓ ñëåä ñìÿíà íà ôèñêàëíàòà ïàìåò ñå èçâúðøâà ïî ðåäà íà ÷ë. 15. Âúâåæäàíåòî â åêñïëîàòàöèÿ ñå èçâúðøâà íà äàòàòà íà ìîíòèðàíå íà íîâàòà ôèñêàëíà ïàìåò âúâ ÔÓ ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 19, àë. 1, ò. 1 èëè ïðè ñìÿíà íà ñîáñòâåíèêà.

Äîñèå íà ÔÓ
×ë. 23. (1) Òåðèòîðèàëíàòà äèðåêöèÿ  ïî ðåãèñòðàöèÿ íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 ñúñòàâÿ è âîäè äîñèå íà ÔÓ êàòî íåðàçäåëíà ÷àñò îò äîñèåòî ïî ÷ë. 79 îò ÄÎÏÊ.
(2) Â äîñèåòî íà ÔÓ ñå ñúõðàíÿâàò âñè÷êè äîêóìåíòè, ïîëó÷åíè èëè èçäàäåíè âúâ âðúçêà ñ ðåãèñòðàöèÿòà è åêñïëîàòàöèÿòà ìó. 


Ãëàâà ÷åòâúðòà
ÈÇÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÇÀ ÏÐÎÄÀÆÁÀ ×ÐÅÇ ÔÈÑÊÀËÍÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Çàäúëæåíèÿ è ðåä çà èçäàâàíå íà ôèñêàëíà êàñîâà áåëåæêà
×ë. 24. (1) Íåçàâèñèìî îò äîêóìåíòèðàíåòî ñ ïúðâè÷åí ñ÷åòîâîäåí äîêóìåíò ëèöàòà ïî ÷ë. 3 çàäúëæèòåëíî èçäàâàò ôèñêàëíà êàñîâà áåëåæêà çà âñÿêà ïðîäàæáà, êàêòî ñëåäâà:
1. çà âñÿêî ïëàùàíå ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå, êîãàòî ïëàùàíåòî å ïî áàíêîâ ïúò – ëèöàòà ïî ÷ë. 3, àë. 1;
2. çà âñÿêî ïëàùàíå - ëèöàòà ïî ÷ë. 3, àë. 2.
(2) Ïðè  ðàçíîñíà òúðãîâèÿ ôèñêàëíàòà êàñîâà áåëåæêà ñå èçäàâà îò ëèöåòî ïî ÷ë. 3 è ñå ïðåäàâà íà ðàçíîñâà÷à, êîéòî îò ñâîÿ ñòðàíà ÿ ïðåäîñòàâÿ íà êóïóâà÷à ïðè ïëàùàíåòî.
(3) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 ôèñêàëíàòà êàñîâà áåëåæêà ñå èçäàâà ïðè èçâúðøâàíå íà ïëàùàíåòî. Ëèöàòà ïî ÷ë. 3 ñà äëúæíè åäíîâðåìåííî ñ ïîëó÷àâàíå íà ïëàùàíåòî äà ïðåäîñòàâÿò íà êëèåíòà èçäàäåíàòà ôèñêàëíà êàñîâà áåëåæêà.
(4) Ôèñêàëíàòà êàñîâà áåëåæêà ñå èçäàâà â äâà åêçåìïëÿðà - åäèí çà êëèåíòà (îò áîíîâàòà ëåíòà) è âòîðè çà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 (íà êîíòðîëíàòà ëåíòà).

Èçèñêâàíèÿ êúì ôèñêàëíàòà êàñîâà áåëåæêà
×ë. 25. (1) Ôèñêàëíàòà êàñîâà áåëåæêà ñëåäâà äà å ÷åòèìà, äà ñúîòâåòñòâà íà îáðàçåö, îáíàðîäâàí â „Äúðæàâåí âåñòíèê”, è äà ñúäúðæà çàäúëæèòåëíî ñëåäíèòå ðåêâèçèòè:
1.  íàèìåíîâàíèå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå íà  ëèöåòî ïî ÷ë. 3;
2. íàèìåíîâàíèå è àäðåñ íà òúðãîâñêèÿ îáåêò, à êîãàòî íå å íàëèöå ñòàöèîíàðåí îáåêò - òåêñò „ÁÅÇ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÅÍ ÎÁÅÊÒ”;
3.  ïîðåäåí íîìåð;
4.  èäåíòèôèêàöèîíåí íîìåð íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3;
5.  èìå èëè íîìåð íà êàñèåðà;
6. íàèìåíîâàíèå, êîëè÷åñòâî è ñòîéíîñò ïî âèäîâå çàêóïåíè ñòîêè èëè óñëóãè;
7.  îáùà ñóìà çà ïëàùàíå;
8.	äàòà íà èçäàâàíå;
9.	òåêñò "ÔÈÑÊÀËÅÍ ÁÎÍ";
10. èíäèâèäóàëíè íîìåðà íà ÔÓ è ôèñêàëíàòà ïàìåò.
(2) Âñè÷êè ñóìè, ðåãèñòðèðàíè è íàòðóïâàíè âúâ ÔÓ, ñå èçðàçÿâàò â ëåâîâå è ñòîòèíêè.
×ë. 26. (1) Ëèöàòà ïî ÷ë. 3, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå, êîãàòî èçâúðøâàò äåéíîñò ïî ÷ë. 27, ñà äëúæíè äà ðåãèñòðèðàò âñÿêà ïðîäàæáà íà ñòîêà èëè óñëóãà ïî äàíú÷íè ãðóïè ñïîðåä âèäà íà ïðîäàæáèòå (îáëàãàåìè è îñâîáîäåíè) ñúãëàñíî ÇÄÄÑ, êàêòî ñëåäâà:
1. ãðóïà "À" - çà ñòîêè è óñëóãè, ïðîäàæáèòå íà êîèòî íå ñå îáëàãàò ñ äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò;
2. ãðóïà "Á" - çà ñòîêè è óñëóãè, ïðîäàæáèòå íà êîèòî ñå îáëàãàò ñ äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò;
3. ãðóïà "Â" - çà ïðîäàæáè íà òå÷íè ãîðèâà ÷ðåç èçìåðâàòåëíè ñðåäñòâà çà  ðàçõîä íà òå÷íè ãîðèâà;
4. ãðóïà "Ã" - çà ñòîêè è óñëóãè, ïðîäàæáèòå íà êîèòî ñå îáëàãàò ñúñ ñòàâêà íóëà ïî ÇÄÄÑ.
(2) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 íåçàâèñèìî äàëè å ðåãèñòðèðàíî èëè íå ïî ÇÄÄÑ, çàäúëæèòåëíî ðåãèñòðèðà âñè÷êè ïðîäàæáè ïî äàíú÷íè ãðóïè.
(3) Çàäúëæèòåëíî ñå ïðîãðàìèðàò è ðåãèñòðèðàò ñ íàèìåíîâàíèå è åäèíè÷íà öåíà êàòî îòäåëíè àðòèêóëè ñòîêèòå èëè óñëóãèòå, êîèòî:
1. íå ñå îáëàãàò ñ äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò èëè ñå îáëàãàò ñúñ ñòàâêà íóëà;
2. ñà ñ ôèêñèðàíè ñ íîðìàòèâåí àêò öåíè;
3. ñà ãîðèâà.
×ë. 27. Ïðè èçâúðøâàíå íà ñäåëêè ñ ÷óæäåñòðàííà âàëóòà â íàëè÷íîñò íåáàíêîâèòå ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè è îáìåííèòå áþðà ñà äëúæíè äà ðåãèñòðèðàò âñÿêà ñäåëêà ïî ãðóïè ñïîðåä âèäà é, êàêòî ñëåäâà:
1. ãðóïà "À" - çà îáìÿíà - ïðîäàæáà íà ÷óæäåñòðàííà âàëóòà, ïðè êîÿòî ñòîéíîñòòà íà ñäåëêàòà å ðàâíà íà ïîëó÷åíèòå îò îáìåííîòî áþðî ëåâîâå;
2. ãðóïà "Á" - çà îáìÿíà íà ëåâîâå çà ÷óæäåñòðàííà âàëóòà - ïîêóïêà, ïðè êîÿòî ñòîéíîñòòà íà ñäåëêàòà å ðàâíà íà ïîëó÷åíèòå îò êóïóâà÷à ëåâîâå.
×ë. 28. Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 çàäúëæèòåëíî ïðèêðåïâà ôèñêàëíèòå êàñîâè áåëåæêè çà êîëè÷åñòâàòà ãîðèâî, èçäàäåíè âúâ âðúçêà ñ âúòðåøåí îáîðîò, ïðîâåðêè íà ÄÀÌÒÍ, ïðîáè, îáåçâúçäóøàâàíå è äðóãè ñëóæåáíè îïåðàöèè, êúì ðåãëàìåíòèðàíèòå çà òåçè ñúáèòèÿ äîêóìåíòè. Òåçè äîêóìåíòè  ñà îñíîâàíèå çà íàìàëÿâàíå íà äíåâíèÿ îáîðîò. 

Ñïåöèôè÷íè îïåðàöèè
×ë. 29. (1) Êîðåêöèÿ ïðè âðúùàíå, ïðè ðåêëàìàöèÿ íà ñòîêà èëè ïðè ãðåøíî íàòðóïâàíå ñëåä ïðèêëþ÷åíà ñìåòêà íà êëèåíòà (ñòîðíî îïåðàöèÿ) ñå äîêóìåíòèðà, êàêòî ñëåäâà:
1. ïðè èçïîëçâàíå íà ÔÓ - ÷ðåç èçäàâàíå íà êàñîâà áåëåæêà îò êî÷àí;
2. ïðè èçïîëçâàíå íà ÈÀÑÓÒÄ - ÷ðåç êàñîâà áåëåæêà ñ íàäïèñ “ñòîðíî”.
(2) Äîêóìåíòúò ïî àë. 1, ò. 1 ñúäúðæà ðåêâèçèòèòå ñúãëàñíî ÷ë. 33, àë. 1 è íàäïèñ "ÑÒÎÐÍÎ", íîìåðà, äàòàòà è ÷àñà íà èçäàâàíå íà ôèñêàëíàòà êàñîâà áåëåæêà, ïî ïîâîä íà êîÿòî ñå èçäàâà ñòîðíî äîêóìåíòúò, ïðè÷èíàòà çà ñòîðíî îïåðàöèÿòà è äàííè çà êëèåíòà (èäåíòèôèêàöèîíåí íîìåð, íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå), êîãàòî ïîñëåäíèÿò å åäíîëè÷åí òúðãîâåö èëè þðèäè÷åñêî ëèöå.
(3) Ïðè èçâúðøâàíå íà ïîêóïêà îò èëè ïîä íàáëþäåíèåòî íà îðãàí íà ÍÀÏ (êîíòðîëíà ïîêóïêà) ëèöåòî ïî ÷ë. 3 âðúùà ñóìàòà, êîãàòî ïðåäìåòúò íà ïîêóïêàòà ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí çà òúðãîâñêà ïðîäàæáà è íåãîâàòà ïîòðåáèòåëíà ñòîéíîñò íå å íàìàëÿëà èëè óñëóãàòà íå å êîíñóìèðàíà èçöÿëî èëè ÷àñòè÷íî. Ïðè èçäàäåíà ôèñêàëíà êàñîâà áåëåæêà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 èçâúðøâà ñòîðíî îïåðàöèÿ ïî ðåäà íà àë. 1, êàòî îòáåëÿçâà íîìåðà è äàòàòà íà ñúñòàâåíèÿ ïðîòîêîë çà ïðîâåðêà.
(4) Íå ñå äîïóñêà ñòîðíî îïåðàöèÿ ïðè ïðîäàæáè íà ãîðèâà, íàòðóïàíè ïðåç ÅÑÔÏ, è íà ñòîêè èëè óñëóãè, êîèòî íå ñà ïðîãðàìèðàíè è ðåãèñòðèðàíè ñ íàèìåíîâàíèåòî ñè è ñ åäèíè÷íàòà ñè öåíà, àêî òàêîâà ïðîãðàìèðàíå ñå èçèñêâà ñúãëàñíî ÷ë. 26, àë. 3. 
(5) Ñòîðíî îïåðàöèÿ ïî âðåìå íà ðåìîíò íà ÔÓ ñå èçâúðøâà ïî ðåäà íà àë. 1, ò. 1.
(6) Ñòîðíî îïåðàöèÿ çà ïðîäàæáà, äîêóìåíòèðàíà ñ ôàêòóðà ïî 
÷ë. 32 èëè ÷ë. 53, àë. 2, ñå èçâúðøâà ÷ðåç èçäàâàíå íà êðåäèòíî èçâåñòèå ïî ñìèñúëà íà ÇÄÄÑ.
×ë. 30. Ïðè ïðîäàæáà ïî öåíà ñ îòñòúïêà èëè íàäáàâêà ðåãèñòðàöèÿòà âúâ ÔÓ ñå èçâúðøâà ïî îáÿâåíàòà öåíà, ñëåä êîåòî ñå èçâúðøâà îïåðàöèÿ "ïðîöåíòíà èëè ñòîéíîñòíà îòñòúïêà èëè íàäáàâêà".
×ë. 31. Âñÿêî èçâàæäàíå èëè äîáàâÿíå íà ñóìè îò îáîðîòà íà ÔÓ ñå ðåãèñòðèðà â íåãî, ÷ðåç îïåðàöèèòå “ñëóæåáíî èçâåäåíè” èëè “ñëóæåáíî âúâåäåíè” ñóìè. 

Ôàêòóðè, èçäàâàíè îò ÔÓ
×ë. 32. Ôèñêàëíèòå êàñîâè áåëåæêè ñà è ôàêòóðè ïî ñìèñúëà íà ÇÄÄÑ, àêî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÇÄÄÑ.

Êàñîâè áåëåæêè îò êî÷àí
×ë. 33. (1) Êàñîâàòà áåëåæêà îò êî÷àí, èçäàâàíà â ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè â çàêîíà, ñå èçäàâà â äâà åêçåìïëÿðà, ñúäúðæà äàííèòå ïî ÷ë. 25, àë. 1, ò. 1–8 è ïîäïèñ íà êàñèåðà.
(2) Çà âñÿêî ÔÓ ñå îñèãóðÿâà îòäåëåí êî÷àí ñ êàñîâè áåëåæêè, íà ãúðáà íà êîéòî ïðåäâàðèòåëíî ñå èçïèñâà èíäèâèäóàëíèÿò íîìåð íà óñòðîéñòâîòî.
(3) Êî÷àíúò ñ êàñîâè áåëåæêè ñå ïðîíîìåðîâà è ïðîøíóðîâà îò ëèöåòî ïî ÷ë. 3. Íà ïúðâà ñòðàíèöà â êíèãàòà çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè ñå ïîñî÷âà íà÷àëåí è êðàåí íîìåð íà êàñîâèòå áåëåæêè â êî÷àíà. Íå ñå äîïóñêàò êàñîâè áåëåæêè ñ ïîâòàðÿùè ñå èëè ëèïñâàùè íîìåðà â ðàìêèòå íà êàëåíäàðíàòà ãîäèíà çà åäíî ÔÓ.

×ë. 34. (1) Ïðîäàæáèòå ñå äîêóìåíòèðàò ñ êàñîâè áåëåæêè îò êî÷àí â ñëó÷àèòå íà ñïèðàíå íà çàõðàíâàùîòî íàïðåæåíèå, èçâúðøâàíå íà åêñïåðòèçà íà ÔÓ îò ÄÀÌÒÍ èëè ïðè ïîâðåäà íà ÔÓ çà âïèñàíîòî â ïàñïîðòà âðåìå.
(2) Ïðè ïîâðåäà íà ÔÓ, âêëþ÷èòåëíî íóëèðàíå íà îïåðàòèâíàòà ïàìåò (“ÍÓËÈÐÀÍ RAM”) èëè ïðåïúëâàíå íà ôèñêàëíàòà ïàìåò, ëèöåòî ïî ÷ë. 3 å äëúæíî äà óâåäîìè íåçàáàâíî ñåðâèçíàòà ôèðìà, ñ êîÿòî èìà ñêëþ÷åí äîãîâîð çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå.
×ë. 35. Ïðè ðåãèñòðèðàíà îò ñúîòâåòíèòå îðãàíè êðàæáà íà ÔÓ ðåãèñòðàöèÿòà è îò÷èòàíåòî íà ïðîäàæáèòå â îáåêòà, êúäåòî å èçâúðøåíà êðàæáàòà, ñå èçâúðøâà ñ êàñîâè áåëåæêè îò êî÷àí çà ñðîê íå ïî-äúëúã îò 
7 äíè.

Ãðàæäàíñêè êîíòðîë
×ë. 36. (1) Â ñòàöèîíàðåí òúðãîâñêè îáåêò ëèöåòî ïî ÷ë. 3 å äëúæíî äà ïîñòàâè íà âèäíî çà êëèåíòà ìÿñòî äî ÔÓ:
1. ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ;
2. ñúîáùåíèå,  óâåäîìÿâàùî êëèåíòà  çà  íåãîâîòî  çàäúëæåíèå  äà  ñúõðàíÿâà êàñîâàòà áåëåæêà äî íàïóñêàíå íà òúðãîâñêèÿ îáåêò, è òåëåôîí çà êîíòàêò ñ ÒÄ íà ÍÀÏ ïî ìåñòîíàõîæäåíèå íà òúðãîâñêèÿ îáåêò.
(2) Êëèåíòúò å äëúæåí äà ñúõðàíÿâà êàñîâàòà áåëåæêà äî íàïóñêàíå íà òúðãîâñêèÿ îáåêò. Êîãàòî òúðãîâñêèÿò îáåêò ñå íàìèðà â îáùî ïîìåùåíèå ñ äðóãè òúðãîâñêè îáåêòè èëè íà òåðèòîðèÿòà íà ïàçàð èëè òúðæèùå, çà íàïóñêàíå íà òúðãîâñêèÿ îáåêò ñå ñ÷èòà íàïóñêàíåòî íà îáùîòî ïîìåùåíèå, ñúîòâåòíî íà ïàçàðà èëè òúðæèùåòî.


Ãëàâà ïåòà
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒ ÍÀ ÎÁÎÐÎÒÈÒÅ ÎÒ ÈÇÂÚÐØÅÍÈ ÏÐÎÄÀÆÁÈ

Äåéñòâèÿ âúâ âðúçêà ñ îò÷èòàíå íà ðåãèñòðèðàíèòå ïðîäàæáè
×ë. 37. (1) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 îòïå÷àòâà ïúëåí äíåâåí ôèíàíñîâ îò÷åò ñ íóëèðàíå è çàïèñ âúâ ôèñêàëíàòà ïàìåò çà âñåêè äåí ñ ðåãèñòðèðàíè â óñòðîéñòâîòî ïðîäàæáè. 
(2) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 ñúõðàíÿâà îò÷åòèòå ïî àë. 1 ïî õðîíîëîãè÷åí ðåä â ïðîíîìåðîâàíà è ïðîøíóðîâàíà êíèãà çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè çà êàëåíäàðíàòà ãîäèíà, âîäåíà â åäèíñòâåí åêçåìïëÿð çà âñÿêî ÔÓ è ñúäúðæàùà ñòðàíèöè çà âñåêè êàëåíäàðåí äåí. Íà ïúðâàòà ñòðàíèöà íà êíèãàòà ñå îòðàçÿâàò äàííèòå íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3, íàèìåíîâàíèåòî è àäðåñúò íà òúðãîâñêèÿ îáåêò, îïèñâàò ñå êî÷àíèòå ñ êàñîâè áåëåæêè è äàííèòå îò âúâåæäàíåòî â åêñïëîàòàöèÿ, èíäèâèäóàëíèòå íîìåðà íà ÔÓ, êàêòî è ïðîìåíèòå íà äàííèòå â äåíÿ íà íàñòúïâàíåòî èì.
(3) Ëèöàòà ïî ÷ë. 4, àë. 2 âîäÿò ïðîíîìåðîâàíà è ïðîøíóðîâàíà êíèãà çà äíåâíèòå îáîðîòè çà êàëåíäàðíàòà ãîäèíà. Íà ïúðâàòà ñòðàíèöà â êíèãàòà ñå ïîñî÷âàò äàííèòå íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3, íàèìåíîâàíèåòî è àäðåñúò íà òúðãîâñêèÿ îáåêò, êàêòî è ïðîìåíèòå íà òåçè äàííè â äåíÿ íà íàñòúïâàíåòî èì è íà÷àëíèÿò è êðàéíèÿò íîìåð íà êàñîâèòå áåëåæêè â êî÷àíà. Êíèãàòà ñå ñúõðàíÿâà â òúðãîâñêèÿ îáåêò.
(4) Äíèòå, â êîèòî òúðãîâñêèÿò îáåêò íå å ðàáîòèë, ñå âïèñâàò â êíèãàòà ïî àë. 2 èëè 3 ñ òåêñò "íåðàáîòåí äåí", óäîñòîâåðåí ñ ïîäïèñ.
(5) Äíèòå, â êîèòî íå ñà ðåãèñòðèðàíè ïðîäàæáè, ïîäëåæàùè íà ðåãèñòðàöèÿ ÷ðåç ÔÓ, ñå âïèñâàò â êíèãàòà çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè ñ òåêñò "íÿìà ðåãèñòðèðàíà ïðîäàæáà" çà ñúîòâåòíàòà äàòà, óäîñòîâåðåí ñ ïîäïèñ.
(6) Â ñëó÷àé íà çàãóáâàíå, êðàæáà, óíèùîæàâàíå íà ÔÓ è/èëè íà êíèãàòà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 èëè ÷ë. 4, àë. 2 å äëúæíî â 3-äíåâåí ñðîê äà óâåäîìè çà ñúáèòèåòî ÒÄ ïî ðåãèñòðàöèÿòà ñè, à â ñëó÷àèòå, ñâúðçàíè ñ ÔÓ - è ñåðâèçíàòà ôèðìà. 

Äåéñòâèÿ âúâ âðúçêà ñ îò÷èòàíå íà ïðîäàæáè ñ êàñîâè áåëåæêè îò êî÷àí
×ë. 38. (1) Ïðè ðàáîòà ñ êàñîâè áåëåæêè îò êî÷àí íà ñòðàíèöàòà çà ñúîòâåòíàòà äàòà â êíèãàòà ïî ÷ë. 37, àë. 2 ëèöåòî ïî ÷ë. 3 âïèñâà íà÷àëíèÿ è êðàéíèÿ íîìåð íà èçäàäåíèòå êàñîâè áåëåæêè è îáùèÿ îáîðîò, èç÷èñëåí âúç îñíîâà íà òÿõ, êàêòî è òåêñò, óêàçâàù ïðè÷èíàòà:
1. ðåìîíò íà ÔÓ - “ðåìîíò”;
2. ñïèðàíå íà çàõðàíâàùîòî íàïðåæåíèå çà îïðåäåëåí ïåðèîä - “ñïèðàíå íà íàïðåæåíèåòî”, íà÷àëåí è êðàåí ÷àñ íà ïåðèîäà;
3. êðàæáà íà ÔÓ - “êðàæáà”;
4. åêñïåðòèçà íà ÔÓ îò ÄÀÌÒÍ – “åêñïåðòèçà”.
(2) Ïðè ïîâðåäà íà ÔÓ, âîäåùà äî íóëèðàíå íà îïåðàòèâíàòà ïàìåò (“ÍÓËÈÐÀÍ RAM”), ëèöåòî ïî ÷ë. 3 âïèñâà íà ñòðàíèöàòà çà ñúîòâåòíàòà äàòà â êíèãàòà ïî ÷ë. 37, àë. 2 äàííèòå ïî àë. 1 è îáîðîòà, èç÷èñëåí îò ïîñëåäíèÿ çàïèñàí âúâ ôèñêàëíàòà ïàìåò äíåâåí ôèíàíñîâ îò÷åò äî íàñòúïâàíå íà ïîâðåäàòà ïî êîíòðîëíàòà ëåíòà.   

(3) Ëèöå ïî ÷ë.  4, àë. 2 âïèñâà â êíèãàòà íà ñòðàíèöàòà çà ñúîòâåòíàòà äàòà íà÷àëíèÿ è êðàéíèÿ íîìåð íà èçäàäåíèòå êàñîâè áåëåæêè è îáùèÿ îáîðîò, èç÷èñëåí âúç îñíîâà íà òÿõ. Äíèòå, â êîèòî íå ñà èçâúðøåíè ïðîäàæáè, ïîäëåæàùè íà ðåãèñòðàöèÿ, ñå âïèñâàò â êíèãàòà ñ òåêñò "íÿìà ðåãèñòðèðàíà ïðîäàæáà" çà ñúîòâåòíàòà äàòà, óäîñòîâåðåí ñ ïîäïèñ.

Ïåðèîäè÷íè îò÷åòè
×ë. 39. (1) Â 7-äíåâåí ñðîê îò èçòè÷àíåòî íà âñåêè ìåñåö è íà ãîäèíàòà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 îòïå÷àòâà ñúêðàòåí îò÷åò íà ôèñêàëíàòà ïàìåò íà âñÿêî óñòðîéñòâî â îáåêòà çà ñúîòâåòíèÿ ïåðèîä.
(2) Îò÷åòèòå ïî àë. 1 ñå ñúõðàíÿâàò â êíèãàòà çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè íà ñòðàíèöàòà çà äàòàòà íà ïîñëåäíèÿ äåí îò ïåðèîäà.


Ãëàâà øåñòà
çàäúëæåíèå çà ÑÚÕÐÀÍÿâàíå ÍÀ Äîêóìåíòè

×ë. 40. (1) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 ñúñ ñòàöèîíàðåí òúðãîâñêè îáåêò ñúõðàíÿâà â òúðãîâñêèÿ îáåêò:
1. ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ;
2. ïàñïîðòà íà ÔÓ ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àÿ ïî ÷ë. 48, àë. 6;
3. êîíòðîëíèòå ëåíòè - â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò äàòàòà íà îòïå÷àòâàíå íà ïîñëåäíàòà êàñîâà áåëåæêà íà ñúîòâåòíàòà ëåíòà, ñ èçêëþ÷åíèå íà åëåêòðîííèòå êîíòðîëíè ëåíòè (ÅÊË);	
4. êíèãàòà çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè çà òåêóùàòà ãîäèíà. 
(2) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 å äëúæíî äà ñúõðàíÿâà ÅÊË ïðèêðåïåíà â êíèãàòà çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè íà ñòðàíèöàòà çà äàòàòà íà îòïå÷àòâàíåòî.
(3)  Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 áåç ñòàöèîíàðåí òúðãîâñêè îáåêò ñúõðàíÿâà:
1.	â òúðãîâñêèÿ îáåêò - ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ÔÓ;
2.	â òúðãîâñêèÿ îáåêò - ïàñïîðòà íà ÔÓ, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àÿ ïî ÷ë. 48, àë. 6;
3. íà àäðåñà çà êîðåñïîíäåíöèÿ - êîíòðîëíèòå ëåíòè è êíèãèòå çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè.
(4) Ëèöåòî ïî ÷ë. 3 èëè ïî ÷ë. 4, àë. 2 å äëúæíî äà ñúõðàíÿâà îò÷åòíèòå äîêóìåíòè, âêëþ÷èòåëíî êíèãèòå çà äíåâíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè è êîíòðîëíèòå ëåíòè, â 5-ãîäèøåí ñðîê.
×ë. 41. Ëèöàòà ïî ÷ë. 3 ñà äëúæíè ïðè ïîèñêâàíå îò îðãàí íà ÍÀÏ äà ïðåäîñòàâÿò íåîáõîäèìèòå êëþ÷îâå è/èëè êîäîâå çà ïóñêàíå íà îò÷åòèòå.


Ãëàâà ñåäìà
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÑÅÐÂÈÇÍÈÒÅ ÔÈÐÌÈ È ÑÅÐÂÈÇÍÎ ÎÁÑËÓÆÂÀÍÅ ÍÀ ÔÈÑÊÀËÍÈÒÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

×ë. 42. Ñåðâèçíîòî îáñëóæâàíå íà òèï ÔÓ ñå èçâúðøâà îò ðåãèñòðèðàíà â ÄÀÌÒÍ ñåðâèçíà ôèðìà, ïðèòåæàâàùà óäîñòîâåðåíèå çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå íà ñúùèÿ òèï ÔÓ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ñåðâèçíèòå ôèðìè
×ë. 43. (1) Êàíäèäàòèòå çà ðåãèñòðàöèÿ êàòî ñåðâèçíà ôèðìà íà ÔÓ òðÿáâà äà ñà ðåãèñòðèðàíè ïî ÒÇ ëèöà è äà èìàò ñêëþ÷åí äîãîâîð çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå çà ñúîòâåòíèÿ òèï ÔÓ ñ ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ.
(2) Ëèöàòà ïî àë. 1 ïîäàâàò çàÿâëåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ ïî îáðàçåö, êúì êîåòî ïðèëàãàò:
1. êîïèå îò ñêëþ÷åíèÿ äîãîâîð ñ ôèðìàòà ïðîèçâîäèòåë èëè âíîñèòåë çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå íà ïîñî÷åíè â äîãîâîðà òèïîâå ÔÓ;
2. óäîñòîâåðåíèå çà àêòóàëíî ñúäåáíî ñúñòîÿíèå è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù èäåíòèôèêàöèîííèÿ íîìåð íà ëèöåòî;
3.  ãðàôè÷íî èçîáðàæåíèå íà ñåðâèçíàòà ïëîìáà;
4.  ñïèñúê íà ñåðâèçíèòå òåõíèöè;
5.  äåêëàðàöèÿ ïî îáðàçåö.
(3) Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÀÌÒÍ èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå èçäàâà óäîñòîâåðåíèå ïî îáðàçåö çà ðåãèñòðàöèÿ íà ñåðâèçíà ôèðìà èëè îòêàçâà ìîòèâèðàíî, êîãàòî íå ñà ñïàçåíè èçèñêâàíèÿòà íà àë. 2.
(4) Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð âîäè ïóáëè÷åí ðåãèñòúð íà ôèðìèòå ïî ÷ë. 42.
(5) Îáðàçöèòå ïî àë. 2 è 3 ñå îáíàðîäâàò â „Äúðæàâåí âåñòíèê”.
×ë. 44. Ïðè ïðîìÿíà íà âïèñàíèòå â óäîñòîâåðåíèåòî ïî ÷ë. 43, 
àë. 3 äàííè çà ñåðâèçíàòà ôèðìà è/èëè â ñïèñúêà íà ñåðâèçíèòå òåõíèöè ñåðâèçíàòà ôèðìà óâåäîìÿâà ïèñìåíî ÄÀÌÒÍ â 7-äíåâåí ñðîê îò ïðîìÿíàòà.
×ë. 45. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÀÌÒÍ èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ïðåêðàòÿâà ñúñ çàïîâåä ðåãèñòðàöèÿòà íà ñåðâèçíà ôèðìà, êîãàòî ôèðìàòà ïðåñòàíå äà îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 43, àë. 1 èëè íå ñïàçâà çàäúëæåíèÿòà ñè ïî çàêîíà. Çàïîâåäòà ñå âïèñâà â ðåãèñòúðà ïî 
÷ë. 43, àë. 4 è ñå ñúîáùàâà íà ëèöåòî â 7-äíåâåí ñðîê îò èçäàâàíåòî é. 
(2) Ñåðâèçíà ôèðìà, çà êîÿòî å èçäàäåíà çàïîâåä ïî àë. 1, èìà ïðàâî äà êàíäèäàòñòâà çà ðåãèñòðàöèÿ ñëåä èçòè÷àíåòî íà åäíà ãîäèíà îò èçäàâàíåòî íà çàïîâåäòà.
(3) Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð èçïðàùà êîïèå îò çàïîâåäòà â 3-äíåâåí ñðîê îò èçäàâàíåòî é íà ÖÓ íà ÍÀÏ. 
(4) Ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà äåéíîñòòà ïî èíèöèàòèâà íà ñåðâèçíàòà ôèðìà ÄÀÌÒÍ óâåäîìÿâà â 3-äíåâåí ñðîê ÖÓ íà ÍÀÏ çà ñúáèòèåòî.
(5) Â ñëó÷àèòå íà ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà ïî àë. 1 èëè 4 ñåðâèçíàòà ôèðìà å äëúæíà äà óâåäîìè çà òîâà îáñòîÿòåëñòâî â 14-äíåâåí ñðîê îò èçäàâàíåòî íà çàïîâåäòà ëèöàòà ïî ÷ë. 3, ñ êîèòî èìà ñêëþ÷åí äîãîâîð çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå. 
×ë. 46. Çà ðåãèñòðèðàíå è èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ ïî ÷ë. 43, àë. 3 ñå çàïëàùà òàêñà ñúãëàñíî Òàðèôà ¹ 11 çà òàêñèòå, êîèòî ñå ñúáèðàò â ñèñòåìàòà íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð ïî Çàêîíà çà äúðæàâíèòå òàêñè.

Çàäúëæåíèÿ íà ñåðâèçíèòå ôèðìè
×ë. 47. (1) Ñåðâèçíîòî îáñëóæâàíå ïî âðåìå íà åêñïëîàòàöèÿ íà ÔÓ ñå èçâúðøâà îò ðåãèñòðèðàíà â ÄÀÌÒÍ ñåðâèçíà ôèðìà ïðè ñêëþ÷åí ïèñìåí äîãîâîð ñ ëèöåòî ïî ÷ë. 3. 
(2) Íå ñå äîïóñêà èçâúðøâàíå íà ðåìîíò íà ÔÓ îò ñåðâèçíà ôèðìà, ðàçëè÷íà îò ïîñî÷åíàòà â äîãîâîðà.
(3) Ñåðâèçíîòî îáñëóæâàíå ïî âðåìå íà ãàðàíöèîííèÿ ñðîê å áåçïëàòíî â ðàìêèòå íà ïîåòèòå îò ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ ãàðàíöèè.
×ë. 48. (1) Âñÿêà ñåðâèçíà ôèðìà âîäè íà îò÷åò ÔÓ, êàòî îòêðèâà çà âñÿêî óñòðîéñòâî ñåðâèçíî äîñèå, â êîåòî ñúõðàíÿâà äîêóìåíòèòå, ïîëó÷åíè èëè èçäàäåíè âúâ âðúçêà ñ ðåãèñòðàöèÿòà è ñåðâèçíîòî îáñëóæâàíå. Âïèñâàíåòî â äîñèåòî íà ïðîôèëàêòè÷íèòå ïðîâåðêè è/èëè ðåìîíòè ñå èçâúðøâà â òàáëè÷íà ôîðìà ïî îáðàçåö, îáíàðîäâàí â “Äúðæàâåí âåñòíèê”.
(2) Äàòàòà è ÷àñúò íà ïðèåìàíåòî çà ðåìîíò ñå âïèñâàò â ïàñïîðòà íà ÔÓ è â äîñèåòî ïî àë. 1 â ìîìåíòà íà ïðèåìàíåòî. 
(3) Äàòàòà è ÷àñúò íà çàâúðøâàíåòî íà ðåìîíòà, êàêòî è äàííèòå çà äåôåêòà ñå âïèñâàò â ïàñïîðòà íà ÔÓ è â äîñèåòî ïî àë. 1 ïðè  çàâúðøâàíåòî íà ðåìîíòà. 
(4) Âïèñâàíèÿòà â ïàñïîðòà ñå çàâåðÿâàò ñ ïîäïèñ íà ñåðâèçíèÿ òåõíèê è ñ ïå÷àò íà ñåðâèçíàòà ôèðìà. 
(5) Ñëåä âñåêè ðåìîíò ÔÓ çàäúëæèòåëíî ñå ïëîìáèðà.
(6) Ïðè ïðèåìàíåòî íà ÔÓ çà ðåìîíò â ñåðâèçíàòà ôèðìà ñåðâèçíèÿò òåõíèê ñúñòàâÿ ïðîòîêîë â äâà åêçåìïëÿðà, â êîéòî çàäúëæèòåëíî ïîñî÷âà äàòàòà, ÷àñà è ïðè÷èíàòà çà ïðèåìàíåòî. Â òîçè ñëó÷àé ïàñïîðòúò ïðèäðóæàâà ÔÓ. 
(7) Ñåðâèçíèòå ôèðìè ñà äëúæíè äà ñúõðàíÿâàò äîñèåòàòà íà ÔÓ, çà êîèòî äîãîâîðèòå çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå ñà ïðåêðàòåíè, â 5-ãîäèøåí ñðîê îò äàòàòà íà ïðåêðàòÿâàíåòî èì.
×ë. 49. Ñðîêúò çà ðåìîíò íà ÔÓ, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñìÿíà íà ôèñêàëíàòà ïàìåò ïî ÷ë. 22, å íå ïîâå÷å îò 2 ðàáîòíè äíè íà òåðèòîðèÿòà íà ãðàäîâåòå è íå ïîâå÷å îò 4 ðàáîòíè äíè íà òåðèòîðèÿòà íà ñåëàòà îò ìîìåíòà íà ïîâðåäàòà, ñúîòâåòíî îò óâåäîìÿâàíåòî íà ñåðâèçà.


Ãëàâà îñìà
ÎÑÎÁÅÍÈ ÐÅÆÈÌÈ ÇÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß È ÎÒ×ÈÒÀÍÅ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÁÈÒÅ

Èíòåãðèðàíà àâòîìàòèçèðàíà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà òúðãîâñêàòà äåéíîñò
×ë. 50. (1) Èíòåãðèðàíà àâòîìàòèçèðàíà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà òúðãîâñêàòà äåéíîñò îò îäîáðåí òèï å ñèñòåìà, êîÿòî îòãîâàðÿ íà òåõíè÷åñêèòå è ôóíêöèîíàëíèòå èçèñêâàíèÿ ñúãëàñíî ïðèëîæåíèåòî, è èìà èçäàäåíî ñâèäåòåëñòâî çà îäîáðåí òèï çà îáåêòà, â êîéòî å èçïèòàíà, âïèñàíî â ðåãèñòúð ïî ÷ë. 9,  àë. 9.
(2) Ïðàâî äà èçïîëçâà ÈÀÑÓÒÄ çà âñåêè îòäåëåí îáåêò èìà ëèöå ïî ÷ë. 6, êîåòî:
1. ïðèòåæàâà èçäàäåíî îò ÄÀÌÒÍ ñâèäåòåëñòâî çà ñúîòâåòñòâèå íà ñèñòåìàòà ñ èçèñêâàíèÿòà íà òîçè çàêîí çà ñúîòâåòíèÿ îáåêò; 
2. èìà ïèñìåíî ïîòâúðæäåíèå îò ÒÄ ïî ìåñòîðåãèñòðàöèÿòà ñè, ÷å óñëîâèåòî ïî ÷ë. 6, àë. 1, ò. 2 å èçïúëíåíî.
×ë. 51. (1) Èíòåãðèðàíàòà àâòîìàòèçèðàíà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà òúðãîâñêàòà äåéíîñò òðÿáâà äà îòãîâàðÿ íà òåõíè÷åñêèòå è ôóíêöèîíàëíèòå èçèñêâàíèÿ ñúãëàñíî ïðèëîæåíèåòî.
(2) Одобряването на ИАСУТД за съответния обект и издаването на свидетелство за съответствие или на мотивиран отказ се извършват по реда на чл. 9. 
×ë. 52. Ëèöàòà ïî ÷ë. 6 ðåãèñòðèðàò ïðîäàæáè è èçäàâàò äîêóìåíòè îò ÈÀÑÓÒÄ â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà è ïî ðåäà íà çàêîíà.
×ë. 53. (1) Äîêóìåíòèòå çà ðåãèñòðèðàíè ïðîäàæáè, èçäàäåíè îò ÈÀÑÓÒÄ, ñà ñ íàäïèñ "ÑÈÑÒÅÌÅÍ ÁÎÍ".
(2) Äîêóìåíòèòå çà ðåãèñòðèðàíè ïðîäàæáè, èçäàäåíè îò ÈÀÑÓÒÄ, ñà è ôàêòóðè ïî ñìèñúëà íà ÇÄÄÑ, àêî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÇÄÄÑ.


Ãëàâà äåâåòà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÅÍ ÊÎÍÒÐÎË

Îðãàíè è ïðàâîìîùèÿ
×ë. 54. (1) Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ ïî ïðèõîäèòå è ÄÀÌÒÍ ÷ðåç ñâîèòå îðãàíè óïðàæíÿâà êîíòðîë çà ñïàçâàíåòî íà çàêîíà.
(2) Öåíòðàëíî óïðàâëåíèå íà ÍÀÏ óïðàæíÿâà êîíòðîë âúðõó áðîÿ íà ðàçïðîñòðàíåíèòå ÔÓ ÷ðåç èíäèâèäóàëíèòå èì íîìåðà.
×ë. 55. (1) Îðãàíèòå íà ÍÀÏ ñëåäÿò çà ñïàçâàíåòî íà çàêîíà ïðè âúâåæäàíåòî â åêñïëîàòàöèÿ, ðåãèñòðàöèÿòà, èçïîëçâàíåòî, îò÷èòàíåòî è ñåðâèçíîòî îáñëóæâàíå íà ÔÓ, êàêòî è çà äîêóìåíòèðàíåòî íà ïðîäàæáèòå ñúñ ñúîòâåòíèòå äîêóìåíòè - ôèñêàëíà êàñîâà áåëåæêà èëè êàñîâà áåëåæêà îò çàâåðåí êî÷àí. Ïðè ïðîâåðêè îðãàíèòå íà ÍÀÏ èìàò ïðàâî:
1. íà ñâîáîäåí äîñòúï äî ñëóæåáíèòå ïîìåùåíèÿ íà ïðîâåðÿâàíîòî ëèöå, âêëþ÷èòåëíî äî ñêëàäîâå, êàñè è äðóãè;
2. äà èçâúðøâàò êîíòðîëíè ïîêóïêè;
3. äà íàëàãàò ìåðêè çà îáåçïå÷àâàíå íà äîêàçàòåëñòâà ïî ðåäà íà ÄÎÏÊ; 
4. äà íàëàãàò ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè;
5. äà èçèñêâàò è èççåìâàò äîêóìåíòè è äðóãè íîñèòåëè íà èíôîðìàöèÿ. 
(2) Ïðè èçâúðøâàíå íà ïðîâåðêè íà ìÿñòî â òúðãîâñêèòå îáåêòè îðãàíèòå íà ÍÀÏ ðàçïîëàãàò ñ ïðàâîìîùèÿòà è ïî ÷ë. 41 îò ÄÎÏÊ.
(3) Óïúëíîìîùåíèòå îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÄÀÌÒÍ ñëóæèòåëè íà àãåíöèÿòà èìàò ïðàâî: 
1. äà êîíòðîëèðàò ðåãèñòðàöèÿòà è ðàáîòàòà íà ñåðâèçíèòå ôèðìè;
2. äà óïðàæíÿâàò êîíòðîë ïî ãëàâà âòîðà;
3. äà èçâúðøâàò êîíòðîëíè èçïèòâàíèÿ íà îäîáðåíèòå òèïîâå ÔÓ è íà åäèíè÷íè áðîéêè ÔÓ;
4. äà èçâúðøâàò åêñïåðòèçà çà óñòàíîâÿâàíå ñúîòâåòñòâèå íà ÔÓ ñ îäîáðåíèÿ òèï;
5. äà èçâúðøâàò äðóãè åêñïåðòèçè ñúîáðàçíî êîìïåòåíòíîñòòà ñè.
(4) Êîíòðîëíèòå èçïèòâàíèÿ ïî àë. 3, ò. 3 ñå èçâúðøâàò îò ÄÀÌÒÍ ïî ïðåäëîæåíèå íà îðãàíèòå íà ÍÀÏ èëè íà ëèöà ïî ÷ë. 3, êîãàòî âúçíèêíàò ñúìíåíèÿ çà íåñúîòâåòñòâèå íà ÔÓ ñ èçèñêâàíèÿòà. Ðåçóëòàòèòå îò èçïèòâàíèÿòà ñå ïðåäàâàò íà êîìèñèÿòà ïî ÷ë. 9, àë. 5 çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå.
(5) Ïðè óñòàíîâåíî ÷ðåç èçïèòâàíèÿ íåñúîòâåòñòâèå íà òèïà ÔÓ ñ èçèñêâàíèÿòà, êîåòî ìîæå äà áúäå îòñòðàíåíî, ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÀÌÒÍ èçäàâà çàïîâåä çà âðåìåííî ñïèðàíå ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ÔÓ äî îòñòðàíÿâàíå íà íåñúîòâåòñòâèåòî.
(6) Ñúñ çàïîâåäòà ïî àë. 5 ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÀÌÒÍ çàäúëæàâà ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ äà îòñòðàíè íåñúîòâåòñòâèåòî, êàòî îïðåäåëÿ ïîäõîäÿù ñðîê, êîéòî íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 3 ìåñåöà. Îòñòðàíÿâàíå íà íåñúîòâåòñòâèÿ â ïðîäàäåíèòå ÔÓ ñå èçâúðøâà îò ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ â ñðîê, ïðåäëîæåí îò ñúùîòî ëèöå, ñúãëàñóâàí îò êîìèñèÿòà ïî 
÷ë. 9, àë.  5, êîéòî íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 6 ìåñåöà. 
(7) Ñðîêúò ïî àë. 6 òå÷å îò äàòàòà íà ñúîáùàâàíå íà ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ íà çàïîâåäòà, èçäàäåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÄÀÌÒÍ.
(8) Ïðè óñòàíîâåíî íåñúîòâåòñòâèå íà îòäåëíî ÔÓ ñ îäîáðåíèÿ òèï, êîåòî âëèÿå âúðõó ôèñêàëíèòå ôóíêöèè è íå ïîäëåæè íà îòñòðàíÿâàíå, ÄÀÌÒÍ óâåäîìÿâà çà òîâà ÖÓ íà ÍÀÏ, à óïúëíîìîùåí îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà ÍÀÏ îðãàí óêàçâà íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 äà çàìåíè â 7-äíåâåí ñðîê ÔÓ ñ äðóãî. 
(9) Ïðè óñòàíîâåíî íåîòñòðàíÿåìî íåñúîòâåòñòâèå êîìèñèÿòà ïî 
÷ë. 9, àë. 5 èçðàçÿâà îòðèöàòåëíî ñòàíîâèùå è ïðåäëàãà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ÄÀÌÒÍ äà îòìåíè îäîáðÿâàíåòî íà òèïà ÔÓ, ïðè êîåòî ïðîèçâîäèòåëÿò/âíîñèòåëÿò ñïèðà ïðîèçâîäñòâîòî è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà òîçè òèï ÔÓ, êàòî:
1. àêî íåñúîòâåòñòâèåòî íå âëèÿå íà ôèñêàëíèòå ôóíêöèè, ñâúðçàíè ñ ðåãèñòðèðàíåòî è îò÷èòàíåòî íà îáîðîòèòå, ðàçïðîñòðàíåíèòå è âúâåäåíèòå â åêñïëîàòàöèÿ ÔÓ, ÷èéòî òèï å îòìåíåí, ñå ñ÷èòàò îò îäîáðåí òèï;
2. àêî íåñúîòâåòñòâèåòî âëèÿå íà ôèñêàëíèòå ôóíêöèè, ñâúðçàíè ñ ðåãèñòðèðàíåòî è îò÷èòàíåòî íà îáîðîòèòå, â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò îòìÿíàòà íà îäîáðÿâàíåòî íà òèïà ÔÓ ïðîèçâîäèòåëÿò/âíîñèòåëÿò å äëúæåí äà îñèãóðè çà ñâîÿ ñìåòêà ÔÓ îò äðóã îäîáðåí òèï íà êëèåíòèòå ñè, çàêóïèëè óñòðîéñòâî îò îòìåíåíèÿ òèï, è äà óðåäè îòíîøåíèÿòà ñè ñ òúðãîâöèòå è äèñòðèáóòîðèòå íà ÔÓ, ïðîèçòè÷àùè îò îêîí÷àòåëíîòî ñïèðàíå è èçòåãëÿíåòî íà äåôåêòíèòå ÔÓ îò òúðãîâñêàòà ìðåæà.
×ë. 56. Äúðæàâíèòå îðãàíè è äëúæíîñòíèòå ëèöà, òúðãîâöèòå è ãðàæäàíèòå ñà äëúæíè äà îêàçâàò ñúäåéñòâèå íà îðãàíèòå ïî ÷ë. 54 ïðè óïðàæíÿâàíå íà òåõíèòå ïðàâîìîùèÿ.

Ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè
×ë. 57. (1) Ïðè óñòàíîâÿâàíå íà íàðóøåíèÿ íà çàêîíà èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà ÍÀÏ èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå:
1. èçäàâà ïèñìåíè ïðåäïèñàíèÿ çà îòñòðàíÿâàíå íà íàðóøåíèÿòà â îïðåäåëåí îò íåãî ñðîê;
2. ïðèëàãà ìÿðêà çàïå÷àòâàíå íà òúðãîâñêèÿ îáåêò íà ëèöàòà ïî 
÷ë. 3, ÷ë. 4, àë. 2 è ÷ë. 6.
(2) Ïðè óñòàíîâÿâàíå íà íàðóøåíèÿ íà çàêîíà ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÀÌÒÍ èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå:
1. èçäàâà çàäúëæèòåëíè ïðåäïèñàíèÿ âúâ âðúçêà ñ ïðàâîìîùèÿòà ñè;	
2. îòìåíÿ  îäîáðÿâàíåòî  íà  òèïà  íà  ÔÓ  èëè  íà  ÈÀÑÓÒÄ,  êàêòî  è  ïðàâîòî çà èçïîëçâàíå íà ÈÀÑÓÒÄ.

Àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíè ðàçïîðåäáè
×ë. 58. (1) Ëèöå, èçïîëçâàùî ÔÓ, êîåòî íå å âúâåäåíî â åêñïëîàòàöèÿ ïðè óñëîâèÿòà, ïî ðåäà è â ñðîêîâåòå ïî òîçè çàêîí, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 1000 äî 2500 ëâ. Êîãàòî íàðóøèòåëÿò å þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, íàêàçàíèåòî å èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 
îò 2000 äî 5000 ëâ.
(2) Ëèöå ïî ÷ë. 3, êîåòî èçâúðøâà ïðîäàæáè áåç ÔÓ èëè èçïîëçâà óñòðîéñòâî, êîåòî íå å îò îäîáðåí òèï çà ñòðàíàòà, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 1500 äî 3000 ëâ. Êîãàòî íàðóøèòåëÿò å þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, íàêàçàíèåòî å èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 3000 äî 6000 ëâ.
×ë. 59. Ëèöå, êîåòî íå ïîäàäå â ñðîêà çà çàâåðêà ñâèäåòåëñòâî çà ðåãèñòðàöèÿ íà âúâåäåíî â åêñïëîàòàöèÿ ÔÓ èëè èçïîëçâà âúâåäåíî â åêñïëîàòàöèÿ ñëåä çàêóïóâàíå èëè ñìÿíà íà ñîáñòâåíîñòòà ìó è áåç çàâåðåíî ñâèäåòåëñòâî çà ðåãèñòðàöèÿ ÔÓ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 500 äî 
1000 ëâ. Êîãàòî íàðóøèòåëÿò å þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, íàêàçàíèåòî å èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 1000 äî 2000 ëâ.
×ë. 60. (1) Ëèöå, êîåòî èçïîëçâà ïîäïðàâåíî è íåñúîòâåòñòâàùî íà îäîáðåíèÿ òèï ÔÓ, óñòàíîâåíî ñ åêñïåðòèçà íà ÄÀÌÒÍ, èëè èçïîëçâà äóáëèðàùè ÔÓ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 3000 äî 6000 ëâ., àêî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå. Êîãàòî íàðóøèòåëÿò å þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, íàêàçàíèåòî å èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 6000 äî 12 000 ëâ.
(2) Ïðåäìåòúò íà íàðóøåíèåòî ïî àë. 1 ñå îòíåìà â ïîëçà íà äúðæàâàòà, îáîðîòúò îò ôèñêàëíàòà ïàìåò ñå ðàç÷èòà è ñëåä èçâúðøâàíåòî íà åêñïåðòèçè è âëèçàíåòî â ñèëà íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå ÔÓ ñå óíèùîæàâà. Ðàçíîñêèòå çà óíèùîæàâàíåòî ñà çà ñìåòêà íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3. Ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå îðãàíúò, èçâúðøèë óíèùîæàâàíåòî, óâåäîìÿâà ïðîèçâîäèòåëÿ/âíîñèòåëÿ íà ÔÓ. Ïðè óñòàíîâÿâàíå íà äóáëèðàùè ñå ÔÓ óñòðîéñòâàòà ñ åäíàêâè èíäèâèäóàëíè íîìåðà ñå îòíåìàò â ïîëçà íà äúðæàâàòà. Îòíåìàíå ñå ïîñòàíîâÿâà, âêëþ÷èòåëíî êîãàòî íàðóøèòåëÿò å íåèçâåñòåí, ïðè êîåòî àêòúò ñå ïîäïèñâà îò àêòîñúñòàâèòåëÿ è îò åäèí ñâèäåòåë è íå ñå âðú÷âà. Â òîçè ñëó÷àé ñå èçäàâà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå, êîåòî âëèçà â ñèëà îò äàòàòà íà èçäàâàíåòî ìó.
×ë. 61. (1) Ëèöå ïî ÷ë. 3, ÷ë. 4, àë. 2 è ÷ë. 6, êîåòî íå èçäàäå èçèñêóåìèÿ äîêóìåíò çà êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé - ôèñêàëíà êàñîâà áåëåæêà, êàñîâà áåëåæêà îò êî÷àí èëè óäîñòîâåðèòåëåí çíàê çà ïðîäàæáà ïî ÷ë. 4, 
àë. 1, ò. 3, èëè èçäàäå ñúîòâåòíèÿ äîêóìåíò çà ñóìà, ðàçëè÷íà îò ïëàòåíàòà, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, â ðàçìåð îò 
2000 äî 2500 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ, à çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè - â ðàçìåð îò 2000 äî 5000 ëâ.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 ôèçè÷åñêîòî ëèöå, êîåòî ôàêòè÷åñêè å áèëî äëúæíî äà èçäàäå è ïðåäîñòàâè íà êëèåíòà èçèñêóåìèÿ äîêóìåíò çà êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé è å ïðèåëî ïëàùàíå, áåç äà ïðåäîñòàâè äîêóìåíòà íà êëèåíòà, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 1000 äî 1500 ëâ.
×ë. 62. Êîéòî íå ñúõðàíè äî íàïóñêàíå íà îáåêòà ôèñêàëíàòà êàñîâà áåëåæêà, êàñîâàòà áåëåæêà îò êî÷àí èëè óäîñòîâåðèòåëíèÿ çíàê çà ïðîäàæáà, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 5 ëâ., êîÿòî ñå ñúáèðà íà ìÿñòî ñ êâèòàíöèÿ.
×ë. 63. Ëèöå, êîåòî íå îêàæå ñúäåéñòâèå èëè íå èçïúëíè çàäúëæèòåëíî ïðåäïèñàíèå íà îðãàí íà ÍÀÏ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, â ðàçìåð îò 200 äî 1000 ëâ., èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, â ðàçìåð îò 1000 äî 2000 ëâ.
×ë. 64. (1) Ïðè íàðóøåíèå ïî ÷ë. 58-61 íåçàâèñèìî îò íàëîæåíàòà ãëîáà, ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ, íàêàçâàùèÿò îðãàí ëèøàâà íàðóøèòåëÿ îò ïðàâîòî äà óïðàæíÿâà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò çà ñðîê åäèí ìåñåö, à ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå - çà ñðîê äâà ìåñåöà.
(2) Â ñëó÷àèòå íà íàëàãàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå ïî àë. 1 ñ íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå ñå ïîñòàíîâÿâà è ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà çàïå÷àòâàíå íà òúðãîâñêèÿ îáåêò èëè îáåêòèòå è çàáðàíà íà äîñòúïà äî òÿõ, à íàëè÷íèòå ñòîêè â òåçè îáåêòè è â ïðèëåæàùèòå êúì òÿõ ñêëàäîâå ñå îòñòðàíÿâàò îò ëèöåòî ïî ÷ë. 3 èëè ÷ë. 4, àë. 2, èëè ÷ë. 6 èëè îò óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå.  Ìÿðêàòà ñå íàëàãà çà îáåêòà èëè îáåêòèòå, êúäåòî ñà êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿòà.
(3) Â ñëó÷àéòå, êîãàòî îòñòðàíÿâàíåòî å ñâúðçàíî ñúñ çíà÷èòåëíè çàòðóäíåíèÿ çà îðãàíèòå íà ÍÀÏ è/èëè ñúñ çíà÷èòåëíè ðàçõîäè çà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 èëè ÷ë. 4, àë. 2, èëè ÷ë. 6, ïîñòàíîâèëèÿò çàïå÷àòâàíåòî îðãàí ìîæå äà ðàçïîðåäè îñòàâÿíå íà ñòîêèòå â îáåêòà èëè îáåêòèòå íà îòãîâîðíî ïàçåíå.
(4) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 2, êîãàòî îòñòðàíÿâàíåòî íà ñòîêèòå íå ñå îñúùåñòâè â óêàçàíèÿ ñðîê, îðãàíúò íà ÍÀÏ ãè îòñòðàíÿâà, êàòî ãè ðàçïîëàãà ïðåä îáåêòà, áåç çàäúëæåíèå äà ãè ïàçè, çà ñìåòêà íà ëèöåòî ïî ÷ë. 3 èëè 
÷ë. 4, àë. 2, èëè ÷ë. 6 è íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõíîòî ïîâðåæäàíå, ïîõàáÿâàíå èëè çàãóáà.
(5) Èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ïî àë. 1 è íà ìÿðêàòà ïî àë. 2 ñå ïðåêðàòÿâà îò îðãàíà, êîéòî ãè å íàëîæèë, ïî ìîëáà íà íàðóøèòåëÿ è ñëåä êàòî áúäå äîêàçàíî îò íåãî, ÷å íàëîæåíàòà ãëîáà èëè èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ ñà ïëàòåíè èçöÿëî, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå íà ïîâòîðíî íàðóøåíèå, êîãàòî èçïúëíåíèåòî íå ñå ïðåêðàòÿâà.
(6) Íàêàçàíèåòî ïî àë. 1, êàêòî è ìÿðêàòà ïî àë. 2 ïîäëåæàò íà ïðåäâàðèòåëíî èçïúëíåíèå, îñâåí àêî ñúäúò ðàçïîðåäè äðóãî.
(7) Íàêàçàíèåòî ïî àë. 1 ñå íàëàãà çà òúðãîâñêèÿ îáåêò èëè íà îáåêòèòå, êúäåòî ñà êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿòà, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 60, àë. 1, êîãàòî íàêàçàíèåòî ñå íàëàãà çà âñè÷êè  òúðãîâñêè îáåêòè íà íàðóøèòåëÿ.
(8) Ñ ïîñòàíîâëåíèå, èçäàäåíî îò íàêàçâàùèÿ îðãàí ïî ìîëáà íà íàðóøèòåëÿ è ñëåä êàòî áúäå äîêàçàíî îò íåãî, ÷å íàëîæåíàòà ãëîáà èëè èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ å ïëàòåíà èçöÿëî, èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ïî àë. 1 ñå ïðåêðàòÿâà, à îáåêòúò ñå îòïå÷àòâà, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå íà ïîâòîðíî íàðóøåíèå, êîãàòî èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ïî àë. 1 è íà ìÿðêàòà ïî àë. 2  íå ñå ïðåêðàòÿâà. 
×ë. 65. (1) Ïðîèçâîäèòåë èëè âíîñèòåë, êîéòî íå èçïúëíè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî ÷ë. 13, ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 
6000 äî 12 000 ëâ.
(2) Ïðîèçâîäèòåë èëè âíîñèòåë, êîéòî íå èçïúëíè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî ÷ë. 13, àë. 1, ò. 8 èëè ÷ë. 22, àë. 9, ò. 2, ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 2000 äî 10 000 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ïî àë. 1 èëè 2 ðàçìåðúò íà èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å îò 6000 äî 20 000 ëâ.
×ë. 66. Ëèöå, êîåòî èçâúðøè ñåðâèçíî îáñëóæâàíå íà ÔÓ, áåç äà å ðåãèñòðèðàíî â ÄÀÌÒÍ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, â ðàçìåð îò 500 äî 1000 ëâ., èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè â ðàçìåð îò 1000 äî 5000 ëâ.
×ë. 67. (1) Ñåðâèçíà ôèðìà, êîÿòî èçâúðøè íàðóøåíèå ïî ÷ë. 16, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè â ðàçìåð îò 2000 äî 6000 ëâ.
(2) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî àë. 1 ñåðâèçíà ôèðìà, êîÿòî èçâúðøè íàðóøåíèå ïî òîçè çàêîí, ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 500 äî 5000 ëâ.
(3) Ïðè ñèñòåìíè íàðóøåíèÿ íà òîçè çàêîí ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÀÌÒÍ èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ïðåêðàòÿâà ñúñ çàïîâåä ðåãèñòðàöèÿòà íà ñåðâèçíàòà ôèðìà.
×ë. 68. Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ïî ÷ë. 58-61, 67 èëè 69 íà íàðóøèòåëÿ ñå íàëàãà ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, â äâîåí ðàçìåð íà ïúðâîíà÷àëíî íàëîæåíàòà.
×ë. 69. Àêî äðóãî íå å ïðåäâèäåíî, çà íàðóøåíèå íà ðàçïîðåäáèòå íà òîçè çàêîí, óñòàíîâåíî îò îðãàíèòå íà ÍÀÏ, ñå íàëàãà ãëîáà çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, â ðàçìåð îò 400 äî 3000 ëâ. Êîãàòî íàðóøèòåëÿò å þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 800 äî 6000 ëâ.
×ë. 70. (1) Àêòîâåòå çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ  ñå ñúñòàâÿò îò îðãàíèòå íà ÍÀÏ, à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà ÍÀÏ èëè îò óïúëíîìîùåíè îò íåãî äëúæíîñòíè ëèöà. 
(2) Ñëóæèòåëèòå íà ÄÀÌÒÍ ñúñòàâÿò àêòîâå çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ ñúîáðàçíî êîìïåòåíòíîñòòà, ïðåäîñòàâåíà èì ñúñ çàêîí, à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÄÀÌÒÍ èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
×ë. 71. Óñòàíîâÿâàíåòî íà íàðóøåíèÿòà, ñúñòàâÿíåòî íà àêòîâåòå, èçäàâàíåòî, îáæàëâàíåòî íà íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ, êàêòî è îáæàëâàíåòî íà ïîñòàíîâëåíèÿòà ïî ÷ë. 64, àë. 1 èëè 2 ñå èçâúðøâàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.


ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ

§ 1. Ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí:
1. "Ðàçíîñíà òúðãîâèÿ" å ïðîäàæáàòà íà ñòîêè èëè óñëóãè èçâúí òúðãîâñêèÿ îáåêò ïî ïðåäâàðèòåëíà çàÿâêà. Çà ðàçíîñíà òúðãîâèÿ ñå ñ÷èòà è ïðîäàæáàòà íà âåñòíèöè è ñïèñàíèÿ çà îáåêòè, ñïåöèàëèçèðàíè ñàìî çà âåñòíèöè è ñïèñàíèÿ.
2. “Òúðãîâñêè îáåêò” å âñÿêî ìÿñòî, ïîìåùåíèå èëè ñúîðúæåíèå (íàïðèìåð: ìàñè, ñåðãèè è äðóãè ïîäîáíè) íà îòêðèòî èëè ïîä íàâåñè, âúâ èëè îò êîåòî ñå èçâúðøâàò ïðîäàæáè íà ñòîêè èëè óñëóãè, íåçàâèñèìî ÷å ïîìåùåíèåòî èëè ñúîðúæåíèåòî ìîæå äà ñëóæè ñúùåâðåìåííî è çà äðóãè öåëè (íàïðèìåð: îôèñ, æèëèùå èëè äðóãè ïîäîáíè), äà å ÷àñò îò ïðèòåæàâàí íåäâèæèì èìîò (íàïðèìåð: ãàðàæ, ìàçå, ñòàÿ èëè äðóãè ïîäîáíè) èëè äà å ïðîèçâîäñòâåí ñêëàä èëè ïðåâîçíî ñðåäñòâî, îò êîåòî ñå èçâúðøâàò ïðîäàæáè.
3. “Äóáëèðàùè ñå ôèñêàëíè óñòðîéñòâà” ñà ÔÓ ñ åäíàêâè èíäèâèäóàëíè íîìåðà íà óñòðîéñòâîòî è/èëè íà ôèñêàëíàòà ïàìåò.
4. “Èäåíòèôèêàöèîíåí íîìåð” å èçäàäåíèÿò íà ëèöåòî ÅÈÊ ïî ÁÓËÑÒÀÒ, ñúîòâåòíî ñëóæåáåí íîìåð èëè åäèíåí ãðàæäàíñêè íîìåð, èëè ëè÷åí íîìåð íà ÷óæäåíåö, êîãàòî íÿìà ÁÓËÑÒÀÒ.
5. “Âèñîêîïëàíèíñêè íàñåëåíè ìåñòà” ñà íàñåëåíè ìåñòà íàä 1000 ì íàäìîðñêà âèñî÷èíà.
6. “Òðóäíîäîñòúïíè íàñåëåíè ìåñòà” ñà íàñåëåíèòå ìåñòà ñ òðóäíîïðîõîäèìè ïúòèùà è áåç ðåäîâåí òðàíñïîðò.
7. “Òå÷íè ãîðèâà” ñà âñè÷êè âèäîâå ãîðèâà, ïðîäàâàíè ÷ðåç ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå íà ðàçõîä.

8. “Êîíòðîëíà ïîêóïêà” å ïîêóïêàòà, êîÿòî ñå èçâúðøâà îò èëè ïîä êîíòðîëà è íàáëþäåíèåòî íà îðãàíèòå íà ÍÀÏ è ñå äîêóìåíòèðà ñ ïðîòîêîë çà ïðîâåðêà. ×ðåç êîíòðîëíàòà ïîêóïêà ñå ïðîâåðÿâà ñïàçâàíåòî îò ëèöàòà ïî ÷ë. 3 èëè ÷ë. 4, àë. 2, èëè ÷ë. 6 íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè çàêîí çà ðåãèñòðèðàíå íà ïðîäàæáèòå íà ñòîêè èëè óñëóãè ñ èçèñêóåìèÿ äîêóìåíò çà êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé.
9. "Ïîâòîðíî" å íàðóøåíèåòî, èçâúðøåíî â åäíîãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå, ñ êîåòî ëèöåòî å áèëî íàêàçàíî çà ñúùîòî ïî âèä íàðóøåíèå.
10. “Ñèñòåìíî íàðóøåíèå” å íàðóøåíèåòî, èçâúðøåíî â åäíîãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå, ñ êîåòî ëèöåòî å áèëî  íàêàçàíî ïîâòîðíî  çà ñúùîòî ïî âèä íàðóøåíèå.
11. "Ëèöà, óïðàæíÿâàùè ñâîáîäíà ïðîôåñèÿ" ñà: åêñïåðò-ñ÷åòîâîäèòåëè; äàíú÷íè êîíñóëòàíòè; îäèòîðè; àäâîêàòè, íîòàðèóñè è äðóãè þðèäè÷åñêè êîíñóëòàíòè; ïðåäñòàâèòåëè ïî èíäóñòðèàëíà ñîáñòâåíîñò; îöåíèòåëè íà äâèæèìî è íåäâèæèìî èìóùåñòâî è íà öåëè ïðåäïðèÿòèÿ; ïðåâîäà÷è; èíæåíåðè è òåõíè÷åñêè ðúêîâîäèòåëè; àðõèòåêòè; äåéöè íà êóëòóðàòà, îáðàçîâàíèåòî, èçêóñòâîòî è íàóêàòà, âêëþ÷èòåëíî èçîáðåòàòåëè; âåùè ëèöà è äðóãè ëèöà, îñúùåñòâÿâàùè çà ñâîÿ ñìåòêà ïðîôåñèîíàëíà äåéíîñò.


ÏÐÅÕÎÄÍÈ È ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 2. Îáðàçóâàíèòå ïðåäè âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí âèñÿùè àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíè ïðîèçâîäñòâà çà íàðóøåíèÿ íà ðàçïîðåäáèòå íà Íàðåäáà ¹ 4 îò 1999 ã. çà ðåãèñòðèðàíå è îò÷èòàíå íà ïðîäàæáè â òúðãîâñêèòå îáåêòè (îáí., ÄÂ, áð. 16 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 55 è 113 îò 
1999 ã., áð. 4 è 16 îò 2000 ã., áð. 111 îò 2001 ã.; Ðåøåíèå ¹ 9774 íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä îò 2002 ã. - áð. 107 îò 2002 ã.; èçì. è äîï., áð. 27 îò 2003 ã.; Ðåøåíèå ¹ 6797 íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä îò 2003 ã. - áð. 62 îò 
2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 64 îò 2003 ã., áð. 64 îò 2004 ã. è áð. 12 îò 2005 ã.) ñå äîâúðøâàò ïî äîñåãàøíèÿ ðåä.
§ 3. Ïðåêðàòÿâàò ñå íåïðèêëþ÷èëèòå ïðîöåäóðè çà îäîáðÿâàíå òèïà íà ÔÓ, çà êîèòî ïðîèçâîäèòåëèòå èëè âíîñèòåëèòå ñà ïîäàëè çàÿâëåíèÿ äî âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí. 

§ 4. Èçïúëíåíèåòî íà çàêîíà ñå âúçëàãà íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå, êîéòî:
1. Óòâúðæäàâà ñúñ çàïîâåä äîêóìåíòèòå, çà êîèòî ñ òîçè çàêîí å ïðåäâèäåí îáðàçåö, è ãè îáíàðîäâà â „Äúðæàâåí âåñòíèê”.
2. Îïðåäåëÿ ñ íàðåäáà óñëîâèÿòà è ðåäà çà ðàçïîðåæäàíå ñ îòíåòè â ïîëçà íà äúðæàâàòà ÔÓ.
§ 5. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2006 ã. 

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕ²Õ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………… 2005 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

/Áîðèñëàâ Âåëèêîâ/



Ïðèëîæåíèå 
êúì ÷ë. 7, ÷ë. 9, àë. 1,
÷ë. 11, àë. 1, ò. 1,
÷ë. 50, àë. 1 è ÷ë. 51, àë. 1


ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

I. Общи функционални изисквания към ФУ
1. Да имат разработено вътрешно програмно осигуряване (фърмуер), изпълняващо стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП) според изискванията на закона. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/или изтриване на фърмуера.
2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите (облагаеми и освободени) съгласно ЗДДС.
3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.
4. Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите на данъчния контрол чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.
5.  Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и на свързаните с нея функции на ФУ и индикация на контролната сума на фърмуера.
6.  Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение.  При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред "спад напрежение" и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.
7.  Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.
8. Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет.  При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група.
9. Не се разрешава извършването на "Сторно" операция след приключване сметката на клиента.  Това изискване следва да се доказва от всеки тип ФУ, подложен на изпитвания за съответствие с този закон.
10. При корекция на текущата дата ФУ трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или от датата на въвеждане в експлоатация.  При опит за въвеждане на по-ранна дата ФУ да се блокира до въвеждане на правилна дата.  При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, ФУ да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.

II.  Изисквания към ФП
1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на ФУ.  Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхраняване на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години.  Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.
2.  Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 
1000 отделни отчета.
3. Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет на предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50.
4.  Въвеждането в експлоатация на ФУ трябва да се извършва само след запис във ФП на следната задължителна информация:
а) данъчния номер на данъчно задълженото лице (13 символа);
б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);
в) индивидуалния номер на ФУ (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);
г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.
В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.
5.  Индивидуалният номер на ФУ и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.
6.  За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяка от ФП има различен номер, а индивидуалният номер на системата, записан в отделните ФП, е един и същ.
7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:
а) номер на отчета (ХХХХ - 4 разряда);
б) дата на отчета (ХХ ХХ ХХ - 6 разряда), във формат ден, месец, година;
в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:
- 4 данъчни групи (1ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;
- 4 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ  - 9 разряда) - за ЕСФП;
г) стойност на общия оборот от продажбите за деня, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр - 8 разряда (1ХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП - 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);
при достигане на максималната разрядност ФУ да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;
д) номер на последния издаден документ за деня, ако се работи с ЕКЛ;
е) поредните номера на първата и последната отпечатана електронна контролна лента (ЕКЛ) за деня, ако се работи с ЕКЛ.
8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;
б) номерата на отчетите за зададения период;
в) датите на отчетите за периода;
г) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:
- за ЕКАФП и ФПр - не по-малко от 12 разряда (1ХХХХХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП - не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.ХХ);
д) стойността на общия оборот от продажбите за периода, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр - не по-малко от 12 разряда (1ХХХХХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП - не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.ХХ);
е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;
ж) съобщения за аварийни изтривания на ЕКЛ;
з) стойностите на данъчните ставки;
и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);
к) номер на последния отпечатан документ за периода, ако се работи с ЕКЛ;
л) поредните номера на първата и последната отпечатана ЕКЛ за периода, ако се работи с ЕКЛ.
9.  При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието.  При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва "НУЛИРАН RAM брояч ХХХХ, дата, час, минута".
10.  При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на ЕКЛ или несъвпадение на контролното число, във фискалната памет автоматично да се записва информация за дата, час и минута и брояч на събитието.  При периодичен отчет на ФП за това събитие да се отпечатва "ИЗТРИТА ЕКЛ брояч ХХХХ, дата, час и минута".
11.  Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация.  Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на ФУ.
12.  Ако се работи с ЕКЛ, записът на всяка информация в нея трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация.  Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране работата на ФУ.

III.  Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство
1. Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента за осигуряване на яснота при работа и контрол на информацията във ФП.
2.  Допуска се контролната лента да се формира едновременно с боновата, но да се отпечатва отделно като "електронна контролна лента (ЕКЛ)".  В този случай ФУ трябва да отговаря на следните изисквания:
а) буферът на ЕКЛ, реализиран като енергонезависима памет (EEPROM или флеш), трябва да съхранява информация за не по-малко от 
1000 отделни печатни реда;
б) да съхранява копие на всеки буфериран документ по реда на издаването му от ФУ;
в) отпечатването на ЕКЛ да се извършва преди дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП или при препълване на буфера на ЕКЛ;
г) да се блокира отпечатването на дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП, ако не е разпечатана успешно ЕКЛ;
д) при оставащи по-малко от 50 свободни реда в буфера на ЕКЛ да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а при достигане на последните 10 свободни реда касовата бележка да се приключва автоматично;
е) при препълване на буфера за ЕКЛ да се блокира ФУ до отпечатването й, като се осигури забрана за нулиране на буфера на ЕКЛ до успешното отпечатване на ЕКЛ;
ж) електронните контролни ленти да имат поредна номерация, като номерата на ЕКЛ за деня се отпечатват в дневния финансов отчет;
з) печатът на ЕКЛ да представлява отпечатване на копие на всеки буфериран документ по реда на неговото издаване;
и) отпечатаните ЕКЛ се съхраняват по реда и в сроковете, определени от чл. 25, ал. 4.
3.  Всеки документ, издаван от ФУ, трябва да има:
а) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен код БУЛСТАТ на лицето, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект и данъчен номер на данъчно задълженото лице;
б) в края да се отпечатват: пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХ - 4 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на ФУ и индивидуален номер на ФП;  до въвеждането в експлоатация на ФУ на всеки документ да се отпечатва съобщение "нефискален бон";  след въвеждането в експлоатация върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатва съобщение "фискален бон", а на останалите документи да се отпечатва съобщение "служебен бон";
в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина;  издаденият дублиращ бон е служебен бон.
4. Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 23, ал. 2.
5.  Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) сумите по различните видове плащания;
д) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;
е) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;
ж) стойността на общия оборот от продажбите за деня;
з) общите стойности на оборотите по данъчни групи и общия оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;
и) поредните номера на отпечатаните ЕКЛ за деня, ако се работи с ЕКЛ;
к) номера на последния издаден документ за деня, ако се работи с ЕКЛ;
л) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП.
6.  Всеки отчет на ФП трябва да включва:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение "въведена в експлоатация";
б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;
в) началната и крайната дата на отчета за периода;
г) данъчните ставки за всяка данъчна група;
д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
з) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет и ЕКЛ, ако е имало такива в отчетния период;
и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;
к) поредните номера на първата и последната отпечатана ЕКЛ за периода, ако се работи с ЕКЛ;
л) номера на последния издаден документ за периода, ако се работи с ЕКЛ.
7. Възможност за отпечатване в детайлен или в съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок.  Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

IV.  Специфични функционални изисквания към ФУ
Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват:
а) автоматично подаване на достоверна информация от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан към централно регистриращо устройство с ФП;
б) при нарушена връзка в системата за документирано време ЕСФП да се блокира или да има възможност за въвеждане чрез клавиатурата на централното регистриращо устройство на необходимата информация за всяка реализирана продажба.


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

I. Общи технически изисквания
1.  Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.
2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим.
3. Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.
4. Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента с навиващ механизъм или само една лента за случаите на работа с ЕКЛ.  При липса на хартиена лента ФУ да се блокира.  При ЕСФП липсата на контролна лента да блокира работата на цялата система.
5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 
100 натрупващи регистъра за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група.  При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.
7.  Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 - 45 С.  ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 С.
8.  Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на ФУ (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство).  Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване пломбите на модула ФП.
9. Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи.  При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите.
10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове ФУ.
11. Конструкцията на корпуса на ФУ трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка.
12. Пломбата на ФУ да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол.  Пломбите на ФП трябва да са поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на ФУ, което осигурява възможност за визуален контрол за неразрушаване.
13. Техническите изисквания към ФУ за електробезопасност, радиосмущения, шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства.

II.  Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП:
1.  Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на този закон;
б) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента, съгласно изискванията на този закон;  записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране;
в) при наличие на дискетно или CD устройство да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;
г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на този закон.
2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат се извършва по реда, посочен в този закон.
3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип.

III.  Специфични изисквания към фискализирана компютърна мрежа:
1.  Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в точките на извършване на продажбите - фискализирани терминали с възможност за управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на данни във ФП според изискванията на този закон.
2. Мрежата по т. 1 се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали.

IV.  Специфични изисквания към ИАСУТД:
1. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на следните условия:
а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта ИАСУТД;
б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й;
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г.) да има реализирана постоянна електронна връзка с териториалната данъчна дирекция по място на данъчна регистрация на лицето за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване (във вид на дневен финансов отчет) на търговските обекти;
г) при невъзможност да бъдат предадени данните при дневното приключване (поради прекъсване на линията, нарушаване верността на данните и други подобни) работата на ИАСУТД да се блокира до успешното им предаване.
2. Системата по т. 1 се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги.  В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните.  В териториалната данъчна дирекция по място на данъчна регистрация на лицето се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване.

V.  Специфични изисквания към фискалните принтери:
1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на този закон;
б) да има вградени печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхраняване на информацията за реализирания оборот - общо и по данъчни групи;
в) да има един канал за връзка с персонален компютър;
г) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/или изтриване на фърмуера;  фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на този закон и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.
2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания.
 
VI.  Специфични изисквания към ЕСФП:
Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания:
а) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхраняване във ФП на реализирания оборот от всички продажби;
б) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:
- измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство с ФП; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива съгласно стандартите;
- централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания по т. 1-13;
- технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за фискалните устройства


Основен мотив за изготвянето на проекта на Закон за фискалните устройства е създаването на цялостна правна рамка, уреждаща обществените отношения, свързани с използването на фискалните устройства. 
Адресат на законопроекта са неограничен кръг лица, които извършват продажби на стоки и/или услуги и са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби чрез издаване на касова бележка от фискално устройство.
Фискалните устройства са инструментът, осигуряващ издаване на документ за извършената сделка и едновременно с това натрупване на тази информация във фискалната памет на устройството.
Предлага се със законови норми да се уредят отношенията - предмет на действащата Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, свързани с реда и начина за издаване на касова бележка, както и техническите и функционалните изисквания, одобряването, въвеждането в експлоатация, отчитането, сервизът и контролът на фискалните устройства.
В проекта на Закон за фискалните устройства са обхванати и намират решение съществуващи проблеми, които не са регламентирани в посочената наредба, тъй като изискват законова уредба - експертиза на фискално устройство, разпределение на компетенциите на контролните органи, упражняващи административен контрол, граждански контрол за спазване нормите на закона и други.
Основна цел на законопроекта е постигането на максимална яснота на процедурите във всички фази на неговото прилагане и облекчаване дейността на данъкоплатците.
Â çàêîíîïðîåêòà å íàìåðèë îòðàæåíèå íàòðóïàíèÿò äî ìîìåíòà îïèò, êàòî òåêñòîâåòå íà ðàçïîðåäáèòå ñà ïðåöèçèðàíè ñ öåë äà ñå èçáåãíå íåîáõîäèìîñòòà îò äîïúëíèòåëíîòî èì òúëêóâàíå. 
Ïîäõîäúò íà âúâåæäàíå ÷ðåç çàêîíîâ àêò íà çàäúëæèòåëíî èçïîëçâàíå íà ôèñêàëíè óñòðîéñòâà å âúçïðèåò îò Èòàëèÿ ÷ðåç Çàêîí ¹ 18 îò 1983 ã. Òîâà å äúðæàâàòà - îñíîâîïîëîæíèê íà èäåÿòà çà ñúçäàâàíå è èçïîëçâàíå íà óñòðîéñòâà ñ ôèñêàëíà ïàìåò çà ñúõðàíÿâàíå è îò÷åò íà îáîðîòèòå íà òúðãîâñêèòå îáåêòè. Ïîäîáåí Çàêîí çà ôèñêàëíèòå óñòðîéñòâà ñ ¹ 1809 îò 1989 ã. äåéñòâà è â Ãúðöèÿ.




ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:


(Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)
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