Уважаеми дами и господа,
Приложено Ви изпращам мое заявление до Министъра на финансите за достъп до обществена
информация, която касае задължението на фирмите за свързване на касовите им апарати към
информационната система на НАП. Изпращам Ви и официален отговор от Изпълнителния
директор на НАП на първия от поставените въпроси.
Тъй като предполагам, че няма да получа отговор на останалите въпроси, касаещи анализ на
финансовите разходи , предлагам на Вашето внимание моя анализ.
Въпроси към Министъра на финансите
1. Въз основа на данните в информационните масиви на Националната агенция за
приходите да ми съобщите броя на регистрираните фискални устройства на
територията на Република България.
Съгласно официален отговор на този въпрос от Изпълнителният директор на НАП г-н Красимир
Стефанов в България има регистрирани около 480 000 (четиристотин и осемдесет хиляди) касови
апарата.
2. Правен ли е анализ на размера на еднократните финансовите разходи за
преустройство на съществуващите фискални устройства или за закупуването на
нови такива, когато е невъзможно преустройството, както и за закупуването на
данъчни терминали към всяко фискално устройство?
По информация в медиите (интервю с ръководител на фирма – производител на касови апарати)
малка част от съществуващите в момента касови апарати могат да бъдат преработени, така че да
имат възможност за връзка към данъчен терминал. Цената на тази преработка по негови думи е
около 200 лв. Цената на нов касов апарат с възможност за връзка ще е около 400 лв. При моя
анализ на еднократните разходи приех средна цена 300 лв. Не успях да намеря цена за данъчен
терминал затова правя предположение за 100 лв.
При тези предположения еднократните разходи ще са:
а) за касови апарати (преустройство или нови)
480 000 * 300 = 144 000 000 лв (сто четиридесет и четири милиона лв.)
б) за данъчни терминали
480 000 * 100 = 48 000 000 лв (четиридесет и осем милиона лв.)
Общо еднократни разходи 192 000 000 (сто деветдесет и два милиона лв.)
3. Правен ли е анализ на размера на постоянните ежегодни разходи, свързани с
абонаментни такси и такси за SMS комуникация между всеки данъчен терминал и
сървер на НАП?
Предполагам абонаментен план за всяка SIM карта към данъчния терминал - 5 лв на месец и
цената на един SMS - 0.10 лв
При тези предположения разходите всяка година ще са:
а) за месечни абонаменти
480 000 * 5 * 12 = 28 800 000 лв (двадесет и осем милиона и осемстотин
хиляди лв)
б) за 20 SMS съобщения на месец за изпращане на дневните отчети до НАП

480 000 * 0.10 * 20 * 12 = 11 520 000 лв (единадесет милиона и петстотин и
двадесет хиляди лв)
Общо ежегодни разходи 40 320 000 (четиридесет милиона и триста и двадесет хиляди лв.)
Тоест в условията на тежка икономическа криза българския бизнес до 31.03.2012 г. трябва да
направи еднократен разход от сто деветдесет и два милиона лв. и докато е в сила приетата
нормативна уредба ежегодни разходи от четиридесет милиона лв.
Същевременно на 01.07.2010 г. на консултативен съвет към Изпълнителния директор на НАП,
репортажи от който бяха излъчени от ефирни телевизии, бе обявено, че от свързването на касовите
апарати към информационната система на НАП се очакват ежегодно допълнителни приходи за
бюджета от тридесет милиона лв.
Пиша Ви тези редове, защото смятам, че е необходима дискусия относно ползите, които ще
получи държавата от въвеждане на връзка между касовите апарати и информационната система на
НАП и дали тези ползи оправдават натоварването на бизнеса с горецитираните прогнозни разходи
в условията на криза.
Антон Александров
тел.

