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ДО 

Г-Н ЖИВОДАР ТЕРЗИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И  

ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ  

ЕЛ. АДРЕС: bpga.eurolex@gmail.com 

 

 на Ваш изх. № 704-БПГА/19.07.2022 г. 

 

 

ОТНОСНО: разяснения относно отчитане и деклариране на доставки на моторни 

горива, за които са предоставени компенсации по чл. 112 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г., обн., ДВ. бр. 18 от 2022 г., изм. и доп. 

ДВ., бр. 52 от 2022 г. (ЗДБРБ) 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ, 

 

В допълнение към наше писмо № М-15-00-17#1/02.08.2022 г., относно 

въпроси, свързани с прилагане на компенсацията по чл. 112 от ЗДБРБ, давам и 

следните разяснения относно отчитане и деклариране на доставките на моторни 

горива, за които са предоставени компенсациите: 

Във връзка с възстановяването на предоставените компенсации по чл. 112 

от ЗДБРБ крайният разпространител следва да документира и отчита доставките 

на моторни горива, за които е предоставил компенсацията, както и да декларира 

предоставените компенсации, както следва: 

1. Задължително се издава разширен фискален бон, съгласно утвърдения 

mailto:bpga.eurolex@gmail.com
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образец в Приложение №1 към Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране 

и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, 

които извършват продажби чрез електронен магазин, на физическото лице за 

извършена доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация. 

В разширеният фискален бон, издаден от електронна система с фискална 

памет (ЕСФП) задължително следва да е вписано следното: 

- регистрационния номер на моторното превозно средство (МПС), 

собственост на физическо лице или с ползвател физическо лице, когато МПС се 

ползва от лице, различно от собственика, което е вписано като ползвател в 

свидетелството за регистрация на МПС; 

- вместо име и адрес на получателя да е посочено „Получател на 

компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а вместо идентификационен номер на 

получателя да е посочено „0000000025“; 

- предоставената компенсация да е отразена като отстъпка от продажната 

стойност на зареденото моторно гориво; 

В разширения фискален бон не се отразяват продажби на други видове 

моторни горива, за които не се предоставят компенсации. Няма пречка обаче с 

разширения фискален бон да бъдат документирани доставки на други стоки и 

услуги, различни от горива, за които не се предоставят компенсации. 

Допуска се документиране на доставки на моторни горива, за които се 

предоставя компенсация, само чрез издаване на разширен фискален бон (фактура), 

издаден от ЕСФП.  

2. Съставя се отделен отчет за извършените продажби на моторни горива, за 

които е предоставил компенсация и за които има издаден разширен фискален бон, 

по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавена стойност 

(ЗДДС). 

3. Отчетът за извършените продажби на моторни горива, за които е 
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предоставена компенсация и за които има издаден разширен фискален бон се 

отразява в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС като:  

- се попълват колони от 1 до 8, а данъчната основа се посочва в колони 9 

„Общ размер на ДО за облагане с ДДС“ и 11 „ДО на облагаемите доставки със 

ставка 20 %, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията 

на страната“ и/или 17 „ДО на облагаемите доставки със ставка 9 %“, съответно 

данъка - в колони 10 „Всичко начислен ДДС“ и 12 „Начислен ДДС за доставки по 

к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ и/или 18 

„Начислен ДДС за доставките по к. 17“; 

- в колона 3 на дневника за продажби „Вид на документа“ се посочва код 83. 

4. Не следва да се отразяват в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от 

ЗДДС издадените разширени фискални бонове, с които са документирани 

извършени продажби на моторни горива, за които е предоставена компенсация. 

Ако крайният разпространител все пак реши, може да ги отрази в дневника за 

продажбите като попълни само колони от 1 до 8 включително. Когато с разширен 

фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, 

техните данъчна основа и данък се включват в отчета за продажбите по чл. 119, ал. 

1 от закона, който се отразява в дневника за продажбите с код на вид документ 81, 

и/или в отчета за продажбите на хляб/брашно, който се отразява в дневника за 

продажбите с код на вид документ 84/85. 

5. Съставя се протокол по чл. 112, ал. 9 от ЗДБРБ, с който се начислява 

изискуемия данък върху добавената стойност за доставките на гориво, за които са 

предоставени компенсации през съответния месец. Начисленият с протокола данък 

за календарния месец се определя в размер, съответстващ на размера на 

намалението на данъка при отразяването на предоставената компенсация като 

отстъпка в издадените разширени фискални бонове, т.е. с протокола се начислява 

общият размер на изискуемия данък върху добавената стойност, включен в сумата 

на предоставените компенсации за извършените доставки на гориво за месеца. В 

протокола е допустимо да се отразява и корекция в увеличение или намаление на 



 
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 
  
ЦУ на НАП  2022 г.  Страница. 4 от 7  

 
 

 

сумата на предоставени компенсации за предходен/предходни период/периоди по 

вид и количество на съответното гориво, като в тези случаи се посочва и периода, 

за който/които се отнася съответната корекция. 

Протоколът съдържа задължително следната информация: 

1. номер и дата; 

2. името и идентификационния номер на крайния разпространител; 

3. вид, количество на горивото по чл. 112, ал. 1 от ЗДБРБ, за което е 

предоставена компенсация, и сума на предоставената компенсация за всеки 

вид гориво за периода; 

4. обща сума на предоставените компенсации за периода; 

5. корекция в увеличение или намаление на сумата на компенсации за 

предходен/предходни период/периоди по вид и количество на съответното 

гориво и периода, за който/които се отнася; 

6. сума на компенсации след корекция - обща сума на предоставените 

компенсации за периода, коригирана в увеличение или намаление с общата 

сума на корекциите за предходни периоди за всички видове горива (сумата 

по т. 4, коригирана със сумата по т. 5); 

7. данъчна основа и данък, изчислени за сумата на компенсациите 

след корекция (по т. 6) по следната формула: 

 

  Ц x ДС 

Д = _________________________________ 

  100 + ДС 

Д е размерът на данъка за конкретните доставки, изчислен за сумата на 

предоставените компенсации след корекция (сумата по т. 6), т.е. това е данъкът, 

включен в сумата на компенсациите за периода след корекцията за предходни 
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периоди (корекцията по т. 5), ако има такава; 

Ц – договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по 

конкретните доставки, т.е. има се предвид частта от договорената цена с включен 

данък, съответстваща на сумата на компенсациите за периода след корекцията за 

предходни периоди (корекцията по т. 5), ако има такава; 

ДС – съответната данъчна ставка, приложима за доставките на гориво, за 

които е предоставена компенсацията за периода. 

6. Отразява се издадения протокол по чл. 112, ал. 9 от ЗДБРБ в дневника за 

продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС като: 

- попълват се колони от 1 до 8, а данъчната основа се посочва в колони 9 

„Общ размер на ДО за облагане с ДДС“ и 11 „ДО на облагаемите доставки със 

ставка 20 %, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията 

на страната“ и/или 17 „ДО на облагаемите доставки със ставка 9 %“, съответно 

данъка - в колони 10 „Всичко начислен ДДС“ и 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 

11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ и/или 18 

„Начислен ДДС за доставките по к. 17“; 

- посочва код 50 в колона 3 „Вид на документа“; 

- попълва код "999999999999999" в колона 6 „Идентификационен номер на 

контрагента (получател)". 

7. Задълженото лице подава в НАП декларация по образец, утвърден със 

заповед №З-ЦУ-1378/01.08.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията, 

подписана с квалифициран електронен подпис, за сумата на предоставените през 

съответния месец компенсации (след корекция за предходни периоди, ако има 

такава).  

Декларацията се подава в срок до 14-о число на месеца, следващ месеца на 

предоставяне на компенсациите. 

Декларацията се подава по електронен път чрез разработена за целта услуга, 

достъпна в портала за електронни услуги на НАП. Електронната услуга е достъпна 
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за регистрираните по ЗДДС лица, които са крайни разпространители по смисъла на 

чл. 112, ал. 3 от ЗДБРБ, с активен достъп за ползване на електронна услуга 

„Приемане на справка – декларация по ДДС/Приемане на VIES – декларация 

№627/№629“ и с наименование „Декларация за предоставяне на компенсации по чл. 

112, ал. 11 от ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г.“ категория „ДДС декларации“. Услугата е 

активна за периодите, в които са издавани разширени фискални бонове и за които е 

подадена информация от фискалните устройства към НАП, чрез дистанционната 

връзка. 

Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на декларацията, 

се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново 

декларацията. 

Правила за попълване на декларацията 

С декларацията се претендира възстановяване на предоставените 

компенсации като се посочват следните данни: 

1. име и идентификационен номер на крайния разпространител; 

2. месец и година, за които се отнася декларацията; 

3. вид, количество на горивото по чл. 112, ал. 1 от ЗДБРБ, за което е 

предоставена компенсация, и сума на предоставената компенсация за всеки 

вид гориво след отразяване на корекции за предходни месеци за същия вид 

гориво; 

4. обща сума на предоставените компенсации по т. 3. 

На редове от 1 до 4 на таблицата в част III на декларацията в колона 4 

„Сума на предоставената компенсация за всеки вид след отразяване на корекции 

за предходни месеци“ се посочва общата сума на предоставената компенсация 

през съответния месец за съответния вид гориво, след отразяване на корекциите за 

предходни месеци, изчислена спрямо сумите, посочени в протокола по чл. 112, ал. 

8 от ЗДБРБ, съгласно   т. 3 и т. 5 на чл. 112, ал. 9 от ЗДБРБ. 

На ред 5 „Обща сума на предоставените компенсации по чл. 112 от ЗДБРБ 
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за 2022 г.“ на таблицата в част III на декларацията се отразява общата сума на 

предоставените компенсации след корекция от предходни периоди, посочена в 

протокола по чл. 112, ал. 8 от ЗДБРБ, съгласно т. 6 на чл. 112, ал. 9 от ЗДБРБ.  

Сумите в декларацията се попълват в лева и стотинки, до втория знак след 

десетичната запетая. Количествата в декларацията се попълват до втория знак 

след десетичната запетая. 

Необходимо условие за възстановяване на предоставени компенсации е 

стойността, посочена в т. 5 на декларацията, да бъде равна на сбора от 

стойностите в к.9 „Общ размер на ДО за облагане с ДДС“ (код 02-10) и к.10 

„Всичко начислен ДДС“(код 02-20) от попълнения протокол в дневника за 

продажби с вид документ 50, подаден за съответния данъчен период. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: БОРИС МИХАЙЛОВ 

 

 

 

Документът е електронно създаден и подписан, като данни за електронния подпис на издателя се 

визуализират в горния десен ъгъл на началната страница, съгласно действащите нормативни 

изисквания. 

 

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията 

на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. 
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на 

администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в 

Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nra.bg или да се свържете с 

нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700. 
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