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Резултати от проучване на БТПП  

 

Преминаване към е-фактуриране 



 

 
 
 
 
 

Данни от НСИ: Използване на електронни фактури от 
предприятията по години 

9.3 

25.9 
27.6 

26.0 
28.8 

45.3 45.8 

51.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

Дял от предприятията 

% 

Забележка: 

Относителният дял е изчислен на база 
генерална съвкупност на предприятията 
с 10 и повече заети лица.  

Към края на 2014 г. техният брой е 29 
хиляди предприятия. 

 Отчетлива тенденция за ръст 
при използването на е-
фактурите; 

През 2007 г. едва 9.3% са 
използвали електронни 
фактури, докато през 2015 г. 
техният дял е малко над 
половината – 51.6%. 



Eлектронните фактури – колко спествяваме с тях?  

Италианската агенция Intercent ER в провинция Emiliа Romagnа предлага 

електронни услуги за обществени поръчки, включително електронни пазари, 

каталози и търгове. През 2008 г. агенцията е обработила транзакции в размер на 

близо 419 млн. EUR, като ползите от гледна точка на ефективността възлизат на 

67,5 млн. EUR, а от гледна точка на време — на 45 човекогодини. 

Австрийската федерална агенция за обществени поръчки централизира покупките 

на федералните органи с помощта на система за електронни обществени поръчки. 

През 2008 г. агенцията отчете икономии в размер на 178 млн. EUR. 

От 1 февруари 2005 г. насам всички възлагащи органи в Дания са задължени да 

приемат само електронни фактури. Очаква се електронното фактуриране да 

генерира икономии в размер на 100 млн. EUR годишно, в допълнение към 

икономиите, реализирани във вътрешните административни процеси; 

В Норвегия платформата Ehandel помага на властите да постигнат от 20 до 40 % 

намаление на времето, необходимо за обработване на поръчките, получаване на 

стоките и фактуриране, като спадът в цените в резултат на това е от порядъка на 

2 до 10 % 

Примери за икономии и подобрения в страните от Европа 

 

Източник: Green paper on expanding the use of e-procurement in the EU, SEC(2010) 1214  

 



 

 
 
 
 
 

Въпрос: Използвате ли електронни фактури? 

Да – 41% 

Не, защото не е 
приет единен 
унифициран 

стандарт; 10% 

Все още 
обмислям 

възможността за 
електронно 

фактуриране; 
32% 

Не - повечето от 
партньорите ми 

не 
приемат/издават 

; 12% 

Не - нямам 
техническа 

възможност; 
5% 
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Въпрос: Съгласни ли сте електронната фактура да 
замени напълно хартиената? 

Да, в срок до 
5 години; 

88% 

Да, в по-дълъг 
срок - над 5 
години; 5% 

Не; 7% 
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Въпрос: Коя от ползите при електронното 
фактуриране има най-голямо значение за вас? 

Бързина и 
намаляване на 
разходите при 
обработка им; 

88% 

Намаляване на 
грешките; 8% 

Улеснена 
комуникация с 

данъчните 
служби; 3% 

Друга; 2% 
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Имате ли предложения как по-бързо и масово да 
навлезе използването на електронни фактури?  

Възприемане на единен стандарт за изготвяне на електронни 
фактури;  

Да се се популяризира електронната фактура и хората да са 
убедени, че получени по този начин фактурите ще бъдат приети 
от данъчните служби; 

Да отпадне изискването на данъчните органи всички документи 
да им се представят на хартия с мокър печат;  

Да се дадат поощрения на фирмите, преминали на електронни 
фактури, под формата на данъчни отстъпки, за да преминат 
всички на такива фактури. 
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Обобщение на предложенията 

 



Имате ли предложения как по-бързо и масово да 
навлезе използването на електронни фактури?  
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Коментари 

 
 “Да се преодолеят 
законовите пречки;  
 
Държавните институции 
да приемат само 
електронни фактури.” 

 “Да излезе официално 
становище от НАП за 
работа с тях и прилежащи 
документи като ЧМР, за да 
могат да отпаднат 
притесненията на фирмите 
за използването им.” 

 “Вече има действащи платформи. 
...Много по-просто, евтино включително 
за държавния бюджет и ефикасно е НАП 
да ползва съществуващите платформи за 
издаване на електронни фактури при 
ясно законово регламентиран ред и 
условия.  
Нормативно могат да се поставят нови 
изисквания към операторите на 
съществуващите платформи и те ще ги 
изпълнят осигурявайки необходимото за 
НАП. При това тези платформи на частни 
фирми ще продължат да се развиват и 
усъвършенстват в конкурентна среда.” 



Имате ли предложения как по-бързо и масово да 
навлезе използването на електронни фактури?  
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Коментари - 2 

 

 “Приемане на единен 
стандарт за електронните 
фактури* със сигурност би 
довело до значително по-
бързото и масово 
навлизане в употреба.” 

 “Да отпадне изискването на данъчните органи всички 
документи да им се представят на хартия с мокър 
печат и др.под.безумия.  

Да се дадат поощрения на фирмите, преминали на 
електронни фактури, под формата на данъчни 
отстъпки, за да преминат всички на такива фактури.  

Да се въведе като задължително изискване за фирми, 
които имат над определен брой фактури месечно, да 
бъдат електронни, съответно разработчиците на 
счетоводен софтуер да бъдат задължени да осигурят 
връзка с платформите за електронни фактури, които 
съответно да се унифицират, без значение кой е 
конкретният доставчик.” 

*  За по-детайлна 
информация -> 
следващия слайд 



Как БТПП чрез GS1 може да съдейства за въвеждане на 
е-фактурите чрез единен стандарт?  

GS1 Испания: Повече от 5000 потребители, 228 млн. EUR  годишно преки икономии 

за индустрията. GS1 Испания съгласно Директива 2001/115 /CEE е определила 

всички функционалности, за да бъдат използвани GS1 еCom съобщенията. 

Организацията работи заедно с Agencia Tributaria (испанската данъчна служба), за 

да определи начина за по-добро прилагане на Директивата на ЕС в Испания; 

GS1 Германия: Компаниите в Германия, използващи стандартите GS1 Ecom са 

реализирали спестявания от 12  EUR на поръчка, 15 EUR за предоставяне на 
информация за доставката и 16 EUR на фактура. 

GS1 Франция: Проучване във Франция показва, че EDI (електронния обмен на данни) 
генерира икономии на разходи от 18 EUR на поръчка, 16 EUR за предоставяне на 
информация за доставката и 14 EUR на фактура. 

GS1 Италия: От всяка поръчка (транзакция) се пестят 25-65 EUR  - има се предвид 

когато всички документи са електронни, плюс електронното съхранение на фактури 
(изисквани по закон, ако се приложат процесите на електронно фактуриране). 

Успешни примери за технологични решения  

 

Източник: GS1 Spain, GS1 Germany, GS1 France, GS1 Italy 

aly 



Благодаря за вниманието! 
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