НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ВЗЕМИ СИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
ЗА КАКВО СЛУЖИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА?
Касовата бележка е документ, който удостоверява продажбата на стоки и услуги.
КОГА СЕ ИЗДАВА?
Касова бележка се издава при плащане в брой, с дебитна или кредитна карта, ваучер,
чек или други заместващи парите платежни средства. Касова бележка не се издава, ако
за услугата или стоката се плаща по банков път. Това изключение не се отнася за
случаите на продажби на горива от бензиностанции, газстанции и др., както и за
плащане на услуги, които не са с развлекателен характер, и се предоставят чрез
автомати на самообслужване.
ЗАЩО ДА ИЗИСКВАМ КАСОВА БЕЛЕЖКА?
 Граждански контрол върху търговците. Когато изисквате от продавачите
касовите си бележки, на практика гарантирате, че търговците ще си платят
дължимите данъци и осигурителни вноски. Това е така, защото, издавайки
касова бележка те регистрират стойността на покупката във фискалната памет на
касовия апарат и съответно отчитат същата коректно в счетоводните си
регистри. По този начин всеки клиент, придобива качеството на проверяващ
орган, поради което търговците нямат възможност да укрият оборот и съответно
да не заплатят дължимия данък и осигурителни вноски.
 Когато искате своята касова бележка, вие участвате активно в борбата срещу
сивата икономика. Колкото повече приходи влизат в хазната от предотвратени
опити за данъчни измами, с толкова повече средства разполага държавата, които
да разпределя за здравеопазване, сигурност, образование и т. н.
 Касовата бележка гарантира правото на рекламация. Като потребител всеки
има право на рекламация, когато установи несъответствие на закупена стока с
предварително договореното, или ако стоката е с лошо качество. Касовата
бележка доказва, че е извършена покупка и Ви дава право да поискате от
търговеца да изпълни своята част от сключената с Вас сделка, а именно да Ви
продаде точно такъв продукт, за какъвто сте се договорили.
 По-ефективно управление на разходите. Ако събирате всички касови бележки
от покупките си, ще можете своевременно да направите съпоставка на цените на

еднородни стоки при различните търговци, да проследявате и контролирате
разходите си.

КАК ДА СЪМ СИГУРЕН, ЧЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА Е ИСТИНСКА?
За да сте сигурни, че касовата ви бележка е истинска, трябва да се уверите, че тя
съдържа:
1. наименование и адрес на лицето по чл. 3 (на търговеца);
2. наименование и адрес на търговския обект;
3. пореден номер на касовата бележка;
4. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3(БУЛСТАТ
на търговеца);
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове
закупени стоки или услуги;
8. обща сума за плащане в левове и стотинки;
9. дата и час на издаване;
10. Символите „BG”, вписани в контур на картата на България и текст
"ФИСКАЛЕН БОН" или „СИСТЕМЕН БОН“;
11. индивидуални номера на фискалното устройство и фискалната памет;
12. номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на
електронен носител (КЛЕН);
13. номер на обекта при Електронна система с фискална памет;
14. контролно число на документа;
15. номер и дата на фактура при плащане по доставка с непрекъснато
изпълнение, за която има издадена фактура.

КОЛКО ВИДА БЕЛЕЖКИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОДАЖБИ ИМА?
 Фискална касова бележка (фискален бон). В повечето от случаите, когато
заплащате стока или услуга, Вие получавате фискална касова бележка. Тя се
издава от фискално устройство. Фискални устройства са: касовите апарати,
фискалните принтери, системите с фискална памет за продажби на течни
горива и фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване.
 Касова бележка (Системен бон). Някои големи търговски вериги, хотели и др.
регистрират и отчитат продажбите с интегрирана автоматизирана система за
управление на търговската дейност. Бележките, които се издават, са с надпис
„Системен бон“. Това не означава, че са фалшиви, стига да са налице другите
задължителни реквизити.

Най-лесно клиентите на НАП могат да се уверят в истинността на бележка, ако в края
ѝ има отпечатана картата на България и изписани символи “BG” в контурите й.
КОЙ ИЗДАВА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ?
Във всеки търговски обект, където се извършват продажби на стоки и/или услуги
(независимо дали правите покупка от хипермаркет или от продавач на улицата,
например), трябва задължително да получите касова бележка. Касова бележка
задължително трябва да получите и когато пазарувате и от онлайн магазин.
Задължението за издаването й е на търговеца, продал стоката или услугата.
Касовата бележа се издава при извършване на плащането. Търговецът е длъжен
едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената
фискална касова бележка.
Изключение!
Това правило не важи при заплащане чрез внасяне на пари в наличност по платежна
сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез
доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и
платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран
пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона
за пощенските услуги както и другите случаи, описани по-долу.
Внимание!
При продажби на услуги с развлекателен характер или на стоки чрез автомат на
самообслужване (вендинг автомат) с електрическо захранване, фискалният бон се
визуализира само на дисплея, без да се издава хартиен документ.
Когато обаче, заплащате услуги, които не са с развлекателен характер (например
битови и комунални сметки) трябва да получите и касов бон от автомата на
самообслужване.
КОГА ТЪРГОВЦИТЕ НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ИЗДАВАТ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ
Има търговци, които не са задължени да издават касова бележка при продажба заради
спецификата на дейността им. Това е позволено в случаите на:
 Продажби в/от търговски обект, специализиран само за вестници и списания;
 Продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от
физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), с
изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови
борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите
борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други
подобни;
 Продажба на самолетни билети;
 продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато
издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в
зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението

по пътищата, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за
участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, които съдържат трайно
вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни
елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата
за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
 Продажба на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на
религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската
православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за
вероизповедания;
 При дейност на наемодатели – физически лица, които не са търговци по смисъла
на ТЗ, включително отдаващите под наем складови помещения;
 Занаятчиите – при условие, че лицата са пенсионери по инвалидност или за
изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са
търговци по смисъла на ТЗ; Това изключение не се отнася до лицата
извършващи автомонтьорство и автосервизни услуги.
 При дейност на лица, упражняващи свободна професия – нотариуси, адвокати и
други;
 Продажби в 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;
 Продажби, извършени от чуждестранни юридически и физически лица, които не
са регистрирани по ЗДДС по време на провеждане на международни
мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с
изключение на мероприятия с развлекателен характер.
Не са задължени да издават касови бележки и:
 Държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях
дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или
местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по
смисъла на ЗДДС;
 Банките, когато извършват банкови или валутни сделки;
 доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги
по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
 Финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по
безкасов начин;
 Пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по
прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един
фонд към друг,
 както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет:
o покупка на ценни книги с цел продажба;
o търговско представителство и посредничество;
o застрахователни сделки;
o сделки с менителници, записи на заповед и чекове;
o складови сделки;
o лицензионни сделки;
o стоков контрол;
o сделки с интелектуална собственост;
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕМ!

В близост до фискално устройство, на видно за клиентите място, трябва да са
поставени:
1. Копие на актуално свидетелство за регистрация на фискално устройство (ФУ);
2. Съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата
бележка до напускане на търговския обект, както и телефон за контакт с НАП за
сигнализиране в случай на неиздадена касова бележка.
Всеки клиент е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския
обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски
обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския
обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или
тържището.
При установяване на нередност или отказ да Ви бъде издадена касова бележка, можете
да сигнализирате на телефона за информация на Национална агенция за приходите
0700 18 700, на цената на един градски разговор или на имейл infocenter@nra.bg

