да отчитате приходите си от продажби с фискално устройство.
Каква е санкцията, ако извършвам търговска дейност от
временен обект, без да имам регистриран касов апарат?
На физическите лица се налага
глоба в размер от 300 до 1000 лв.,
на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до
10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 600
до 2000 лв., а на имуществената
санкция - от 6000 до 20 000 лв.
Важно е да се знае, че установяване на нарушение за липсата
на касов апарат в едно населено
място или през определена част
на денонощието не Ви предпазва
от установяване на следващо нарушение по-късно през деня или
в друго населено място.
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Извършвам продажби от подвижна маса/сергия или павилион на различни събития с масов
характер – панаири, събори, изложения и празници на населени
места. Трябва ли да регистрирам
получените приходи с касов апарат?
Да! Независимо, че стоките,
които предлагате за продажба,
са разположени на маси и сергии
или други обекти с временен характер, последните представляват търговски обект и Вие имате
задължение да използвате касов
апарат, за да регистрирате получените от Вас плащания в брой.
Касовият апарат трябва да има
изградена дистанционна връзка с
НАП!
Извършвам разносна търговия, без да имам търговски
обект. Необходим ли ми е касов
апарат?

Да! Действащото законодателство в страната не освобождава лицата, извършващи разносна търговия, от задължението да
регистрират извършените от тях
продажби с фискално устройство.
Със закупуването и регистрирането на фискално устройство и
наличието му на експлоатираната
от мен маса/сергия, изчерпват ли
се моите задълженията ?
Не! Освен че в търговския
обект трябва да има регистриран
касов апарат, търговецът има задължение, едновременно с получаване на плащането, да предостави на клиента издадената
фискална касова бележка.
Много често до моята маса/
сергия или друг временен търговски обект не е осигурено електрическо захранване. Това дава ли
ми право да не използвам касов

апарат, а само касови бележки от
кочан?
Не! Съществуват много модели фискални устройства, работещи с батерии, които могат да се
зареждат многократно. Използването на касови бележки от кочан
е допустимо само при наличие на
касов апарат, който е повреден,
приет за ремонт по надлежния
ред, и то в определените срокове.
При разполагане на моята
маса/сергия или друг временен
обект съм заплатил изисканата от
общинските власти такса за ползване на места за продажба на стоки, при организирани панаири,
събори, празници и други. Имам
ли задължение да регистрирам
приходите си с касов апарат?
Да! Заплащането на така наречената „такса тротоарно право“ не
Ви освобождава от задължението

