
Касови апарати и електронни търговци – Срокове по Наредба Н-18 

1. Регистрираните по ДДС лица, които не използват софтуер за управление на продажби (с 

изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез 

производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства до 

31 март 2019 г. 

2. Нерегистрираните по ДДС лица, които не използват софтуер за управление на продажби 

и лицата, използващи ЕСФП трябва да сменят или  модифицират (чрез 

производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства до 

30 юни 2019 г. 

3. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията 

на Наредба Н-18/2006 г. до 31 декември 2019 г. 

4. Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали 

са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и 

да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 30 

септември 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използваните от тях 

софтуери в търговските обекти в срок до 30 ноември 2019 г. 

От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се 

в търговския обект.  

Информацията към НАП  се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна 

в портала на НАП. 

5. От 1 октомври 2019 г. бензиностанциите следва да посочват данни за размера на ДДС, акциз, 

покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка. 

6. Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, 

привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 септември 

2019 г.  

Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД е до 31 

декември 2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 

септември 2019 г., съответно до 31 декември 2019 г. 

7. Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин са в сила 

от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към тази 

дата подават информация за това в срок до 29 юни 2019 г. 


