НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
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Ето защо ви трябва касовата бележка
Касовата бележка е документ, с който доказвате извършената покупка. Тя ви
служи, в случай, че искате да върнете стоката при необходимост, което е ваше
право. Търговецът, който не ви е дал фискален бон, си „спестява“ от данъци и
осигуровки, на които разчитат здравеопазване, образование, нашите близки в
пенсионна възраст, както и всички ние.

Какво печелите, ако поискате касовата си бележка?
Вече може да печелите докато пазарувате. Единственото условие за това е да
поискате касовата си бележка след покупка на стоки и услуги.

Регистрирайки касовата си бележка на www.kasovbon.bg или през
мобилното приложение на НАП - NRA Mobile, което е достъпно за GooglePlay
или AppStore, вие може да спечелите награда от Лотарията на НАП в размер
на 50 000 лева.
Всяка регистрирана касова бележка увеличава шанса ви. Ежеседмично
Лотарията на НАП излъчва по едни късметлия, който взима предметна или
парична награда за активната си гражданска позиция. Печелившите получават
съобщение в електронната си поща, а имената им се публикуват
https://kasovbon.bg/#winners

Имате принос към намаляването на сивата икономика. Когато
изисквате касова бележка, вие помагате за ограничаването на сенчестата
икономика. Така, благодарение на вас, в хазната влизат повече приходи от
пресечени опити за данъчни измами, а това носи ползи на цялото общество.

Ставате гарант за честна конкуренция.
Когато изисквате касова бележка, гарантирате лоялна конкуренция, тъй като
неплащането на данъци и осигуровки от страна на някои търговци им дава
незаслужено предимство пред тези, които спазват правилата.

Кога можете да поискате касовата си бележка?
Касова бележка се издава, когато плащаме стоката или услугата в брой или с
карта, но не и в случаите когато плащаме по банков път.
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Какво губите ако не вземете касова бележка?

Губите пари
Без касова бележка не може да направите рекламация. В случай, че стоката е
повредена или е с изтекъл срок на годност не може да я върнете и да получите
обратно платената за нея сума.

Имате допълнителни разходи
Без касова бележка не може да се възползвате от гаранцията на стоката,
която сте купили. Така отпада възможността вещта да бъде поправена в
лицензиран сервиз или да бъде сменена с нова. Ремонтът й, ако той е възможен,
остава за ваша сметка, вместо да се поеме от търговеца.

Създавате условия да ви излъжат
Без касов бон може да платите по-скъпо за стока или услуга, отколкото е
нейната реална стойност. Не са рядкост случаите, в които служителите
злоупотребяват с доверието на работодателя, като ощетяват и нас.

Как да проверите истинска ли е касовата ви бележка?
До края на 2019 г. всички касови апарати в страната ще отпечатват фискални
бонове с баркод, т. нар. QR код. Той съдържа информация за Вашата покупка и
дава възможност за проверка на истинността на бележката чрез мобилното
приложение на НАП - NRA Mobile.
Уверете се, че касовата бележка е истинска с три бързи стъпки:
1. Инсталирайте безплатно мобилното приложение на НАП, което ви дава
възможност за четене на QR код. Съвременното мобилно приложение с
различни полезни функционалности може да откриете в GooglePlay или
AppStore.
2. Изберете услугата „Провери касова бележка“.
3. Сканирайте кода
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