
ВНИМАНИЕ:   
На 01.10.2009 г. започва реално подаване на данни от дневни отчети на ЕСФП.  
Във връзка с това: 
- на 01.10.2009 г. трябва да се подадат данни за всяка ЕСФП за регистриране с 

дата на първо подаване 01.10.2009 г.; 
- на 02.10.2009 г. трябва да се подадат данни за всяка ЕСФП от дневните  

отчети за 01.10.2009 г. Името на файла трябва да носи в себе си  дата 01.10.2009 г. 
 

Указания за ползване на системата „Подаване на данни от ЕСФП 
за дневен отчет” 

 
1. За достъп до системата е необходим електронен подпис и заявление за 

използване на електронните услуги на НАП. При подаване на данните чрез УЕП 
от упълномощени лица трябва да се избере от списъка с услуги „ Подаване на 
данни от ЕСФП за дневен отчет”. 

2. Системата  допуска подаване на данни чрез използване на  екранни форми за 
попълване или изпращане на файлове по определените в приложение № 16 от 
Наредба Н-18/2006г. формати. 

3. Програмният продукт използва JavaScript и за коректна работа е 
препоръчително използването на WINDOWS INTERNET EXPLORER. 

4. При изписването на „Име на фирмата”, ”Име на обекта”, ”Адрес на обекта” 
трябва да се използва кирилица WINDOWS-1251. 

5. Имената на файловете и разширенията трябва да са с големи букви. 
6. Индивидуалният номер на ЕСФП започва с две големи латински букви. 
7. При подаване на данни чрез файл за регистриране на ЕСФП полето „Дата на 

последно подаване” се запълва с десет нули. 
8. При подаване на данни чрез файл за прекратяване на регистрацията на ЕСФП 

полето „Дата на първо подаване” се запълва с десет нули. 
9. Процедурата по прекратяване на регистрацията се прилага и при случаите на 

смяна на фискална памет, след което ЕСФП  се регистрира с новата памет. 
10. При повече от един дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет ) се формира и 

се подава сумарен отчет за всяка отделна фискална памет.  
11. След обработка на данните резултата се визуализира на екран и се изпраща по е-

майл. 
12. Във файла с данни за регистриране или дерегистриране на обекти с ЕСФП 

датата на първо или последно подаване може да бъде различна от датата в името 
на файла. 

13. Данните от дневните отчети за конкретна дата на задължено  лице с много 
обекти с ЕСФП могат да бъдат изпратени като се формират файлове с поредност 
в разширенията (R01, R02,R03 ….).  

14. В един файл с данни от дневни отчети за определена дата може да се съдържат 
дневни отчети за много обекти с ЕСФП. Ако желаете да подадете още отчети за 
други ЕСФП на същата дата е необходимо да се създаде файл със същата дата, 
но ново разширение - R01, R02 и т.н. 

15. Файлът с оборотите съдържа данни от дневния финансов отчет с нулиране за 
всички продажби по четирите данъчни групи 

16. Дните във които обекта не работи не се изпращат данни за оборотите 
17. Съгласно изискванията на наредбата лицата, извършващи продажби на течни 

горива са  задължени да представят данни от дневния отчет на всяка фискална 
памет от ЕСФП за всеки ден, за който лицето е длъжно да състави дневен отчет 



на обекта. Данните, които подавате трябва да бъдат идентични на тези в дневния 
финансов отчет. 

18. Сумите от извършени сторнирания и други служебни операции  (количествата 
гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на ДАМТН, проби, 
обезвъздушаване и др.) се доказват при проверка от органите на НАП на място в 
обекта по реда на Наредба Н-18/2006г. 

19. За неприсъствен ден (празничните и почивни дни)  се прилага:  
19.1 подаване на данни на следващият ден  
или 
19.2 подаване на данните на следвашия след него присъствен ден. 
В случаите на т. 19.2  за всеки неприсъствен ден данните от дневния отчет се 

попълват чрез екранната форма или се подава отделен файл , съдържащ в името си 
датата на съответния отчет . 

 


