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Целта на настоящите насоки е да се осигури по-добро разбиране на някои части от 

законодателството на ЕС в областта на ДДС. Те са изготвени от службите на Комисията 

в сътрудничество с държавите членки и доставчиците на платежни услуги и, както е 

посочено в отказа от отговорност на първата страница, не са правно обвързващи. 

 

Настоящите насоки не са изчерпателни. Това означава, че макар чрез тях да се 

предоставя подробна информация по редица въпроси, може да има елементи, които не са 

обхванати в настоящия документ. 

 

Целесъобразно и препоръчително е всеки ползвател на насоките, който проявява интерес 

към определена тема, да прочетете цялата глава, в която се разглежда конкретният 

въпрос. 
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1 ВЪВЕДЕНИЕ  

На 18 февруари 2020 г. Съветът прие законодателен пакет относно събирането на данни за 

плащанията с цел да се засили борбата с измамите с ДДС при електронната търговия. Пакетът се 

състои от два правни текста:  

- Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г. за изменение на 

Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за 

доставчиците на платежни услуги1 и 

- Регламент (ЕС) 2020/283 на Съвета от 18 февруари 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) 

№ 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с 

цел борба с измамите с ДДС2. 

Новите правила ще влязат в сила на1 януари 2024 г. С измененията на Директива 2006/112/ЕО3 

(Директивата за ДДС) се създава ново задължение за доставчиците на платежни услуги, 

установени в Европейския съюз (ЕС) — да водят регистри на плащанията, които обработват, и 

на съответните бенефициери (получатели на плащания), а с измененията на 

Регламент (ЕС) 904/2010 се акцентира върху разработването на централната електронна система 

с информация за плащанията (CESOP), където събраните данни ще се съхраняват и обработват, 

преди да бъдат предоставени на разположение на експертите на държавите членки за борба с 

измамите с ДДС.  

Използването на данни за плащанията произтича от необходимостта да се подобри борбата с 

измамите с ДДС при електронната търговия, което е особено трудно поради това, че продавачите 

не присъстват физически в държавите членки на потребление. Използването на интернет и новите 

технологии позволи на дружествата да продават стоки в чужбина, без да е необходимо каквото и 

да е физическо присъствие. Това от своя страна може да затрудни държавите членки при 

упражняването на контрол, тъй като те зависят от добрата воля на чуждестранните продавачи да 

декларират своите сделки, за да знаят, че тези продавачи извършват дейност на тяхната 

територия. Дори в случаите, когато на дадена държава членка е известно, че продавачите на даден 

уебсайт доставят стоки или услуги на нейна територия, понякога е изключително трудно да се 

установи действителният продавач, който извърша дейност чрез уебсайта. Тази липса на 

информация затруднява изключително много държавите членки при искането и обмена на 

информация помежду им, тъй като те не знаят на кого да предоставят информацията или от кого 

да я поискат.  

От 2024 г. благодарение на използването на данни за плащанията и на CESOP експертите по 

борба с измамите в държавите членки ще разполагат с необходимата информация за 

установяване на продавачите в чужбина, които доставят стоки или услуги на тяхна територия. 

Целта на системата е да се ограничи административната тежест върху доставчиците на платежни 

услуги, като данните се събират с помощта на хармонизиран стандартен образец, а събираните 

данни се ограничават до необходимото за установяване на продавачите и за борба с измамите с 

ДДС при електронната търговия. Не се събират данни за купувача (платеца), с изключение на 

 

1Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение 

на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги (OВ L 62, 2.3.2020 г., стр. 7). 
2 Регламент (ЕС) 2020/283 на Съвета от 18 февруари 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по 

отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (OВ L 62, 

2.3.2020 г., стр. 1). 
3 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената 

стойност (OB L 347, 11.12.2006 г., стр. 1). 
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предполагаемата държава членка по произход на плащането, а данни за продавача се събират 

само ако той получава значителен брой презгранични плащания.  

Настоящите насоки са изготвени в сътрудничество с експерти от сектора на плащанията и 

държавите членки и са насочени към разясняването на правилата, уреждащи докладването на 

информация за плащанията. В тях подробно е описан обхватът на задължението за докладване, 

представени са основните методи за плащане, които понастоящем се използват в Европейския 

съюз за заплащането онлайн на стоки и услуги, обяснени са условията, при които възникват 

задълженията за докладване, и е направен опит да се изброят елементите от данни, които са 

използвани от доставчиците на платежни услуги и които може да бъдат предавани в CESOP. 

Насоките са предназначени както за доставчиците на платежни услуги, които ще трябва да 

докладват данни съгласно новите задължения за докладване, така и за държавите членки, които 

ще трябва да събират данните и да ги предават на CESOP. Те обаче остават обяснителен документ 

без правна стойност. 

2 ОБХВАТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ДОКЛАДВАНЕ 

Целта на настоящия раздел е да се определи обхватът на задължението за докладване, установено 

в член 243б от Директива 2006/112/ЕО, въведено с Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета (наричано 

по-нататък „предаване на информация в CESOP“).  

В член 243б, параграф 1 се определят правилата за задължението за докладване:  

За да се постигне целта за борба с измамите с ДДС, държавите членки изискват от 

доставчиците на платежни услуги да водят достатъчно подробни регистри на 

получателите и на плащанията във връзка с платежните услуги, които изпълняват за всяко 

календарно тримесечие, за да могат компетентните органи на държавите членки да 

извършват контрол върху доставките на стоки и услуги, които в съответствие с 

разпоредбите на дял V се смятат за извършени в държава членка.  

Изискването, посочено в първата алинея, се прилага само по отношение на платежните 

услуги, предоставяни във връзка с трансграничните плащания. Плащането се счита за 

трансгранично, когато платецът се намира в една държава членка, а получателят — в друга 

държава членка, на трета територия или в трета държава. 

Съгласно този член има три изисквания, които трябва да се прилагат, за да възникне 

задължението за докладване от страна на доставчика на платежни услуги (отчитащо се 

предприятие):  

1. отчитащото се предприятие трябва да е доставчик на платежни услуги съгласно 

определението в член 243а, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО; 

2. отчитащото се предприятие трябва да предоставя платежни услуги съгласно 

определението в член 243а, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО; 

3. отчитащото се предприятие трябва да участва в обработването на плащане, както е 

определено в член 243а, параграф 3 от Директива 2006/112/ЕО, между платец и получател, 

когато платецът се намира в държава членка, а получателят се намира в друга държава 

членка, на трета територия или в трета държава. 

Тези три условия съставляват същността на обхвата на задължението за докладване и ще бъдат 

подробно описани в настоящия раздел, като с всяко от тях се дава отговор на един от следните 

въпроси:  

2.1. Кои субекти попадат в обхвата? 
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2.2. Кои плащания попадат в обхвата? 

2.3. Кои платежни услуги попадат в обхвата? 

В допълнение към тези три елемента, за да възникне задължението за докладване, са необходими 

две допълнителни условия, първото от които е посочено в член 243б, параграф 1, втора алинея и 

с него се изисква докладваните плащания да са презгранични, а второто е посочено в член 243б, 

параграф 2 и с него се изисква доставчикът на платежни услуги да предава информация само след 

като извърши повече от 25 презгранични плащания на тримесечие към даден получател. Тези две 

условия, които трябва да бъдат наблюдавани, са описани подробно в раздел 3. 

 

2.1 Субекти, попадащи в обхвата 

Задължението за докладване е приложимо само за доставчиците на платежни услуги, определени 

в член 243а, които предоставят платежни услуги в Европейския съюз. Доставчиците на платежни 

услуги, които не предоставят платежни услуги в Европейския съюз, не са длъжни да изпълняват 

никакви задължения за докладване.  

Що се отнася до определението за това какво е доставчик на платежни услуги, член 243а 

препраща към определенията, дадени в Директива (ЕС) 2015/23664 (Втора директива за 

платежните услуги, или ДПУ2). Обаче не всички доставчици на платежни услуги, обхванати от 

ДПУ2, автоматично попадат в обхвата на задължението за предаване на информация в CESOP. 

Всъщност с разпоредбата на член 243а обхватът на задължението за докладване се ограничава до 

следните четири категории доставчици на платежни услуги: 

а) кредитните институции, които обхващат например банките с пълен лиценз, установени в 

Европа, както и европейските клонове на кредитни институции, чието главно управление се 

намира извън ЕС и които предоставят платежни услуги;  

б) институциите за електронни пари, които обхващат всички доставчици на платежни услуги, 

предоставящи платежни услуги чрез електронни пари, например доставчиците на 

електронни портфейли и доставчиците на електронни ваучери/карти; 

в) платежните институции — последна категория, която може да обхване всички дружества, 

предоставящи платежни услуги, които не отговарят на изискванията за включване в някоя от 

другите категории, изброени в ДПУ2. Тя може да включва дружества, които предоставят 

платежни услуги, като издаване на кредитни/дебитни карти, приемане на платежни 

операции, обработване на плащания, иницииране на плащания, платформи, които 

предоставят платежни услуги и действат от името на платеца и получателя, и т.н.; 

г) пощенски институции, които обслужват текущи пощенски сметки и предоставят 

платежни услуги.  

С Втората директива за платежните услуги към този списък са добавени централните банки и 

публичните органи, но тези субекти не попадат в обхвата на задължението за предаване на 

 

4  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги 

във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и 

Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 337, 

23.12.2015 г., стр. 35). 
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информация в CESOP, тъй като те по принцип не предоставят обхванати платежни услуги (вж. 

раздел 2.3).  

Забележка: Изключението за малките доставчици на платежни услуги, предвидено в член 32 

от ДПУ2, не е приложимо към задължението за предаване на информация в CESOP. 

Следователно дори малките доставчици на платежни услуги ще трябва да предават данни 

за плащанията и получателите, ако са изпълнени всички останали условия. 

Въпреки че определението за доставчици на платежни услуги е доста широко и обхваща по-

голямата част от пазара на платежни услуги, то трябва да се разглежда във връзка с правилата, 

приложими към платежните услуги, които попадат в обхвата му. Всъщност не всички платежни 

услуги са обхванати от задължението за докладване. Следователно възможно е даден субект да е 

квалифициран като доставчик на платежни услуги съгласно определението в член 243а, 

параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО, но да не предоставя нито една от платежните услуги, 

посочени в член 243а, параграф 2. Тогава този доставчик на платежни услуги няма да е обект на 

задължението за докладване. Добър пример за това е случаят с инициаторите на плащания, които 

са платежни институции, но не предоставят нито една от обхванатите платежни услуги (вж. 

точка 2.3).  

С разпоредбата на член 3, буква б) от ДПУ2 се установява и специално правило, съгласно което 

от обхвата на директивата са изключени плащанията, извършвани чрез един или повече 

търговски представители, действащи само от името на платеца или получателя. Това означава, 

че плащанията, извършвани чрез търговски представители, които действат от името и на платеца, 

и на получателя, би следвало да попадат в обхвата на ДПУ2. Това се потвърждава в 

съображение 11 от ДПУ2, в което се посочва, че търговските представители, които действат от 

името и на платеца, и на получателя, трябва да бъдат регистрирани като доставчици на платежни 

услуги, ако държат средства от името и на двамата си клиенти. Това правило е особено важно за 

електронната търговия, тъй като предполага, че онлайн платформите и пазарите, които държат 

средства от името на свои клиенти, трябва да се регистрират като доставчици на платежни услуги 

(като платежна институция или в други категории в зависимост от предоставяната от тях услуга), 

и ще попаднат в обхвата на задължението за докладване. От това следва, че пазарите, които 

събират средства от платеца, държат тези средства и след това ги разпределят на получателя, ще 

трябва да предават информация за получателя в CESOP. 

2.1.1 Териториален обхват — положението на страните от 

Европейското икономическо пространство и Северна Ирландия  

Правилата на ДПУ2 са приложими за всички държави от Европейското икономическо 

пространство (ЕИП), което включва всички държави — членки на Европейския съюз, както и 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Това означава, че доставчиците на платежни услуги, които 

желаят да предоставят платежни услуги в ЕИП, трябва да получат лиценз за извършване на 

платежни услуги в своята държава и да спазват другите изисквания на директивата, ако искат да 

използват този лиценз в друга държава.  

След като доставчикът на платежни услуги от държава от ЕИП получи лиценз за извършване на 

платежни услуги в държавата, в която е установен, той ще може да предоставя платежни услуги 

във всяка държава членка, като използва правилата по ДПУ2 за упражняване на дейност в ЕИП 

въз основа на един лиценз. Тези правила позволяват на доставчиците на платежни услуги, които 

са получили лиценз за извършване на платежни услуги съгласно ДПУ2, да предоставят платежни 

услуги във всяка друга държава от ЕИП, без да е необходимо да искат нов лиценз за извършване 

на платежни услуги в тази държава. Вместо това доставчикът на платежни услуги трябва само да 

информира другите държави за намерението си да предоставя платежни услуги на тяхна 

територия, което може да стане чрез физическо присъствие (например клон), чрез търговски 
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представител или директно от държавата на установяване въз основа на свободата на 

предоставяне на услуги.   

От това следва, че доставчиците на платежни услуги от държави от ЕИП също могат да са 

обхванати от създаденото за целите на CESOP задължение за докладване, когато предоставят 

платежни услуги в дадена държава членка, дори без да имат физическо присъствие в Европейския 

съюз. 

За повече подробности относно начина на докладване за държавите от ЕИП вж. раздел 4.4.2. 

N.B.: Въпреки че Северна Ирландия е част от пространството на ЕС по отношение на ДДС 

съгласно споразумението за излизане на Обединеното кралство от ЕС и протокола към него, 

обхватът на задължението за докладване, създадено с Директива 284/2020, не подлежи на 

никакви специални договорености по отношение на Северна Ирландия и излизането на 

Обединеното кралство от ЕС. Следователно за целите на задължението за предаване на 

информация в CESOP получателите на плащания и доставчиците на платежни услуги, 

установени в Северна Ирландия, трябва да се разглеждат като установени в трета държава 

(и следва да се докладват като такива). 

2.2 Обхванати плащания 

Понятието за плащане е в центъра на задължението за докладване, тъй като то обхваща именно 

информацията, която доставчиците на платежни услуги ще трябва да съхраняват в своите 

регистри. Понятието за плащане е тясно свързано с определението за платежни операции, дадено 

в член 4, параграф 5 от ДПУ25, но обхваща и наличните парични преводи съгласно 

определението в член 4, параграф 22 от ДПУ26. 

В опростен вид плащането представлява превод на средства от платец (инициатор) към получател 

(бенефициер). Определенията за платец и получател са дадени и в член 243а, който директно 

препраща към определението в ДПУ2. 

Платецът е „физическо или юридическо лице, което е титуляр на платежна сметка и разрешава 

изпълнението на платежно нареждане по тази сметка или, когато такава липсва, физическо 

или юридическо лице, което дава платежно нареждане“. От това следва, че платец е лицето, 

чиито средства се превеждат при изпълнението на плащането. Въпреки че в повечето случаи 

платецът е и инициатор на плащането, в случая на директен дебит получателят инициира 

плащането в съответствие с разрешението, дадено от платеца в съгласието за директен дебит.   

От друга страна, получателят е „физическо или юридическо лице, определено за [предвиден] 

получател на средствата, които са предмет на платежна операция“. От това следва, че 

получател е бенефициерът на средствата, преведени при изпълнението на плащането. Един от 

ключовите елементи по отношение на получателя е понятието „предвиден получател“ (в ДПУ2: 

„краен получател“). Обработването на плащания често включва множество участници и 

стопански модели и нерядко при превеждането на средства те първо се предават на различни 

 

5  „Платежна операция“ означава действие, предприето от платеца или от негово име или от получателя, по 

внасяне, прехвърляне или теглене на средства, независимо от основното правоотношение между платеца и 

получателя. 
6  „Наличен паричен превод“ означава платежна услуга, при която от платеца се получават средства, без да са 

открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел съответната сума да бъде 

преведена на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или 

когато тези средства се получават от името на получателя и са му предоставени на разположение. 



 

11 

 

доставчици на платежни услуги, които могат да задържат тези средства за определен период от 

време, преди да ги преведат на получателя. Тези доставчици на платежни услуги не трябва да се 

смесват с получателя на плащането, тъй като те не са предвиденият получател на плащането от 

платеца, а само посредници. Ето защо подлежащата на докладване информация трябва да се 

отнася до получателя на плащането, а не до посредниците. Тъй като доставчиците на платежни 

услуги разчитат обаче на информацията, предоставена в искането за плащане, има случаи, когато 

като даден посредник изглежда като бенефициер на плащането.  Тези случаи са описани по-

подробно в точка 2.2.6. 

Следователно плащанията, данни за които трябва да се предават в CESOP, са тези за 

превеждането на средства от физическото или юридическото лице, чиито средства се превеждат, 

към физическото или юридическото лице, което е предвиденият получател на тези средства.  

N.B.: Съгласно член 243б в обхвата на задължението за докладване попадат само 

плащанията, инициирани от платец в Европейския съюз. От друга страна, получателят 

може да се намира в друга държава членка, на трета територия или в трета държава.  

На практика това означава, че обхванатите плащания включват:  

- плащанията от платец в държава членка към получател в друга държава членка 

(докладват се от доставчика на платежни услуги на получателя, вж. раздел 4.3); 

- плащанията от платец в държава членка към получател, намиращ се на трета 

територия или в трета държава (докладват се от доставчика на платежни услуги на 

платеца, вж. раздел 4.3).  

От друга страна, плащанията от платец, който не се намира в държава членка, към 

получател в държава членка са извън обхвата на задължението за докладване.  

Въпреки че това определение изглежда лесно за разбиране, трябва да се отбележи, че в плащането 

между купувач (платец) и продавач (получател) на стоки или услуги често участват множество 

доставчици на платежни услуги от двете страни на платежната верига, които обменят 

информация и превеждат средства помежду си, за да изпълнят плащането между купувача и 

продава. Тази сложност е илюстрирана на следващата фигура с пример за кредитен превод.  

 

 

 

  



 

12 

 

Фигура 1. Принципна схема на плащането чрез кредитен превод  

 

На фигурата са показани четири различни вида потоци за изпълнението на едно плащане между 

купувача (платец) и продавача (получател): 

− потокът на услугите съответства на различните услуги, които се предоставят от 

различните участници. Банките на платеца и на получателя предоставят платежни услуги 

на своите клиенти, а клиринговата къща предоставя клирингови услуги на двамата 

доставчици на платежни услуги;  

− паричният поток съответства на движението на средства между различните участници. 

Всъщност превеждането на средства между платеца и получателя не е под формата на 

еднократно движение от единия към другия, а представлява поредица от разменни 

операции, при която банката на платеца първо взема средствата от сметката на платеца, 

след което ги превежда на банката на получателя, която заверява сметката на получателя;  

− информационният поток съответства на обмена на информация между различните 

участници с цел плащането да бъде разрешено, обработено и изпълнено. Платецът 

предоставя на своя доставчик на платежни услуги информация за получателя и сумата, 

която желае да преведе. Неговата банка използва тази информация, за да установи коя е 

банката на получателя и да определи къде трябва да изпрати средствата. С помощта на 

съвременните технологии тези процеси днес са почти незабавни.  

− Потокът с информация за сетълмент съответства на обмена на информация между 

доставчиците на платежни услуги и/или клиринговата къща с цел да се пристъпи към 

извършването на клиринг и сетълмент между участниците. Този поток е напълно различен 

от плащането между платеца и получателя, като основата цел тук е доставчиците на 

платежни услуги, участващи в плащането, да могат да обменят информация и/или да 

уредят задължението, възникнало между тях при извършване на плащането. 

Всички тези отделни потоци могат да обхващат едно или няколко плащания, но само 

информационният поток осигурява съответната информация за плащането между платеца и 

получателя. В това отношение един от ключовите етапи от информационния поток е така 

нареченият „процес на разрешаване“, при който доставчикът на платежни услуги изпраща 
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информация за плащането на другия доставчик на платежни услуги, за да може вторият да 

утвърди данните за плащането и да потвърди, че плащането може да бъде извършено. В днешно 

време процесът на разрешаване се извършва до няколко секунди след инициирането на 

плащането и съдържа по-голямата част от данните, изисквани за предаването на информация в 

CESOP.  

Въпреки че информацията вече е записана, доставчиците на платежни услуги не превеждат 

средства помежду си при всяко искане за платежна операция, тъй като това би означавало 

извършването на огромен обем изчисления между тях за всяка от милионите платежни операции, 

които се обработват всеки ден. За да улеснят дейността си, повечето доставчици на платежни 

услуги обединяват платежните операции за определен период от време, който може да е повече 

или по-малко дълъг, и превеждат средства помежду си едва в края на този период, като вземат 

предвид сумата, която те дължат на друг доставчик на платежни услуги, и сумата, която този 

доставчик на платежни услуги дължи на тях. Това периодично превеждане на средства между 

доставчиците на платежни услуги обикновено се нарича „сетълмент“.  

Ето защо задължението за предаване на информация в CESOP се основава на информационния 

поток и на обмена на данни между доставчиците на платежни услуги (който е почти мигновен и 

включва информация за платеца и получателя на равнище операция), а не на действителния 

паричен поток между тях (който се осъществява периодично с използване на агрегираните суми 

на всички разрешени плащания за определен период). 

В следващите раздели за всеки от основните методи на плащане, които понастоящем са 

обхванати от задължението за докладване, ще бъде описано как се изпълняват, кои са 

участниците и как протича информационният поток. Представените тук примери не са 

изчерпателни, тъй като съществуващите методи за плащане могат да се развиват и променят, а в 

бъдеще могат да бъдат разработени нови методи за плащане. 

2.2.1 Кредитен превод  

Фигура 2. Извършване на плащане чрез кредитен превод 
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Кредитният превод е един от най-старите и най-разпространени начини за превеждане на 

средства. Всички презгранични кредитни преводи в Европейския съюз се извършват в 

съответствие с правилата, установени с Регламента за Единната зона за плащания в евро и 

схемите, разработени от Европейския платежен съвет.  

В обработката на плащането при кредитния превод по принцип са включени трима различни 

участници:  

- банката на платеца, където се намира разплащателната сметка на платеца, от която ще 

бъдат изтеглени средствата; 

- банката на получателя, която държи разплащателната сметка на получателя и която ще 

получи средствата; 

- системата за разплащания, която предоставя услуги за клиринг и/или сетълмент на 

банките, за да им помогне да ликвидират и/или уредят задължението, създадено от 

различните преводи на средства, които те извършват. Като алтернатива, доставчиците на 

платежни услуги могат да обменят плащания и да уреждат задълженията директно или 

чрез други посредници.  

На фигурата информационният поток е отбелязан със сини цифри и протича по следния начин:  

1. платецът издава платежното нареждане, като предоставя данните на получателя на своята 

банка и иска от нея да преведе определена сума по банковата сметка на получателя; 

2. банката на платеца използва предоставената от него информация, за да извърши кредитен 

превод. След това банката на платеца предоставя предоставената от платеца информация 

на доставчика на платежни услуги на получателя, за да се заверят средствата по банковите 

сметки на получателя.  

3. банката на получателя проверява информацията, предоставена от банката на платеца в 

искането за кредитен превод (например дали банковата сметка съществува). 

След приключването на тези стъпки банките на платеца и на получателя са обменили цялата 

информация, необходима за извършване на плащането и разполагат с почти цялата задължителна 

информация, изисквана съгласно член 243г (вж. раздел 4.5 за подробности относно 

информацията, която следва да бъде предоставена).  

Важно е да се отбележи, че макар в края на стъпка 3 платежната операция вече може да се счита 

за завършена и е записана в регистрите на доставчиците на платежни услуги, между нито един 

от участващите доставчици на платежни услуги не е извършен действителен превод на средства. 

Превеждането на средства се извършва едва на по-късен етап, който съответства на сетълмента 

и паричния поток между участниците.   

Този сетълмент се извършва, както следва:  

4. банката на платеца задължава банковата му сметка със сумата, която трябва да бъде 

преведена на получателя; 

5. от другата страна банката на получателя заверява сумата на платежната операция по 

сметката на получателя веднага след като тази сума бъде заверена на доставчика на 

платежни услуги на получателя, така че получателят да получи средствата в необходимия 

срок (по принцип един работен ден за кредитни преводи в ЕС).  

Въпреки че при платежната операция между платеца и получателя се изисква платецът да преведе 

средства на получателя, след като двете страни уредят задълженията си на по-късен етап на 
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практика е възможно банката на получателя да е тази с отрицателното салдо, което трябва да 

бъде платено на банката на платеца, ако тя е извършила повече операции в полза на банката на 

платеца, отколкото е получила от нея. Това показва колко е важно обменът на данни между 

банката на платеца и банката на получателя, който е свързан непосредствено с платежната 

операция между платеца и получателя, да се разграничава от обмена на средства между двамата 

доставчици на платежни услуги, който е свързан с техните собствени дейности и не попада в 

обхвата на докладването (тъй като е изключен от определението за плащания съгласно член 3, 

буква м) от ДПУ2).  

2.2.2 Директен дебит 

Директните дебити са подчинени основно на Регламента за Единна зона за плащания в евро 

(ЕЗПЕ). Понастоящем обаче не съществуват международни схеми за директни дебити извън 

ЕЗПЕ. Поради това тези ситуации са рядкост в практиката и доставчиците на платежни услуги 

обикновено приемат помежду си специфични правила за този вид операции, които често се 

основават на националните практики или директно на правилата, действащи в ЕЗПЕ.  

Представеният тук директен дебит се основа на правилата, действащи в ЕЗПЕ.  

Фигура 3. Извършване на плащане чрез директен дебит 

 

 

Участниците в директния дебит са съвсем същите като при кредитния превод (вж. точка 2.2.1.).  

Основната разлика между директния дебит и кредитния превод се състои в това, че директният 

дебит се инициира от получателя на плащането въз основа на съгласие, дадено от платеца. 

Директният дебит не се инициира от платеца.  

Информационният поток, изобразен на фигурата, протича по следния начин:  
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1. Въз основа на предварително предоставеното от платеца съгласие получателят инициира 

поредица от искания за директен дебит с цел средствата да бъдат преведени от сметката 

на платеца към неговата сметка. 

2. Доставчикът на платежни услуги на получателя създава искането и го изпраща на 

доставчика на платежни услуги на платеца за изпълнение.  

3. Доставчикът на платежни услуги на платеца проверява дали има налични средства и дали 

данните в искането са верни. Ако това е така, доставчикът на платежни услуги на платеца 

извършва операцията по директен дебит на падежа.  

Още при тези стъпки са включени почти всички задължителни данни, които трябва да се предадат 

в CESOP. След тях следва фазата на сетълмент, при която се извършва действителното 

прехвърляне на средствата между доставчиците на платежни услуги (подобно на кредитния 

превод):  

4. На падежа доставчикът на платежни услуги на платеца задължава сметката на платеца със 

средствата, които трябва да бъдат преведени.  

5. Доставчикът на платежни услуги на получателя заверява сметката на получателя със 

сумата на платежната операция веднага след като тази сума бъде заверена на доставчика 

на платежни услуги на получателя, така че получателят да получи средствата в 

необходимия срок.  

Както и при кредитния превод, обменът на средства между доставчиците на платежни услуги в 

изпълнение на сетълмента представлява отделна операция за техните собствени дейности, която 

е извън обхвата на задължението за докладване. 

2.2.3 Налични парични преводи 

Наличните парични преводи са един от най-старите видове прехвърляния на средства между 

хора. В днешно време този метод на плащане е заменен от други методи, като например 

кредитният превод, който предлага сходни функции при по-ниски разходи и по-бързо 

изпълнение. В ЕС този метод на плащане се използва главно за т.нар. плащания между роднини 

и приятели, при които граждани изпращат средства в чужбина. Той обаче все още има търговско 

приложение в други държави и поради това е обхванат от задължението за докладване.  

Една от особеностите на наличните парични преводи в сравнение с други начини на плащане е 

възможността за превеждане на средства, без да съществува платежна сметка на получателя. 

Въпреки че при съвременните налични парични преводи понякога се предлага възможност за 

изпращане на средства директно по банкова сметка, все още е възможно чрез наличен паричен 

превод да се изпращат средства в чужбина, без да е необходимо въвеждането на данни за 

платежната сметка на получателя. Тази особеност обосновава въвеждането на член 243г, 

параграф 1, буква д) в Директива 2006/112/ЕО, който изисква при липсата на платежна сметка на 

получателя да бъде предаден бизнес идентификационният код (BIC) или друг уникален 

идентификатор на доставчика на платежни услуги, действащ от името на получателя (партньор 

по изплащането). Тази информация позволява на системата да установи кой е субектът, който 

получава средствата от името на получателя.  

В наличните парични преводи обикновено участват два субекта:  

- институцията за налични парични преводи, която платецът използва за превеждането на 

средства към получателя;  
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- партньорът по изплащането — втора институция за налични парични преводи, която 

получава средствата и ги предоставя на получателя. 

 

Фигура 4. Извършване на плащане чрез наличен паричен превод 

 

На фигурата информационният поток е отбелязан със сини цифри и протича по следния начин:  

1. Платецът инициира искане за наличен паричен превод, като предоставя на своя доставчик 

на платежни услуги данните за получателя и операцията.  

2. Доставчикът на платежни услуги на платеца (институцията за налични парични преводи) 

създава операцията и я препраща на партньора по изплащането в друга държава членка 

или в трета държава или територия.  

3. Партньорът по изплащането (доставчикът на платежни услуги на получателя на 

плащането) проверява данните в искането и ги утвърждава, ако са верни.  

4. Партньорът по изплащането предоставя парите на разположение на получателя на 

плащането.  

2.2.4 Картово плащане 

Картовите плащания вероятно са най-използваният метод на плащане при електронните 

търговски операции в Европа. Въпреки че те също подлежат на законодателен надзор, 

подробностите относно правилата, приложими към обмена на данни за обработването на картови 

плащания, са определени в различните правилници, изготвени от доставчиците на платежни 

картови схеми. Въпреки че всеки доставчик на платежна картова схема може да установява свои 

собствени правила, пазарът е все пак силно стандартизиран вследствие на използването на 

различни стандарти, като например „Volume“7 — документ, изготвен от Европейската асоциация 

на заинтересованите страни в областта на платежните карти, с който се определят правилата, 

 

7 https://www.e-csg.eu/scs-volume-v9  

https://www.e-csg.eu/scs-volume-v9
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приложими към обмена на информация между доставчиците на платежни услуги, извършващи 

картови плащания в единната зона за плащания в евро, както и стандартите на EMVco8.  

В обработването на картови плащания по принцип са включени трима основни участници:  

− доставчикът на платежната картова схема определя правилата, приложими към картата. 

Доставчикът на платежната картова схема може да е доставчик на платежни услуги, ако 

сам разпространява картите или ако предоставя други платежни услуги, свързани с 

картата (например приемане на платежни операции). Обикновено такъв е случаят с 

тристранната платежна картова схема, при която доставчикът на схемата действа 

едновременно като издател на картата и като търговски приемащ субект. От друга страна, 

при четиристранните платежни картови схеми обикновено се предполага, че доставчикът 

на схемата не предоставя платежни услуги и следователно не е доставчик на платежни 

услуги; 

− издателят на картата е доставчикът на платежни услуги, който отговаря за предоставянето 

на разплащателната карта (дебитна или кредитна) на платеца и за изпълнението на 

платежни операции от негово име;  

− търговският приемащ субект е доставчикът на платежни услуги, който отговаря за 

приемането на различните платежни операции от името на получателя. Търговският 

приемащ субект събира всички платежни операции, извършени за определен период от 

време, и изпраща събраната сума на получателя на редовни интервали;  

Доставчиците на технически услуги са субекти, с които приемащите субекти или търговците 

сключват договори за предоставяне на услуги, необходими за обработването на картови 

плащания. Една от най-важните услуги е осигуряването на терминал или специална уебстраница, 

която може да събира данните на картата и да инициира процеса на плащане (инициатор на 

плащане). Важно е да се отбележи, че тези доставчици на технически услуги не попадат в обхвата 

на ДПУ2 въз основа на член 3, буква й), доколкото не влизат във владение на средствата, които 

трябва да бъдат преведени. От това следва, че тези доставчици не се считат за доставчици на 

платежни услуги и не попадат в обхвата на докладването.  

N.B.: Броят на участниците в картовите операции може да е по-голям в зависимост от броя 

на посредниците. Обичайна практика е приемащите субекти да използват допълнителни 

посредници за обработването на части от платежната операция или да предлагат на 

търговеца няколко метода на плащане. Въпреки че конкретната картова схема на практика 

може да е по-различна, посочените основни принципи са винаги приложими и между 

приемащия субект и издателя винаги трябва да се обменят едни и същи елементи от данни. 

Картовите плащания могат да бъдат разделени на две категории: тристранни платежни картови 

схеми и четиристранни платежни картови схеми. При тристранните картови плащания 

доставчиците на платежни картови схеми действат едновременно като издател и приемащ субект 

и са пряко свързани с платеца и получателя. От друга страна, при четиристранните картови 

плащания се изисква функциите на издателя на картата и на приемащия субект да са разделени, 

като единият е свързан с платеца, а другият — с получателя на плащането. 

Всеки от тези два вида картови плащания е разгледан подробно в следващия раздел.  

 

8 https://www.emvco.com/document-search/  

https://www.emvco.com/document-search/
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2.2.4.1 Тристранна платежна картова схема 

При тристранната платежна картова схема функциите на доставчик на схемата, издател на 

картата и търговски приемащ субект се изпълняват от доставчика на схемата. Следователно, 

централно място в тази конфигурация заема доставчикът на платежната картова схема, тъй като 

има пряко взаимоотношение както с платеца, така и с получателя на плащането. От това следва, 

че доставчикът на схемата — тъй като той е издател на карти и приемащ субект — винаги е 

основният докладващ субект и докладва както плащанията в ЕС, така и тези извън ЕС.  

Фигура 5. Извършване на плащане чрез тристранна платежна картова схема 

 

Информационният поток, изобразен на фигурата, протича по следния начин:  

1. Платецът инициира плащането, като предоставя данните за картата си в онлайн 

интерфейс, който е свързан с уебсайта на получателя на плащането.  

2. След като платецът успешно подаде информацията за картата си, инициаторът на 

плащането прехвърля тези данни на доставчика на платежната картова схема, който 

действа едновременно като приемащ субект и издател. Използвайки тази информация, 

доставчикът на платежната картова схема проверява получените данни и потвърждава, че 

те са верни и че платецът разполага с достатъчно средства за изпълнение на платежната 

операция.  

3. Доставчикът на платежната картова схема разрешава операцията и изпраща 

потвърждението на получателя на плащането. 

След тези стъпки, които съответстват на процеса на разрешаване, започва фазата на сетълмент:  

4. Тъй като доставчикът на платежната картова схема е поел разходите на платеца чрез 

кредитна линия, сега той иска от платеца да върне предварително платените суми 

посредством извлечение за всички извършени операции (обикновено за период от един 

месец).  
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5. Платецът възстановява кредита си, като изпраща средства на доставчика на платежната 

картова схема. Превеждането на средства обикновено се извършва чрез кредитен превод 

от платеца към доставчика на платежната картова схема, който действа като получател на 

това плащане.  

6. Доставчикът на платежната картова схема заверява на редовни интервали платежната 

сметка на получателя с общата сума на всички операции, които е извършил за определен 

период от време. Това плащане също съответства на кредитен превод от доставчика на 

платежната картова схема към получателя на плащането. 

 

N.B.: Както е показано на фигурата, в тристранните картови плащания обикновено 

участват други доставчици на платежни услуги (като банки), които финансират 

кредитната линия на картата или получават средствата от търговския приемащ субект. 

От гледна точка на тези доставчици на платежни услуги операциите изглеждат като 

плащане към издателя на картата (за доставчика на платежни услуги на платеца) или като 

операция от търговския приемащ субект към получателя (за доставчика на платежни услуги 

на получателя). Тези операции, макар и различни от операциите между платеца и получателя, 

попадат в обхвата на задължението за докладване и следва да се докладват с посочване на 

издателя на картата като получател или на търговския приемащ субект като платец. 

Всъщност те не попадат в обхвата на изключението по член 3, буква м) от ДПУ2 за операции 

между доставчици на платежни услуги за техните собствени дейности, тъй като не 

обслужват дейностите на съответните доставчици на платежни услуги, а са част от 

споразумението между платеца/получателя и издателя на картата/търговския приемащ 

субект. 

2.2.4.2 Четиристранна платежна картова схема  

Въпреки че следват едни и същи основни принципи, четиристранните платежни картови схеми 

се различават от тристранните платежни картови схеми, тъй като доставчикът на платежната 

картова схема, издателят на картата и търговският приемащ субект са различни субекти. Поради 

това доставчикът на платежната картова схема обикновено играе по-малко активна роля в 

платежната операция, като участието му се свежда до установяване на правилата и осигуряване 

на инфраструктурата за обмен на информация между приемащия субект и издателя. Тъй като не 

издава самата карта и не приема операции, платежната картова схема не предоставя никакви 

платежни услуги и не е доставчик на платежни услуги по смисъла на ДПУ2. Поради това тя не 

обект на задължението за докладване.  

Функцията на издателя на картата може да варира значително в различните ситуации, като 

понякога това е кредитната институция на платеца, която поема и функцията на издател на 

картата и предоставя картата на платеца. В други случаи това е специализирана институция, 

чиято единствена дейност е да предоставя кредитни/дебитни карти.  

Същото важи и за функцията на приемащия субект, която понякога може да бъде изпълнявана 

непосредствено от кредитната институция на получателя на плащането. В повечето случаи тази 

функция се изпълнява от специализирани организации, наречени търговски приемащи субекти.  

Обработка на картовото плащане обикновено включва три основни етапа:  

1. Разрешаване: Целта на процеса на разрешаване е да се увеличи сигурността, да се улесни 

удостоверяването на автентичността и да се потвърди пред търговеца валидността на 

картата и предвижданата операция. Процесът на разрешаване е важен за установяването 
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на задълженията между издателя и приемащия субект в съответствие с правилата на 

платежната картова схема. Не е задължително обаче всички картови операции да бъдат 

предшествани от разрешаване онлайн към издателя. Разрешаването може да се извърши и 

между чипа на картата и терминала (разрешаване офлайн), което е често срещано 

например в безконтактни системи, в масовия транспорт и др. В някои случаи операцията 

изобщо не преминава през процес на разрешаване, а се изпраща за клиринг от търговеца 

или от приемащия субект на собствен риск/отговорност на търговеца. 

2. Клиринг: В края на работния ден получателят на плащането изпраща пакетен файл с 

приключените операции, получени в терминала/онлайн страницата на получателя. 

Приемащия субект „преопакова“ информацията по платежни картови мрежи и я изпраща 

заедно с получените операции от други търговци — клиенти на приемащия субект, като 

големи пакетни файлове към съответните платежни картови мрежи. Платежната картова 

мрежа „преопакова“ информацията и я изпраща на отделните издатели на карти, които 

ежедневно получават пакетни файлове с всички операции, получени чрез платежна 

картова мрежа. Клирингът е сериен процес, въз основа който се извършват три 

сетълмента. 

3. Сетълмент: от картовите операции възникват три сетълмента, които се основават на 

клиринговата информация, но са отделни и независими един от друг и могат да се 

извършват в произволен ред във времето: 

а. сетълмент от приемащия субект към търговеца; 

б. сетълмент от издателя към приемащия субект; 

в. сетълмент от картодържателя към издателя (задължаване от издателя на 

платежната сметка на картодържателя). 

Фигура 6. Извършване на плащане чрез четиристранна платежна картова схема 

 

Първите стъпки на фигурата представляват процеса на разрешаване и отговора от издателя на 

картата:  
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1. Платецът предоставя данните за своята разплащателна карта в онлайн интерфейс, свързан 

с уебсайта на получателя на плащането. Това действие инициира процеса на плащане. 

2. Като използва предоставената от платеца информация за картата, терминалът на 

получателя предава информацията на приемащия субект.   

3. Като използва наличната в картата информация, търговският приемащ субект препраща 

тази информация на доставчика на платежната картова схема. 

4. Като използва предадените данни, доставчикът на платежната картова схема установява 

издателя на картата и му препраща съобщението с искане за разрешаване.  

5. Издателят на картата получава искането за разрешаване, което съдържа данните за картата 

и операцията. Той проверява дали всички елементи са верни и дали платецът разполага с 

достатъчно средства.  

6. Издателят на картата връща съобщение с положителен или отрицателен отговор съответно 

за потвърждаване или отхвърляне на операцията. За това съобщение с отговор се 

изпълняват същите стъпки като за първоначалното искане, но в обратен ред. 

След като операцията е разрешена (или изпратена за клиринг, ако няма процес на разрешаване), 

следващите стъпки обхващат процеса на клиринг:  

7. В края на работния ден терминалът на получателя на плащането изпраща на търговския 

приемащ субект пакетен файл с всички платежни операции, получени от получателя през 

деня. 

8. Търговският приемащ субект обединява тази информация за всички плащания, извършени 

чрез дадена платежна картова схема. След това търговският приемащ субект изпраща 

новите пакетни файлове на доставчика на платежната картова схема. 

9. Като използва наличната в пакетния файл информация, доставчикът на платежната 

картова схема разделя файла по издатели на карти и изпраща съответната информация за 

плащанията на всеки издател на карти. 

10. След като получи тази информация, издателят я разделя по картодържатели и информира 

всеки картодържател за задължението му.  

И накрая, след приключването на клиринга започва фазата на сетълмент, която може да се 

осъществи по всяко време. 

N.B.: Подобно на тристранните картови плащания, в четиристранните картови плащания 

обикновено участват други доставчици на платежни услуги (като банки), които финансират 

кредитната линия на картата или получават средствата от търговския приемащ субект. 

От гледна точка на тези доставчици на платежни услуги операциите изглеждат като 

плащане към издателя на картата (за доставчика на платежни услуги на платеца) или като 

операция от търговския приемащ субект към получателя (за доставчика на платежни услуги 

на получателя). Тези операции, макар и различни от операциите между платеца и получателя, 

попадат в обхвата на задължението за докладване и следва да се докладват с посочване на 

издателя на картата като получател или на търговския приемащ субект като платец. 

Всъщност те не попадат в обхвата на изключението по член 3, буква м) от ДПУ2 за операции 

между доставчици на платежни услуги за техните собствени дейности, тъй като не 

обслужват дейностите на съответните доставчици на платежни услуги, а са част от 

споразумението между платеца/получателя и издателя на картата/търговския приемащ 

субект. 
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2.2.5 Електронни пари 

Електронните пари вероятно са най-новият начин за превеждане на средства между платежни 

сметки. Електронните пари предлагат много предимства в сравнение с традиционните методи на 

плащане, като например бързина на операциите, ниски такси и защита на финансовите данни. 

Секторът на електронните пари се регулира от Директивата за електронните пари (ДЕП)9, както 

и от ДПУ2, тъй като институциите за електронни пари са доставчици на платежни услуги.  

Въпреки че в Директивата за електронните пари са установени основните правила, приложими 

за сектора, всеки доставчик на електронни пари има право да създаде своя собствена система и 

начин за обработване на плащанията. Поради това взаимодействието между различните 

доставчици на електронни пари е слабо и е необходимо платецът и получателят да се абонират 

за услугите на един и същ доставчик на електронни пари, за да могат да извършват или получават 

плащания чрез този доставчик. 

Тази липса на стандартизация във функционирането на сектора прави невъзможно обхващането 

на всички сегашни и бъдещи стопански модели. Независимо от голямото разнообразие от 

предоставяни услуги, секторът на електронните пари все пак може да бъде разделен на два 

основни стопански модела — моделите на електронния портфейл и електронния ваучер.  

N.B.: Подобно на картовите плащания и пазарите, в плащанията с електронни пари 

обикновено се включват други доставчици на платежни услуги (например банки) за захранване 

на сметката за електронни пари или за теглене на средства от нея. От гледна точка на тези 

доставчици на платежни услуги операциите изглеждат като плащания, които постъпват в 

доставчика на електронни пари или се извършват от него. Тези операции, макар и различни 

от операциите между платеца и получателя, попадат в обхвата на задължението за 

докладване и следва да се докладват с посочване на доставчика на електронни пари като 

платец или като получател. Всъщност те не попадат в обхвата на изключението по член 3, 

буква м) от ДПУ2 за операции между доставчици на платежни услуги за техните собствени 

дейности, тъй като не обслужват дейностите на съответните доставчици на платежни 

услуги, а са част от споразумението между платеца/получателя и доставчика на електронни 

пари. 

2.2.5.1 Електронен портфейл 

При електронния портфейл доставчиците на платежни услуги предлагат на платеца виртуален 

или електронен портфейл, който може да се използва за плащане на стоки или услуги. Точно 

както при физическия портфейл и физическите карти, електронният портфейл се захранва чрез 

различни методи на плащане, като например плащания с карти и кредитни преводи. Преведените 

в електронния портфейл средства могат да се използват за извършване на плащания в рамките на 

инфраструктурата на доставчика на електронни пари. Електронният портфейл може да бъде 

захранен преди операцията с електронни пари или едновременно с нея.  

Освен предоставянето на платежни услуги на платеца, доставчикът на електронния портфейл 

предлага платежни услуги и на получателя, който също трябва да бъде регистриран в системите 

на доставчика на електронен портфейл, за да получава плащания чрез електронни пари. Поради 

 

9  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно 

предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и 

за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (Текст от значение 

за ЕИП) (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7). 
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това доставчикът на електронния портфейл има пряка връзка както с платеца, така и с получателя 

на плащането, и следователно е основният участник в задължението за докладване. Както вече 

беше обяснено, въпреки че в плащането с електронни пари участват и други доставчици на 

платежни услуги, те действат само като източници на финансиране на електронния портфейл или 

като местоназначение при тегленето на средства. Те нямат отношение към плащането с 

електронни пари между платеца и получателя, което се управлява единствено от доставчика на 

електронни пари. 

Фигура 7. Извършване на плащане чрез електронен портфейл 

 

Информационният поток, изобразен на фигурата, протича по следния начин:  

1. Платецът инициира операцията с електронни пари, като предоставя данните за 

електронната си сметка на уебстраницата на получателя на плащането.  

2. Доставчикът на електронния портфейл получава данните за операцията и потвърждава, че 

тя е валидна. В такъв случай доставчикът на електронния портфейл превежда средствата 

от електронната сметка на платеца към електронната сметка на получателя.  

С това превеждането на средства в системите на доставчика на електронни пари е извършено и 

не е необходим сетълмент, тъй като доставчикът на електронни пари е единственият участник в 

платежната операция. Ако обаче сметката за електронни пари на платеца не е захранена, е 

необходимо доставчикът на електронни пари да поиска и уреди тези средства от източниците на 

финансиране, регистрирани от платеца преди извършването на плащането с електронни пари:  

3. Доставчикът на електронни пари използва данните, предоставени от платеца при 

регистрацията му, за да поиска превод на средства от доставчика на платежни услуги, 

отговарящ за източника на финансиране на платеца (например кредитен превод или 

картово плащане). С това възниква отделна операция между платеца и доставчика на 

електронния портфейл като получател на плащането. 

4. По подобен начин получателят може да реши да изтегли средствата от своята сметка за 

електронни пари в банковата си сметка или в друга платежна сметка. Така възниква друга 
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операция, при която доставчикът на електронния портфейл е платец, а търговецът — 

получател. Тази отделна операция следва да бъде докладвана от доставчика на платежни 

услуги на получателя (т.е. от неговата банка).   

2.2.5.2 Електронен ваучер 

Електронните ваучери се различават от електронния портфейл, тъй като не водят до създаването 

на електронен портфейл, а са насочени към създаването на единично електронно средство за 

плащане, което често е под формата на предплатена карта. Такава карта може да бъде закупена 

от платеца от избрани дистрибутори/търговци на дребно и позволява на платеца да извършва 

плащания чрез инфраструктурата на доставчика на електронни пари, без да е необходимо да 

посочва каквато и да е финансова информация. За разлика от електронния портфейл, 

доставчиците на електронни ваучери нямат пряка връзка с платеца и не изискват той да бъде 

регистриран в техните системи, за да използва услугите. По принцип е достатъчно платецът да 

използва електронния ваучер, който е закупил от търговеца на дребно, продаващ ваучери от 

името на доставчика на електронни пари. В случаите на електронни ваучери доставчикът на 

електронни пари има пряка връзка само с получателя, който все пак трябва да има електронна 

сметка, за да получава плащания.  

Фигура 8. Извършване на плащане чрез електронен ваучер 

 

Информационният поток, изобразен на фигурата, протича по следния начин:   

1. Платецът инициира операцията с електронни пари, като въвежда данните за своя 

електронен ваучер на уебсайта на търговеца.  

2. Доставчикът на електронни пари утвърждава въведената от платеца информация и 

потвърждава операцията. След това доставчикът на електронни пари заверява сумата на 

операцията по електронната сметка на получателя.  

С това превеждането на средства при доставчика на електронни пари е приключено и не е 

необходим сетълмент, тъй като доставчикът на електронни пари е единственият участник в 



 

26 

 

платежната операция. Обикновено обаче извън системите на доставчика на електронни пари се 

извършват редица други операции:  

3. Платецът закупува електронен ваучер от избран дистрибутор, който е упълномощен от 

доставчика на електронни пари да разпространява неговите методи на плащане. 

Доставчикът на електронни пари знае, че в даден обект е продаден ваучер. При 

закупуването на електронния ваучер платецът обикновено извършва платежна операция, 

за да плати електронния ваучер на търговеца на дребно. В зависимост от използвания 

стопански модел тези средства се прехвърлят на търговеца на дребно или директно на 

доставчика на електронни ваучери. И в двата случая е налице друга операция (преди 

платецът да използва електронния ваучер за плащане на стоки или услуги), при която 

получател е търговецът на дребно или доставчикът на електронни ваучери.  

4. Подобно на плащанията чрез електронни портфейли, получателят може да реши да 

изтегли средствата от своята сметка за електронни пари. Така възниква друга операция, 

при която доставчикът на електронни пари е платец, а търговецът — получател. Тази 

отделна операция следва да бъде докладвана от доставчика на платежни услуги на 

получателя.   

2.2.6 Пазари и посредници, които събират средства от свое име 

Въпреки че само по себе си не е метод на плащане, участието на пазари и посредници може да 

промени начина на обмен на данни в рамките на дадено плащане. Това се дължи на факта, че 

когато събират и съхраняват средства от свое име, преди да ги изпратят на получателя, тези 

субекти действат като доставчици на платежни услуги и трябва да бъдат регистрирани като 

такива. Това обаче означава също, че за другата страна по веригата на плащане те изглеждат като 

получатели и трябва да бъдат докладвани като такива, тъй като държат преведените средства на 

свое име.  

Например повечето пазари използват стопански модел, при който плащанията първо се насочват 

към самия пазар, който съхранява тези средства за определен период от време, преди да ги 

изпрати на получателя като обща сума след начисляване на събираните от пазара такси. Този 

начин на работа се използва и от някои доставчици на платежни услуги, които сключват един 

договор с получателя на плащането и предлагат различни методи на плащане. Предимството за 

получателя на плащането е, че не му се налага сам да сключва договори и да се регистрира при 

всички доставчици на отделните методи на плащане, а същевременно може да предлага тези 

методи на своите клиенти чрез услугите на посредника, който е сключил всички договори. В 

резултат на това посредникът първо събира в специални сметки всички операции, получени чрез 

различните методите на плащане, след което разпределя събраните суми между търговците.  

И в двата случая наличието във веригата на плащане на посредник, който закрива информацията 

за получателя или платеца от всички останали участници, води до несъответствие в обменяните 

данни, тъй като посредникът изглежда като получател за всички участници преди него и като 

платец за всички участници след него.  

 

 

Фигура 9. Плащане чрез пазар с използване на кредитна карта 
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За да опишем подробно извършването на плащане, което преминава през посредник, ще 

използваме примера, когато на пазара се плаща с платежна карта. На фигурата информационният 

поток е отбелязан със сини цифри и протича по следния начин:   

1. За да инициира плащането, платецът предоставя данните на картата си на уебсайта на 

пазара.  

2. Пазарът предава тази информация на търговския приемащ субект, който я използва за 

идентифициране на издателя, използващ мрежата на съответната платежна картова схема.  

3. Издателят утвърждава данните за операцията и изпраща потвърждението на приемащия 

субект чрез мрежата на платежната картова схема.  

4. Приемащият субект утвърждава операцията и съобщава това на пазара.  

Основната разлика от стандартното картово плащане е, че нито приемащият субект, нито 

издателят получават информация за търговеца (получателя). Вместо това и в двата случая 

платежната операция постъпва в самия пазар. Това означава, че приемащият субект и издателят 

нямат възможност да докладват крайния получател (търговеца) по операцията.  

Предвид факта, че нямат достъп до данните на получателя, издателят на картата и приемащият 

субект следва да докладват пазара като получател на плащането. От друга страна, тъй като 

пазарът действа както от името на платеца, така и от името на получателя, и разполага с всички 

необходими данни за плащането и неговия получател (търговеца), при докладването на данните 

той трябва да посочи действителния получател (т.е. търговеца).  
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2.3 Платежни услуги, попадащи в обхвата   

В допълнение към четирите попадащи в обхвата категории доставчици на платежни услуги, 

определени в раздел 2.1, разпоредбата на член 243а от Директива 2006/112/ЕО също така 

ограничава задължението за докладване до платежните услуги, посочени в точки 3—6 от 

приложение I към ДПУ2. Това означава, че в обхвата на задължението за докладва попадат само 

доставчиците на платежни услуги, които предоставят следните платежни услуги:  

- изпълнение на платежни операции и прехвърляне на средства по платежни сметки; 

- изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от кредитна линия; 

- издаване на платежни инструменти и приемане на платежни операции; 

- налични парични преводи.  

Това означава, че доставчиците на платежни услуги, които предоставят услуги, свързани с 

обслужването на платежна сметка, внасянето и тегленето на пари в брой, както и на услуги по 

иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка, не попадат в обхвата на 

задължението за докладване. Причината за изключването е, че тези видове услуги или не се 

отнасят до изпълнението на платежни операции, или се отнасят до предоставянето на 

информация, която вече е предоставена от другите доставчици на платежни услуги, участващи в 

платежни операции. 

Освен това в член 3 от ДПУ2 са посочени специфични изключения за платежните услуги, които 

допълнително ограничават обхвата на докладването. Затова следните методи на плащане не 

попадат в обхвата на докладването:  

- ваучери на хартиен носител и плащания в брой (член 3, буква ж));  

- чекове (член 3, буква а)); 

- методи на плащане, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин (член 3, 

буква к)).  

2.3.1 Методи на плащане, които могат да бъдат използвани само по 

ограничен начин — ваучери 

Методите на плащане, които може да бъдат използвани само по ограничен начин, трябва да се 

разбират като валидни за плащане само на строго ограничен (и често предварително установен) 

брой търговци или за плащане на ограничен набор от стоки и услуги. В член 3, буква к) от ДПУ2 

този метод на плащане е определен, както следва:  

к) услугите, основаващи се на определени платежни инструменти, които могат да бъдат 

използвани само по ограничен начин и отговарят на едно от следните условия:  

i) инструменти, които позволяват на титуляря да придобива стоки или услуги само в 

помещенията на издателя или в рамките на ограничена мрежа от доставчици на 

услуги съгласно пряк търговски договор с професионален издател;  

ii) инструменти, които могат да се използват само за придобиване на много ограничен 

набор от стоки или услуги;  

iii) инструменти, валидни само в една държава членка, които са предоставени по 

искане на предприятие или субект от публичния сектор и се регулират от национален 

или регионален публичен орган за конкретни социални или данъчни цели с оглед 
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придобиването на определени стоки или услуги от доставчици, сключили търговски 

договор с издателя; 

 

Методите на плащане, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин, не трябва да 

се смесват с използването на електронен ваучер. Електронният ваучер (вж. точка 2.2.5.2.) попада 

в обхвата на задължението за докладване, тъй като е валиден (предплатен) метод на плащане с 

потенциал да бъде използван за закупуване на стоки навсякъде (стига търговецът да е сключил 

договор с доставчика на електронни пари за предоставяне на този вид плащане). Ключовият 

фактор за разграничаване на двата вида е ограниченото използване на първия вид — или по 

отношение на местата, където може да се използва (само в помещенията на издателя или само в 

една държава членка), или по отношение на това какво може да се купи с него (ограничен набор 

от стоки или услуги).  В този смисъл е необходимо да се определи дали методът на плащане може 

да се използва от всеки търговец за закупуване на каквото и да било или е ограничен само до 

отделните продавачи или стоки и услуги, предлагани от дадена марка, мрежа и т.н. 

Фактът, че даден метод на плащане се приема само от няколко търговци, не означава, че той 

автоматично попада в категорията на методите на плащане, които могат да бъдат използвани 

само по ограничен начин. Всъщност приемането от ограничен брой търговци може да се дължи 

на различни причини и с течение на времето това приемане да се разшири, което да доведе до по-

широко разпространение. Същото важи например за картовите плащания, при които търговците 

не приемат непременно всички съществуващи платежни картови схеми, а само някои от тях. В 

общия случай обаче не може да се очаква съществено увеличение на разпространението на метод 

на плащане, който може да бъде използван само по ограничен начин, понеже този метод се 

приема само в помещенията на издателя му.  

Най-разпространени сред методите на плащане, които би могло да бъдат използвани само по 

ограничен начин, са „ваучери за подарък“ или „карти за подарък“, които се купуват за определена 

сума и след това позволяват на притежателя на картата или ваучера да купува стоки и услуги, 

предлагани от издателя на картата/ваучера или неговите партньори.   

На фигурата по-долу е показано как се извършва докладването при плащане чрез ваучер за 

подарък. 

Фигура 10. Докладване на плащане чрез ваучер за подарък 



 

30 

 

 

На фигурата е показано ясно, че пазарът не докладва плащането от платеца към получателя, 

извършено чрез ваучера. Въпреки това плащането, извършено от платеца (или от друго лице) за 

закупуването на ваучера, както и прехвърлянето на средствата от пазара към банковата сметка на 

получателя, би трябвало да бъдат докладвани, тъй като това са плащания, извършени от 

доставчици на платежни услуги, които предоставят платежни услуги, обхванати от задължението 

за докладване.  

2.3.2 Ваучери и възстановяване на изплатени средства  

Ако платецът не е доволен от поръчаните стоки и желае да ги върне, нерядко пазарите и 

предприятията предоставят на платеца възможността да получи ваучер, вместо да му бъдат 

възстановени изплатените средства. Тази практика предлага предимства и на предприятието, 

което не трябва да превежда средства обратно, и на платеца, който получава също толкова 

валиден метод за плащане, за да закупи подобни стоки. Тези ваучери може да се предлагат и като 

компенсация за повредени или забавени стоки, или за проблеми, възникнали по време на 

доставката.  

Докладването в този случай е илюстрирано на следващата фигура. 

Фигура 11. Докладване на възстановяванията на изплатени средства и плащанията чрез ваучер 

за подаръци 
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Първото плащане от платеца към пазара (чрез използване на обхванат метод за плащане) е в 

обхвата на задължението за докладване и трябва да бъде докладвано. В случай че платецът поиска 

възстановяване на изплатените средства, пазарът докладва и това възстановяване.  

Всички следващи плащания обаче, извършени чрез ваучера за подарък, не са обект на 

задължението за докладване. Както е посочено на фигурата, това може да доведе до ситуации, в 

които платецът купува стоки от първия продавач, за което се предава информация в CESOP, но 

след това иска възстановяване на изплатените средства чрез карта за подарък. Въпреки че пазарът 

докладва възстановяването, той не докладва издаването на картата за подарък на платеца, нито 

следващата операция на платеца, който, използвайки картата за подарък, купува стоки от друг 

продавач. Когато обаче пазарът пристъпи към изплащане на средствата, дължими от него на 

втория продавач, това изплащане подлежи на докладване от банката на втория продавач, която 

докладва общата сума.  

Следователно, въпреки че част от веригата на операцията не е видима поради използването на 

картата за подарък, в CESOP постъпва информация за това колко средства са били получени от 

първия продавач и каква сума е била възстановена при първата операция, както и информация за 

общата сума, получена от втория продавач, благодарение на докладването от неговия доставчик 

на платежни услуги.  

2.3.3 Използване на ваучери заедно с обхванати методи на плащане 

Тази последна ситуация се отнася за случаите, в които платецът използва карта за подарък или 

ваучер за закупуване на стоки или услуги, но стойността на ваучера не е достатъчна за заплащане 

на пълната стойност на покупката и остатъкът трябва да бъде платен чрез обикновен превод на 

средства, извършен чрез обхванати методи на плащане.  
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Фигура 12. Докладване на плащания чрез съчетание от ваучери за подаръци и обхванати методи 

на плащане 

 

В такава ситуация и ако правилата се прилагат, без да се вземат предвид наблюдението и 

ограничението на член 243б, параграф 2, докладването следва да се извършва по следния начин:  

- доставчикът на платежни услуги, който извършва плащането (плащане с карта, кредитен 

превод, електронни пари и т.н.), докладва това плащане, като посочва пазара за получател 

на плащането; 

- пазарът не докладва частта от плащането, извършена чрез ваучера, тъй като тя е извън 

обхвата, но докладва плащането, извършено чрез обхванат метод на плащане, като за 

получател на плащането посочва продавача на стоките; 

- доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането (продавача) докладва 

операцията по изплащане от пазара на получателя, в която са обединени сумите на всички 

плащания, получени за даден период от време.  

Въпреки че тази схема може да бъде приложима, когато продавачът е само един субект, 

закупуването на стоки на пазар обикновено предполага, че в една сделка могат да участват 

множество продавачи, като всеки от тях предоставя част от артикулите, съставляващи цялата 

покупка на платеца. В резултат на това пазарите не разделят различните плащания на ваучери и 

други плащания, а ги обединяват в едно плащане, в което са включени ваучери и попадащи в 

обхвата методи на плащане. Поради това пазарите често не знаят коя част от сумата, която 

отнасят към всеки продавач, е за сметка на ваучера и трябва да бъде изключена. 

В този смисъл, предвид невъзможността на пазарите да разпределят стойността на ваучера между 

отделните продавачи, когато ваучерът е съчетан с обхванати методи на плащане, и като се има 

предвид, че изключенията следва да се тълкуват ограничително, а изключването на цялата 

платежна операция би противоречало на този принцип, се приема, че когато не са в състояние да 

определят каква точно част от плащането идва от платежна операция извън обхвата, пазарите 

докладват цялата платежната операция, включително сумите, покрити от ваучера.  
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На практика това означава, че ако пазарът не може да определи, за всяка платежна операция към 

всеки получател, коя част от плащането е покрита от ваучер, тогава пазарът трябва да докладва 

всички платежни операции към всеки получател в пълен размер, сякаш не е използван ваучер.  

2.4 Практическо прилагане за всеки метод на плащане 

В следващия раздел са показани субектите, които са длъжни да докладват данни за всеки от 

основните методи на плащане, посочени в раздел 2.2. Ограденият в червено субект е този, който 

докладва плащането между платеца (купувача) и получателя (продавача), а оградените в жълто 

субекти са доставчици на платежни услуги, които също докладват дадено плащане като част от 

цялата платежна верига, но докладваното от тях плащане не се отнася конкретно за плащането 

между купувача и продавача.  

С всеки пример само се посочват субектите, които попадат в обхвата, но не се установява кой от 

тях реално докладва данните за плащанията в съответствие с правилото на член 243б, параграф 3. 

За повече информация относно това вж. раздел 4.3. 

2.4.1 Кредитен превод  

При кредитните преводи доставчиците на платежни услуги, които попадат в обхвата на 

задължението за докладване, са банката на платеца и банката на получателя. Клиринговата къща 

или всеки друг посредник или доставчик на платежни услуги не следва да докладва никакви 

данни, тъй като не е доставчик на платежни услуги, предоставящ платежни услуги на платеца 

или получателя.  

Фигура 13. Обхванати субекти при кредитните преводи 
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2.4.2 Директен дебит   

За директните дебити важат същите правила, тъй като те се изпълняват по механизъм, подобен 

на този за кредитните преводи. От това следва, че платецът и банката на получателя попадат в 

обхвата на задължението за докладване, докато клиринговата къща не попада в него. 

 

 

Фигура 14. Обхванати субекти при директните дебити 

 

2.4.3 Налични парични преводи 

Доставчици на платежни услуги, обхванати от задължението за докладване при плащанията чрез 

налични парични преводи, са както институцията за налични парични преводи, така и партньорът 

по изплащането.  

Фигура 15. Обхванати субекти при наличните парични преводи 
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2.4.4 Картови плащания 
2.4.4.1 Тристранна платежна картова схема 

Както при всички картови плащания, издателят на кредитната карта и приемащия субект са 

основните субекти по отношение на задължението за докладване и попадат в обхвата. Тъй като 

при тристранните платежни картови схеми тези функции се изпълняват от самата картова схема, 

тя също е доставчик на платежни услуги и попада в обхвата на задължението за докладване.  

Що се отнася до банките на платеца и на получателя, те са обект на задължението за докладване, 

както е показано на фигурата. Те обаче докладват не данни за плащането от платеца към 

получателя, а друга операция — или от платеца към доставчика на платежната картова схема за 

уреждане на кредита на платеца по картата, или от доставчика на схемата към получателя за 

превеждане на обединените в една сума плащания.  

Фигура 16. Обхванати субекти при тристранна платежна картова схема 
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2.4.4.2 Четиристранна платежна картова схема 

За следващия пример е използвана ситуацията, когато издателят на кредитната карта и 

търговският приемащ субект са различни от банките на платеца и на получателя. В този случай 

основните докладващи субекти, които трябва да докладват данните за плащането между платеца 

и получателя, са издателят на картата и приемащия субект. Картовата мрежа обаче не е доставчик 

на платежни услуги и не подлежи на никакво задължение за докладване.  

Подобно на тристранните картови схеми, банките на платеца и получателя са обект на 

задължение за докладване, тъй като са доставчици на платежни услуги. Те обаче докладват не 

данни за плащането от платеца към получателя, а друга операция — или от платеца към издателя 

на картата за уреждане на кредита на платеца по картата, или от приемащия субект към 

получателя за превеждане на обобщените суми (сетълмент).  

 

 

Фигура 17. Обхванати субекти при четиристранна платежна картова схема  
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2.4.5 Електронни пари 
2.4.5.1 Електронен портфейл 

При електронния портфейл доставчикът на електронни пари е централният докладващ субект и 

единственият, който има пълна видимост за операцията между платеца и получателя. От това 

следва, че доставчикът на електронни пари попада в обхвата на задължението за докладване и 

във всички случаи докладва данните за плащането между платеца и получателя. 

Положението на банките на платеца и на получателя е подобно на това при картовите плащания. 

Те са доставчици на платежни услуги, обхванати от задължението за докладване, но не участват 

в операцията между платеца и получателя. Вместо това те докладват плащане от платеца към 

доставчика на електронни пари за банката на платеца и от доставчика на електронни пари към 

получателя за банката на получателя. 

Фигура 18. Обхванати субекти при електронния портфейл 
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2.4.5.2 Електронен ваучер  

Ситуацията с електронни ваучери е подобна на тази с електронния портфейл по отношение на 

централната роля на доставчика на електронни пари в докладването, поради което доставчикът 

на електронни пари попада в обхвата на задължението за докладване. Разликата е в присъствието 

на дистрибутора/търговеца на дребно на електронния ваучер, който не е доставчик на платежни 

услуги и следователно няма задължения за докладване.  

Положението на банките на платеца и получателя е идентично с това, описано за електронния 

портфейл.  

Фигура 19. Обхванати субекти в случая на електронни ваучери 
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2.4.6 Пазар  

В примера по-долу е разгледано плащане, извършено на пазар чрез четиристранна платежна 

картова схема Заключенията обаче са напълно приложими и за кредитни преводи или други 

платежни средства.  

В случая с плащане на пазар, ако самият пазар държи средства от името на платеца и на 

получателя, тогава пазарът е доставчик на платежни услуги съгласно правилата, установени в 

ДПУ2. От това следва, че ако плащането на пазара се извършва с карта, в обхвата на 

задължението за докладване попадат обичайните участници в картовите плащания (за разлика от 

картовата мрежа, която не попада), но тогава и пазарът е обхванат от задължението за докладване. 

Участието на пазара е от първостепенно значение за докладването, тъй като пазарът е 

единственият субект, който има пълна видимост за плащането между платеца и получателя. 

Както издателят, така и приемащият субект могат да докладват само плащане, което преминава 

през пазара, тъй като пазарът събира средствата от свое име. Единствено пазарът може да 

предостави информация за действителния бенефициер на тези средства.  

Положението на банката на получателя на плащането, показано на фигурата, е същото като при 

обикновените картови плащания. Банката на получателя на плащането не участва в операцията 

между платеца и получателя и докладва само сумата, изплатена от пазара на получателя.   

Фигура 20. Обхванати субекти в случая на пазари 
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3 НАБЛЮДЕНИЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ДОКЛАДВАНЕ 

След като са изпълнени условията на член 243б, както е описано в точка 2, дадено плащане 

попада в обхвата на задължението за докладване. Плащането обаче не се докладва, ако не са 

изпълнени две допълнителни условия. Това се определя чрез тест за наблюдение, извършван от 

доставчиците на платежни услуги. 

Тези две допълнителни условия са следните:  

- докладваното плащане трябва да е презгранично (точка 3.1) и 

- доставчикът на платежни услуги, който предоставя платежни услуги в дадена държава 

членка, трябва да извърши най-малко 25 презгранични плащания в тази държава членка 

на тримесечие към един получател, за да възникне задължението за докладване 

(точка 3.2). 

Важно е правилата за наблюдение да бъдат ясно разграничени от данните, които трябва да бъдат 

докладвани съгласно член 243г. Правилата за наблюдения гарантират пропорционалността на 

задължението за докладване за целите на субсидиарността и на защитата на данните. Тяхната цел 

е различна от тази на задължението за докладване, което е насочено към подпомагането на 

борбата с измамите с ДДС. Затова правилата за наблюдение се основават на индиректни 

идентификатори, така че да могат лесно да се прилагат от всички доставчици на платежни услуги. 

Те обаче не следва да влияят на данните, които трябва да се предават и които трябва да са 

възможно най-точни, за да бъдат ефективни.  

По-специално, правилата за местоположение не трябва да влияят на местоположението, 

предадено като адрес на получателя на плащането. Напълно приемливо е предаденият адрес да 

не съответства на местонахождението на получателя, определено съгласно правилата по 

член 243в (за повече подробности вж. точка 3.1).  

Подобно на това сумирането на праговете трябва да се разграничава от действителното 

докладване на данните. Това означава, че когато докладват дадено плащане, доставчиците на 

платежни услуги не трябва да обединяват данните, свързани с титуляра на две платежни сметки 

(данните, свързани с получателя), дори ако са установили, че титуляр на сметките е един и същ 

получател (за повече подробности вж. точка 3.2). 

Информацията, свързана с правилата за наблюдение, се използва изключително от доставчиците 

на платежни услуги, за да могат по-лесно да определят кога дадено плащане следва да бъде 

докладвано. Тази информация не е част от елементите от данни, изисквани съгласно член 243г, и 

не трябва да се докладва автоматично на държавите членки. 

3.1 Презгранични плащания — правила за местонахождение по 

член 243в 

Първото условие, което доставчиците на платежни услуги трябва да наблюдават, за да определят 

дали дадено плащане следва да бъде докладвано, е дали това плащане е презгранично плащане 

съгласно правилата, установени в член 243в от Директива 2006/112/ЕО. 

1.   За целите на прилагането на член 243б, параграф 1, втора алинея и без да се засягат 

разпоредбите на дял V, за местонахождение на платеца се счита държавата членка, 

съответстваща на: 
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а) IBAN на платежната сметка на платеца или всеки друг идентификатор, който 

недвусмислено определя и предоставя местонахождението на платеца, или когато не са 

налични такива идентификатори, 

б) BIC или всеки друг бизнес идентификационен код, който недвусмислено определя и 

предоставя местонахождението на доставчика на платежни услуги, действащ от името 

на платеца; 

2.   За целите на прилагането на член 243б, параграф 1, втора алинея за местонахождение на 

получателя се счита държавата членка, третата територия или третата държава, 

съответстваща на: 

а) IBAN на платежната сметка на получателя или всеки друг идентификатор, който 

недвусмислено определя и предоставя местонахождението на получателя, или когато не са 

налични такива идентификатори, 
 

б)  BIC или всеки друг бизнес идентификационен код, който недвусмислено определя и 

предоставя местонахождението на доставчика на платежни услуги, действащ от името 

на получателя. 

На държавите членки и в CESOP следва да се предават само данни за презграничните плащания. 

Не следва да се събират данни за националните плащания в съответствие с правилата на 

директивата. 

3.1.1 Таблица с идентификатори за определяне на местоположението 

на платеца и получателя на плащането 

В член 243в се определят правилата, приложими за определяне на това кога дадено плащане се 

счита за презгранично. При тези правила се разчита на индиректни идентификатори, за да може 

лесно и бързо платецът и получателят да бъдат отнесени към дадена държава. Фактът, че 

местонахождението на платеца и на получателя, определени въз основа на тези индиректни 

идентификатори, може да се различава от действителното им местонахождение, няма значение 

за целите на член 243в.  

В следващата таблицата са изброени идентификаторите или елементите от данни, въз основа на 

които доставчиците на платежни услуги следва да определят местоположението на платеца и 

получателя за основните използвани методи на плащане. Таблицата обаче е примерна и ако се 

прецени, че е по-уместно, могат да се използват и други елементи. 

Таблица I. Идентификатори на местоположението по метод на плащане и докладващ субект 

Метод на 

плащане 

Докладване от доставчика на 

платежни услуги на платеца (извън 

ЕС) 

Докладване от доставчика на 

платежни услуги на платеца (в ЕС) 

 Местоположение 

на платеца 

Местоположение 

на получателя 

Местоположение 

на платеца 

Местоположение 

на получателя 
Кредитен 

превод 
- IBAN 

- (BIC на доставчика 

на платежни 

услуги) 

- IBAN  - IBAN 

- (BIC на доставчика 

на платежни 

услуги) 

- IBAN 

- (BIC на доставчика 

на платежни 

услуги) 
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- (BIC на доставчика 

на платежни 

услуги)10 

- Номер на 

платежната 

сметка11 

Директен 

дебит12 
- IBAN 

- (BIC на доставчика 

на платежни 

услуги) 

- IBAN  

- BIC на доставчика 

на платежни услуги 

- Номер на 

платежната сметка 

- IBAN 

- (BIC на доставчика 

на платежни 

услуги) 

- IBAN 

- (BIC на доставчика 

на платежни 

услуги) 

Картови 

плащания 
- BIN - Адрес на 

търговеца 

- Местоположение 

на лицето, 

приемащо 

плащания с карти 

- BIN - Адрес на 

търговеца 

Електронни 

пари 
- Електронна сметка 

на платеца 

(местоположение, 

регистрирано при 

присъединяването) 

- IBAN 

- Електронни 

ваучери: код на 

държавата на 

продавача 

- Електронна сметка 

на получателя 

(местоположение, 

регистрирано при 

присъединяването) 

- IBAN 

- Електронна сметка 

на платеца 

(местоположение, 

регистрирано при 

присъединяването) 

- IBAN 

- Електронни 

ваучери: код на 

държавата на 

продавача 

- Електронна сметка 

на получателя 

(местоположение, 

регистрирано при 

присъединяването) 

- IBAN 

Налични 

парични 

преводи 

- Местоположение 

на платеца 

(собствени записи) 

- IBAN 

- BIC на партньора 

по изплащането 

- BIC на партньора 

по изплащането 

- Местоположение 

на получателя 

(собствени записи) 

Важно е да се отбележи, че макар разпоредбата на член 243в да изисква от доставчиците на 

платежни услуги да използват предимно идентификатори, свързани с местоположението на 

платеца и получателя, някои от тези идентификатори в крайна сметка са свързани с 

местоположението на доставчиците на платежни услуги (например IBAN). Това може да повлияе 

на задължението за докладване (вж. точка 3.1.2.). 

Противно на правилото, установено в член 243г, параграф 1, буква г), не съществува ред на 

предпочитание по отношение на това кой идентификатор трябва да се използва (освен 

задължението първо да се използва идентификаторът на платеца/получателя). Това означава, че 

ако на разположение на доставчика на платежни услуги са различни идентификатори, които 

посочват различно местоположение, той трябва да избере идентификатора, който най-добре 

отразява местоположението на получателя на плащането.  

Пример: Ако доставчикът на електронни пари има IBAN с код на държава, която е различна 

от тази на адреса, предоставен от клиента при присъединяването, и която е потвърдена с 

 

10 Да се използва, когато няма IBAN. 
11 Този идентификатор не е задължително да съдържа код на държавата и често е свързан с BIC на доставчика на 

платежни услуги. 
12 Понастоящем няма международна схема, приложима към директните дебити. Затова изброените тук идентификатори 

за докладване от доставчика на платежни услуги на платеца са предимно теоретични. 
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официални документи (лична карта, паспорт, свидетелство за правоуправление и т.н.), той 

трябва да избере предоставеното от клиента местоположение, тъй като то отразява по-добре 

местоположението на клиента. 

Пример 2: Значението на BIN кода на кредитна карта може да се използва за определяне на 

мястото, където се намира издателят на картата или на мястото, където е издадена картата. При 

прилагане на горните правила доставчикът на платежни услуги трябва да използва значението 

на BIN кода, което показва мястото на издаване на картата, тъй като то най-добре отразява 

местоположението на платеца.  

3.1.2 Практическо прилагане 
3.1.2.1 Кредитен превод/директен дебит — платец, получател и доставчици на 

платежни услуги в различни държави членки 

Фигура 21. Идентифициране на презгранични кредитни преводи, когато платецът, 

получателят и техните доставчици на платежни услуги са в различни държави членки. 

 

В горния случай платецът и получателят се намират в две различни държави членки и използват 

доставчици на платежни услуги, установени в техните държави членки, за да извършат плащане 

с кредитен превод/директен дебит.  

Съгласно правилата в член 243в най-подходящият идентификатор за тези методи на плащане е 

IBAN на платежната сметка на платеца и на получателя. Плащането се счита за презгранично, 

защото двата IBAN се отнасят за две различни държави членки. 

3.1.2.2 Кредитен превод/директен дебит — платец и получател в една и съща 

държава членка 

Фигура 22. Идентифициране на презгранични кредитни преводи, когато платецът и 

получателят са в една и съща държава членка, а техните доставчици на платежни услуги са в 

различни държави членки. 
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В този случай платецът и получателят се намират в една и съща държава членка, но получателят 

използва услугите на доставчик на платежни услуги от друга държава членка.  

Тъй като IBAN на платежната сметка на получателя е свързан с местонахождението на 

доставчика на платежни услуги, а не с местонахождението на самия получател, плащането между 

платеца и получателя пак се счита за презгранично плащане и за него трябва да се предаде 

информация в CESOP.  

N.B.: В теоретичния случай, когато получателят използва доставчик на платежни услуги 

извън ЕС, това плащане външно ще изглежда като презгранично плащане извън ЕС. В този 

случай за докладването би трябвало да отговаря доставчикът на платежни услуги на 

платеца. На практика обаче този случай е малко вероятен поради това, че с ДПУ2 се изисква 

доставчиците на платежни услуги да притежават лиценз за извършване на плащания в ЕС, 

и би възникнал само за държавите от ЕИП (вж. раздел 4.3.2.). 
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3.1.2.3 Кредитен превод/директен дебит — доставчици на платежни услуги на 

платеца и получателя в една и съща държава членка 

Фигура 23. Идентифициране на презгранични кредитни преводи, когато платецът и 

получателят са в различни държави членки, а техните доставчици на платежни услуги са в 

една и съща държава членка 

 

В този случай платецът и получателят се намират в различни държави членки, но получателят 

използва услугите на доставчик на платежни услуги, който се намира в държавата членка на 

платеца.  

Тъй като IBAN на платежната сметка на получателя указва местоположението на неговия 

доставчик на платежни услуги, плащането между платеца и получателя изглежда като 

национално плащане, тъй като и двамата доставчици на платежни услуги се намират в една и 

съща държава членка. От това следва, че за плащането не се предава информация в CESOP. 

Фактът, че платецът и получателят се намират в две държави членки, е без значение съгласно 

правилата в член 243в. 
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3.1.2.4 Картово плащане — платец, получател и доставчици на платежни 

услуги в различни държави членки 

Фигура 24. Идентифициране на презгранични картови плащания, когато платецът, 

получателят и техните доставчици на платежни услуги са в различни държави членки. 

 

В този случай платецът и получателят се намират в различни държави членки и използват 

услугите на доставчици на платежни услуги от съответните си държави членки, за да извършат 

картово плащане.  

Най-подходящите идентификатори при картовите плащания биха били значението на BIN кода 

на картата на платеца за местоположението на платеца и адресът или идентификаторът на 

търговеца за местоположението на получателя. Тези два идентификатора позволяват да се 

установи, че местоположението на платеца и получателя е в различни държави членки. От това 

следва, че плащането е презгранично и подлежи на докладване.  
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3.1.2.5 Картово плащане — платец и получател в една и съща държава членка 

Фигура 25. Идентифициране на презгранични картови плащания, когато платецът и 

получателят се намират в една и съща държава членка, а техните доставчици на платежни 

услуги са в различни държави членки. 

 

В този случай платецът и получателят се намират в една и съща държава членка, но получателят 

използва услугите на доставчик на платежни услуги в друга държава членка, за да извърши 

картово плащане. 

Като се има предвид, че както значението на BIN кода, така и идентификаторът или адресът на 

търговеца се отнасят до действителното местоположение съответно на платеца и получателя, 

плащането се счита за национално плащане и не се докладва.  
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3.1.2.6 Картово плащане — издател и платец в различни държави членки 

Фигура 26. Идентифициране на презгранични картови плащания, когато платецът и 

получателят са в различни държави членки, а техните доставчици на платежни услуги са в 

една и съща държава членка 

 

В този случай платецът и получателят на плащането се намират в различни държави членки, а 

доставчиците на платежни услуги на платеца и получателя се намират в една и съща държава 

членка. Платецът използва услугите на издател на карти в държавата членка на получателя, за да 

извърши картово плащане. 

В такива случаи от значението на BIN кода трябва се използват данните за мястото, където е 

издадена картата, а не данните за мястото, където се намира издателят на картата. Поради това 

значението на BIN кода следва да покаже, че платецът се намира в различна държава членка от 

тази на получателя и плащането следва да се счита за презгранично и да се докладва.  

3.1.2.7 Електронни пари/пазар — платец и получател в различни държави 

членки 

В този случай платецът и получателят използват услугите на институция за електронни пари или 

пазар, за да извършат плащането. И в двата случая доставчикът на платежни услуги има връзка 

както с получателя, така и с платеца.  

Институциите за електронни пари и пазарите могат да разполагат с множество идентификатори 

и данни за установяване на местоположението на платеца и получателя (IBAN, BIN код на 

картата, собствен идентификатор и адрес, взети по време на регистрацията). Те са могат по своя 

преценка да изберат идентификатора, който им позволява най-точно да установят 

местоположението на платеца и получателя. В много случаи това би могло да е и техен собствен 

идентификатор, за който се използва разнообразна информация, събрана по време на създаването 

на сметката, с цел ефективно да се установи местонахождението на платеца и получателя.  
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Използването на този идентификатор позволява на доставчика на електронни пари/пазара да 

установи, че платецът и получателят се намират в две различни държави членки и оттук да 

определи, че плащането е презгранично и следва да бъде докладвано.  

N.B.: Въпреки че от външна гледна точка всички плащания чрез доставчици на електронни 

пари или пазари изглеждат като извършени в предприятието на доставчика на електронни 

пари/пазара, тези два субекта разполагат с наличната информация, за да определят 

действителното местоположение на платеца и получателя, и трябва да използват тази 

информация, за да разграничават презграничните от националните плащания.   

Фигура 27. Идентифициране на презгранични плащания посредством електронни пари/пазари, 

когато платецът и получателят са в различни държави членки 

 

 

 

3.1.2.8 Електронни пари/пазар — платец и получател в една и съща държава 

членка 

В този случай платецът и получателят се намират в една и съща държава членка и използват 

услугите на институция за електронни пари или пазар за извършване на плащането помежду им. 

И в двата случая доставчикът на платежни услуги има връзка както с получателя, така и с платеца.  

Доставчикът на платежни услуги определя местонахождението на платеца и получателя, като 

използва идентификаторите, с които разполага и които следва да показват реалното 

местоположение на платеца и получателя. В резултат на това плащането следва да се счита за 

национално и да не се докладва. 
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Фигура 28. Идентифициране на презгранични плащания посредством електронни пари/пазари, 

когато платецът и получателят са в една и съща държава членка 

 

3.1.2.9 Налични парични преводи — платец и получател в една и съща 

държава членка 

Фигура 29. Идентифициране на презгранични плащания посредством налични парични преводи, 

когато платецът и получателят са в една и съща държава членка 
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В този случай платецът и получателят се намират в една и съща държава членка, но извършат 

наличен паричен превод чрез институции в различни държави членки. 

Тъй като за извършването на налични парични преводи не са нужни платежни сметки, 

идентификаторите, които се използват за установяване на местоположението на платеца и 

получателя, са BIC кодовете на съответните институции за налични парични преводи. Тъй като 

двете институции се намират в различни държави членки, това плащане следва да се счита за 

презгранично, въпреки че платецът и получателят се намират в една и съща държава членка.  

3.2 Праг от 25 презгранични плащания съгласно член 243б (2) 

Вторият вид наблюдение, който трябва да извършват доставчиците на платежни услуги, се отнася 

до прага от 25 презгранични плащания, определен в член 243б, параграф 2 от 

Директива 2006/112/ЕО.  

Изискването, на което доставчиците на платежни услуги се подчиняват съгласно 

параграф 1, се прилага, когато по време на календарно тримесечие доставчик на платежни 

услуги предоставя платежни услуги, съответстващи на повече от 25 презгранични плащания 

към един и същ получател. 

Броят на презграничните плащания, посочени в първата алинея от настоящия параграф, се 

изчисляват въз основа на платежните услуги, предоставени от доставчика на платежни 

услуги по държави членки и по идентификаторите, посочени в член 243в, параграф 2. 

Когато доставчикът на платежни услуги разполага с информация, че получателят има 

няколко идентификатора, изчисляването се извършва по получател. 

За да бъде даден получател включен в тримесечния доклад на доставчика на платежни услуги, 

разпоредбата на посочения член изисква този получател да е получил повече от 25 презгранични 

плащания за едно тримесечие. В случай че доставчикът на платежни услуги не е извършил повече 

от 25 презгранични плащания към един и същ получател, той не е длъжен докладва данни за този 
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получател. От друга страна, ако прагът бъде надхвърлен, доставчикът на платежни услуги трябва 

да докладва всички операции към получателя (а не само тези над прага). 

Във втората алинея са определени подробностите относно изчисляването на прага. Правилото за 

прага е въведено, за да се гарантира, че се събират само данни за данъчно задължени лица и че 

данните за частни лица, които понякога получават презгранични плащания, няма да се събират 

или предават в CESOP. То също така представлява мярка за опростяване и създава презумпция 

за икономическа дейност, което означава, че доставчиците на платежни услуги трябва да 

докладват получателите на плащания над прага, независимо дали имат информация за това дали 

са данъчно задължени лица или не.  

3.2.1 Основно правило — изчисляване на презграничните плащания по 

идентификатор 

Основното правило съгласно член 243б, параграф 2 е, че броят на презграничните плащания за 

даден получател следва да се изчислява, като се използва идентификаторът на получателя, 

посочен в член 243в, параграф 2. В тази връзка вж. раздел 3.1.1, където са дадени съответните 

идентификатори за всеки метод на плащане. Освен това при изчисляването следва да се вземат 

предвид само презграничните плащания (вж. раздел 3.1 за определението за презгранични 

плащания). 

При прилагането на това правило доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя 

трябва например да вземат предвид всички презгранични плащания, извършени към един IBAN, 

за да изчислят общия брой. Ако този брой надхвърля 25 презгранични плащания, за всички 

плащания, извършени към този IBAN през тримесечието, трябва да предадена информация в 

CESOP заедно с данните за титуляря на сметката (вж. раздел 4 за пълния списък на подлежащите 

на предаване данни).  

Освен това трябва да се изчислят предоставените платежните услуги по държави членки. Това 

означава, че ако доставчикът на платежни услуги има предприятия в няколко държави членки, 

всяко от тези предприятия трябва да извършва изчисленията поотделно, а не да консолидира 

операциите си на ниво група. Същото се отнася и за случаите, когато доставчикът на платежни 

услуги предоставя платежни услуги в различни държави членки чрез търговски представители 

или пряко. 

3.2.2 Допълнителното правило — сумиране на презгранични плащания 

по получатели 

Не е рядкост даден получател да предостави на разположение на платеца няколко метода на 

плащане, които могат да бъдат свързани с различни идентификатори (например IBAN за 

кредитен превод, идентификатор на търговеца за картови плащания и сметка за електронни 

пари). За да се гарантира, че дадени плащания към предприятия няма да се докладват поради 

това, че са разделени на няколко метода на плащане, в член 243б, параграф 2 е установено 

допълнително правило, съгласно което доставчиците на платежни услуги трябва да сумират 

плащанията, извършени към няколко идентификатора, когато им е известно, че тези 

идентификатори всъщност се отнасят за един и същ получател.  

Съгласно това правило, ако доставчикът на платежни услуги извърши поредица от плащания, 

като използва два различни IBAN или например IBAN и идентификатор на търговеца, и знае, че 

титуляр и на двете платежни сметки е един и същ получател, доставчикът на платежни услуги 

трябва да разглежда двете платежни сметки като една за целите на сравнението с прага и да 

включи в изчисленията си всички плащания по тези две сметки.  
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N.B.: Сумирането на платежните сметки при изчисляването на прага не трябва да оказва 

влияние върху докладването на самите данни. Последното се извършва, като се използват 

данни за операциите, и следователно двете сметки се разглеждат като различни платежни 

сметки. Ето защо при прилагането на това правило доставчиците на платежни услуги не 

трябва да сумират предаваните данни.  

Например: Това означава, че ако доставчикът на платежни услуги е установил наличието на 

две сметки за даден получател, той не трябва да посочва и двете сметки като сметка на 

получателя за всяка операция.  

3.2.2.1 Кога платежните сметки трябва да се сумират при изчисляването 

Доставчиците на платежни услуги трябва във всички случаи да полагат усилия да установят дали 

две платежни сметки действително са свързани с един и същ получател, като използват 

информацията, с която разполагат. Платежните сметки обаче следва да се сумират само когато 

се отнасят за един и същ получател. Съгласно определението в ДПУ2 това означава, че титулярят 

на двете платежни сметки трябва да е едно и също физическо или юридическо лице. 

При прилагането на това правило сумиране се извършва, когато титуляр на платежните сметки е 

едно и също лице, дружество или клон на същото дружество. В противоположност, не следва да 

се извършва сумиране, когато титулярите на платежните сметки са различни лица, дори и да са 

свързани помежду си. Такъв е например случаят с франчайзинговите предприятия или 

дъщерните дружества, за които не следва да се прилага правилото за сумиране.  

N.B.: В специфичния случай, когато титуляри на сметката са две или повече лица, за 

получател на плащането се считат всички титуляри заедно. Това означава, че ако един от 

титулярите има и друга платежна сметка, сумиране не следва да се извършва, освен ако 

титулярите на двете сметки са едни и същи лица.  

Пример: Г-н X и г-н Y имат банкова сметка, по която получават плащания за своята стопанска 

дейност. Г-н X има и обща банкова сметка с неговата съпруга г-жа Z, а г-н Y има друга сметка 

само на негово име. В този случай в сумирането не трябва да се включва нито една от трите 

сметки, тъй като титулярите им не са едни и същи. 

3.2.2.2 Елементи от данни, които да се използват за сумиране  

За да установят дали получателят, който стои зад няколко платежни сметки, всъщност е едно и 

също лице, доставчиците на платежни услуги могат да използват всякаква информация, с която 

разполагат, включително информация, събрана по време на откриването на платежната сметка. 

Признаци с висока степен на неопределеност, като например имена, следва да се използват само 

когато предлагат разумна степен на недвусмисленост на идентификацията в конкретния случай, 

за да се избегнат неточности при докладването (например да не сумира на база общи имена). 

От друга страна, редица елементи от данни, които трябва да се предават в CESOP, също могат да 

служат като признаци, че получателят на плащането е едно и също лице:  

1. Номер по ДДС/данъчен номер: Въпреки че доставчикът на платежни услуги невинаги 

разполага с този елемент, когато номерът по ДДС или данъчният номер е известен, по него 

може да се направи основателно предположение, че получателите на плащания между две 

платежни сметки всъщност са едно лице. В действителност един и същ номер по ДДС или 

данъчен номер може да се използва само от едно дружество. От това следва, че когато 

доставчиците на платежни услуги са в състояние да установят, че получателите по две 
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платежни сметки имат един и същ номер по ДДС/данъчен номер, е много вероятно тези 

получатели да са едно и също лице.  

2. Име: С помощта на името на получателя на плащането също може да се установи, че става 

въпрос за едно и също лице. Въпреки че може да възникне грешка и че дружествата в 

някои случаи посочват своето юридическо наименование, а в други — търговското си 

наименование, името на получателя е сериозен признак, че зад двама получатели на 

плащания може стои едно и също лице. Това е особено вярно, ако името бъде съчетано с 

адреса или друга информация, с която разполага доставчикът на платежни услуги.  

3. Адрес: Дори ако имената им се различават, фактът, че двама получатели на плащания имат 

един и същ адрес, също е признак, че има вероятност те да са едно и също лице. 

Естествено, адресът трябва да се съпостави с друга налична информация, но все пак може 

да се окаже полезен във връзка със сумирането на платежните сметки.  

4. Други: Както беше посочено по-горе, за целите на сумирането на платежни сметки 

доставчиците на платежни услуги могат да използват всяка информация, с която 

разполагат. Това може да включва например бизнес идентификационен номер, IP адрес, 

имейл адрес, договори и т.н. 

3.2.3 Практическо прилагане  
3.2.3.1 Сумиране на няколко метода на плащане 

Фигура 30. Сумиране на няколко метода на плащане към един получател 

 

 

В този случай няколко платци, които имат платежни сметки при един доставчик на платежни 

услуги, инициират плащания към един получател. Получателят предлага различни методи на 

плащане, като кредитен превод, директен дебит и плащане с карта, които се използват от 

платците и се управляват от различни доставчици на платежни услуги от името на получателя. 

Прилагайки основните правила, в общия случай доставчикът на платежни услуги на платците 

следва да изчисли прага, като използва всеки идентификатор поотделно. Затова в CESOP следва 

да се предаде информация само за само 30-те картови плащания.  
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Но тъй като получателят на плащането в крайна сметка е едно и също лице, доставчикът на 

платежни услуги на платците трябва да установи дали всички платежни сметки са действително 

свързани с едно лице. Ако например за всички методи на плащане са налични едно и също име и 

адрес на получателя, доставчикът на платежни услуги на платците може уверено да приеме, че 

получателят на плащанията, който стои зад тези платежни сметки, е едно и също лице, и на това 

основание да сумира всички плащания. В резултат на това в CESOP се предава информация също 

за кредитните преводи и директните дебити, а не само за картовите плащания.  

От друга страна обаче, следва да се сумират само плащанията, извършени от един доставчик на 

платежни услуги във всяка отделна държава членка. От това следва, че доставчиците на платежни 

услуги на получателя не трябва да сумират плащанията помежду си, тъй като не могат да знаят 

какви плащания извършват останалите. 

N.B.: Въпреки че доставчикът на платежни услуги на платеца не докладва операцията, тъй 

като тя е в рамките на ЕС, той трябва да извърши сумирането в съответствие с член 243б, 

параграф 3, вж. раздел 4.3. 

3.2.3.2 Сумиране на няколко сметки на получателя при един доставчик на 

платежни услуги 

Фигура 31. Сумиране на няколко сметки на получателя при един доставчик на платежни услуги 

 

В този случай доставчикът на платежни услуги на получателя получава множество плащания по 

различни платежни сметки, чиито титуляр е един и същ получател. За да определи дали 

плащанията по тези сметки следва да се докладват, доставчикът на платежни услуги трябва да 

използва наличната информация, за да установи, че сметките са свързани с един и същ получател, 

и да сумира всички плащания, които извършва по тези платежни сметки. 

От друга страна, доставчикът на платежни услуги на платеца не подлежи на задължението за 

докладване в съответствие с член 243б, параграф 3, тъй като в Европейския съюз има доставчик 

на платежни услуги на получателя. Той обаче трябва да вземе предвид тези плащания при 
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изчисляването на прага, в случай че трябва да докладва и плащания по платежна сметка на същия 

получател извън ЕС (вж. раздел 4.3). 

3.2.3.3 Получателят на плащането е франчайзингово предприятие 

Фигура 32. Без сумиране в случая на франчайз 

 

В този случай получателите на плащания възприемат модел на франчайз, при който всички те 

ползват сходно търговско наименование или марка и разпространяват едни и същи продукти, но 

са независими и различни юридически лица.  

Както беше обяснено по-горе, сумиране следва да се извършва само когато всички платежни 

сметки са собственост на едни и същи юридически лица. В случай на франчайз всички лица са 

различни и имат различни номера по ДДС/данъчни номера. При наличието на тази информация 

доставчикът на платежни услуги на получателя може лесно да установи, че въпреки сходните им 

имена получателите са различни и плащанията по отделните сметки не трябва да се сумират.  

3.2.3.4 Сумиране по основна сметка 

В този случай получателят на плащането използва основна сметка при един доставчик на 

платежни услуги, за да получава средства, и по-късно преразпределя плащанията по отделни 

подсметки и отделни получатели. Този процес е особено характерен за пазарите, които 

обикновено централизират плащанията, преди да ги преразпределят.  

В такъв случай е важно да се има предвид, че в член 243б, параграф 2 не е предвидено разделяне, 

дори ако данните сочат, че тези сметки се използват от множество получатели на плащания. Това 

означава, че няколко платежни сметки могат да бъдат сумирани, но една платежна сметка никога 

не трябва да бъде разделяна, дори ако на практика тази платежна сметка обслужва няколко 

получатели на плащания.  

Ето защо в такива случаи доставчиците на платежни услуги трябва да изчисляват и докладват 

плащанията по основната сметка, без да вземат предвид подсметките.  
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Фигура 33. Изчисляване на прага за основни сметки 

 

3.2.3.5 Сумиране от доставчици на електронни пари и пазари 

Фигура 34. Сумиране от доставчици на електронни пари и пазари 
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В този случай плащанията се централизират от посредник (институция за електронни пари или 

пазар), който държи средствата, преди да ги разпредели по различните платежни сметки на 

получателя. За разлика от случая с основната сметка, тук получателят на плащането има не е 

една, а няколко сметки, по които получава средствата, прехвърляни от посредника (например 

сметка за електронни пари, банкова сметка и т.н.).  

По отношение на доставчика на платежни услуги на платците, всички тези плащания се изпращат 

по сметката на посредника, което означава, че не е необходимо да се сумират (нито да се 

разделят). Посредникът обаче трябва да сумира всички плащания, извършени по различните 

платежни сметки на получателя, като използва наличната информация.  

 

4 ДОКЛАДВАНЕ  

4.1 Кога възниква задължението за докладване? 

Всички правила, приложими към задължението за докладване, са установени в член 243б, 

параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО, който е добавен с Директива 284/2020. Съгласно 

посочения член и както е обяснено в раздели 2 и 3 от настоящите насоки, има два елемента, които 

трябва да бъдат взети предвид, за да възникне задължението за докладване: 

- изпълнение на условията за включване в обхвата (вж. раздел 2); 

- изпълнение на условията за наблюдение (вж. раздел 3). 

На практика това означава, че данни следва да докладват само доставчиците на платежни услуги, 

които предоставят платежни услуги, обхванати от задължението за докладване (както е посочено 

в член 243а от Директива 2006/112/ЕО), и които извършват повече от 25 презгранични плащания 

на тримесечие към даден получател. 

Тези две условия трябва да бъдат проверени и да са изпълнени всяко календарно тримесечие, за 

да възникне задължението за докладване.  

Например, ако през едно календарно тримесечие тези условия са изпълнени за даден получател 

при даден доставчик на платежни услуги, доставчикът на платежни услуги трябва да включи 

този получател в своето докладване. Ако обаче през следващото календарно тримесечие 

същият доставчик на платежни услуги не извърши повече от 25 презгранични плащания към 

същия получател, доставчикът не трябва да включва този получател в докладването си.  

Ако през по-следващото тримесечие получателят отново превиши прага, доставчикът на 

платежни услуги трябва да включи в тримесечното си докладване плащанията, които е 

получил през това тримесечие.  

Не се докладват плащанията през периода, в който не са изпълнени всички условия.   

4.2 Колко често трябва да се докладват данните? 

Правилата относно периода на докладване са установени в член 243б, параграф 1 от 

Директива 2006/112/ЕО, който е добавен с Директива 284/2020.  

За да се постигне целта за борба с измамите с ДДС, държавите членки изискват от 

доставчиците на платежни услуги да водят достатъчно подробни регистри на 

получателите и на плащанията във връзка с платежните услуги, които изпълняват за всяко 
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календарно тримесечие, за да могат компетентните органи на държавите членки да 

извършват контрол върху доставките на стоки и услуги, които в съответствие с 

разпоредбите на дял V се смятат за извършени в държава членка. 

Съгласно този параграф от доставчиците на платежни услуги се изисква да водят подробни 

регистри на получателите и на плащанията, които те получават всяко календарно тримесечие. 

Това е периодът, за който се събира и отнася информацията. След това в член 24б, параграф 1, 

буква а) от Регламент 904/2010, добавен с Регламент 283/2020, е посочен периодът, в който 

държавите членки събират данните. 

 Всяка държава членка събира информацията за получателите и плащанията, посочена в 

член 243б от Директива 2006/112/ЕО. 

Всяка държава членка събира информацията по първа алинея от доставчиците на 

платежни услуги: 

а)  не по-късно от последния ден на месеца след изтичането на календарното тримесечие, за 

което се отнася информацията; 
 

Взети заедно, разпоредбите на тези два члена определят сроковете за докладване на данни за 

плащанията от доставчиците на платежни услуги. От януари 2024 г. нататък това докладване ще 

се извършва на всяко тримесечие, като доставчиците на платежни услуги ще трябва да изпращат 

данните на държавите членки най-късно до края на месеца след изтичането на календарното 

тримесечие, за което се отнасят данните.  

В следващата таблица са изброени четирите периода на докладване от доставчиците на платежни 

услуги и съответните дати, до които данните трябва да бъдат предоставени на държавите членки. 

Периоди на докладване от доставчиците на платежни услуги: 

• Първи период (януари—март): 30 април  

• Втори период (април—юни): 31 юли  

• Трети период (юли—септември): 31 октомври 

• Четвърти период (октомври—декември): 31 януари  

След като държавите членки съберат данните, те ги предават в CESOP до десето число на втория 

месец след края на периода на докладване, съгласно член 24б, параграф 3. 

В следващата таблица са посочени крайните срокове за предаване на данните в CESOP от 

държавите членки.  

Крайни срокове за предаването на данни в CESOP: 

• Първи период (януари—март): 10 май 

• Втори период (април—юни): 10 август  

• Трети период (юли—септември): 10 ноември  

• Четвърти период (октомври—декември): 10 февруари 
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4.3 Кой трябва да докладва данните по член 243б, параграф 3? 

Дори когато даден доставчик на платежни услуги е обхванат от задължението за докладване, 

разпоредбата на член 243б, параграф 3 ограничава задълженията на доставчика на платежни 

услуги на платеца. 

Изискването, посочено в параграф 1, не се прилага за платежни услуги, предоставяни от 

доставчиците на платежни услуги на платеца по отношение на всяко плащане, когато 

поне един от доставчиците на платежни услуги на получателя се намира в държава 

членка съгласно BIC на този доставчик на платежни услуги или всеки друг бизнес 

идентификационен код, който недвусмислено идентифицира доставчика на платежни услуги 

и неговото местонахождение. Независимо от това доставчиците на платежни услуги на 

платеца включват тези платежни услуги при изчисляването, посочено в параграф 2. 

На практика доставчикът на платежни услуги на платеца не е длъжен да води регистър на 

получателите, когато поне един от доставчиците на платежни услуги на получателя се намира в 

държава членка съгласно BIC или друг бизнес идентификатор на този доставчик на платежни 

услуги. Доставчикът на платежни услуги на платеца трябва да съхранява и докладва данни само 

когато няма доставчици на платежни услуги на получателя с местонахождение в държава членка. 

N.B.: Изискването за местонахождение в държава членка следва да се разбира като 

отнасящо се за територия на държава членка по смисъла на член 5, параграф 2 от 

Директивата за ДДС и следователно не включва третите територии, определени в член 6 от 

същата директива. От това следва, че ако доставчикът на платежни услуги на получателя 

е установен в трета територия, докладването се извършва от доставчика на платежни 

услуги на платеца. 

Това означава, че когато доставчиците на платежни услуги на получателя се намират в държава 

членка, задължението за докладване се отнася изключително за тях. В посочения член не е 

предвидено ограничение по отношение на броя на доставчиците на платежни услуги, които 

следва да докладват операцията, което означава, че ако въз основа на техния стопански модел в 

плащането от страна на получателя участват двама или повече доставчици на платежни услуги 

(например поради възлагане на подизпълнител), тогава за докладването на данни отговарят 

всички доставчици на платежни услуги на получателя. 

В специфичния случай на възстановяване на изплатени средства докладването се извършва от 

доставчика на платежни услуги, който е докладвал първоначалната операция, тъй като той може 

най-добре да свърже двете докладвания. 

И накрая, с последното изречение на член 243б, параграф 3 е установено специално правило 

относно изчисляването на прага: дори ако дадено плащане не бъде отчетено от доставчик на 

платежни услуги при прилагането на настоящото правило, то все пак се включва при 

изчисляването и сумирането за целите на прага от 25 презгранични операции.  

Пример: Доставчик на платежни услуги от държава членка 1 (доставчик на платежни услуги 

на платеца) извършва платежни операции към получател, който има платежна сметка в 

държава членка 2 и друга в трета държава. През дадено тримесечие доставчикът на платежни 

услуги на платеца е извършил:  

− 200 плащания по платежната сметка в държавата членка 2, както и 

− 20 плащания по платежната сметка в третата държава.  
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При прилагане на правилата по член 243б всички условия за възникване на задължението за 

докладване са изпълнени, но доставчикът на платежни услуги на платеца няма да докладва 

плащанията по платежната сметка в държава членка 2, тъй като те ще бъдат докладвани от 

доставчика на платежни услуги на получателя в държава членка 2. 

Той обаче трябва да докладва плащанията по платежната сметка в третата държава, тъй като 

при изчисляването на прага се включват плащанията по платежната сметка в държава членка 2, 

и следователно са извършени повече от 25 презгранични плащания. 

4.3.1 Практическо прилагане  
4.3.1.1 Доставчикът на платежни услуги на получателя и получателят се 

намират в различни държави членки. 

Това е ясен пример за прилагането на правилата, установени в член 243б. Съгласно член 243б, 

параграф 3 — ако са изпълнени всички останали условия — за задължението за докладване 

отговаря единствено доставчикът на платежни услуги на получателя, когато се намира в държава 

членка.  

 

 

 

 

 

Фигура 34. Докладване, когато доставчикът на платежни услуги на получателя е в друга 

държава членка 
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4.3.1.2 Доставчикът на платежни услуги на получателя и получателят се 

намират в трета държава  

Това също е пряко прилагане на правилата, установени в член 243б. Тъй като няма доставчик на 

платежни услуги на получателя, който да се намира в друга държава членка, за задължението за 

докладване отговаря доставчикът на платежни услуги на платеца.   

Фигура 35. Докладване, когато доставчикът на платежни услуги на получателя е в трета 

държава или територия 

 

4.3.1.3 Доставчикът на платежни услуги на получателя се намира в държава 

членка, а получателят — в трета държава. 

Фигура 36. Докладване, когато доставчикът на платежни услуги на получателя е в държава 

членка, а получателят е в трета държава или територия 
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В този случай получател с местоположение в трета държава използва доставчик на платежни 

услуги с местоположение в държава членка. Тъй като разпоредбата на член 243б, параграф 3 

ограничава докладването от страна на доставчика на платежни услуги на платеца, когато 

доставчикът на платежни услуги на получателя се намира в държава членка, за докладването 

отговаря единствено доставчикът на платежни услуги на получателя.  

4.3.1.4 Получател в държава членка и участие на няколко доставчици на 

платежни услуги в платежната операция 

В този случай за обработването на една платежна операция получателят на плащането използва 

няколко доставчици на платежни услуги, намиращи се в различни държави членки. Като се има 

предвид, че в член 243б, параграф 3 не е предвидено ограничение на броя на доставчиците на 

платежни услуги на получателя, отговарящи за докладването, за докладването на това плащане 

отговарят всички доставчици на платежни услуги, за които са изпълнени условията за включване 

в обхвата на задължението за докладване. 

N.B.: Посредник в платежната операция не отговаря за докладването на плащания, ако 

дейността му обхваща единствено предоставянето на технически услуги, които само 

способстват за предоставянето на платежни услуги, без посредникът изобщо да влиза във 

владение на превежданите средства, тъй като тези субекти не се считат за доставчици на 

платежни услуги. 

 

 

 

 



 

65 

 

Фигура 37. Докладване, когато няколко доставчици на платежни услуги на получателя се 

намират в държави членки 

 

4.3.1.5 Получателят на плащането се намира в трета държава, но използва 

доставчик на платежни услуги в държава членка 

Фигура 38. Докладване, когато поне един доставчик на платежни услуги на получателя се 

намира в държава членка 

 

В този пример получателят на плащането е с местоположение в трета държава и има платежна 

сметка при доставчик на платежни услуги извън ЕС. Тъй като получателят използва обаче и 
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посредник в Европейския съюз, като пазар или доставчик на електронни пари, за да доставя на 

пазара на ЕС, този посредник отговаря за задължението за докладване.  

Доставчикът на платежни услуги на платеца и банката на получателя в третата държава не трябва 

да докладват данни. 

4.3.2 Положението на държавите от ЕИП 

Държавите от ЕИП са включени в териториалния обхват на ДПУ2 и доставчиците на платежни 

услуги от държави от ЕИП, които не са членки на Съюза, могат да предоставят платежни услуги 

в ЕС. Правилото за ограничаване по член 243б се прилага само когато тези доставчици на 

платежни услуги присъстват в друга държава членка, което може да бъде проверено чрез IBAN 

или друг бизнес идентификатор на доставчика на платежни услуги от ЕИП.  

Това означава, че ако доставчикът на платежни услуги на получателя е с местоположение в 

държава от ЕИП, съгласно неговия IBAN или друг бизнес идентификатор, данните трябва да се 

докладват от доставчика на платежни услуги на платеца. За разлика от това, ако доставчик на 

платежни услуги от държава от ЕИП има клонове в държава членка, тези клонове са обект на 

задължението за докладване и могат да бъдат считани за доставчици на платежни услуги на 

получателя на плащането. 

4.4 Къде трябва да се докладват данните?  

Правилата относно мястото на докладване на данните са определени в член 243б, параграф 4, 

буква б) от изменената Директива за ДДС.  

Когато се прилага изискването, посочено в параграф 1, за доставчиците на платежни 

услуги, регистърът: 

б) се предоставя в съответствие с член 24б от Регламент (ЕС) № 904/2010 на държавата 

членка по произход на доставчика на платежни услуги или на приемащата държава 

членка, когато доставчикът на платежни услуги предоставя платежни услуги в държави 

членки, различни от държавата членка по произход.    

Съгласно този член доставчиците на платежни услуги докладват данните за плащанията или на 

своята държава членка по произход, или на приемащите държави членки, в случай че предоставят 

платежни услуги в няколко държави членки.  

Определенията за държава членка по произход и приемаща държава членка са включени в 

член 243а от директивата, който препраща директно към съответния член от ДПУ2.  

Съгласно определението в ДПУ2 държавата членка по произход е тази, в която доставчикът на 

платежни услуги е поискал и получил лиценз за извършване на платежни услуги, което би 

трябвало да съответства на държавата членка, в която се намира неговото седалище или главното 

му управление.  

От друга страна, приемащата държава членка е всяка държава членка, различна от държавата по 

произход, в която доставчикът на платежни услуги предоставя платежни услуги чрез 

представител, клон или пряко.  
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Пример: Доставчик на платежни услуги има лиценз за извършване на платежни услуги, 

издаден от държава членка 1, и предоставя платежни услуги в държава членка 2 чрез клон и в 

държава членка 3 чрез представител.  

При прилагане на правилата този доставчик на платежни услуги трябва да докладва на държава 

членка 1 плащанията, които извършва в държава членка 1, на държава членка 2 плащанията, 

които извършва в държава членка 2 и на държава членка 3 плащанията, които извършва в 

държава членка 3. 

Пример 2: Доставчик на електронни пари има лиценз за предоставяне на платежни услуги, 

издаден от държава членка 1. Освен това той използва правилата за упражняване на дейност в 

ЕИП по силата на един лиценз, за да предоставя платежни услуги във всички останали държави 

членки на Съюза. В съответствие с правилото в член 243б, параграф 4 той докладва във всички 

държави членки данни за съответните плащания, които извършва във всяка една от тях. 

 

4.4.1 Пряко предоставяне на платежни услуги в приемащите държави 

членки 

Определянето на държавите членки, в които доставчикът на платежни услуги следва да докладва 

своите плащания, е по-лесно, когато той има физическо присъствие в тези държави членки, 

например чрез клон или представител. Случаят е малко по-сложен, когато платежните услуги се 

предоставят пряко от една държава членка в друга, тъй като липсата на физическо присъствие не 

позволява ясно да се разграничат дейностите в приемащата държава членка и в държавата членка 

по произход.  

Доставчиците на платежни услуги трябва да определят мястото на предоставяне на услуги въз 

основа на своя лиценз за предоставяне на платежни услуги. Преди да може да предоставя 

платежни услуги на територията на приемащата държава членка, доставчикът на платежни 

услуги задължително информира органа на тази държава членка, което след това се отразява в 

нейния регистър на доставчиците на платежни услуги13. Чрез този регистър и като използва 

наличната информация от базата с данни за своите клиенти, доставчикът на платежни услуги 

следва да може ясно да определи видовете предоставяни услуги и мястото на предоставяне на 

тези услуги.  

Пример: Доставчик на електронни пари има лиценз за извършване на платежни услуги в 

държава членка 1 и също предоставя платежни услуги в държави членки 2 и 3. Той определя 

какви данни трябва да се докладват във всяка държава членка, като взема предвид своя лиценз 

за извършване на платежни услуги и местоположението на клиентите си.  

От това следва, че ако доставчикът на електронни пари действа като доставчик на платежни 

услуги на платеца за плащания от държава членка 1 към трета държава, той докладва тези 

плащания в държава членка 1. Ако действа като доставчик на платежни услуги на получателя 

за плащания, които се извършват от държава членка 3 към държава членка 2, той докладва тези 

плащания в държава членка 2.  

 

13 Информация за държавата членка по произход и приемащата държава членка на доставчика на платежни услуги 

може да бъде намерена и на уебсайта на Европейския банков орган(https://euclid.eba.europa.eu/register/).  

https://euclid.eba.europa.eu/register/
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4.4.2 Положението на държавите от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, 

Норвегия) 

Както е обяснено в точка 2.1.1, ДПУ2 се прилага и за държавите, които са членки на ЕИП. Това 

означава, че във всяка от тези държави може законно да се получи лиценз за извършване 

платежни услуги в същата държава и след това да се използват правилата за упражняване на 

дейност в ЕИП по силата на един лиценз, за да се предоставят платежни услуги в целия 

Европейски съюз, включително чрез пряко предоставяне на платежни услуги без физическо 

присъствие.  

Както е посочено в раздел 4.3.2, плащанията към държави от ЕИП се считат за плащания към 

трети държави. В такива случаи, ако доставчикът на платежни услуги на платеца е установен в 

държава членка, той докладва плащането в държавата членка на платеца (независимо дали това 

е неговата приемаща държава членка или държава членка по произход).  

За разлика от това, доставчиците на платежни услуги, установени в държави от ЕИП, които 

предоставят платежни услуги в Европейския съюз, трябва да докладват тези плащания в тяхната 

приемаща държава членка. Прилагат се обаче и правилата в член 243б, като в CESOP се предава 

информация само за плащанията, инициирани от платец (или въз основа на предоставено от 

платеца съгласие в случая на директен дебит) в Европейския съюз (съгласно правилата за 

местоположение по член 243в). От това следва, че те не трябва да докладват плащанията, 

инициирани от държава от ЕИП.  

Пример: Доставчик на платежни услуги с лиценз за извършване на платежни услуги, издаден 

от Норвегия, предоставя платежни услуги в Швеция и Исландия. Съгласно правилата в 

член 243б този доставчик на платежни услуги:  

- докладва в Швеция всички плащания, инициирани от платци в Швеция към Норвегия, 

Исландия или друга трета държава; 

- докладва в Швеция всички плащания към получатели в Швеция, когато платецът е в 

държава членка, различна от Швеция; 

- не докладва плащанията между Норвегия и Исландия или между Норвегия или Исландия и 

друга трета държава; 

- не докладва плащанията, инициирани от платци в Швеция към получатели в друга държава 

членка. 

4.5 Какви видове данни трябва да докладват доставчиците на 

платежни услуги? 

Списъкът на данните, които трябва да бъдат докладвани, е установен в член 243г от изменената 

Директива 2006/112 и може да бъде разделен на две групи: данни, свързани с получателя на 

плащането (член 243г, параграф 1) и данни, свързани с всяко плащане, получено от получателя 

(член 243г, параграф 2). 

1.   Регистърът, воден от доставчиците на платежни услуги съгласно член 243б, съдържа 

следната информация: 

а) BIC или всеки друг бизнес идентификационен код, който недвусмислено идентифицира 

доставчика на платежната услуга; 
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б) името или наименованието на предприятието на получателя, както е въведено в 

регистъра на доставчика на платежни услуги; 

в) ако има такъв, идентификационния номер по ДДС или друг национален данъчен номер на 

получателя; 

г) IBAN или ако липсва IBAN, всеки друг идентификатор, който недвусмислено определя и 

предоставя местонахождението на получателя; 

д) BIC или всеки друг бизнес идентификационен код, който недвусмислено определя и 

предоставя местонахождението на доставчика на платежни услуги, действащ от 

името на получателя, когато получателят получава финансовите средства, без да 

разполага с платежна сметка; 

е) ако има такъв, адреса на получателя, както е въведен в регистъра на доставчика на 

платежни услуги; 

ж) данни за всяко презгранично плащане, посочено в член 243б, параграф 1; 

з) данни за всички възстановявания на изплатени средства, определени като такива, за 

презграничните плащания, посочени в буква ж). 

2.   Информацията, посочена в параграф 1, букви ж) и з), съдържа следните данни: 

а) датата и часа на плащането или на възстановяването на изплатени средства; 

б) сумата и валутата на плащането или възстановяването на изплатени средства; 

в) държавата членка по произход на плащането, получено от получателя или от негово име, 

държавата членка по местоназначение на възстановяването на изплатени средства, в 

зависимост от случая, и информацията, използвана за определяне на произхода или 

местоназначението на плащането или на възстановяването на изплатени средства в 

съответствие с член 243в; 

г) всякаква допълнителна информация, която недвусмислено идентифицира плащането; 

д) когато е приложимо, информация, че плащането е започнало в помещенията на 

търговеца. 
 

 Тези данни трябва да се предават чрез стандартен образец във формат XML, който е описан 

подробно в приложението към регламента за изпълнение14. Спецификацията на образеца (XML 

Schema Definition) и ръководството за потребителя са достъпни от специалната страница за 

CESOP на уебсайта Europa15. 

Предвид множеството елементи от данни, които може да бъдат събрани за различните полета, в 

следващия раздел е описана подробно информацията, която следва да бъде въведена във всяко 

поле за данни и е направен опит за показване на примери за елементите от данни по всеки от 

основните методи на плащане, за които може да се предава информация в CESOP. Списъкът не 

е изчерпателен, като валидни могат да са други елементи, стига да съответстват на данните, 

изброени в член 243г.  

 

14https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-

04/C_2022_2043_F1_COMMISSION_IMPLEMENTING_REGULATION_EN_V3_P1_1727569-1.pdf  

15 https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/central-electronic-system-payment-information-cesop_en  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-04/C_2022_2043_F1_COMMISSION_IMPLEMENTING_REGULATION_EN_V3_P1_1727569-1.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-04/C_2022_2043_F1_COMMISSION_IMPLEMENTING_REGULATION_EN_V3_P1_1727569-1.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/central-electronic-system-payment-information-cesop_en
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4.5.1 Общ преглед на елементите от данни  

Съгласно приложението към регламента за изпълнение има 15 основни елемента от данни, които 

трябва да бъдат включени в електронния образец, представляващ данните, изисквани съгласно 

член 243г от Директивата за ДДС.  

Тези елементи от данни са изброени в следващата таблицата, която включва също описание на 

естеството на данните и указание за това дали са задължителни или не. За целите на таблицата се 

прилагат следните определения:  

− Задължителен: Този елемент от данни задължително се предоставя и присъства във 

формуляра. Непредоставянето на елемента от данни води до отхвърляне на формуляра 

и неизпълнение на задължението за докладване.  

− Условно задължителен: Този елемент от данни се предоставя задължително, при 

условие че е разположение на доставчика на платежни услуги. Непредоставянето на 

елемента от данни, когато той е на разположение, води до неспазване на задължението 

за докладване. Ако обаче доставчикът на платежни услуги не разполага с данните и 

полето не е попълнено, формулярът не се отхвърля и задължението за докладване се 

счита за изпълнено.  

− Задължителен, когато е приложимо: Този елемент от данни се предоставя, когато са 

изпълнени специфичните условия за неговата задължителност. Непредоставянето на 

елемента от данни, когато условията са изпълнени, води до отхвърляне на формуляра 

и неспазване на задължението за докладване. Ако условията не са изпълнени, данните 

не се предоставят. Повечето елементи от данните, отбелязани като такива, се отнасят 

до избор между две взаимно изключващи се възможности.  

 

 

 

 

Таблица 2. Общ преглед на подлежащите на предаване елементи от данни 

Пол

е  

№ 

Елемент от 

д

а

н

н

и 

Наименован

ие 

Член 2

43г 

Описание Задължителен 

1 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

докладващия 

доставчик на 

платежни 

услуги 

парагра

ф 1, 

буква а) 

Този елемент от данни се използва за идентифициране на 

доставчика на платежни услуги, който предоставя данните 

за плащането на данъчния орган. Докладват се следните 

данни: 

• бизнес идентификационен код (BIC), както е 

определен в член 2, точка 16 от 

Задължителен  
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Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета16, на доставчика на платежни 

услуги, който предоставя данните, или 

• друг бизнес идентификационен код, който 

недвусмислено идентифицира доставчика на 

платежни услуги, предаващ данните. Това може да 

включва национални идентификатори като номера на 

търговски предприятия, лични регистрационни 

номера и т.н. 

Това поле не трябва да се смесва с елемента от данни в 

поле 5. Въпреки че изискваните идентификатори са едни 

и същи, поле 1 се отнася до идентификатора на доставчика 

на платежни услуги, който докладва данните, докато 

поле 5 се отнася до идентификатора на доставчика на 

платежни услуги, действащ от името на получателя, който 

може да е различен от този, който докладва данните, ако 

плащането е към субект извън ЕС.  

2 Име на 

получателя на 

плащането 

парагра

ф 1, 

буква б) 

В това поле се посочват всички имена на получателя, 

които са налични в регистрите на доставчиците на 

платежни услуги. Ако доставчикът на платежни услуги не 

разполага с данни за получателя, за име в регистрите се 

счита това, което е въведено от платеца. Имената могат да 

включват юридическото наименование, търговското 

наименование, името, използвано за регистрация и 

контакти и т.н. 

Ако името в регистрите не съответства на това, въведено 

от платеца при иницииране на платежната операция, 

предимство има името в регистрите.  

Задължителен 

3 Номер по 

ДДС/данъчен 

идентификаци

онен номер на 

получателя на 

плащането 

парагра

ф 1, 

буква в) 

В това поле се посочват всички налични данъчни номера 

на получателя на плащането. Те могат да включват 

европейския идентификационен номер по ДДС, 

националния идентификационен номер по ДДС, данъчния 

идентификационен номер (ДИН) или всеки национален 

номер, който, дори да не е строго предназначен за данъчни 

цели или издаден от данъчен орган, се използва за данъчни 

цели и позволява недвусмисленото идентифициране на 

притежателя му (например социалноосигурителен номер, 

регистрационен номер на търговскo предприятиe и т.н.). 

Условно 

задължителен 

4 Идентификац

ионен номер 

на сметката на 

получателя на 

плащането 

парагра

ф 1, 

буква г) 

Целта на това поле е да се идентифицира точно 

платежната сметка на получателя, по която се превеждат 

средствата. Затова полето включва:  

• IBAN на платежната сметка на получателя, както е 

определен в член 2, точка 15 от 

Регламент (ЕС) № 260/2012, или 

• всеки друг идентификатор, който недвусмислено 

идентифицира и посочва местоположението на 

Задължителен, 

когато е 

приложимо, ако 

средствата се 

прехвърлят по 

платежна сметка 

на получателя. 

 

16 Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и 

бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 

(ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22). 
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получателя, участващ в операцията. Това може да 

включва идентификатор на търговец (MID), сметки за 

електронни пари, регистрационни номера в системата 

SWIFT, национални номера на сметки и т.н. 

В член 243г, параграф 1, буква г) е посочено, че 

предимство има IBAN. Друг идентификатор се 

предоставя, само когато не е наличен IBAN.  

5 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

доставчика на 

платежни 

услуги на 

получателя на 

плащането  

парагра

ф 1, 

буква д) 

Целта на това поле е да се идентифицира доставчикът на 

платежни услуги, действащ от името на получателя, 

когато получателят получава средства, без да разполага с 

платежна сметка (наличен паричен превод). Поради 

липсата на платежна сметка не може да бъде посочен 

идентификатор на сметката в поле 4. От това следва, че 

докладващият субект трябва да предостави 

идентификатора на доставчика на платежни услуги, 

действащ от името на получателя. 

Данните, които трябва да се предоставят в това поле, са: 

• бизнес идентификационен код (BIC), както е 

определен в член 2, точка 16 от 

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета, на доставчика на платежни 

услуги, действащ от името на получателя, или 

• друг бизнес идентификационен код, който 

недвусмислено идентифицира доставчика на 

платежни услуги, действащ от името на получателя. 

Това може да включва национални идентификатори 

като номера на търговски предприятия, лични 

регистрационни номера и т.н. 

Това поле не трябва да се смесва с данните, изисквани в 

поле 1 (вж. по-горе). Освен това полета 4 и 5 се изключват 

взаимно и трябва да се попълни само едно от тях. 

Задължителен, 

когато е 

приложимо, ако 

средствата се 

прехвърлят на 

получател без 

платежна 

сметка. 

6 Адрес на 

получателя на 

плащането 

парагра

ф 1, 

буква е) 

В това поле се посочват всички налични адреси на 

получателя на плащането, които са в регистрите на 

доставчика на платежни услуги. Адресите могат да 

включват юридически адрес, адрес на предприятие, адрес 

на склад, както и имейл адреси, адреси на уеб страници 

или IP адрес.  

Въз основа на данните, с които разполага доставчикът на 

платежни услуги, адресът може да е повече или по-малко 

подробен — от името на държавата до улицата и номера. 

Освен това не е необходимо докладваният адрес да 

съвпада с адреса, използван съгласно член 243в за 

определяне на местонахождението на получателя. Това 

означава например, че докладваният адрес може да е в 

държава, различна от тази на платежната сметка (IBAN) 

на получателя. 

Това поле се попълва само ако доставчикът на платежни 

услуги има в регистрите си поне един адрес на получателя 

на плащането. Не е необходимо да се попълва това поле, 

ако доставчикът на платежни услуги няма адрес в своя 

Условно 

задължителен 
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регистър, но адресът може да бъде изведен от платежната 

сметка (например от кода на държавата в IBAN). 

7 Възстановява

не на 

изплатени 

средства  

парагра

ф 1, 

буква з) 

Целта на това е да се разграничат плащанията, извършени 

от платеца, и възстановяванията на изплатени средства, 

извършени към платеца. 

Възстановяването може да включва техническо 

възстановяване, както е определено в ДПУ2, но също така 

и търговско или всякакъв друг вид възстановяване, стига 

доставчикът на платежни услуги да е информиран за това. 

Ако на доставчика на платежни услуги не е известно, че 

дадена операция представлява възстановяване на 

изплатени средства, той следва да я докладва като 

нормално плащане (при условие че са изпълнени всички 

останали условия за докладване).  

В това поле доставчиците на платежни услуги посочват, 

че плащането представлява възстановяване на изплатени 

средства. В поле 14 се докладват идентификаторът на 

операцията за възстановяване и препратка към 

първоначалната операция. 

Задължителен, 

когато е 

приложимо 

8 Дата/час парагра

ф 2, 

буква a) 

В това поле се докладват датата и часът на плащането. 

Предвид множеството дати, налични за една платежна 

операция, доставчиците на платежни услуги могат да 

докладват няколко дати.  

За да се улесни обаче откриването на случаи на дублирано 

докладване и стандартизирането на докладването, в 

следващите раздели за всеки метод на плащане е посочена 

поне една дата, която е обща за всички доставчици на 

платежни услуги, участващи в една платежна операция, и 

която следва да се докладва във всички случаи (вж. по-

долу). 

Задължителен 

9 Сума член 2, 

буква б) 

В това поле се докладва общата сума на платежната 

операция или на операцията по възстановяване на 

изплатени средства. 

Задължителен 

10 Валута  член 2, 

буква б) 

В това поле се докладва валутата на платежната операция 

или на операцията по възстановяване на изплатени 

средства.  

Когато има промяна на валутата, сумата на плащането се 

докладва в първоначалната валута преди 

осчетоводяването и конвертирането в друга валута от 

някой от доставчиците на платежни услуги.  

Задължителен 

11 Държава 

членка по 

произход на 

плащането 

парагра

ф 2, 

буква в) 

В това поле се посочва кодът на държавата членка по 

произход на плащането, получено от получателя.  

Доставчиците на платежни услуги посочват държавата 

членка по произход въз основа на информацията в поле 13 

и в съответствие с член 243в. В случаите, когато 

доставчикът на платежни услуги може да определи 

няколко държави членки по произход на плащането, 

посочва се тази, която най-точно съответства на 

местоположението на платеца (вж. раздел 3.1.1). 

Задължително, 

когато е 

приложимо, ако 

операцията е 

плащане 
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12 Държава 

членка по 

местоназначе

ние на 

възстановяван

ето на 

изплатени 

средства 

парагра

ф 2, 

буква в) 

В това поле се посочва кодът на държавата членка по 

местоназначение на полученото от платеца 

възстановяване на изплатени средства.  

Всички правила, приложими за поле 11, се прилагат и тук. 

Задължително, 

когато е 

приложимо, ако 

операцията 

представлява 

възстановяване 

на изплатени 

средства 

съгласно поле 7 

13 Информация 

за 

местонахожде

нието на 

платеца 

парагра

ф 2, 

буква в) 

В това поле се предоставя информацията по член 243в, 

използвана за определяне на произхода на плащането или 

на местоназначението на възстановяването на изплатени 

средства. 

Информацията може да включва всеки елемент от данни, 

с който разполага доставчикът на платежни услуги, както 

е описано в поле 11 (IBAN, адрес, номер на карта и др.). 

Важно е да се отбележи, че в това поле се посочва само 

какви данни са били използвани, без да се предават самите 

данни. 

В тази връзка доставчикът на платежни услуги може 

например да посочи, че местонахождението на платеца в 

дадена държава членка е установено посредством IBAN на 

платежната сметка на платеца. Никога обаче не се предава 

IBAN на самия платец. 

Задължителен 

14 Идентификац

ионен номер 

на операцията 

парагра

ф 2, 

буква г) 

Целта на това поле е да се идентифицират лесно 

дублиращи се плащания. Следователно, в това поле се 

докладва всеки идентификатор, който недвусмислено 

указва платежната операция.  

Когато са налични няколко идентификатора на дадена 

операция, винаги се дава приоритет на този, който се 

предава по платежната верига и е на разположение на 

другите доставчици на платежни услуги в платежната 

верига. 

В случая на възстановяване на изплатени средства, както 

е описано в поле 7, докладваният идентификатор на 

операцията по възстановяване трябва да е идентичен с 

идентификатора на първоначалната операция или поне да 

включва този идентификатор. 

Задължителен 

15 Физическо   
присъствие 

парагра

ф 2, 

буква д) 

Целта на това поле е да може лесно да се идентифицират 

физическите плащания, извършени от платеца в 

помещенията на получателя, за разлика от плащанията 

онлайн. 

В това поле се докладва всеки показател, който сочи, че 

при иницииране на плащането платецът присъства във 

физическите помещения на търговеца.  

Задължителен, 

когато е 

приложимо 
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4.5.2 Данни, подлежащи на докладване за отделните методи на 

плащане  
4.5.2.1 Кредитен превод 

При обикновения кредитен превод платецът подава нареждане до своята банка да преведе 

средства по банковата сметка на получателя.  

Таблица 3. Общ преглед на елементите от данни, подлежащи на предаване за кредитните 

преводи 

 

№ 

 

Елемент от 

д

а

н

н

и 

На разположение ли е 

на доставчика на 

платежни услуги 

 

Има ли приет 

стандартен формат 

 

Бележки 

  

Платец 

  

Получате

л 

1 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

докладващия 

доставчик на 

платежни 

услуги 

  

Да 

  
Да 

  
BIC (ISO 9362) 

 

2 Име на 

получателя на 

плащането 

  
Да 

  
Да 

  

3 Номер по 

ДДС / ДИН на 

получателя на 

плащането 

  
Невинаги 

  
Невинаги 

Идентификационния

т номер за целите на 

ДДС на равнище ЕС 

трябва да отговаря на 

стандартите на ЕС.  

Не се изискват 

стандарти за други 

идентификатори. 

Номерът за целите на ДДС или ДИН не 

са задължителни елементи за 

обработването на плащания. Възможно 

е те да са налични, заедно с други 

идентификатори, в някои случаи или 

вследствие на по-строги изисквания в 

националните законодателства. 

От това следва, че доставчиците на 

платежни услуги, които не събират 

данни за номера за целите на ДДС / 

ДИН на своите клиенти, не са 

задължени да предават тези данни. 

Доставчиците на платежни услуги на 

получателя на плащането е по-вероятно 

да имат номер за целите на ДДС / ДИН 

или друг идентификатор въз основа на 

изискванията по политиката „познавай 

клиента си“. 

4 Идентификац

ионен номер 

на сметката на 

получателя на 

плащането 

Да Да IBAN (ISO 13616) 

 

За плащания към държава, която не 

използва IBAN, вместо IBAN могат да 

се предоставят национални номера на 

сметки. 
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5 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

доставчика на 

платежни 

услуги на 

получателя на 

плащането  

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

/ При кредитните преводи винаги трябва 

да има номер на сметка. 

6 Адрес на 

получателя на 

плащането 

Невинаги Да / Адресът не е задължителен за 

обработването на плащания чрез 

кредитни преводи, но трябва да е 

наличен при доставчиците на платежни 

услуги на получателя в изпълнение на 

задълженията по политиката „познавай 

клиента си“. 

7 Възстановява

не на 

изплатени 

средства  

Да Да /  

8 Дата/час Да Да Дата на сетълмент  

9 Сума Да Да Сумата следва да се 

докладва с точност 

два знака след 

десетичната запетая  

 

10 Валута  Да Да ISO 4217  

11 Държава 

членка по 

произход на 

плащането 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

12 Държава 

членка по 

местоназначе

ние на 

възстановяван

ето на 

изплатени 

средства 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

13 Информация 

за 

местонахожде

нието на 

платеца 

Да Да Не е приложимо  

14 Идентификац

ионен номер 

на операцията 

Да Да Няма стандарт Идентификационните номера на 

операциите за кредитни преводи се 

определят от доставчика на платежни 

услуги и са уникални само в рамките на 

неговата система.  

15 Физическо   

присъствие 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 
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4.5.2.2 Директен дебит  

Както е описано в раздел 1, механизмът на директните дебити е много подобен на този на 

кредитните преводи с изключение на това, че плащането се инициира от получателя, а не от 

платеца. Важно е отново да се подчертае, че понастоящем няма съществуващи стандарти за 

директни дебити извън единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ). В резултат на това 

международните директни дебити се извършват по индивидуални правила, които са заимствани 

от правилата на ЕЗПЕ или от национални системи. По тази причина в следващата таблица са 

посочени основно стандартите, приложими към докладването от получателя, тъй като не 

съществуват стандарти за докладване от платеца при плащания извън ЕС.  

Таблица 4. Общ преглед на елементите от данни, подлежащи на предаване за директните 

дебити 

 

№ 

 

Елемент от 

д

а

н

н

и 

На разположение ли е 

на доставчика на 

платежни услуги 

 

Има ли приет 

стандартен формат 

 

Бележки 

  

Платец 

  

Получате

л 

1 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

докладващия 

доставчик на 

платежни 

услуги 

  

Не е 

приложим

о 

  
Да 

  
BIC (ISO 9362) 

 

2 Име на 

получателя на 

плащането 

  

  
Не е 

приложим

о 

  
Да 

  

3 Номер по 

ДДС / ДИН на 

получателя на 

плащането 

  

  
Не е 

приложим

о 

  
Невинаги 

Идентификационния

т номер за целите на 

ДДС на равнище ЕС 

трябва да отговаря на 

стандартите на ЕС.  

Не се изискват 

стандарти за други 

идентификатори. 

Номерът за целите на ДДС / ДИН не са 

задължителни елементи за 

обработването на плащания. Възможно 

е те да са налични, заедно с други 

идентификатори, в някои случаи или 

вследствие на по-строги изисквания в 

националните законодателства. 

От това следва, че доставчиците на 

платежни услуги, които не събират 

данни за номера за целите на ДДС / 

ДИН на своите клиенти, не са 

задължени да предават тези данни. 

Доставчиците на платежни услуги на 

получателя на плащането е по-вероятно 

да имат номер за целите на ДДС / ДИН 

или друг идентификатор въз основа на 

изискванията по политиката „познавай 

клиента си“. 
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4 Идентификац

ионен номер 

на сметката на 

получателя на 

плащането 

  
Не е 

приложим

о 

Да IBAN (ISO 13616) 

 

 

5 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

доставчика на 

платежни 

услуги на 

получателя на 

плащането  

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

/ При директните дебити винаги трябва 

да има номер на сметка. 

6 Адрес на 

получателя на 

плащането 

  
Не е 

приложим

о 

Да / Адресът не е задължителен за 

обработването на плащания чрез 

директен дебит, но трябва да е наличен 

при доставчиците на платежни услуги 

на получателя в изпълнение на 

задълженията по политиката „познавай 

клиента си“. 

7 Възстановява

не на 

изплатени 

средства  

  
Не е 

приложим

о 

Да /  

8 Дата/час   
Не е 

приложим

о 

Да Дата на сетълмент  

9 Сума   
Не е 

приложим

о 

Да Сумата следва да се 

докладва с точност 

два знака след 

десетичната запетая  

 

10 Валута    
Не е 

приложим

о 

Да ISO 4217  

11 Държава 

членка по 

произход на 

плащането 

  
Не е 

приложим

о 

Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

12 Държава 

членка по 

местоназначе

ние на 

възстановяван

ето на 

изплатени 

средства 

  
Не е 

приложим

о 

Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

13 Информация 

за 

местонахожде

нието на 

платеца 

  
Не е 

приложим

о 

Да Не е приложимо  
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14 Идентификац

ионен номер 

на операцията 

  
Не е 

приложим

о 

Да / Идентификационните номера на 

операциите за директни дебити се 

определят от доставчика на платежни 

услуги и са уникални само в рамките на 

неговата система.  

15 Физическо   

присъствие 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

/  

4.5.2.3 Налични парични преводи  

Наличните парични преводи се различават от другите методи на плащане по това, че за 

извършването на плащания не се изисква непременно наличието на платежна сметка. Въпреки че 

сега в нарежданията за налични парични преводи могат да се включват платежни сметки, 

прехвърлянето на средства е възможно и без такива сметки. От това следва, че основната разлика 

за институциите за парични преводи е предоставянето в поле 5 на идентификатор на партньора 

по изплащането, в случай че няма идентификационен номер на платежна сметка. 

Таблица 5. Общ преглед на елементите от данни, подлежащи на предаване за наличните 

парични преводи 

 

№ 

 

Елемент от 

д

а

н

н

и 

На разположение ли е 

на доставчика на 

платежни услуги 

 

Има ли приет 

стандартен формат 

 

Бележки 

  

Платец 

  

Получате

л 

1 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

докладващия 

доставчик на 

платежни 

услуги 

  

Да 

  
Да 

  
BIC (ISO 9362) 

 

2 Име на 

получателя на 

плащането 

  
Да 

  
Да 

  

3 Номер по 

ДДС / ДИН на 

получателя на 

плащането 

  
Невинаги 

  
Невинаги 

Идентификационния

т номер за целите на 

ДДС на равнище ЕС 

трябва да отговаря на 

стандартите на ЕС.  

Не се изискват 

стандарти за други 

идентификатори. 

Номерът за целите на ДДС или ДИН не 

са задължителни елементи за 

обработването на плащания. Възможно 

е те да са налични, заедно с други 

идентификатори, в някои случаи или 

вследствие на по-строги изисквания в 

националните законодателства. 

От това следва, че доставчиците на 

платежни услуги, които не събират 

данни за номера за целите на ДДС / 

ДИН на своите клиенти, не са 

задължени да предават тези данни. 

Доставчиците на платежни услуги на 

получателя на плащането е по-вероятно 
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да имат номер за целите на ДДС / ДИН 

или друг идентификатор въз основа на 

изискванията по политиката „познавай 

клиента си“. 

4 Идентификац

ионен номер 

на сметката на 

получателя на 

плащането 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

IBAN (ISO 13616) 

 

За извършването на традиционни 

налични парични преводи не се изисква 

платежна сметка. Възможно е обаче 

тази информация да бъде предоставена. 

Ако случаят е такъв, тя трябва да се 

посочи вместо BIC в поле 5. 

5 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

доставчика на 

платежни 

услуги на 

получателя на 

плащането  

Да Да BIC (ISO 9362) BIC или друг идентификатор трябва да 

позволява идентифицирането на 

доставчика на платежни услуги, към 

когото се изпращат средствата.  

Ако не е наличен BIC, може да се 

посочи всеки национален 

идентификационен номер, стига той да 

позволява недвусмисленото 

идентифициране на доставчика на 

платежни услуги. 

6 Адрес на 

получателя на 

плащането 

Невинаги Да / Адресът не е задължителен за 

обработването на плащания чрез 

наличен паричен превод, но трябва да е 

наличен при доставчиците на платежни 

услуги на получателя в изпълнение на 

задълженията по политиката „познавай 

клиента си“. 

7 Възстановява

не на 

изплатени 

средства  

Да Да /  

8 Дата/час Да Да Дата на изпълнение  

9 Сума Да Да Сумата следва да се 

докладва с точност 

два знака след 

десетичната запетая  

 

10 Валута  Да Да ISO 4217  

11 Държава 

членка по 

произход на 

плащането 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

12 Държава 

членка по 

местоназначе

ние на 

възстановяван

ето на 

изплатени 

средства 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

13 Информация 

за 

местонахожде

Да Да Не е приложимо  
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нието на 

платеца 

14 Идентификац

ионен номер 

на операцията 

Да Да Няма стандарт Идентификационните номера на 

операциите за налични парични 

преводи се определят от доставчика на 

платежни услуги и са уникални само в 

рамките на неговата система.  

15 Физическо   

присъствие 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

  

4.5.2.4 Картови плащания 

Картовите плащания се инициират от платеца, който използва данните на своята кредитна или 

дебитна карта, за да издаде платежно нареждане, обработвано впоследствие от издателя на 

картата и от търговския приемащ субект на получателя на плащането. Въпреки че картовите 

плащания могат да бъдат разделени на тристранни и четиристранни въз основа на модела, 

използван от издателя и приемащия субект, данните, които трябва да бъдат докладвани, са почти 

идентични, тъй като и при двете системи се прилага сходен механизъм за обработване на 

плащанията.  

Важно е също така да се отбележи, че картовите плащания зависят много от схемата, която се 

използва за обработване на плащанията. В тази връзка е невъзможно да се направи преглед на 

данните, обменяни във всяка съществуваща платежна картова схема. Данните в следващата 

таблица отразяват предимно правилниците, издадени от двете най-популярни платежни картови 

схеми за международни операции, а именно VISA и MasterCard (МС).  

Таблица 6. Общ преглед на елементите от данни, подлежащи на предаване за плащанията с 

кредитни карти 

 

№ 

 

Елемент от 

д

а

н

н

и 

На разположение ли е 

на доставчика на 

платежни услуги 

 

Има ли приет 

стандартен формат 

 

Бележки 

  

Платец 

  

Получате

л 

1 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

докладващия 

доставчик на 

платежни 

услуги 

  

Да 

  
Да 

  
BIC (ISO 9362) 

 

2 Име на 

получателя на 

плащането 

  
Да 

  
Да 

Име на лицето, 

приемащо картата 

(MC DE043) 

Име на търговеца 

(VISA TCR0, 

позиции 92—116) 
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3 Номер по 

ДДС / ДИН на 

получателя на 

плащането 

  
Невинаги 

  
Невинаги 

Идентификационния

т номер за целите на 

ДДС на равнище ЕС 

трябва да отговаря на 

стандартите на ЕС.  

Не се изискват 

стандарти за други 

идентификатори. 

Номерът за целите на ДДС или ДИН не 

са задължителни елементи за 

обработването на плащания. Възможно 

е те да са налични, заедно с други 

идентификатори, в някои случаи или 

вследствие на по-строги изисквания в 

националните законодателства. 

От това следва, че доставчиците на 

платежни услуги, които не събират 

данни за номерата за целите на ДДС / 

ДИН на своите клиенти, не са 

задължени да предават тези данни. 

Доставчиците на платежни услуги на 

получателя на плащането е по-вероятно 

да имат номер за целите на ДДС / ДИН 

или друг идентификатор въз основа на 

изискванията по политиката „познавай 

клиента си“. 

4 Идентификац

ионен номер 

на сметката на 

получателя на 

плащането 

Да Да Идентификационен 

номер на търговеца / 

идентификационен 

номер на лицето, 

приемащо картата 

(MC DE042) 

Идентификационният номер на 

търговеца и идентификационният 

номер на лицето, приемащо картата, 

трябва да се използват съвместно, за да 

се идентифицира търговецът — 

продавач на стоките, който стой зад 

даден приемащ субект. 

5 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

доставчика на 

платежни 

услуги на 

получателя на 

плащането  

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

/  

6 Адрес на 

получателя на 

плащането 

Да Да MC DE043 

VISA TCR0  

 

7 Възстановява

не на 

изплатени 

средства  

Да Да / Ако е включено позоваване на 

първоначалното плащане, то трябва да 

се докладва като част от 

идентификационния номер на 

операцията в поле 14. 

8 Дата/час Да Да MC: DE 12 — дата и 

час, местна операция  

Visa: TC05 — дата на 

извършване на 

покупката  

Датата трябва да включва поне месеца и 

годината на операцията. 

9 Сума Да Да Mastercard: DE04/ 

DE05/DE06 

 

VISA: TC05 — сума 

при източника и код 
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на валутата на сумата 

при източника 

Сумата следва да се 

докладва с точност 

два знака след 

десетичната запетая. 

10 Валута  Да Да ISO 4217  

11 Държава 

членка по 

произход на 

плащането 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

За местоположението на платеца се 

използва значението на банковия 

идентификационен номер (BIN код) на 

картата, което показва мястото на 

издаване на картата, за да се определи 

къде е издадена картата, а не къде се 

намира издателят. 

12 Държава 

членка по 

местоназначе

ние на 

възстановяван

ето на 

изплатени 

средства 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

За местоположението на платеца се 

използва значението на BIN кода на 

картата, което показва мястото на 

издаване на картата, за да се определи 

къде е издадена картата, а не къде се 

намира издателят. 

13 Информация 

за 

местонахожде

нието на 

платеца 

Да Да BIN код на картата  

14 Идентификац

ионен номер 

на операцията 

Да Да MC: DE 31 — 

референтни данни на 

приемащия субект 

 

Visa: TC05 — 

референтен номер на 

приемащия субект 

Идентификационният номер на 

операцията, който трябва да бъде 

докладван, е този, предоставен от 

приемащия субект, защото той е 

уникален в рамките на използваната 

картова схема и е общ за всички 

доставчици на платежни услуги, 

участващи в плащането. 

15 Физическо   
присъствие 

Да Да MC:  DE 22 — начин 

на въвеждане в 

мястото на 

обслужване (POS) 

Visa: TC05 — начин 

на въвеждане в POS 

 

 

4.5.2.5 Електронни пари  

Типичното плащане с електронни пари се инициира от платеца, който нарежда превод към 

сметката за електронни пари на получателя, за който използва средства от своята сметка за 

електронни пари. Захранването на сметката за електронни пари може да се извърши чрез 

различни методи на плащане (кредитен превод, картово плащане и т.н.), като захранването може 
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да е преди плащането с електронни пари или едновременно с него (ако платецът не е имал 

средства по сметката си за електронни пари, за да извърши плащането). Тези плащания за 

захранване или тегления на средства от сметката за електронни пари изглеждат за външните 

доставчици на платежни услуги, участващи в транзакцията, като плащания от платеца към 

институциите за електронни пари, които институции следва се идентифицират като получатели 

(ако платецът захранва сметката си за електронни пари) или като платци (ако получателят тегли 

средства от сметката си за електронни пари). В случая на електронни ваучери сметката за 

електронни пари може да бъде и във вид на предплатена карта. 

Плащанията с електронни пари се отличават с това, че няма съществуващи стандарти за 

операциите с електронни пари. Плащанията с електронни пари се извършват в затворена система, 

в която и платецът, и получателят са сключили договор с доставчика на електронни пари, и се 

регулират от правилата, установени от самия доставчик на електронни пари, който в това си 

качество е свободен да приема правилата, които желае. От друга страна, тази затворена система 

позволява на доставчика на електронни пари да има пълна видимост както за платежната 

операция, така и за платеца и получателя.   

Таблица 7. Общ преглед на елементите от данни, подлежащи на предаване за плащанията с 

електронни пари 

 

№ 

 

Елемент от 

д

а

н

н

и 

На разположение ли е 

на доставчика на 

платежни услуги 

 

Има ли приет 

стандартен формат 

 

Бележки 

  

Платец 

  

Получате

л 

1 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

докладващия 

доставчик на 

платежни 

услуги 

  

Да 

  
Да 

  
BIC (ISO 9362) 

 

2 Име на 

получателя на 

плащането 

  
Да 

  
Да 

  

3 Номер по 

ДДС / ДИН на 

получателя на 

плащането 

  
Невинаги 

  
Невинаги 

Идентификационния

т номер за целите на 

ДДС на равнище ЕС 

трябва да отговаря на 

стандартите на ЕС.  

Не се изискват 

стандарти за други 

идентификатори. 

Номерът за целите на ДДС или ДИН не 

са задължителни елементи за 

обработването на плащания. Възможно 

е те да са налични, заедно с други 

идентификатори, в някои случаи или 

вследствие на по-строги изисквания в 

националните законодателства. 

 

4 Идентификац

ионен номер 

на сметката на 

получателя на 

плащането 

Да Да IBAN (ISO 13616) Ако IBAN не е наличен, доставчикът на 

електронни пари може например да 

предостави като идентификатор номера 

на сметката за електронни пари или 

друг идентификатор, например 

идентификационния номер на 

търговеца. 
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5 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

доставчика на 

платежни 

услуги на 

получателя на 

плащането  

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

/  

6 Адрес на 

получателя на 

плащането 

Да Да    

7 Възстановява

не на 

изплатени 

средства  

Да Да  Ако е включено позоваване на 

първоначалното плащане, то трябва да 

се докладва като част от 

идентификационния номер на 

операцията в поле 14. 

8 Дата/час Да Да Дата на изпълнение   

9 Сума Да Да Сумата следва да се 

докладва с точност 

два знака след 

десетичната запетая  

 

10 Валута  Да Да ISO 4217  

11 Държава 

членка по 

произход на 

плащането 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

12 Държава 

членка по 

местоназначе

ние на 

възстановяван

ето на 

изплатени 

средства 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

13 Информация 

за 

местонахожде

нието на 

платеца 

Да Да IBAN, адрес на 

електронна сметка, 

BIN код на карта, 

IP адрес. 

Доставчиците на електронни пари 

трябва да установят 

местонахождението на платеца, като 

използват цялата налична информация 

в регистрите си, за да определят тази, 

която най-добре отразява 

местонахождението на получателя. 

14 Идентификац

ионен номер 

на операцията 

Да Да  Идентификационните номера на 

операциите с електронни пари се 

определят от доставчика на електронни 

пари и са уникални само в системата на 

един доставчик на електронни пари. 

15 Физическо   

присъствие 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 
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4.5.2.6 Пазари 

Пазарите не предлагат специфични методи за плащане, а позволяват на потребителите си да 

използват други методи за плащане, за да купуват стоки или услуги на централизираната им 

платформа. Поради тази особеност пазарите, действащи като доставчици на платежни услуги, 

обработват плащанията по начин, който е подобен на функционирането както на доставчиците 

на съответния метод на плащане, така и на доставчиците на електронни пари в центъра на 

инфраструктурата. 

От това следва, че данните, които пазарите са в състояние да докладват, могат да варират в 

зависимост от използвания и предлаган метод на плащане (например дали плащането да се 

извърши чрез кредитен превод, с карта, електронни пари и т.н.). Тъй като обаче е в центъра на 

обработването на плащания и държи средства от името и на платеца, и получателя, пазарът 

винаги има пълна видимост както за платежната транзакция, така и за платеца и получателя. 

Таблица 8. Общ преглед на елементите от данни, подлежащи на предаване за пазарите  

 

№ 

 

Елемент от 

д

а

н

н

и 

На разположение ли е 

на доставчика на 

платежни услуги 

 

Има ли приет 

стандартен формат 

 

Бележки 

  

Платец 

  

Получате

л 

1 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

докладващия 

доставчик на 

платежни 

услуги 

  

Да 

  
Да 

  
BIC (ISO 9362) 

 

2 Име на 

получателя на 

плащането 

  
Да 

  
Да 

(име по сметката за 

продажби) 

 

3 Номер по 

ДДС/ДИН на 

получателя на 

плащането 

  
Невинаги 

  
Невинаги 

Идентификационния

т номер за целите на 

ДДС на равнище ЕС 

трябва да отговаря на 

стандартите на ЕС.  

Не се изискват 

стандарти за други 

идентификатори. 

Номерът за целите на ДДС или ДИН не 

са задължителни елементи за 

обработването на плащания. Възможно 

е те да са налични, заедно с други 

идентификатори, в някои случаи или 

вследствие на по-строги изисквания в 

националните законодателства. 

 

4 Идентификац

ионен номер 

на сметката на 

получателя на 

плащането 

Да Да IBAN (ISO 13616) 

Идентификационен 

номер на търговеца 

(MC DE 042) 

Ако не е наличен IBAN, пазарът може 

да предостави друг идентификатор на 

сметка, включително 

идентификационния номер на сметката 

на пазара. 

5 BIC/идентифи

кационен 

номер на 

доставчика на 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 

/  
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платежни 

услуги на 

получателя на 

плащането  

6 Адрес на 

получателя на 

плащането 

Да Да    

7 Възстановява

не на 

изплатени 

средства  

Да Да  Ако е включено позоваване на 

първоначалното плащане, то трябва да 

се докладва като част от 

идентификационния номер на 

операцията в поле 14. 

8 Дата/час Да Да Дата на изпълнение   

9 Сума Да Да   

10 Валута  Да Да ISO 4217  

11 Държава 

членка по 

произход на 

плащането 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

12 Държава 

членка по 

местоназначе

ние на 

възстановяван

ето на 

изплатени 

средства 

Да Да 3-буквен код по 

ISO 3166-1 

 

13 Информация 

за 

местонахожде

нието на 

платеца 

Да Да IBAN (ISO 13616) 

BIN код на картата 

IP адрес 

Пазарите трябва да установят 

местонахождението на платеца, като 

използват цялата налична информация 

в регистрите си, за да определят тази, 

която най-добре отразява 

местонахождението на получателя. 

14 Идентификац

ионен номер 

на операцията 

Да Да  Идентификационният номер на 

операцията се определя от пазара и не е 

достъпен за други доставчици на 

платежни услуги в платежната верига. 

15 Физическо   
присъствие 

Не е 

приложим

о 

Не е 

приложим

о 
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4.5.3 Въпроси, свързани с качеството на данните   

Данните, подлежащи на предаване от доставчиците на платежни услуги, варират в зависимост от 

използвания метод на плащане и от това дали докладващият субект е доставчик на платежни 

услуги на платеца или на получателя. По-специално, в последния случай данните, предавани от 

доставчика на платежни услуги на платеца, може да са с по-ниско качество или да е невъзможно 

доставчикът на платежни услуги да извърши насрещна проверка, тъй като той няма контакт с 

получателя на плащането. 

В изпълнение на задължението за докладване от доставчиците на платежни услуги не са длъжни 

да изискват от партньорите си повече данни от тези, с които вече разполагат или които обменят 

по време на обработването на плащания. Те също така не са длъжни да проверяват използваните 

от тях данни, освен това, което е необходимо за обработване на плащането и изпълнение на 

задълженията по политиката „познавай клиента си“ и на мерките срещу изпирането на пари. Това 

означава, че ако даден елемент от данни не може да бъде проверен от доставчика на платежни 

услуги, например когато се отнася до национална система на трета държава, доставчикът на 

платежни услуги може да докладва тези данни такива, каквито са, и не е необходимо да проверява 

допълнително валидността на този елемент.  

Качеството на данните може да варира и в зависимост от стопанските модели на доставчика на 

платежни услуги. Доставчиците на електронни пари обикновено имат пълна видимост за превода 

между платеца и получателя, което би трябвало да им позволи да отчитат по-качествени данни 

за получателя. 

Основните проблеми с качеството на данните възникват, когато данните се докладват от 

доставчика на платежни услуги на платеца, тъй като той не може да провери дали предадените 

данни са верни. Този проблем се задълбочава още повече при методите на плащане, при които 

има полета за свободен текст, попълвани от платеца, най-вече при кредитните преводи. 

В следващата таблицата по-долу е представен обща преглед на очакваното качество на данните, 

предавани от доставчиците на платежни услуги, за основните методи на плащане, представени в 

настоящите насоки. За елементите в жълто се предполага, че те рядко са налични или са с по-

ниско качество. Пазарите не са представени, тъй като те използват данни от друг метод на 

плащане, които допълват с техни собствени данни за платеца и получателя. От това следва, че те 

не биха имали трудности с наличието или качеството на данните. 
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Таблица 9. Общ преглед на данните и очакваните равнища на качество на данните  

Изисквания 

към данните 

(член 243г) 

Картови плащания Банкови преводи Директни дебити Електронни пари Налични парични 

преводи 

Свързани с 

получателя на 

плащането 

Доставчик на 

платежни 

услуги на 

платеца 

(емитент) 

Доставчик на 

платежни 

услуги на 

получателя 

(приемащ 

субект) 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

платеца 

(ЕЗПЕ — 

IBAN) 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

платеца 

(Swift) 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

получател

я (ЕЗПЕ) 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

платеца 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

получател

я 

Доставчик 

на платежни 

услуги на 

платеца  

Доставчик 

на платежни 

услуги на 

получателя 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

платеца 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

получателя 

1a) BIC на 

доставчика на 

платежни 

услуги 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

1б) Име на 

получателя 

Име на 

лицето, 

приемащо 

картата (MC 

DE043) 

Име на 

търговеца 

(VISA TCR0) 

Име на 

лицето, 

приемащо 

картата (MC 

DE043) 

Име на 

търговеца 

(VISA TCR0) 

Име на 

получател

я 

(предостав

ено от 

платеца) 

Име на 

получателя 

(поле 59а в 

SWIFT) 

Име на 

кредитора 

(регистри) 

Име на 

кредитора 

(регистри) 

Име на 

кредитора 

(регистри) 

Име на 

получателя 

(собствени 

данни) 

Име на 

получателя 

(собствени 

данни) 

Име на 

получателя  

Име на 

получателя  

1в) Номер по 

ДДС/данъчен 

идентификаци

онен номер 

По избор Задължителен 

в някои 

държави 

членки 

По избор По избор Задължите

лен в 

някои 

държави 

членки 

По избор Задължите

лен в 

някои 

държави 

членки 

По избор По избор По избор По избор 

1г) IBAN, 

идентификаци

онен номер на 

получателя 

Идентификаци

онен номер на 

търговеца / 

лицето, 

приемащо 

картата   
(MC DE042)) 

IBAN + 

идентификаци

онен номер на 

търговеца / 

лицето, 

приемащо 

картата (MC 

DE042) 

IBAN Поле 59/59

a в SWIFT 

IBAN IBAN (ЕС) IBAN (ЕС) Идентифик

атор на 

електронна 

сметка 

(+ IBAN) 

Идентифик

атор на 

електронна 

сметка 

(+ IBAN) 

IBAN, 

когато е 

наличен 

IBAN, 

когато е 

наличен 
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1д) BIC на 

доставчика на 

платежни 

услуги на 

получателя 

Неприложимо Неприложимо Неприлож

имо 

BIC или 

друг 

идентифик

атор 

Неприлож

имо 

Неприлож

имо 

Неприлож

имо 

Неприложи

мо 

Неприложи

мо 

BIC или 

друг 

идентифик

атор 

BIC или 

друг 

идентифик

атор 

1е) Адрес на 

получателя на 

плащането 

Улица и номер 

на лицето, 

приемащо 

картата 

(DE043 sub2) 

Адрес на 

получателя 

(собствени 

данни) 

Адрес на 

получател

я 

(предостав

ен от 

платеца) 

Адрес на 

получателя 

(поле 59 в 

SWIFT) 

Адрес на 

получател

я 

(собствени 

данни) 

Адрес на 

получател

я 

(предаден 

от 

получател

я) 

Адрес на 

получател

я 

(собствени 

данни) 

Адрес на 

получателя 

(собствени 

данни) 

Адрес на 

получателя 

(собствени 

данни) 

Адрес на 

получателя 

(предостав

ен от 

платеца) 

Адрес на 

получателя 

(собствени 

данни) 
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Изисквания 

към данните 

(член 243г) 

Картови плащания Банкови преводи Директни дебити Електронни пари Налични парични 

преводи 

Свързани с 

получателя 
Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

платеца 

(емитент) 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

получател

я 

(приемащ 

субект) 

Доставчик 

на платежни 

услуги на 

платеца 

(ЕЗПЕ — 

IBAN) 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

платеца 

(Swift) 

Доставчик 

на платежни 

услуги на 

получателя 

(ЕЗПЕ) 

Доставчик 

на платежни 

услуги на 

платеца 

Доставчик 

на платежни 

услуги на 

получателя 

Доставчик на 

платежни 

услуги на 

платеца  

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

получателя 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

платеца 

Доставчик 

на 

платежни 

услуги на 

получателя 

2а) Дата и час Местна 

операция 

(MC DE12

) 

Дата на 

покупката 

(TC05) 

Местна 

операция 

(MC DE12

) 

Дата на 

покупката 

(TC05) 

Дата на 

междубанко

вия 

сетълмент 

Дата на 

изпълнение 

(поле 32а) 

Дата на 

междубанко

вия 

сетълмент 

Дата на 

междубанко

вия 

сетълмент 

Дата на 

междубанко

вия 

сетълмент 

Дата на 

изпълнение 

Дата на 

изпълнение 

Дата на 

изпълнение 

Дата на 

изпълнение 

2б) Сума и 

валута  

Първична 

валута 

Първична 

валута  

Първична 

валута 

Първична 

валута 

Първична 

валута 

Първична 

валута 

Първична 

валута 

Първична 

валута 

Първична 

валута 

Първична 

валута 

Първична 

валута 

2в) Държава 

членка по 

произход 

BIN BIN IBAN IBAN IBAN  IBAN IBAN Местополож

ение на 

сметката 

Код на 

издателя на 

картата 

Код на 

държавата 

на 

партньора 

по 

изплащанет

о 

Код на 

държавата 

на 

партньора 

по 

изплащанет

о 

2г) Идентифик

атор на 

операцията: 

Референте

н номер 

на 

приемащи

я субект 

(MC DE31

 — 

VISA TC0

5) 

Референте

н номер 

на 

приемащи

я субект 

(MC DE31

 — 

VISA TC0

5) 

Собствен 

идентифика

тор 

Собствен 

идентифика

тор 

Собствен 

идентифика

тор 

Собствен 

идентифика

тор 

Собствен 

идентифика

тор 

Собствен 

идентификат

ор 

Собствен 

идентифика

тор 

Собствен 

идентифика

тор 

Собствен 

идентифика

тор 

2д) Плащания 

на POS 

MC DE 22

 — 

MC DE 22

 — 
Неприложи

мо 

Неприложи

мо 

Неприложи

мо 

Неприложи

мо 

Неприложи

мо 

Неприложим

о 

Неприложи

мо 

Неприложи

мо 

Неприложи

мо 
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VISA TC0

5 

VISA TC0

5 
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5 ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ПОДАВАНЕ НА ДАННИ 

Настоящият раздел е посветен на правилата, приложими към подаването или повторното 

подаване на данни от доставчиците на платежни услуги към държавите членки, които биха могли 

да имат последици за предаването на данни в CESOP. Но тъй като в Директива 284/2020 или в 

Регламент 283/2020 не са установени правилата, приложими към събирането на данни за 

плащанията на национално равнище, с изключение на задължението на държавите членки да 

събират тези данни чрез електронния стандартен образец, определен в приложението към 

регламента за изпълнение, и в сроковете по член 24б, въведен с Регламент 283/2020, в настоящия 

раздел са изброени главно най-добрите практики и препоръки за ограничаване на последиците за 

предаването на данни в CESOP, които могат да възникнат от повторното подаване на данни на 

национално равнище и от грешки при събирането на данни на национално равнище.  

В следващите раздели са разгледани процесите, които доставчиците на платежни услуги могат 

да очакват при подаването или повторното подаване на данни на национално равнище, т.е. това 

са насоки, които се препоръчва да бъдат спазвани от отделните държави членки. Тези правила 

обаче следва да се разглеждат във връзка със съответната национална уредба, приложима във 

всяка държава членка по отношение на събирането на данни за плащанията, която може да се 

различава в някои аспекти. 

5.1 Утвърждаване на информацията за плащанията на национално 

равнище 

Доставчиците на платежни услуги следва да утвърдят съобщението с данни за плащанията, преди 

да го предоставят на националната данъчна администрация, в съответствие с приложението към 

регламента за изпълнение. Това включва проверка както по спецификацията на XML образеца 

(„XSD схема“), така и по правилата за дейността, за да се гарантира откриването на грешки на 

възможно най-ранен етап от процеса.  

При получаване на съобщението с данни за плащанията националните данъчни администрации 

следва да утвърдят получените данни спрямо XSD схемата. В случай че XSD схемата не е спазена 

(отрицателен резултат от утвърждаването), целият файл трябва бъде отхвърлен и доставчикът на 

платежни услуги трябва да подаде целия файл повторно. За съобщението за утвърждаване, 

изпратено от данъчната администрация до доставчика на платежни услуги, следва да се използва 

същата XML схема като тази, използвана в CESOP за съобщението за утвърждаване. 

За да се избегнат последиците от грешки за подаването на данни в CESOP, се препоръчва: 

• националната данъчна администрация незабавно да утвърди полученото съобщение с 

данни за плащанията спрямо XSD схемата; 

• в случай на отрицателен резултат от утвърждаването на XSD схемата националната 

данъчна администрация незабавно да информира доставчика на платежни услуги за този 

резултат; 

• в случай на положителен резултат от утвърждаването на XSD схемата националната 

данъчна администрация незабавно да препраща информацията за плащанията в CESOP; 

• В случай на неуспешно утвърждаване на XSD схемата в съобщението за резултата от 

утвърждаването да се посочват всички кодове на техническите грешки, така че 

доставчикът на платежни услуги да може да поправи всички наведнъж; 

• националната данъчна администрация да не извършва утвърждаване по правилата за 

дейността. Проверката по правилата за дейността се извършва на равнище CESOP. 
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5.2 Утвърждаване на информацията за плащанията на равнище 

CESOP 

След като получи съобщението с данни за плащанията от националната данъчна администрация, 

CESOP утвърждава това съобщение спрямо XSD схемата и правилата за дейността, описани в 

потребителското ръководство за XSD. Обикновено проверката на XSD схемата на равнище 

CESOP не би следвало да показва никакви грешки, тъй като тази проверка вече е извършена на 

национално равнище. От друга страна, проверката по правилата за дейността може да доведе до 

отрицателен резултат от утвърждаването. Това означава, че е възможно дадено съобщение с 

данни за плащанията да премине успешно утвърждаването от държавата членка, но по-късно да 

получи отрицателен резултат от утвърждаването в CESOP. Независимо дали резултатът от 

утвърждаването е положителен или отрицателен, CESOP изпраща резултата на съответната 

национална данъчна администрация. При никакви обстоятелства националната данъчна 

администрация не може да променя съдържанието на съобщението с данни за плащанията. 

За да се реагира бързо на грешки при предаването на данни в CESOP, се препоръчва: 

• националната данъчна администрация да предава резултата от утвърждаването в 

CESOP — положителен или отрицателен — на доставчиците на платежни услуги; 

• националната данъчна администрация да предава резултата от утвърждаването в 

CESOP — положителен или отрицателен — на доставчиците на платежни услуги;  

5.3 Повторно подаване 

В случай на отрицателен резултат от утвърждаването доставчикът на платежни услуги трябва да 

подаде повторно съобщение с данни за плащанията, съдържащо правилните данни. Ако причина 

за отрицателния резултат от утвърждаването е неуспешна проверка на XSD на национално 

равнище, доставчикът на платежни услуги подава повторно всички данни за същото тримесечие. 

Това се дължи на факта, че в CESOP все още няма да са постъпили данни от доставчика на 

платежни услуги за това тримесечие и следователно изпращането на поправки само за 

определени конкретни получатели няма да е приложимо.  

Вместо това, когато доставчик на платежни услуги получи отрицателен резултат от 

утвърждаването, идващ от CESOP, държавите членки следва да му позволят да подаде повторно 

само тези данни за получателите, които се поправят. Повторно подадените съобщения с данни за 

плащанията преминават през същия процес като първоначално изпратените. 

За да се ограничат възможните последици от повторните подавания и поправките за предаването 

на информация в CESOP и наличието на данни в системата, се препоръчва:  

• националната данъчна администрация да определя период, в който доставчикът на 

платежни услуги да подаде повторно съобщението с данни за плащанията; 

• този период да не надвишава 30 календарни дни, считано от датата, на която държавата 

членка е изпратила съобщението за утвърждаване на доставчика на платежни услуги; 

• националната данъчна администрация да изпраща уведомление за повторното подаване 

на данни до доставчика на платежни услуги след изтичане на половината от определения 

от нея период; 

• ако подаването не е извършено преди изтичането на периода за повторно подаване, на 

доставчика на платежни услуги да се изпраща уведомление с краен срок за изпълнение на 

задължението за повторно подаване; 
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• всяка държава членка да приеме законодателство, което да позволява санкционирането на 

доставчиците на платежни услуги, които не са подали или не са подали повторно данни за 

плащанията в определения период. 

Тези препоръки се прилагат и в случаите, когато доставчикът на платежни услуги не подаде 

съобщение с данни за плащанията преди крайния срок за подаване или подаде необхванати данни 

(например ако доставчик на платежни услуги изпрати данни за получатели, за които не е 

преминат прагът от 25 операции). Във втория случай в уведомлението трябва да се посочи кои 

данни не е трябвало да бъдат предавани и да се поиска те да бъдат заличени при повторното 

подаване. Предоставянето на данни под прага се счита за неспазване на правилата, установени в 

член 243б, и може да подлежи на санкции. 

В случай че доставчици на платежни услуги подадат със закъснение съобщения с данни за 

плащанията, тези съобщения трябва да бъдат добавени в CESOP веднага след като бъдат 

получени и успешно преминат проверката за утвърждаване, тъй като данните ще бъдат полезни 

за системата. Това обаче не пречи на държавите членки да налагат санкции за закъснения при 

подаването на данни. 

 

5.4 Поправяне на грешки по собствена инициатива 

Въпреки че доставчиците на платежни услуги са длъжни да проверяват валидността на 

предаваните данни спрямо XSD схемата и правилата за дейността, възможно е понякога те да 

изпратят погрешни данни за плащанията в CESOP.  

В този случай, след като доставчиците на платежни услуги установят, че са изпратили погрешни 

данни в CESOP, те могат по собствена инициатива да изпратят на държавите членки нови 

файлове с поправените данни в съответствие с правилата, установени в потребителското 

ръководство за XSD.  

В законодателството на ЕС не е предвиден конкретен срок за това, тъй като за целите на CESOP 

е важно винаги да се получават верни данни. Въпреки това поправките по собствена инициатива 

следва да се изпращат преди изтичането на периода на докладване, за който се отнасят, с цел да 

се избегнат санкции, и най-късно преди края на срока на съхраняване на данните в CESOP 

(5 години). След изтичането на този период поправянето няма да е възможно, тъй като 

първоначалните данни ще са изтрити. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

Целта на настоящите насоки е да се предоставят практическа информация и разяснения относно 

докладването на данни за плащанията от страна на доставчиците на платежни услуги и относно 

събирането на тези данни от държавите членки. Те нямат правна стойност и служат само за 

разясняване на правното задължение, без да влизат в противоречие с него.  

Насоките могат да бъдат променяни и актуализирани в бъдеще в зависимост от развитието на 

пазара на услуги за извършване на плащания и прилагането на задължението за докладване. 

Въпроси или коментари относно насоките може да се изпращат на адрес TAXUD-

CESOP@ec.europa.eu.  

mailto:TAXUD-CESOP@ec.europa.eu
mailto:TAXUD-CESOP@ec.europa.eu

