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З А П О В Е Д 

X
Заповед №

ЦУ на НАП  

 

На основание чл.10, ал. 1, т. 1, т. 7 и т .18 от Закона за Националната агенция за 

приходите, във връзка с чл. 143я³, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс (ДОПК),  

 

 Н А Р Е Ж Д А М: 

  

1. Предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми се извършва по 

електронен път чрез електронна услуга „Разкриване на трансгранични данъчни 

схеми“, налична в Портала за електронни услуги на НАП (https://inetdec.nra.bg), раздел 

„Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото 

облагане“. 

2. При достъп до електронната услуга по т. 1 се визуализира форма, позволяваща 

въвеждане на данни в съответните полета съгласно Приложение 1 към настоящата 

заповед. 

3. При предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема автоматично се 

издава входящ номер и дата, уникален номер на трансграничната данъчна схема и 

уникален номер на оповестяването, които се изпращат на електронния адрес на 

подателя, посочен в заявлението за ползване на електронните услуги на НАП. 

4. Приемането на информация за трансгранична данъчна схема се удостоверява с 

изпращане на съобщение до електронния адрес на подателя, посочен в заявлението за 

ползване на електронните услуги на НАП. 
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5. Разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК от консултант, който се позовава на 

професионална тайна, се извършва по електронен път чрез електронна услуга 

„Разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК от консултант, който се позовава 

на професионална тайна“, налична в Портала за електронни услуги на НАП 

(https://inetdec.nra.bg), раздел „Предоставяне на информация за целите на автоматичния 

обмен в областта на прякото облагане“.  

6. При достъп до електронната услуга по т. 5 се визуализира форма, позволяваща 

въвеждане на данни в съответните полета съгласно Приложение 2 към настоящата 

заповед. 

7. При извършване на разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК от консултант, 

който се позовава на професионална тайна, автоматично се издава входящ номер и 

дата, които се изпращат на електронния адрес на подателя, посочен в заявлението за 

ползване на електронните услуги на НАП. 

8. Приемането на разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК от консултант, който 

се позовава на професионална тайна, се удостоверява с изпращане на съобщение до 

електронния адрес на подателя, посочен в заявлението за ползване на електронните 

услуги на НАП. 

9. Достъпът до електронните услуги по т. 1 и т. 5 се осъществява с квалифициран 

електронен подпис (КЕП) за физически и юридически лица, както и чрез персонален 

идентификационен код (ПИК) за физически лица. 

10. Електронните услуги по т. 1 и 5 следва да бъдат достъпни не по-късно от 8 януари 

2021 г., за което се публикува съобщение на Интернет страницата на НАП. 

Настоящата заповед и приложенията към нея следва да се публикуват на Интернет 

страницата на НАП. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Пламен Димитров, зам. 

изпълнителен директор на НАП. 

X
ГАЛЯ ДИМИТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП  
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Приложение 1 - електронна услуга „Разкриване на трансгранични данъчни схеми“ 

 

№ Име на полето 

1 Част I „Лице, разкриващо трансграничната данъчна схема“ 

2 „Качество, в което се разкрива трансграничната данъчна схема“ 

3 „Връзка на разкриващото лице с Република България“ 

4 „Вид на лицето“ – избор между физическо или юридическо лице и въвеждане на 

идентификационни данни 

5 Част II „Данъчно задължено лице по трансграничната данъчна схема“ 

6 „Данъчно задълженото лице съвпада с разкриващото лице“ 

7 „Вид на лицето“ – избор между физическо или юридическо лице и въвеждане на 

идентификационни данни 

8 Част III „Консултант по трансграничната данъчна схема“ 

9 „Консултантът лице съвпада с разкриващото лице“ 

10 „Вид на лицето“ – избор между физическо или юридическо лице и въвеждане на 

идентификационни данни 

11 „Вид на консултанта“ 

12 „Консултантът е освободен от задължението за предоставяне на информация за 

трансгранична данъчна схема“ 

13 Част IV „Засегнато лице по трансграничната данъчна схема“ 

14 „Вид на лицето“ – избор между физическо или юридическо лице и въвеждане на 

идентификационни данни 

 Част V „Данни за трансграничната данъчна схема“ 

15 „Дата на прилагане на трансграничната данъчна схема“ 

16 „Действие, предприето на посочената дата“ 

17 „Наименование, под което трансграничната данъчната схема е позната” 

18 „Описание на трансграничната данъчната схема“ 

19 „Типични белези на трансграничната данъчната схема“ 

20 „Стойност на данъчната схема“ 

21 „Засегната държава – членка“ 

22 „Относими национални разпоредби“ 

 

 

Приложение 2 - електронна услуга „Разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК 

от консултант, който се позовава на професионална тайна“ 

 

№ Наименование на поле 

1 Лице, което следва да подаде информация за трансгранична данъчна схема - 

избор между физическо или юридическо лице и въвеждане на  

идентификационни данни 

2 имена 

3 наименование 

4 дата на раждане 

5 място на раждане 

6 данъчен идентификационен номер (ДИН) 

7 държава, издала ДИН; 

8 адрес 

9 държава, на която лицето е местно за данъчни цели  
 


