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Въведение; Цел и Предмет на 
Обмена на ИнформацияОбмена на Информация

Въведение

Държавите/юрисдикциите ще бъдат задължени автоматично и системно да 
обменят информация относно финансови сметки.

България ще започне да обменя тази информация от 1 януари 2016.

Цел на Обмена на Информация

Информацията, получена посредством обмена, може да бъде използвана за 
установяване и събиране на данъчни задължения. 

Предмет на Обмена на ИнформацияПредмет на Обмена на Информация 

Информацията, която подлежи на обмен обхваща включително, но не само, данни 
за името и адреса на всеки титуляр на сметката, номер на сметката, наличност или 

йстойност на сметката, размер на начислените или платени по сметката лихви през 
календарната година, информация за доходи от финансови активи, получени 
дивиденти и пр.



Обмен на информация
Участваща Юрисдикция

Изпълнителен ДиректорКомпетентен Орган

ф р
(веднъж годишно в срок до 30ти септември на годината, 

следваща годината, за която се отнася)

Изпълнителен Директор
(НАП)

Компетентен Орган
(Участваща Юрисдикция)

Автоматично предоставяне 
на информация 

за финансови сметки

Веднъж годишно 
до 30ти юни на 

следващата година

Участваща Юрисдикция
1. Всички държави-членки на ЕС
2. Държави, с които България 

Финансова Институция

за финансови сметки следващата годинар р
има споразумения за обмен 
на информация
3. Държави, с които ЕС

Финансова Институция
(предоставяща информация)

има споразумения за обмен 
на информация
4. САЩ финансова

сметка
Забележка: 

Списъкът с Участващите 
Юрисдикции подлежи на

Титуляр на сметката
(физическо лице

сметка

Bulgaria

Юрисдикции подлежи на 
публикуване на Интернет 
страницата на НАП.

(физическо лице 
или дружество)



Титуляр на сметката
(физическо лице 
или дружество)

Информация следва да се предоставя за следните 
лица:

или дружество) •Физически лица – местни лица за данъчни цели в 
участваща юрисдикция

•Дружества – местни лица за данъчни цели в Дру ц д ц
участваща юрисдикция

•Съдружие; неперсонифицирано дружество или друга 
подобна правна с място на действителноподобна правна – с място на действително 
управление в участваща юрисдикция

Н фНе се предоставя информация за следните лица:

•Публични дружества и свързани с тях дружества

•Държавни образувания•Държавни образувания

•Международни организации

•Централна банка•Централна банка

•Финансова институция



Финансова Институция – Определение

Финансовите институции които следва да
Финансова Институция

(предоставяща Финансовите институции, които следва да 
предоставят информация за сметки са 
определени в редица разпоредби на § 1a, т. 1 –
12 от Допълнителните Разпоредби на Кодекса

(предоставяща 
информация за сметки)

12 от Допълнителните Разпоредби на Кодекса
(напр. банки, застрахователни дружества и др.)
Непредоставяща Информация Финансова 
ИнституцияИнституция

Финансовите институции, незадължени да 
предоставят информация са определени в § 1a, т.
12 от Допълнителните Разпоредби на Кодекса. Финансови Сметки

Кръгът на финансовите сметки, за които се предоставя информация, е доста 
общо определен в дефинициите съдържащи се в Допълнителнитеобщо определен в дефинициите, съдържащи се в Допълнителните 
Разпоредби на Кодекса (виж § 1a, т. 40, както и т. 23, т. 24, т. 25) 
“Изключена Сметка”

Сметките, за които не следва да се предоставя информация са определени в 
§ 1a, т. 39 от Допълнителните Разпоредби на Кодекса


