
4. Регулаторна информация. Изясняване на произход на средства. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Основна икономическа дейност ☐ НКИД код и описание: ………………………………………………………

Място на основна дейност 

☐ България;
☐ Друга държава (моля, посочете държавата и икономическата свързаност 
на дружеството с България) 

………………………………………………………………

Наличие на лиценз/разрешителен режим
☐ Не;
☐ Да (моля, приложете копие)

Срок на съществуване
☐ Безсрочно;
☐ Учреден със срок до …..……………………………………………………………

Специфичен тип дружество
(моля, отбележете ако е приложимо)

☐ Публична институция
☐ Посолство/Консулство
☐ Благотворителна/неправителствена организация;
☐ Политическа организация
☐ Тръст/друга специфична форма
☐ Компания, която не развива дейност, с изключение на холдинговите 
дружества,  (например дружества за частни инвестиции) 
☐ Финансова институция

Специфична дейност
(моля, отбележете ако е приложимо)

☐Минно дело/добив на минерали/
☐ Петрол и газ
☐ Оръжеен сектор
☐ Търговия със стоки с двойна употреба
☐ Търговия на стоки с висока стойност (недвижими имоти/коли/скъпоценни 
камъни/метали/произведения на изкуството/антики и др.)
☐ Предоставяне на карго услуги
☐ Хазарт/залагания/
☐ Дигитални/виртуални/ крипто валути
☐ Адвокатска/нотариална/счетоводна/одиторска/консултантска дейност
☐ Инкасиране на чекове/обмяна на валута/ предплатени финансови 
инструменти/
☐ Строителство на недвижими имоти
☐ Депониране на отпадъци
☐ Търговия с тютюневи изделия
☐ Производство на възобновяема енергия
☐ Търговия с ценни книжа
☐ Предприятия, които работят като изпълнители при изграждането на 
публична инфраструктура (напр. строителство, телекомуникации и др.) и 
такива, които работят по обществени договори и лицензи

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

1. Име на ЮЛ Представляващ/
Пълномощник

LEI код: Телефон и e-mail

Адрес за кореспонденция:

2. Банка BIC IBAN Валута

3. Начин за подаване на поръчки 

чрез електронна платформа чрез електронен подпис на място в ИЦ по телефон



☐ дейности, с широко използване на пари в брой (например бензиностанции, 
барове, ресторанти, хранителни вериги/магазини)
☐ Парични преводи/разплащания, където:

Дейността е:                                       ☐ регулирана           ☐ не-регулирана
ЮЛ/Търговеца/образуванието е:      ☐ банка                     ☐ не-банка      
Държавата на лиценз е: …………………………………….………………
Видът на услугата е: ……………………………………………………….

Клиентът финансова институция ли е ☐ Да ☐ Не

Среден годишен оборот

☐ до 3 000 000 BGN;
☐ от 3 000 000 BGN до 20 000 000 BGN
☐ над 20 000 000 BGN

5. Целесъобразност на предоставяната услуга.

5.1. Отказ на клиента. Клиентът декларира, че отказва да предоставя информация за своя опит и знания, и е уведомен, 
че при отказа да предостави тази информация, инвестиционният посредник е длъжен да предложи ограничен спектър от 
финансови инструменти и инвестиционни услуги, и няма да е в състояние да извърши оценка за целесъобразност на 
предоставения продукт/услуга. Оценка на целесъобразността по отношение на търговията със сложни финансови 
инструменти е задължителна. Деривативните финансови инструменти са пример за финансови инструменти, които в 
общия случай се приемат за сложни.

☐ Да      ☐ Не 

5.2. Тест за целесъобразност (попълва се, когато Клиентът е отговорил с НЕ на въпрос № 5.1)
Клиентът е уведомен, че въз основа на предоставената информация ИП ще прецени дали избраната услуга е 
целесъобразна за него.
а.  Професионална квалификация или опит на представляващия/пълномощника в сектора на финансовите услуги през 
последните 3 години, което би подпомогнало разбирането за естеството и рисковете на инвестирането във ФИ?

☐ Да      ☐ Не

b. Опит в търговията с финансови инструменти (брой сделки на месец):
Акции, Облигации, КИС, Суровини ☐ никога ☐ 1-10 сделки на месец ☐ повече от 10 

Договори за разлика, валутни двойки, фючърси ☐ никога  ☐ 1-10 сделки на месец  ☐ повече от 10 
Спот и форуърд сделки с чуждестранна валута; валутни 
опции

☐ никога  ☐ 1-10 сделки на месец  ☐ повече от 10 

5.3 Услугата/продуктът се предоставя по инициатива на клиента

☐ Да      ☐ Не

5.4. Оценка на ИП за целесъобразност на предоставяната услуга на база информация по въпрос №5.2 
(попълва се от служител на ИП)

☐ Услугата е целесъобразна ☐ Услугата не е подходяща

6.1 Декларация за публична личност (Чл. 42 от ЗМИП) на представляващия/пълномощника
Клиентът декларира, че заема или е заемал през последните 12 месеца една от следните длъжности: 

 държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър или помощник-министър;

 член на Парламент или на друг законодателен орган;
 член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт;
 член на сметна палата; член на управителен орган на централна банка;
 посланик или управляващ дипломатическа мисия;

 висш офицер от въоръжените сили;
 член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие или търговско 

дружество с едноличен собственик държавата;
 кмет или заместник кмет на община или район, председател на общински съвет;



 член на управителен орган на политическа партия;
 ръководител и заместник-ръководител на международна организация, член на управителен или надзорен 

орган в международна организация или лице, изпълняващо еквивалентна функция в такава организация.

Категориите, определени по-горе включват длъжности в Република България, в друга държава членка или в трета 
държава или (и доколкото е приложимо) в институция или орган на Европейския съюз или международна организация

☐ Дa   
Длъжност: ____________________________

☐ Нe

6.2. Декларация за свързаност с публична личност (Чл. 42 от ЗМИП)
Клиентът декларира, че е свързано лице или е бил свързано лице през последните 12 месеца с лице по т. 6.1.
По смисъла на чл. 36, ал. (5) от ЗМИП, „свързани лица” са: съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство 
на съпружески начала; децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала; родителите и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 
братя и сестри и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; всяко 
физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е 
действителен собственик съвместно с лице по т.6.1. на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в 
други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по т.6.1.; всяко физическо лице, което е 
едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае 
или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по т.6.1.

☐ Дa   
Длъжност: ____________________________

☐ Нe

6.3. Декларация за произход на средства (Чл. 66, ал. 2 от ЗМИП)
Клиентът декларира, че сумите, предмет на нарежданията по Договора, имат следния произход: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 
от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно 
образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава –
наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния 
регистър на другата държава. 
При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният 
вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът 
или които са подписали или издали документите. 
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при 
посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване 
на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник – периодът, в който са 
генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

8. Категоризация
Клиентът декларира, че е запознат с критериите за категоризация на ИП и е уведомен, че ще бъде третиран от ИП като 
непрофесионален клиент, освен ако изрично не бъде категоризиран като професионален клиент/приемлива насрещна 
страна, съгласно процедурите на ИП.

☐ Дa          ☐ Нe

9. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми ИП за всички промени, свързани с правния му статут и предоставената 
по тази анкетна карта информация, като предостави на ИП всички документи във връзка с промяната. 
Инвестиционният посредник не носи отговорност за действия, предприети преди уведомлението по предходното 
изречение, в изпълнение на редовно предоставени услуги съгласно наличната към момента при ИП информация.
Клиентът е наясно, че носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 
обстоятелства.

10. Във връзка с поверителността и защитата на личните данни, Клиентът декларира, че е уведомен относно 
следното:

„ЕЛАНА Трейдинг” АД извършва инвестиционна дейност и предлага инвестиционни услуги въз основа на Лиценз № РГ-3-
0030/18.03.2014 г., издаден от Комисията за финансов надзор. „ЕЛАНА Трейдинг” АД е администратор на лични данни, който 



обработва същите при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Обшия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
Личните данни се събират и обработват с цел подготовка, сключване, изпълнение и администриране на договори за 
предлаганите услуги, подаване и обработване на поръчки в изпълнение на сключен договор, предоставяне на продукти и 
услуги, които отговарят на потребностите на клиента, изпълнение на законовите изисквания, изпращане на информация, 
свързана с договори, както и за продукти и услуги, които да отговарят на потребностите на клиента. 
В случай че субектът на данни (лицето) откаже да предостави лични данни, „ЕЛАНА Трейдинг” АД може да бъде 
възпрепятствано да предостави или да продължи да предоставя дадена услуга.
„ЕЛАНА Трейдинг” АД събира и обработва лични данни с оглед спазване на нормативни изисквания, изпълнение на договори 
и законен интерес. В определени, конкретни случаи лични данни се събират и обработват въз основа на свободно и изрично 
съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време от лицето, което го предоставя. 
Достъп до личните данни могат да имат съдилища и други регулаторни и компетентни органи; трети лица във връзка с 
изпълнение на договорните ни задължения; доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от 
администратора дейност; дружества от групата Елана, партньори и доставчици на финансови услуги; всяко лице, 
упълномощено от клиента или което може да бъде упълномощено/оправомощено съгласно условията на договора.
„ЕЛАНА Трейдинг” АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация. „ЕЛАНА 

Трейдинг” АД не обработва Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, 
включително профилиране.
Лицето, чиито данни се събират и обработват, има следните права съгласно Общия регламент за защита на личните данни: 
право на информация; право на корекция; право на възражение; право на ограничаване на обработването; право на 
преносимост на данните; право на жалба.
Подробна информация относно обработването на лични данни, Вашите права, както и лице за контакт от Елана, се съдържат 
в актуалната политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна по всяко време на адрес www.elana.net/privacy

11. ДЕКЛАРАЦИЯ за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

1. Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

 Юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели: …………………………………………………………………………..

 Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция: ………………………………………………………………………………..

2. В случай, че образуванието е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, моля попълнете информация  за всяка 
юрисдикция поотделно (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Адрес в друга юрисдикция, на която 
образуванието е местно лице за данъчни 
цели:

Юрисдикция:

Населено място (гр./с.):

Улица: № Етаж Ап. Пощенски 
код:

Данъчен идентификационен номер, издаден от тази друга 
юрисдикция:

3. В случай че титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на САЩ, моля попълнете долната част

Отбележете с 'Х', ако титулярът на сметката е определено американско лице. 

Ако титулярът на сметката е местно лице на САЩ, но не е определено американско лице и по отношение на него не следва да се 
предоставя информация за целите на FATCA, моля посочете съответния код: 

4. В случай че титулярът на сметката е финансова институция, моля попълнете долната част.

Отбележете с 'Х', ако титулярът на сметката е финансова институция. 

Моля посочете Глобалния идентификационен номер на посредник (GIIN) на финансовата институция:

Ако за целите на FATCA финансовата институция е със статут на подпомагано образувание и все още не е получила собствен GIIN, моля посочете 
наименованието и GIIN на подпомагащото образувание.

Наименование: GIIN на подпомагащото образувание:

В случай че не разполагате с GIIN, издаден от американските данъчни власти, моля посочете причините 
за това, както и статутът, който финансовата институция има съгласно FATCA.

Ако титулярът на сметката е финансова институция, може да не попълвате части 5, 6 и 7 от формуляра.

Отбележете с 'Х', ако титулярът на сметката е инвестиционно образувание, установено в неучастваща юрисдикция и управлявано 
от друга финансова институция. В този случай трябва да попълните част 7.

5. Специален статут на образуванието.  

Моля отбележете с „Х“, ако титулярът на сметката отговаря на някое от следните условия. 

Титулярът на сметката е регулярно търгуван на място за търговия на ценни книжа 

Титулярът на сметката е свързано образувание с образувание, регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа 

Титулярът на сметката е държавно образувание (напр. държавна институция, орган на местна власт, бюджетно предприятие и др.)

www.elana.net/privacy


Титулярът на сметката е международна организация или централна банка

Ако е отбелязано някое от горните обстоятелства, част 6 и 7 може да не бъдат попълвани.

6. Активно или пасивно нефинансово образувание 

Титулярът на сметката е пасивно нефинансово образувание

Титулярът на сметката е активно нефинансово образувание

Ако титулярът на сметката е активно нефинансово образувание, моля посочете съответния код: 

Ако статутът на образуванието не може обосновано да бъде определен, следва да се приеме, че то е пасивно нефинансово образувание.
Ако титулярът на сметката е пасивно нефинансово образувание, следва да бъде предоставена информация за контролиращите му лица.

7. Информация за контролиращите лица на образуванието (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Име Презиме Фамилия

Гражданство: Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото 
лице е местно лице за данъчни цели

Държава:

Населено място (гр./с.):

Улица: № Етаж Ап. Пощенски код:

Дата на 
раждане

Ден Месец Година Място на 
раждане

Държава: Населено място (гр./с.):

Данъчен идентификационен номер: Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния 
код

Име Презиме Фамилия

Гражданство: Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото 
лице е местно лице за данъчни цели

Държава:

Населено място (гр./с.):

Улица: № Етаж Ап. Пощенски код:

Дата на 
раждане

Ден Месец Година Място на 
раждане

Държава: Населено място (гр./с.):

Данъчен идентификационен номер: Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния 
код

Име Презиме Фамилия

Гражданство: Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото 
лице е местно лице за данъчни цели

Държава:

Населено място (гр./с.):

Улица: № Етаж Ап. Пощенски код:

Дата на 
раждане

Ден Месец Година Място на 
раждане

Държава: Населено място (гр./с.):

Данъчен идентификационен номер: Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния 
код

Име Презиме Фамилия

Гражданство: Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото 
лице е местно лице за данъчни цели

Държава:

Населено място (гр./с.):

Улица: № Етаж Ап. Пощенски код:

Дата на 
раждане

Ден Месец Година Място на 
раждане

Държава: Населено място (гр./с.):

Данъчен идентификационен номер: Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния 
код

Друга информация:

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да 
информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо. 
Декларирам, че съм получил изричното съгласие на контролиращите лице личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани 
от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че им е предоставена информацията по чл. 20, ал.1 от ЗЗЛД. 



Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни, наличност или стойност по 
сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел 
IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито образуванието и контролиращите лица са местни лица за данъчни цели, в 
изпълнение на международните ангажименти на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Пояснения към декларация ДОПК

Американско лице, по отношение на което не следва да се предоставя информация за целите на FATCA Код

Организация, освободена от облагане съгласно раздел 501(a) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ или индивидуален план за пенсиониране, 

определен в раздел 7701(a)(37) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ

1

Съединените щати и всяка изцяло притежавана американска агенция или учреждение 2

Всеки щат от Съединените щати, всяка територия на Съединените щати, всяко политическо подразделение на всяко едно от горните, или всяка изцяло 

притежавана агенция или учреждение на горните

3

Корпорация, чийто акции регулярно се търгуват на един или повече установени пазари на ценни книжа 4

Корпорация, която е член на същата широка група от дружества, както е определена в раздел 1471(e)(2) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, с 

корпорация, чийто акции регулярно се търгуват на един или повече установени пазари на ценни книжа

5

Дилър на ценни книжа, стоки или деривативни финансови инструменти, който е регистриран като такъв съгласно законите на САЩ 6

Тръст за инвестиция в недвижимо имущество, определен в раздел 856 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ 7

Регулирана инвестиционна компания, определена в раздел 851 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ. или всяко образувание, регистрирано в 

Американската Комисията по ценни книжа и борси по Закона за инвестиционните компании от 1940 (15 U.S.C. 80a-64)

8

Общ тръстов фонд, определен в част 584(a) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ 9

Банка, определена в раздел 581 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ 10

Брокер, определен в раздел 6045(c) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ 11

Тръст, който е освободен от данък съгласно раздел 664(c) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ или който е описан в раздел 4947(a)(1) на Кодекса 

за вътрешни приходи на САЩ

12

Освободен от данъци тръст съгласно план, описан в раздел 403(b) или раздел 457(g) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ 13

Активно нефинансово образувание е образувание, което отговаря на някое от следните условия: Код

По-малко от 50 на сто от брутния доход на образуванието за предходната календарна година е пасивен доход и по-малко от 50 на сто от активите, 
държани от образувание през предходната календарна година, са активи, които генерират или се държат с цел генериране на пасивен доход. Понятието 
пасивният доход включва: дивиденти, лихви или друг приравнен на лихви доход, доход от наем, авторски и лицензионни възнаграждения, анюитети, 
печалби от разпореждане с финансови активи, търговия с чуждестранна валута, нетен доход от суап и суми, получени по застрахователен договор с 
откупна стойност.

1

Дейността на образуванието или значителна част от нея се състои от предоставянето на услуги, на финансиране или  държането (изцяло или частично) 
на акции на едно или повече дъщерни дружества, които се занимават със стопанска дейност, различни от тези на финансова институция (с изключение 
на инвестиционни фондове или инвестиционни инструменти, чиято цел е придобиване или финансиране на дружества и участие в тези дружества като 
капиталов актив за инвестиционни цели).

2

Образуванието не извършва стопанска дейност и не е развивало такава в миналото, но инвестира в активи с намерението да извършва стопанска 
дейност, различна от тази на финансова институция, за срок 24 месеца от датата на първоначалното му създаване.

3

Образуванието не е извършвало дейност като финансова институция през последните пет години и е в процес на ликвидация или се преструктурира с 
цел да продължи да извършва стопанска дейност в област, различна от тази на финансова институция

4

Образуванието извършва преимуществено финансиране и хеджиране на трансакции на или за свързани образувания, които не са финансови 
институции, и не предоставя услуги по финансиране или хеджиране на други образувания, с които не е свързано образувание, при условие че групата 
от свързани образувания се занимава преимуществено със стопанска дейност, различна от тази на финансова институция

5

аа) създадено е и извършва дейност изключително за религиозни, благотворителни, научни, художествени, културни, спортни или образователни цели, 
или е професионална организация, съюз на предприемачи, търговска камара, работническа организация, земеделска или градинарска организация, 
гражданско обединение или организация, чиято основна дейност е насочена към повишаване на социалното благосъстояние;
бб) освободено е от облагане с подоходен данък в юрисдикцията, на която е местно лице;
вв) няма участници или членове, които да имат материален интерес от неговия доход или активи;
гг) учредителните документи на образуванието или законодателството на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, не допускат доход 
или активи на образуванието да бъдат разпределени в полза на частноправен субект или на образувание, което не е създадено с благотворителна цел 
(освен когато нефинансовото образувание извършва благотворителната си дейност или плаща разумно възнаграждение за предоставени услуги или за 
закупуване на имущество на пазарни цени);
дд) учредителните документи на нефинансовото образувание или законодателството на юрисдикцията, на която е местно лице, изискват при 
ликвидация или прекратяване на нефинансовото образувание всички негови активи да бъдат разпределени в полза на държавно образувание или на 
друга организация с нестопанска цел или да бъдат наследени от юрисдикцията, на която е местно лице;

6

За целите на FATCA споразумението - образувание, което е установено на територии на Съединените американски щати по чл. 1, ал. 1, буква „б“ от 
FATCA споразумението и на което всички собственици са местни лица за данъчни цели на тези територии, всяко удържащо данък чуждестранно 
гражданско дружество или удържащ данък чуждестранен тръст съгласно националното законодателство на Съединените американски щати, както и 
нефинансово образувание, което е изключено чуждестранно нефинансово образувание по смисъла на раздел VI, буква Б, т. 4(и) от приложение I на 
FATCA споразумението.

7

Функция на контролиращите лица Код

Контролиращо лице на юридическо лице - собственост 1

Контролиращо лице на юридическо лице – осъществяващо контрол по друг начин 2



Контролиращо лице на юридическо лице – висша ръководна длъжност 3

Контролиращо лице на правно образувание тръст – учредител 4

Контролиращо лице на правно образувание тръст – попечител 5

Контролиращо лице на правно образувание тръст – пазител 6

Контролиращо лице на правно образувание тръст – бенефициент 7

Контролиращо лице на правно образувание тръст – друго лице осъществяващо ефективен контрол 8

Контролиращо лице на друго правно образувание – еквивалент на  учредител 9

Контролиращо лице на друго правно образувание – еквивалент на попечител  10

Контролиращо лице на друго правно образувание – еквивалент на пазител  11

Контролиращо лице на друго правно образувание – еквивалент на бенефициент  12

Контролиращо лице на друго правно образувание – друго лице осъществяващо ефективен контрол 13

Контролиращо лице – неизвестни функции 14

Декларирам/е, че посочените от мен/нас данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам/е се при настъпване на промяна в 

същите да информирам/е незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя/им други данни и документи, ако това е 

необходимо. 

Декларирам/е, че съм/сме уведомен/и относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои/наши лични данни, наличност 

или стойност по сметката, както и реализираните по сметката на представляваното от мен/нас дружество доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на 

финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице 

за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.  

Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: г., гр.  

За КЛИЕНТА: . _____________________ За “ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД:_____________________

//


