*Вид - 1-декларация; 2-ревизионен акт; 3-наказ.постановление; 4-ав.вноска; 5-парт.номер на имот; 6-пост. за принуд.събиране; 9-други
**Такси-001-за сметка на наредителя;002-споделена;003-за сметка на получателя;
***Вид плащане-попълва се за с/ки на администратори на пр/ди и на Центр. бюджет
www.izvangabaritni.bg
екземпляр за банката на наредителя

Изчистване на формуляра

До
банка

уникален регистрационен номер

Клон
дата на представяне

Адрес
подпис на наредителя/вносителя

Платете на - име на получателя

Чуждестранно лице
по смисъла на
Валутния закон

Главна Дирекция " Национална Полиция"

IBAN на получателя

BIC на банката на получателя

B G 6 9 B N B G 9 6 6 1 3 1 0 0 1 5 4 4 0 1

B N B G B G S

При банка - име на банката на получателя

Вид плащане ***

Българска народна банка

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

50,00

B G N

Сума с думи

петдесет лв.
Основание за плащане

Такса по чл. 30 ал.2. от тарифа №4 на МВР
Още пояснения

съгласуване на разрешителни за извънгабаритни и/или тежки товари

Вид * и номер на документа, по който се плаща

Дата(ддммгггг) на документа

9
Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
ЕИК/Код по БУЛСТАТ

Чуждестранно лице
по смисъла на
Валутния закон

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
IBAN на наредителя

BIC на банката на наредителя
Такси **

Платежна система

БИСЕРА

0 0 1

Банков служител

Дата за изпълнение

Вид плащане ***

Касиер

*Вид - 1-декларация; 2-ревизионен акт; 3-наказ постановление; 4-ав.вноска; 5-парт.номер на имот; 6-пост. за принуд.събиране; 9-други
**Такси-001-за сметка на наредителя;002-споделена;003-за сметка на получателя;
***Вид плащане-попълва се за с/ки на администратори на пр/ди и на Центр. бюджет
www.izvangabaritni.bg
екземпляр за наредителя

-------------------------------------------------До

банка

уникален регистрационен номер

Клон
дата на представяне

Адрес
подпис на наредителя

Платете на - име на получателя

Чуждестранно лице
по смисъла на
Валутния закон

Главна Дирекция " Национална Полиция"

IBAN на получателя

BIC на банката на получателя

B G 6 9 B N B G 9 6 6 1 3 1 0 0 1 5 4 4 0 1

B N B G B G S

При банка - име на банката на получателя

Вид плащане ***

Българска народна банка

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

50,00

B G N

Сума с думи

петдесет лв.
Основание за плащане

Такса по чл. 30 ал.2. от тарифа №4 на МВР
Още пояснения

съгласуване на разрешителни за извънгабаритни и/или тежки товари

Вид * и номер на документа, по който се плаща

Дата(ддммгггг) на документа

9
Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
ЕИК/Код по БУЛСТАТ

ЕГН на задълженото лице

Чуждестранно лице
по смисъла на
Валутния закон

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
IBAN на наредителя
Платежна система

БИСЕРА

Банков служител

BIC на банката на наредителя
Такси **

0 0 1

Дата за изпълнение

Касиер

Вид плащане ***

