
Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

ОББ - МИЛЕНИУМ

BG24UBBS88883322944000

Платете на - име на получателя
ТД НА НАП СДО НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

IBAN на получателя BIC на банката на получателя

UBBSBGSF

При банка -име на банката на получателя

Сума

  59 589.67

Вид валута

BGN

ВНОСКА ПО ИД 249 М.04 ОКОНЧАТЕЛНО
Още пояснения

Вид плащане ***

за плащане от / към бюджета
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

Основание за плащане

Вид док.*

9

номер на документа, по който се плаща

1

Дата на документа

04.05.2020

Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг) Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)

01.04.2020 30.04.2020

ПФК ЛЕВСКИ АД
Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК)

121660936

ЕГН на задълженото лице ЛНЧ на задълженото лице

ПФК ЛЕВСКИ АД

IBAN на наредителя
BG76IABG80981000669903 IABGBGSF

BIC на банката на наредителя

Вид плащане ***

Такси **
002

Платежна система
Бисера

Сума такси
   1,20

Декларирам, че съм получил информацията, свързана с изпълнение на платежната операция, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и 
платежните системи.

Период на валидност - от Период на валидност - до
04.05.2020 05.05.2020

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - 
постановление за 9 - други

**Такси: 1 - за сметка на вносителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Подпис на наредителя/вносителя

ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА (04.05.2020 13:21:11) / ПАВЕЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ 
(04.05.2020 13:30:43)

Бордеро / Дата на изпълнение

52693 / 04.05.2020

Сума с думи

  петдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и девет лева и 67 стотинки

Номер на е-Документ / датаСтатус на заявката
589652 / 04.05.2020Обработена

Уникален регистрационен 
номер

BORD00052693
Дата на представяне

04.05.2020

Банка

Интернешънъл Асет Банк 
АД,Централен

Финансов център 

ЦЕНТРАЛЕНДо

Адрес

София бул.Т.Александров 81-83

Дата на изпълнение
04.05.2020

WEB
Банков Служител Касиер

Чуждестранно лице 
по смисъла на 
Валутния закон

Чуждестранно лице 
по смисъла на 
Валутния закон

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Интернешънъл Асет Банк АД




