Проект !
Тарифа за таксите,
събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията
за финансов надзор
Приета с Постановление на МС
№…............ от .................2011 г.
Раздел I
Такси за издаване на лицензи, разрешения, лицензии
Чл. 1. (1) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност по Закона за
публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се събират следните такси:
№
по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1.1
1.2
1.3

за инвестиционно дружество от затворен тип
за инвестиционно дружество от отворен тип
за управляващо дружество, включително чрез клон на
юридическо лице от трета държава
за преобразуване на инвестиционно дружество от затворен в
отворен тип
за преобразуване на инвестиционно дружество

5 400 лв.
6 600 лв.

1.4
1.5

6 450 лв.
3 000 лв.
5 400 лв.

1.6

за доброволно прекратяване на инвестиционно дружество
3 000 лв.

1.7

за издаване на разрешение за организиране и управление на
договорен фонд
4 500 лв.

(2) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност по Закона за
пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) се събират следните такси:
№ по
ред
Наименование на таксата
2.1
2.2
2.3
2.4

Размер на
таксата

за регулиран пазар
26 000 лв.
за пазарен оператор на многостранна система за
търговия
10 000 лв.
за инвестиционен посредник по чл. 8, ал.1 ЗПФИ,
включително чрез клон на юридическо лице от трета
държава
6 400 лв.
за инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 и 3 ЗПФИ,
включително чрез клон на юридическо лице от трета
държава
4 300 лв.
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

за инвестиционен посредник по чл. 8, ал.4 ЗПФИ,
включително чрез клон на юридическо лице от трета
държава
10 200 лв.
за разширяване на лиценз на инвестиционен посредник 3 750 лв.
с други услуги и дейности, както и за извършване на
дейност в трета държава
за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант
- такса за изпит
450 лв.
- такса за издаване на сертификат
100 лв.
за вписване на банка в регистъра на инвестиционните
посредници
5 400 лв.
за доброволно прекратяване на регулиран пазар
2 250 лв.

(3) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност по Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел се събират следните такси:
№ по
ред
3.1

Наименование на таксата
за дружество със специална инвестиционна цел

Размер на
таксата
5 400 лв.

(4) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност по Кодекса за
застраховане (КЗ) се събират следните такси:
№ по Наименование на таксата
ред
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7

Размер на
таксата

за застраховател, включително за клон
застраховател от трета държава за извършване
застраховане по живот и злополука
за застраховател, включително за клон
застраховател от трета държава за извършване
застраховане по имуществени застраховки
за презастраховател, включително за клон
презастраховател от трета държава

на 45 000 лв. + 3 000
на лв.за
всеки
вид
застраховка
на 135 000 лв. + 4 500 лв.
на за
всеки
вид
застраховка
на 180 000 лв. + 30 000
лв. за всяка отделна
дейност
за
извършване
на
застраховане
от 15 000 лв. за
взаимозастрахователна кооперация
застраховане по един
вид застраховка
+ 1 500 лв. за всеки
следващ вид
за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен 45 000 лв. + 3 000 лв.
лиценз за извършване на застраховане по живот и за
всеки
вид
злополука
застраховка
за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен 135 000 лв. + 4 500 лв.
лиценз за имуществени застраховки
за
всеки
вид
застраховка
за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен
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4.7.1
4.7.2
4.8

4.9
4.10

4.11.

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

лиценз за нов вид застраховка на застраховател,
включително на клон на застраховател от трета
държава за застраховки по живот и злополука
за живот и злополука

3 000 лв. за всеки
вид застраховка
за имуществени застраховки
4 500 лв. за всеки
вид застраховка
за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен 30 000 лв.
лиценз за дейността по презастраховане по
животозастраховане
или
за
дейността
по
презастраховане по общо застраховане
за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен
1 500 лв. за всеки
лиценз
за
нов
вид
застраховка
на вид застраховка
взаимозастрахователна кооперация
за застрахователен брокер:
- за изпит
450 лв.
- за издаване на сертификат
200 лв.
- за вписване в регистъра
7 500 лв.
за признаване на правоспособност на отговорен
актюер:
- за изпит
450 лв.
- за издаване на сертификат
200 лв.
за сливане, разделяне и отделяне на застраховател, 60 000 лв. + 4 000 лв.
извършващ застраховки по живот и злополука
за
всеки
вид
застраховка
за сливане, разделяне и отделяне на застраховател, 180 000 лв. + 6 000
извършващ имуществени застраховки
лв. за всеки вид
застраховка
за сливане, разделяне и отделяне на презастраховател
240 000 лв. + 40 000
лв. за всяка дейност
за вливане на един застраховател, извършващ
застраховки по живот и злополука
20 000 лв.
за вливане на един застраховател, извършващ
имуществени застраховки
30 000 лв.
за вливане на презастраховател
40 000 лв.

(5) За издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейност по Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) се събират следните такси:
№ по
ред

Наименование на таксата

5.1

за доброволно здравно осигуряване

5.2

за нов здравноосигурителен пакет

Размер на
таксата
45 000 лв. + 3 000 лв.
за
всеки
здравноосигурителен
пакет
3 000 лв.
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5.3

5.4

за
сливане,
разделяне
и
здравноосигурително дружество

отделяне

на 45 000 лв. + 3 000 лв.
за
всеки
здравноосигурителен
пакет
за вливане на едно здравноосигурително дружество
15 000 лв.

(6) За издаване на лицензии и разрешения за извършване на дейност по Кодекса за
социално осигуряване се събират следните такси:
№ по
ред
6.1
6.2
6.3
6.5
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.

Наименование на таксата
за пенсионна лицензия
за
дружество
за
допълнително
доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация
за управление на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване
за управление на фонд за допълнително доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация
за признаване на правоспособност на отговорен
актюер:
- за изпит
- за издаване на сертификат
за
преобразуване
на
пенсионноосигурително
дружество
за преобразуване на дружество за допълнително
доброволно осигуряване за безработица и/или
професионална квалификация
за преобразуване на фонд за допълнително социално
осигуряване
за доброволно прекратяване на дружество за
допълнително социално осигуряване

Размер на
таксата
75 000 лв.
35 000 лв.
35 000 лв.
18 000 лв.

450 лв.
200 лв.
22 500 лв.
7 500 лв.

7 500 лв.
15 000 лв.

(7) За извършване на регистрация на агенции за кредитен рейтинг, съгласно Регламент
1060/2009 се събират следните такси:
№ по
ред
7.1.

Наименование на таксата
за агенция за кредитен рейтинг

Размер на
таксата
10 000 лв.
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Раздел II
Такси за осъществяване на общ финансов надзор
Чл. 2. (1) За осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на
задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки
Комисията за финансов надзор събира следните такси:
№ по Наименование на таксата
ред
1.
1.1.
2.
2.1.
3.1
3.2

Размер на
таксата

от публично дружество и други емитенти
450 лв.
от публични дружества за всяка облигационна емисия 200 лв.
и от други емитенти за всяка следваща облигационна
емисия
от дружества със специална инвестиционна цел
1 600 лв.
от дружество със специална инвестиционна цел за
всяка облигационна емисия
200 лв.
от инвестиционен посредник по чл. 8, ал.1 от ЗПФИ
2 600 лв.
2 200 лв.

3.3

от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 и 3 от
ЗПФИ
от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 4 от ЗПФИ
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от инвестиционен посредник-банка

2 700 лв.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

от инвестиционно дружество от отворен тип
3 300 лв.
от инвестиционно дружество от затворен тип
1 600 лв.
от управляващо дружество
3 200 лв.
от договорни фондове
450 лв.
от регулиран пазар
13 000 лв.
от пазарен оператор на многостранна система за 5 000 лв.
търговия
от Централния депозитар
7 500 лв.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19.1
20.

от агенция за кредитен рейтинг
от застраховател, извършващ застраховане по живот и
злополука
от
застраховател,
извършващ
имуществено
застраховане
от презастраховател
от взаимозастрахователна кооперация
от застрахователен брокер
от здравноосигурително дружество
от пенсионноосигурително дружество
на фондове за допълнително пенсионно осигуряване
от дружество за допълнително доброволно осигуряване
за безработица и/или професионална квалификация

4 100 лв.

5 000 лв.
15 000 лв.
60 000 лв.
82 000 лв.
7 500 лв.
1 500 лв.
15 000 лв.
15 000 лв.
7 500 лв.
7 500 лв.
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(2) Размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества,
фондове и клонове на юридически лица от трети държави през съответната година се
изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на
годината, като дните от годината се броят за 360.
Раздел III
Такси за потвърждаване на проспекти
Чл. 3. За издаване на потвърждения на проспекти за публично предлагане на ценни
книжа Комисията за финансов надзор събира следните такси:
№ по
ред
1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2

3.
3.1
3.2

4.
5.

Наименование на таксата

Размер на
таксата

за потвърждение на проспект за публично предлагане
на ценни книжа
емисионна стойност до 200 000 лв.
900 лв.
емисионна стойност над 200 000 лв.
900 лв. + 0.1% за
разликата
над
200 000 лв., но не
повече от 5 000 лв.
за издаване на потвърждение на документ за ценните
книжа и резюме по чл.82а ЗППЦК
емисионна стойност до 200 000 лв.
400 лв.
емисионна стойност над 200 000 лв.
400 лв. + 0.1% за
разликата
над
200 000 лв., но не
повече от 2 000 лв.
за издаване на потвърждение на базов проспект за
публично предлагане на ценни книжа по чл.86 ЗППЦК
емисионна стойност до 200 000 лв.
500 лв.
емисионна стойност над 200 000 лв.
500 лв. + 0.1% за
разликата
над
200 000 лв., но не
повече от 3 000 лв.
за издаване на потвърждение на допълнение към
500 лв.
проспект за публично предлагане на ценни книжа по
чл.85 ЗППЦК
за издаване на потвърждение на проспект за публично 5 000 лв.
предлагане на акции на инвестиционно дружество от
отворен тип

Раздел IV
Ред и начин за плащане на таксите
Чл. 4. (1) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат ежегодно на две равни вноски в срок до 31
март и 30 септември на текущата година.
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(2) Таксите по чл. 2, ал. 2 се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща
годината на регистриране.
(3) При неплащане в установения срок на таксите по ал. 1 и 2 за срока на забавата върху
дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
Чл. 5. (1) Таксите за производствата по чл. 1, ал.1 - 3 и чл. 3 се заплащат при подаване
на заявлението за разглеждане, с изключение на тези по чл. 1, ал.2, т.2.7.
(2) За производствата по чл. 1, ал. 4 – 7, с изключение на чл. 1, ал. 4, т. 4.11. и ал. 6, т.
6.6., при подаване на заявлението за разглеждане се дължи такса в размер 30 на сто от
таксата за издаване на съответния акт. След издаване на акта заявителят следва да
заплати остатъка от дължимата за съответното производство такса.
(3) В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от
компетентния орган, за производствата по ал. 1 заявителят дължи само 30 на сто от
таксата за издаване на съответния акт. За производствата по ал. 2 първоначално
внесената от заявителя такса не се възстановява.
Чл. 6. (1) Дължимите такси по тарифата се превеждат по банков път по сметката на
Комисията за финансов надзор в Българската народна банка – Централно управление.
(2) За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на Комисията за финансов надзор.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2011
г. се изчислява както следва:
1. пропорционално за времето от началото на годината до датата на влизане в сила на
тарифата – по досегашния ред;
2. пропорционално за времето от датата на влизане в сила на тарифата до края на
годината – по реда, определен в нея.
(2) За целите на изчисляване на годишната такса за общ финансов надзор по ал. 1 дните
от годината се броят за 360.
(3) От датата на влизане в сила на тарифата всички поднадзорни лица, платили такса за
осъществяване на общ финансов надзор за текущата година доплащат разликата,
изчислена по реда на ал. 1 и 2 в срок до 30 септември 2011 г.
§ 2. Таксите по заварените при влизане в сила на тарифата производства се заплащат по
по досегашния ред.
§ 3. Тарифата се приема на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов
надзор.
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