ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ОТНОСНО: Позиция на Mastercard по обществено обсъждане на Проект на Правилник за
прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Mastercard благодари за възможността да предостави становище по Проекта на
Правилника за прилагана на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародван
в ДВ бр. 27 от 27.03. 2018 г.
В случай че имате въпроси или желаете да обсъдите с нас това становище, моля да се
обърнете към Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България и Македония на
телефон +359 88 595 00 68 или vanya.manova@mastercard.com
1

Въведение

Mastercard e технологична компания, която работи в сферата на глобалните плащания и
управлява една от най-бързите мрежи за обработка на плащания в света, като свързва
потребители, финансови институции, търговци, правителства и бизнеси в повече от 210
страни и територии. Компанията си партнира с редица държавни институции и
неправителствени организации на европейско и глобално ниво с цел повишаване на
сигурността, ефективността и прозрачността на електронните разплащания в световен
мащаб.
Mastercard е силно ангажирана в борбата срещу изпирането на пари и финансирането
на тероризма. Чрез въвеждането и използването на иновативни технологии и чрез
активен диалог и сътрудничество с публичните власти по въпроси свързани със
сигурността, ние се стремим да гарантираме, че платежната ни система остава лесна за
ползване, безопасна и сигурна. Затова наш абсолютен приоритет е продуктите ни да не
бъдат използвани за незаконни цели. За тази цел сме въвели строги правила против
изпирането на пари, които често надвишават съществуващите законови изисквания и
които всички ползватели на нашата платежна система трябва да спазват.
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Резюме на нашите коментари
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С настоящото становище бихме искали да предоставим своите коментари относно
задълженията за извършване на комплексна проверка (КП) от страна на издателите на
електронни пари и техните представители съгласно Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), транспониращ Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на
финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
(4-та Директива срещу изпирането на пари).
2.1

Юридически подход в Директива 2015/849

Съгласно параграф (7) от преамбюла на 4-тата Директива срещу изпирането на пари „при
някои доказани нискорискови обстоятелства и при строги условия за намаляване на
риска, на държавите членки следва да бъде позволено да освобождават продуктите,
представляващи електронни пари, от определени мерки за комплексна проверка на
клиента, като например идентификация и проверка на клиента и на действителния
собственик...“ . В изпълнение на тази цел, член 12 от 4-тата Директива срещу
изпирането на пари предвижда, че въз основа на подходяща оценка на риска, която
показва наличието на ниска степен на риск, дадена държава членка може да разреши
на задължените субекти да не прилагат определени мерки за КП на клиента по
отношение на електронни пари, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия
за намаляване на риска:
а) платежният инструмент не е презаредим или има максимален месечен лимит на
плащанията по сделки от 250 EUR, който може да се използва само в съответната
държава членка;
б) максималната електронно съхранявана сума не надхвърля 250 EUR;
в) платежният инструмент се използва изключително за закупуване на стоки или услуги;
г) платежният инструмент не може да се захранва с анонимни електронни пари;
д) емитентът осъществява подходящо наблюдение на сделките или деловите
взаимоотношения, позволяващо разкриването на необичайни или съмнителни сделки.
В случай, че всички условия за намаляване на риска са спазени, издателите на
електронни пари следва да бъдат освободени от задължението да извършват
идентифициране на клиента и, ако е приложимо, на действителния собственик на
клиента, проверка на идентификацията на тези лица, както и от задължението за
оценяване и, когато е приложимо, получаване на информация за целта и планираното
естество на деловите взаимоотношения.
Алинея 2 на член 12, обаче предвижда още едно допълнително условие за
освобождаване от горепосочените задължения, като изисква Държавите членки да
гарантират, че възможността за освобождаване от горепосочените задължения не се
прилага в случай на обратно изкупуване в брой или теглене в брой на паричната стойност
на електронните пари, когато възстановената сума надвишава 100 EUR.
2.2

Юридически подход в Закона

Нашето разбиране е, че гореописаният подход е изцяло възприет от българския ЗМИП,
в член 24 от закона, с който се цели транспониране на разпоредбите на член 12 от 4-тата
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Директива срещу изпирането на пари. Българският законодател, обаче е решил да
изрази концепцията на член 12 от 4-тата Директива срещу изпирането на пари по
обратен начин. По-конкретно, член 24, ал. 1 от ЗМИП предвижда, че издателите на
електронни пари и техните представители следва да бъдат задължени да провеждат
пълна КП по отношение на електронни пари, когато:
(1) платежният инструмент е презаредим или има максимален месечен лимит на
плащанията по сделки над левовата равностойност на 250 евро или тяхната
равностойност в друга валута, който може да се използва и в чужбина, или
(2) максималната електронно съхранявана сума надхвърля левовата равностойност на
250 евро или тяхната равностойност в друга валута, или
(3) платежният инструмент се използва за други цели освен закупуване на стоки или
услуги, или
(4) платежният инструмент може да се захранва с анонимни електронни пари, или
(5) при обратно изкупуване в брой или теглене в брой на паричната стойност на
електронните пари възстановената сума надвишава левовата равностойност на 100 евро
или тяхната равностойност в друга валута.
Ако деловите взаимоотношения, или случайната операция или сделка, не попада в
никоя от хипотезите по точки (1)-(5) по-горе, съгласно Член 24, ал. 2 от ЗМИП, издателите
на електронни пари и техните представители могат да не приложат всички мерки за КП
по чл. 10, т. 1 – 3, а именно: идентифициране на клиента и, ако е приложимо, на
действителния собственик на клиента, проверка на идентификацията на тези лица, и
събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения,
които са установени или предстои да бъдат установени с клиента.
Освобождаването от горепосочените задължения, обаче не е приложимо, ако съгласно
националната оценка на риска или индивидуалната оценка на риска извършена от
издателите на електронни пари или техните представители, конкретната ситуация не
може да се определи като нискорискова.
Въз основа на горепосочените разпоредби, нашето разбиране е, че съгласно
българския ЗМИП издателите на електронни пари и техните представители няма да
имат задължение да приложат която и да е от посочените в чл. 10, ал. 1, т. 1-3 мерки
за КП, ако: 1) случаят не попада под нито една от хипотезите на точки 1-5 на член 24,
ал. 1 ЗМИП, и 2) националната оценка на риска и индивидуалната оценка на риска,
извършена от издателите на електронни пари и техните представители са оценили
случая като нискорисков. По-конкретно, в горния случай издателите на електронни
пари и техните представители няма да имат задължение: 1) да идентифицират
клиента и, ако е приложимо, действителния собственик на клиента; или 2) да
извършват проверка на идентификацията на тези лица, или 3) да събират
информация за целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени
или предстои да бъдат установени с клиента.

Имайки предвид, че разпоредбите на 4-тата Директива срещу изпирането на пари
относно опростената КП (ОКП) по отношение на електронните пари е транспонирана в
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ЗМИП по обратен начин, ние бихме искали да се уверим, че концепцията на член 24 от
ЗМИП съответства на и е хармонизирана с целите, които са заявени в параграф (7) от
преамбюла на 4-тата Директива срещу изпирането на пари и по-нататък развити в Член
12 на 4-тата Директива срещу изпирането на пари.
2.3

Предложение на Mastercard

С оглед на гореизложеното, ние предлагаме в Правилника за прилагане на ЗМИП да
бъде включена изрична разпоредба, непосредствено следваща разпоредбата на чл. 35
от настоящия проект на Правилник, със следния текст:
„За избягване на съмнение, в случаите извън ал. 1 на член 24 от ЗМИП, издателите
на електронни пари и техните представители могат да не извършват
идентификация на клиентите си и проверка на идентификацията, при условие, че
съгласно националната оценка на риска и индивидуалната оценка на риска
извършена от съответния издател на електронни пари или негов представител,
случаят е определен като нискорисков.“
Надяваме се да вземете предвид нашето становище и оставаме на разположение за
предоставяне на допълнителна информация.
С уважение,

Ваня Манова
Мениджър на Mastercard
за България и Македония
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