
Данъчна Фактура – sheet “Invoice”

1. Номер на фактура и Договор
2. Дата на издаване на фактурата и крайна дата за плащане
3. Данни на получателя, име и адрес:
включва информация за име на фирмата, физическото лице – получател и адрес на получаване на фактурата.
4. Булстат или ЕГН и ДДС номер
5. Такси - са включени всички Такски по тарифен план, както и всички други такси: от добавени екстри, 
допълнителни услуги и други на ниво номер, след приложените им отстъпки
6. Таксувано потребление – показва стойността на таксуваното извън параметрите на тарифните 
планове/екстрите потребление от Разговори, Съобщения и Интернет за всички номера след приложени отстъпки
7. Общо - сумата от: „Такси“ + „Таксувано потребление“ 
8. Общи Такси и отстъпки /Споделени такси и отстъпки -
В случай, че във Вашата фактура има общи такси, услуги и/или отстъпки, които не са към конкретен номер, ще 
видите отделен ред, в който фигурира тяхната стойност:
Пример: Такса за pool/споделен пакет
Пример: Отстъпка от фактура 
9. Общо за ползваните услуги- сбор от: всички суми по номера (Такси+Таксувано потребление) и прибавени към 
тях“Споделени такси и отстъпки” (ако има такива). Върху тази стойност се начислява ДДС.
10. Обща стойност на фактурата - “Общо за ползваните услуги”, върху която е начислен ДДС

11*. Вноски за стоки на изплащане  - стойността на месечните вноски, начислени в тази фактура
12*. Задължения към трети страни - задължения към трети страни са услуги, които не се предоставят пряко 
от оператора, но се заплащат чрез месечната Ви фактура за телекомуникационни услуги. Такива задължения могат 
да бъдат застраховки, участия в игри и други, дарения чрез SMS, покупка на съдържание в Google Play и др.
13*. Дигитални услуги - облачни услуги

*Това са услуги върху, които не се начислява ДДС във Вашата фактура. Тези услуги са или с начислени данъци и такси или са освободени от такива 

(например дарения).

14. Обща стойност за плащане -включва обща стойност на фактурата с ДДС, вноски за стоки на изплащане, 
задължения към трети страни и дигитални услуги, ако имате такива.
15. Периодът на фактуриране  
16. Задължения за предишни периоди - суми по предишни фактури с изтекъл срок за плащане към момента 
на издаване на настоящата фактура. Ако няма такива задължения, редът не се визуализира във Вашата фактура.



Обобщена таблица – sheet “InvoiceSummary”

1. Обобщена информация: 
1.1 Детайлна информация за всеки номер по колони в лева:

• Номер и име на тарифен план за услугата;
• Суми за Такси:

-по Тарифен план
-Други такси

• Суми за Таксувано потребление, таксувано от:
-разговори
-съобщения
-интернет

• Общо, без ДДС = Такси + Таксувано потребление.
! Когато липсва потребление, то съответната клетка ще е празна. Когато има потребление, 
но то е в пакета и не се таксува, то в съответната клетка ще видите нула.

1.2  В сиво, най-отдолу са общите стойности за всяка колона;
1.3  Споделени такси и отстъпки;
1.4  Общо за ползваните услуги.

• След вертикалната черта и само ако съответния номер има такива ще намерите и 
стойностите за:

-„Вноски за стоки на изплащане“;
-или „Задълженията към трети страни“, заедно с дигитални услуги закупени през 
платформата A1 Digital

! Стойностите в колоните след вертикалната черта са с включени данъци и такси.

2. Обобщена справка за потребление по направление - Предоставя обобщена 
информация за изразходваните от всички номера:
Минути / брой Съобщения / Мегабайти



1. Споделени такси и отстъпки са презентирани най–отгоре:
съдържат информация за таксите, услугите и отстъпките, които не се отнасят към конкретен 

номер, а към цялата фактура. Ако такива такси и отстъпки не са приложими за Вашата фактура, 
такива редове отсъстват:

Пример: Такса за pool/споделен пакет
Пример: Отстъпка от фактура 

2. Подредбата на номерата продължава с:
• Единични услуги 
• Пакетни услуги - в началото на секцията се презентира месечната такса за целия 

пакет
• и накрая всички задължения към трети страни

3.    Презентацията за всяка услуга започва номера SIM картата, следван от 
номера на услугата.
4.    Добавена е колона с информация за услугите, които предлагаме като 
пакетни – всички услуги, участващи в един пакет имат общо id

5. Презентиране на задължения за стоки на изплащане- то е в края на 
съответната секция на номера - Показва стойността на месечната вноска за конкретната 
стока, начислени в тази фактура. В описанието фигурира номера на вноската както и пояснение 
в скоби (с вкл. ДДС), защото тези услуги са или с начислени данъци.

6. Презентиране на задълженията към трети страни и дигитални услуги – то е 
най-отдолу, под секциите на всички номера - Това са услуги, които не се предоставят 
пряко от оператора, но се заплащат чрез месечната Ви фактура за телекомуникационни услуги. 
В описанието има пояснение в скоби (с вкл. данъци и такси), защото тези услуги са или с 
начислени данъци и такси или са освободени от такива (например дарения)

7. Презентиране на второстепенни ресурси към основния номер - в колона номер 
след основния, отделени със запетая се презентират всички фиксирани номера, номера за 
данни, факс…

Приложение А – sheet “InvoiceA”



Приложение Б – sheet “InvoiceB”

Предоставя детайлна информация за:
• генерираното потребление на всеки номер
• датата, на която е извършено събитието (обаждане, SMS, интернет сесия)
• началния час на събитието
• номера, към който е осъществено обаждането/SMS
• направлението, по което извършено събитието
• реалните: продължителност на разговорите в секунди, брой SMS или KB


