НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА С УЕБСАЙТ ЗА КАРТОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ НА МДТ.
Изглед на началния екран на уебсайта на община за разплащане на МДТ:

Всеки потребител е необходимо да се идентифицира в сайта, чрез натискане на бутона Потребител:

Потребителя въвежда своето ЕГН или ПИК на НАП за идентификация в системата:

След извършената идентификация се отваря начален екран, съдържащ информация за потребителя Име, ЕГН, Адрес , телефон и и-мейл:

С натискане на бутона Електронно досие се отваря допълнително меню, с възможност за избор на
следното:

1. За избран период, можете да заредите текущите си задължения или да направите справка за
извършени от Вас плащания. За да заредите и потвърдите избора си е необходимо да се
натисне бутона Зареди:

2. При осъществен избор на Справка Плащания, на екран ще се визуализират всички извършени
за избрания от Вас период плащания, с информация за ДЗЛ, номер на квитанция, вид данък,
партиден номер, дата, сума и вид на плащането:

3. При избор на Задължения, екрана изглежда по следния начин и съдържа информация за
данъчно задълженото лице, вида данък, година, партида, сума и съответната отстъпка (когато
е приложима). Ако желаете да извършите плащане по текущите Ви задължения е необходимо
да продължите, чрез натискане на бутона ПЛАЩАНЕ:

Екрана на който може да се извърши плащане съдържа следните полета: Вид на задължението, опция за
сортиране по партида или година, за потвърждение се избира и се натиска бутона ТЪРСИ. Всяко
задължение е посочено за цялата година, а чрез натискане на „+”, намиращ се в най-лявата колона на
таблицата, могат да се визуализират и заплатят вноските по задължението за избраната година. Не се
допуска заплащане на задължение за следваща година при наличие за предходна такава. Задълженията
се заплащат по година на възникване във възходящ ред:

При направен избор на ДЗЛ за задължения за плащане, сумата се визуализира в лявата част, след
таблицата и съдържа: Сума за плащане, съставена от главница, лихва и отстъпка (когато е приложима). С
натискането на бутона Е-ПЛАЩАНЕ, ДЗЛ се прехвърля на уеб страницата на Банка ДСК, за извършване на
плащането:

Преди прехвърляне към страницата за плащане на Банка ДСК, се визуализира допълнителен екран с
информация за междинна верификация на сумата за плащане. За да се продължи с плащането се избира
бутона НАПРАВИ ПЛАЩАНЕТО:

В началния екран на системата на Банка ДСК се избира метод за плащане:

Въвеждат се данните от картата на лицето и за да продължаване се избира бутон ПЛАЩАНЕ. След това
плащането ще се обработи от системата на Банка ДСК и ще бъдете върнати автоматично на страницата с
плащанията:

На този екран, клиента може да проследи историята на своите плащания, подредени от нови към стари.
Допустими са следните статути на плащане Платено, Заявено и Грешка при извършване на транзакцията:
-

Платено- плащането е оторизирано и осъществено през системата на Банка ДСК.

-

-

Заявено- плащането е замразено за период от 30 мин, поради невъзможност да бъде потвърдено от
Банка ДСК. След изтичането на 30 минутния период, същото бива отчетено като Грешка или Платено.
При статут Грешка, то трябва да бъде повторено.
Грешка при извършване на транзакцията - плащане по задължения на ДЗЛ не са осъществени.
Необходимо е да бъдат повторени.

За всяка успешно реализирана транзакция със статус ПЛАТЕНО, може плащането да бъде проследено
чрез бутон СПРАВКА:

Справката за всяко успешно реализирано плащане съдържа подробна информация за плащането.
Системата позволява то да бъде запазено като файл в MS Excel или отпечатано на принтер:

