01 Закон за данък върху добавената стойност
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:
Основание за
приемане на
акта:
Орган
приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:
Прилагащ орган:
Други органи по
прилагане на
акта:
Административн
и структури:
Консултативни
органи:
Други
организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални
актове:

Закон за данък върху добавената стойност
01
закон
Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС).[чл. 1]
чл. 60, чл. 84, т. 3 от Конституцията на Република България

Народно събрание на Република България

ДВ, бр. 63 от 04.08.2006 г.
01.01.2007 г (деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република
България към Европейския съюз)
Общ бр. изменения, в т.ч:
14
през настоящата година (2010):
0
през изследваната година (2009):
4
Държавен вестник, брой:
Година:
Забележка:
86, 105, 108
2006
37, 41, 52, 59, 108, 113,
2007
106,
2008
12, 23, 74, 95
2009
Части:
Глави:
Раздели:
Членове:
9
26
193
Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1
Приложение № 2 към глава деветнадесета „а”
Национална агенция за приходите
Изпълнителен директор на Национална агенция за приходите
Министър на финансите

Данъчно‐осигурителния процесуален кодекс
Административнопроцесуалния кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
към чл.:
чл. 74, ал. 3, т. 3
чл. 82
Данъчно‐осигурителен процесуален
кодекс
чл. 91, ал. 4
чл. 92, ал. 8
чл. 114, ал. 3
чл. 93, ал. 1, т. 4
чл. 94, ал. 1
чл. 80, ал. 1
чл. 101, ал. 3
чл. 102, ал. 4
чл. 114, ал. 1, т. 5
чл. 84
чл. 114, ал. 1, т. 8
чл. 84
чл. 125, ал. 7
чл. 131, ал. 1
чл. 131, ал. 3
чл. 131, ал. 4
чл. 250, ал. 3
или чл. 254,
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чл. 133, ал. 3
чл. 168, ал. 2
чл. 169, ал. 1, т. 1
чл. 176, т. 1
Чл. 177, ал. 2
чл. 131, ал. 1
чл. 166, ал. 10
чл. 167, ал. 3
чл. 186, ал. 4
чл. 188
чл. 31, т. 9
чл. 47
чл. 70, ал. 1, т. 6
чл. 10, ал. 1, т. 1
чл., ал. 1, т. 2
чл. 74, ал. 3, т. 1
чл. 74, ал. 3, т. 2
чл. 27, ал. 1, т. 2
чл. 31, т. 8
чл. 35
чл. 39, т. 1
чл. 39, т. 1
чл. 40, т. 1
чл. 40, т. 2
чл. 41, т. 1, буква „а”
чл. 41, т. 1, буква „а”
чл. 41, т. 1, буква „б”
чл. 41, т. 4
чл. 41, т. 4
чл. 42, т. 1
чл. 43
чл. 45, ал. 5, т. 1
чл. 46, ал. 1, т. 6
чл. 46, ал. 1, т. 6
чл. 48
чл. 49, т. 2
чл. 74, ал. 1
чл. 76, ал. 2, т. 1
Чл. 76, ал. 3
чл. 80, ал. 2, т. 6
чл. 93, ал. 1, т. 1
чл. 103, ал. 2
чл. 111, ал. 1, т. 1
чл. 79, ал. 6
чл. 111, ал. 1, т. 2
чл. 80, ал. 2, т. 1

ал. 7
чл. 8
чл. 84
чл. 117 ‐ 120
Граждански процесуален кодекс
Администратинопроцесуален кодекс

глава девета

чл. 285
глава
шестнадесета
чл. 15 или 60

чл. 120, ал. 1

Кодекс на търговското
корабоплаване
Кодекс за застраховането
Кодекс на труда
Търговски закон

Закон за устройството на
територията
Закон за гражданското
въздухоплаване
Закон за безмитната търговия
Закон за здравето
Закон за лечебните заведения
Закон за социално подпомагане
Закон за народната просвета
Закон за професионалното
образование и обучение
Закон за висшето образование
Закон за физическото възпитание и
спорта
Закон за юридическите лица с
нестопанска цел
Закон за закрила и развитие на
културата
Закон за вероизповеданията
Закон за устройство на територията
Закон за публичното предлагане на
ценни книжа
Закона за пазарите на финансови
инструменти
Закон за хазарта
Закон за пощенските услуги
Закон за счетоводството

Закон за корпоративното подоходно
облагане
Закон за акцизите и данъчните
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чл. 113, ал. 3, т. 7, буква „б”
чл. 113, ал. 3, т. 7, буква „в”
чл. 114, ал. 6, т. 1
чл. 131, ал. 1
чл. 131, ал. 1
чл. 166, ал. 3, т. 2
чл. 166, ал. 4
чл. 166, ал. 5
чл. 193, ал. 1

чл. 9

чл. 60
чл. 9

чл. 166, ал. 5
Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

Правно основание в
изследвания акт:
чл. 59, ал. 4

(конвенции,
договори, харти и
др.):

чл. 59, ал. 4

Актове от
правото на ЕС

№

Наименование

Правно
основание

1.

Директива 2008/8/ЕО
на Съвета от 12
февруари 2008 г. за
изменение на
Директива
2006/112/ЕО по
отношение на мястото
на доставка на услуги
(OB, L 44 /11 от 20
февруари 2008 г.)
Директива
2008/117/ЕО на Съвета
от 16 декември 2008 г.
за изменение на
Директива
2006/112/ЕО относно
общата система на
данъка върху
добавената стойност с
цел борба с данъчните
измами, свързани с
вътреобщностните
сделки (OB, L 14 /7 от
20 януари 2009 г.).
Директива 2007/74/ЕО
на Съвета от 20
декември 2007 г.
относно
освобождаването от
данък върху
добавената стойност и
акциз на стоки,
внасяни от лица,

§ 1а, т. 1 от ДР
чл. 21

2.

3.

Препращащ
към чл.:

складове
Закон за данъците върху доходите на
физическите лица
Закон за електронния документ и
електронния подпис
Закон за особените залози
Закон за кредитните институции
Закон за независимия финансов одит
Закон за държавните помощи
Закон за административните
нарушения и наказания
Правилник за прилагане на Закона за
държавните помощи
Наименование на свързания акт:
Виенска конвенция за
дипломатическите отношения
Виенската конвенция за консулските
отношения
Препращащ към
чл.

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)
да

чл. 1, т. 1, т. 2 и
т. 3

§ 1а, т. 2 от ДР

да

§ 17 от ДР на
ЗИД на ЗДДС

да

3

4.

5.

6.

7.

8.

пътуващи от трети
страни (ОВ, L 346/6 от
29 декември 2007 г.)
Директива 76/308/ЕИО
на Съвета от 15 март
1976 г. за
взаимопомощ за
възстановяване на
вземания във връзка с
определени налози,
митнически сборове,
данъци и други мерки
и Регламент (ЕО) №
1798/2003 на Съвета от
7 октомври 2003 г.
относно
административното
сътрудничество в
областта на данъка
върху добавената
стойност
Препоръка
1994/820/ЕО на
Комисията от 19
октомври 1994 г.
относно правните
аспекти на
електронния обмен на
данни.
Директива 2006/69/ЕО
на Съвета от 24 юли
2006 година за
изменение на
Директива 77/388/ЕИО
по отношение на
някои мерки за
опростяване на
процедурата за
начисляване на данък
добавена стойност и за
подпомагане на
борбата срещу
избягване на данъчно
облагане, и за отмяна
на някои решения за
предоставяне на
дерогации
Регламент (ЕО) №
1998/2006 на
Комисията за
прилагане на членове
87 и 88 от Договора
към минималната
помощ
Регламент (ЕО) №
1798/2003 на Съвета от
7 октомври 2003 г.
относно
административното

§ 1, т. 63 от ДР

не

§ 1, т. 58 от ДР

чл. 2

чл. 10
чл. 27
чл. 71
чл. 81
чл. 131
чл. 132

чл. 1, параграф 2
чл. 1, параграф 3
чл. 1, параграф 5
чл. 1, параграф 4
чл. 1, параграф 7
чл. 1, парграф 2

не

не

чл. 163а

чл. 1, параграф 7

чл. 166, ал. 1,
т. 4

§ 1, т. 63 от ДР
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Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането:

сътрудничество в
областта на данъка
върху добавената
стойност
Министър на финансите

№

Наименование

1.

Правилник за
прилагане на Закона за
данък върху
добавената стойност
(обн., ДВ, бр. 76 от
15.09.2006 г.)
Наредба № H‐9 от
16.12.2009 г. за
възстановяването на
данъка върху
добавената стойност
на данъчно задължени
лица, неустановени в
държавата членка по
възстановяване, но
установени в друга
държава ‐ членка на
Общността (издадена
от министъра на
финансите, обн., ДВ,
бр. 101 от 18.12.2009
г., в сила от 1.01.2010
г.)
Наредба № Н‐10 от
24.08.2006 г. за
възстановяване на
платен данък върху
добавената стойност
на чуждестранни лица,
които не са установени
на територията на
Общността (Издадена
от министъра на
финансите, обн., ДВ,
бр. 77 от 19.09.2006 г.,
в сила от деня на
влизане в сила на
Договора за
присъединяване на
Република България
към Европейския съюз
‐ 1.01.2007 г.)
Наредба № Н‐12 от
24.08.2006 г. за
възстановяване на
платен данък върху
добавената стойност
на данъчно
незадължени
физически лица, които

2.

3.

4.

Правно
основание
чл. 175, ал. 1

чл. 81, ал. 2

Прилагащ текст
чл.

Задължен орган:
Изпълнителен
директор на
„Национална
агенция за
приходите”
Директорът на
Териториалната
дирекция на
Национална
агенция за
приходите ‐
София, или
упълномощен от
него орган по
приходите

Териториаленият
директор на
Териториална
дирекция по
приходите ‐
София, или
упълномощено от
него лице
чл. 81, ал. 1, т.
1 и ал. 2

чл. 81, ал. 1, т.
3 и ал. 2

Териториалният
директор на
Териториална
дирекция на
Националната
агенция за
приходите ‐
София, или
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5.

6.

Абревиатури:

Бележки и общи
коментари по
закона:

не са установени на
територията на
Общността (Издадена
от министъра на
финансите, обн., ДВ,
бр. 75 от 12.09.2006 г.,
в сила от деня на
влизане в сила на
Договора за
присъединяване на
Република България
към Европейския съюз
‐ 1.01.2007 г.)
Наредба № Н‐18 от
13.12.2006 г. за
регистриране и
отчитане на продажби
в търговските обекти
чрез фискални
устройства (издадена
от министъра на
финансите, обн., ДВ,
бр. 106 от 27.12.2006
г., в сила от деня на
влизане в сила на
Договора за
присъединяване на
Република България
към Европейския съюз
‐ 1.01.2007 г)
Наредба № Н‐14 от
27.09.2006 г. за
възстановяване на
данък върху
добавената стойност и
акциз на
дипломатически
представителства,
консулства,
представителства на
междуправителствени
организации и
членовете на техния
персонал (издадена от
министъра на
финансите и
министъра на
външните работи,
обн., ДВ, бр. 82 от
10.10.2006 г.)

упълномощен от
него орган по
приходите

Органите на
Национална
агенция за
приходите и
Българския
институт по
метрология
чл. 118, ал. 4

чл. 174, ал. 2

Директор на
дирекция
"Държавен
протокол" на
МВнР, съответно
Министър на
външните работи
Териториалният
директор на
Териториална
дирекция по
приходите ‐
София, или
упълномощен от
него орган по
приходите

ДДС
Данък върху добавената стойност
ДД
Дължим данък
ПДК
Размер на ползвания данъчен кредит
БГ
Брой на годините
К
Коефициент
Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО ‐ отразено в разглежданата консолидирана версия на Директива
2006/112/ЕО
Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г.за изменение на Директива
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2006/112/ЕО ‐ ‐ отразено в разглежданата консолидирана версия на Директива
2006/112/ЕО
Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 г. за взаимопомощ за
възстановяване на вземания във връзка с определени налози, митнически сборове,
данъци и други мерки и Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г.
относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената
стойност е отменена с Директива 2008/55/ЕО на Съвета от 26 май 2008 година
относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози,
мита, данъци и други мерки (кодифицирана версия)
Директива 2006/69/ЕО на Съвета от 24 юли 2006 година за изменение на Директива
77/388/ЕИО по отношение на някои мерки за опростяване на процедурата за
начисляване на данък добавена стойност и за подпомагане на борбата срещу
избягване на данъчно облагане, и за отмяна на някои решения за предоставяне на
дерогации ‐ отменена с Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година
относно общата система на данъка върху добавената стойност
Без да са посочени изрично в разпоредби на ЗКПО, като свързани актове от правото
на ЕС са идентифицирани още:
ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата
система на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2008/9/ЕО НА СЪВЕТА от 12 февруари 2008 година за определяне на
подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност,
предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в
държавата‐членка по възстановяване, но установени в друга държава‐членка
Препоръки от
общ характер:
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