02 Закон за данъците върху доходите на физическите лица
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:
Административни
структури:
Консултативни
органи:
Други организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални
актове:

Закон за данъците върху доходите на физическите лица
02
закон
Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност
като едноличен търговец. [чл. 1]
чл. 60, чл. 84, т. 3 от Конституцията на Република България
Народно събрание на Република България
Обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г.
1.01.2007 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
52, 64, 113
28, 43, 106
25, 32, 35, 41, 82, 95, 99
16, 49
Части:
Глави:
6
15

15
2
7
Година:
2007
2008
2009
2010
Раздели:

Забележка:

Членове:
86

Националната агенция за приходите
Министър на Финансите
Изпълнителен директор на Националната агенция за приходите
Териториални дирекции на Националната агенция за приходите
Министерство на вътрешните работи
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
изследвания акт:
9(2)

Препращащ към
чл.:
7(1)

22(1) т.1
13 (1) т. 2
13(1) т.15
22(1) т.1
13(1) т. 15
22(1) т.1
13(1) т.15, т. 17
13(1) т. 17
13(1) т. 20
13(1) т. 27
13(5)
26(7)
29
43(8)
47
50 (7)
51 (1)

Наименование на свързания акт:
Закон за счетоводството

Закон за управление на отпадъците
Закон за интеграция на хората с
увреждания
29
Закон за закрила на детето
Закон за семейни помощи за деца
Семеен кодекс
Закон за хазарта
Закон за кооперациите
Търговски закон

1

65 (5)
14(4), 16(2)
26(2) т. 2
29 т. 2
39(1)
40(1)
50(1) т. 2
16(2)
24(2) т.1
24(2) т.9
26(1)
26(2) т. 1
26(3)
26(5)
27(5) т. 1
27(6)
35 т. 6
37а(2)
38(5)
43(8)
47
48(6)
50(7)
62
71
73 (4)
77
22(1) т.1
22(1) т.1
22(1) т.1
22(1) т.1
20
24(2)
25(1), (2)
28(1)
28(2)
30
42(2)
43(5)
45(3)
73(1)
24(2) т.1
24(2) т.8
24(2) т.1
24(2) т.1
24(2) т.4
24(2) т.7
24(2) т.8
24(2) т.16
24(2) т.1
24(2) т.1
24(2) т.4

265
Закон за местните данъци и такси

Закон за корпоративното подоходно
облагане

глава
деветнадесета,
раздел II

189б

162
21(2) т. 1 – 3

§ 9 ПЗР
Част първа, 40(4)

Закон за здравето
Закон за социално подпомагане
Закон за народната просвета
Закон за меценатството
Кодекс за социално осигуряване

5(10)
285
200, 216(1) т. 1,2,
(2), (3), 222(2), (3),
226(3)
224(1) т. 3, 286(1)
т. 1, т. 2

226в(1), 298а
227, 229,232
226з, 298а
74(2) т. 1
‐
‐

Кодекс на труда

Закон за отбраната и въоръжените сили
на Република България

Закон за Държавна агенция
"Национална сигурност”

2

24(2) т.7
24(2) т.8
24(2) т.16
24(2) т.1

81
74(4), 117
76(1)

24(2) т.1
24(2) т.1
24(2) т.4
24(2) т.7
24(2) т.8
24(2) т.16
24(2) т.8
24(2) т.8
25(1)
25(2)
28(1)
30
32
36
42(2)
37а(5)
78 (2)

Закон за съдебната власт
Закон за държавния служител

Закон за здравното осигуряване

Глава
шестнадесета
Глава
шестнадесета

79 (2)

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

204(1)
‐
210
204(4), 252
204(5)
225, 277(3), 354
78, 81б(4), чл.
82(5), 85(5),
104(3), (4), 106(3)

Закон за гражданското въздухоплаване
Закон за изпълнение на наказанията и
задържането под стража
Закон за Министерството на
вътрешните работи

85(3)
86
Правно основание в
изследвания акт:
13(1) т. 25

Препращащ към
чл.:

Данъчно‐осигурителен процесуален
кодекс

Закон за административните нарушения
и наказания
Наименование на свързания акт:
Виенска конвенция за
дипломатическите отношения

(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

№

Наименование

1.

Директива
90/434/ЕИО на
Съвета относно
общата схема за
данъчно облагане,
приложима спрямо
сливанията,
разделянията,
прехвърлянията на
активи и замените
на акции по
отношения на
дружества от
различни държави
членки
Директива
2003/48/ЕО на
Съвета относно

2.

Правно
основание

Препращащ към
чл.

§2
Допълнителни
разпоредби

§2
Допълнителни
разпоредби

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

да

член 14, Параграф
1
член 14, Параграф

да

3

данъчното
облагане на доходи
от спестявания под
формата на
лихвени плащания
Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

№

Наименование

1.

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., доп.,
бр. 7 от 23.01.2007
г., в сила от
1.01.2007 г., изм.,
бр. 79 от 2.10.2007
г., изм. и доп., бр.
77 от 29.09.2009 г.,
в сила от
29.09.2009 г., бр. 49
от 29.06.2010 г., в
сила от 29.06.2010
г.
2. НАРЕДБА № Н‐8 от
29.12.2005 г. за
съдържанието,
сроковете, начина
и реда за подаване
и съхранение на
данни от
работодателите,
осигурителите за
осигурените при
тях лица, както и от
самоосигуряващите
се лица
Издадена от
министъра на
финансите, обн.,
ДВ, бр. 1 от
3.01.2006 г., в сила
от 1.01.2006 г., изм.

2
член 14, Параграф
4

Правно
основание
118(2),(4) ЗДДС и
9(1) ЗДДФЛ

5(6) Кодекса за
социално
73(6) ЗДДФЛ
39(1), 40(5) т. 2
Закона за
здравното
осигуряване

Прилагащ текст чл.

Задължен орган:
органите на НАП и
Българския
институт по
метрология

Националната
агенция за
приходите
Националния
осигурителен
институт

4

и доп., бр. 7 от
23.01.2007 г., в сила
от 1.01.2007 г., бр. 8
от 25.01.2008 г., в
сила от 1.01.2008 г.,
бр. 3 от 13.01.2009
г., в сила от
1.01.2009 г., бр. 1 от
5.01.2010 г., в сила
от 1.01.2010 г.,
попр., бр. 2 от
8.01.2010 г., изм. и
доп., бр. 11 от
9.02.2010 г.
Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по
закона:

Директива 90/434/ЕИО на Съвета относно общата схема за данъчно облагане, приложима
спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по
отношения на дружества от различни държави членки е отменена с Директива
2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно
облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на
активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави‐членки,
както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава‐членка

Препоръки от общ
характер:

5

