03 Закон за корпоративното подоходно облагане
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 корпоративното подоходно облагане
03
закон
Този закон урежда облагането на:
1. печалбата на местните юридически лица;
2. печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително
организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и
от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
3. (доп. ‐ ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) печалбата на чуждестранните
юридически лица от място на стопанска дейност в Република България или от
разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност;
4. доходите, посочени в този закон, на местни и чуждестранни юридически лица от
източник в Република България;
5. разходите, посочени в част четвърта;
6. дейността на организаторите на хазартни игри;
7. приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на
движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия;
8. дейността от опериране на кораби на лицата, осъществяващи морско търговско
корабоплаване. [чл. 1]
чл. 60, чл. 84, т. 3 от Конституцията на Република България
Народно събрание на Република България
ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г.
01.01.2007 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
8
през настоящата година (2010):
0
през изследваната година (2009):
3
Държавен вестник, брой:
Година:
52, 108, 110
2007
69, 106
2008
32, 35, 95
2009
Части:
Глави:
Раздели:
6
35
Приложение № 3 към чл. 137, т. 1
Приложение № 4 към чл. 137, т. 3
Изпълнителен директор на Националната агенция за приходите
Националната агенция за приходите

Забележка:

Членове:
278

Министър на финансите
Министерство на финансите
Териториални дирекции на Националната агенция за приходите

Данъчно‐осигурителен процесуален кодекс
Административнопроцесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ към
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:
чл. 202, ал. 5
Данъчно‐осигурителен процесуален
кодекс
чл. 232, ал. 2
чл. 209, ал. 5
Административнопроцесуален кодекс
чл. 2, ал. 2
чл. 8
Кодекс за социалното осигуряване
1

чл. 1, т. 2
чл. 1, т. 7
чл. 2, ал. 1, т. 4
чл. 5, ал. 4, т. 2
чл. 83, ал. 2, т. 2
чл. 116, ал. 1
чл. 116а, ал. 1
чл. 118, ал. 2
чл. 119, ал. 1
чл. 119, ал. 2
чл. 119, ал. 3
чл. 120, ал. 1
чл. 120, ал. 2
чл. 120, ал. 3
чл. 122, ал. 1
чл. 122, ал. 2
чл. 123, т. 2
чл. 124, ал. 2
чл. 132, ал. 2
чл. 161, ал. 1
чл. 172, ал. 1
чл. 248
чл. 249, ал. 2
чл. 249, ал. 3
чл. 255, т. 1
чл. 2, ал. 1, т. 3
чл. 2, ал. 1, т. 4
чл. 42, ал. 1
чл. 205
чл. 9
чл. 89, ал. 5
чл. 10, ал. 1
чл. 10, ал. 2
чл. 10, ал. 3
чл. 31, ал. 1, т. 5
чл. 26, ал. 3
чл. 26, ал. 4
чл. 26, т. 10
чл. 28, ал. 4
чл. 47, ал. 1
чл. 47, ал. 3, т. 2
чл. 61 т. 4
чл. 209, ал. 1, т. 5
чл. 209, ал. 2, т. 2
чл. 265
чл. 266
чл. 27, ал. 2, т. 1
чл. 47а, ал. 4, т. 2
чл. 175
чл. 31, ал. 1, т. 2
чл. 31, ал. 1, т. 3
чл. 31, ал. 1, т. 3
чл. 31, ал. 1, т. 3
чл. 31, ал. 1, т. 7
чл. 178, ал. 1
чл. 31, ал. 1, т. 9
чл. 31, ал. 1, т. 14

чл. 1
чл. 1
чл. 1, ал. 3
чл. 1
чл. 264
чл. 265
чл. 264
чл. 15
чл. 264
чл. 15
чл. 264
чл. 263ж, ал. 2
чл. 263ж, ал. 2
чл. 62, ал.3
чл. 15

Търговски закон

чл. 273, ал. 1
чл. 264, чл. 15
чл. 1
чл. 1
чл. 1
Закон за данъците върху доходите на
физическите лица

Закон за лихвите върху данъци, такси и
други подобни държавни вземания
Закон за счетоводството
чл. 1, ал. 2
Закон за данък върху добавената
стойност
чл. 177
чл. 79, ал. 3

чл. 182
чл. 185
Закон за дружествата със специална
инвестиционна цел

чл. 29

Закон за социално подпомагане
Закон за закрила на детето
Закон за народната просвета
Закон за лечебните заведения
Закон за интеграция на хората с
увреждания
Закон за защита при бедствия
Закон за меценаството
2

чл. 31, ал. 3
чл. 55, ал. 6

глава пета,
раздел ІІ

чл. 86, ал. 1

Закон за държавния бюджет
Закон за публичното предлагане на
ценни книжа

чл. 174
Чл. 177, ал. 3
чл. 187, ал. 1
чл. 188, ал. 3
чл. 189, ал. 2
чл. 189, ал. 3
чл. 219, ал. 3
чл. 226, ал. 1
чл. 233, ал. 1, т. 2
чл. 234, ал. 1
чл. 241, ал. 1
чл. 271

Закон за насърчаване на заетостта
глава четвърта
чл. 9
чл.9

чл. 81, ал. 2

чл. 278, ал. 2
Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС
(конвенции,
договори, харти и
др.):
Актове от правото
на ЕС

Правно основание в
изследвания акт:

Препращащ към
чл.:

№

Наименование

Правно
основание

1.

Директива
2001/86/ЕО на
Съвета за
допълнение на
Устава на
Европейското
дружество по
отношение на
участието на
заетите лица
Директива
2003/72/ЕО на
Съвета за
допълнение на
Устава на
Европейското
кооперативно
дружество
относно
участието на
работниците и
служителите
Регламент (ЕО)
№ 2157/2001 на
Съвета от 8
октомври 2001

2.

3.

Закон за енергийната ефективност

Закон за кооперациите
Закон за държавните помощи

Закон за хазарта

Закон за административните
нарушения и наказания
Наименование на свързания акт:

Препращащ към
чл.

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

§ 2 от ДР

да

§ 2 от ДР

да

чл. 3, ал. 1, т. 2
чл. 152, т. 1
чл. 152, т. 2
чл. 152

чл. 8
чл. 8
чл. 8
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година
относно Устава
на
Европейското
дружество
4.

5.

6.

7.

8.

Регламент (ЕО)
№ 1435/2003 на
Съвета от 22
юли 2003
година
относно устава
на
Европейското
кооперативно
дружество
Регламент (ЕО)
№ 104/2000 на
Съвета относно
общата
организация на
пазарите на
рибни продукти
и продукти от
аквакултури
Регламент (ЕО)
№ 1407/2002 на
Съвета относно
държавните
помощи за
въгледобивната
промишленост
Регламент (ЕО)
№ 1535/2007 на
Комисията от 20
декември 2007
г. за прилагане
на членове 87 и
88 от Договора
за създаване на
Европейската
общност към
помощите de
minimis в
сектора на
производството
на
селскостопански
продукти
Регламент (ЕО)
№ 1998/2006 на
Комисията от 15
декември 2006
г. за прилагане
на членове 87 и
88 от Договора
към
минималната
помощ

чл. 3, ал. 1, т. 2
чл. 152, т. 1

чл. 152, т. 2

чл. 182, ал. 2, т.1

чл. 182, ал. 2, т.4

чл. 189б, ал. 4

§ 1, т. 31 от ДР

§ 1, т. 45

чл. 2

4

9.
Договор за
създаване на
Европейската
общност
Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

Абревиатури:

чл. 182, ал.1, т. 1
чл. 182, ал.2, т. 2
чл. 182, ал.2, т. 3
чл. 189, ал.3, т. 2
чл. 189, ал. 5
чл. 189б, ал. 4

Приложение 1
Приложение І
Приложение І
чл. 88, ал. 3
чл. 88, ал. 3
чл. 87, § 1

Правно
основание

Прилагащ текст
чл.

Министър на финансите
№

Наименование

1.

НАРЕДБА № 7 от
9.07.2003 г. за
условията и
реда за
издаване и
отнемане на
разрешение за
извършване на
дейност като
оператор на
ваучери за
храна и
осъществяване
дейност като
оператор
Издадена от
министъра на
труда и
социалната
политика и
министъра на
финансите, обн.,
ДВ, бр. 66 от
25.07.2003 г., в
сила от
25.07.2003 г.,
изм. и доп., бр.
87 от 3.10.2003
г., изм., бр. 6 от
19.01.2007 г., в
сила от
1.01.2007 г.,
изм. и доп., бр.
1 от 6.01.2009 г.,
в сила от
6.01.2009 г., бр.
7 от 26.01.2010
г., в сила от
26.01.2010 г.

НРЛ
РЛ
ПЛ
ФРПЛ
ПРЛ
ПК1
ПК2
СК1

Задължен орган:
Министър на
финансите

чл. 209, ал. 6

Непризнати разходи за лихви
Разходи за лихви
Общ размер на приходите от лихви
Счетоводен финансов резултат преди всички разходи и
приходи от лихви
Признати разходи за лихви
Привлечен капитал към 1 януари на текущата година
Привлечен капитал към 31 декември на текущата година
Собствен капитал към 1 януари на текущата година
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СК2
ГДА
ДАС
ГДАН

Бележки и общи
коментари по
закона:

Собствен капитал към 31 декември на текущата година
Годишна данъчна амортизация
Данъчна амортизируема стойност
Годишна данъчна амортизационна норма
Броят на месеците от годината, през които се начислява
М
данъчна амортизация
Частта от данъчната загуба на данъчно задълженото лице
А
за годинаната, разпределена за съответния източник
(чужда държава или страната)
Данъчната загуба на данъчно задълженото лице за
Б
годината
Данъчната загуба, формирана от съответния източник
В
(чужда държава или страната)
Сборът от данъчните загуби, формирани от всички
Г
източници (чужди държави и страната)
Без да са посочени изрично в разпоредби на ЗКПО, като свързани актове от правото
на ЕС са идентифицирани още:
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно
облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави‐членки
ДИРЕКТИВА 2003/49/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно общата система на
данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от
различни държави‐членки
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:

6

