04 Данъчно‐осигурителен процесуален кодекс
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:

Данъчно‐осигурителен процесуален кодекс
04
кодекс
С този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията за данъци и
задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните
вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители. [чл. 1]

Народно събрание на Република България
ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г.
01.01.2006 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
26
през настоящата година (2010):
1
през изследваната година (2009):
4
Държавен вестник, брой:
Година:
30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95, 105
2006
46, 52, 53, 57, 59, 108, 109
2007
36, 69, 98
2008
12, 32, 41, 93
2009
15
2010
Части:
Глави:
Раздели:
5 дяла
29
Приложение към § 19, ал. 1, т. 2
Изпълнителен директор на Националната агенция за приходите
Управител на Национален осигурителен институт
Районни съдилища
Административни съдилища
Върховен административен съд на Република България
Национален архивен фонд

Забележка:

Членове:
280

Национално сдружение на общините в Република България

Административнопроцесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ към
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:
чл. 26
Административнопроцесуален кодекс
чл. 160, ал. 6
чл. 160, ал. 7
чл. 166, ал. 1
чл. 166, ал. 3
чл. 170, ал. 2
чл. 187, ал. 5
чл. 42, ал. 1
Наказателно‐процесуален кодекс
чл. 42, ал. 3
чл. 59
чл. 56, ал. 1
чл. 176
Граждански процесуален кодекс
чл. 180, ал. 1
чл. 181, ал. 2
чл. 181, ал. 3
чл. 191, ал. 1
чл. 191, ал. 2
1

чл. 206, ал. 1
чл. 216, ал. 2
чл. 183, ал. 3
чл. 8, ал. 5
чл. 72, ал. 1, т. 3
чл. 129, ал. 4
чл. 178, ал. 1
чл. 11, ал. 1
чл. 12, ал. 4
чл. 161, ал. 2

чл. 451, 452 и 453,
чл. 459, ал. 1, чл.
508, 509, 512, 513
и 514
чл. 113

Закон за закрила на детето
Закон за адвокатурата
чл. 36
Закон за нотариусите и нотариалната
дейност
Закон за отговорността на държавата за
вреди, причинени на граждани
Закон за Националния архивен фонд

чл. 12, ал. 4
чл. 17, ал. 6
чл. 38, ал. 1
чл. 51
чл. 122, ал. 1, т. 4
чл. 84, ал. 1
чл. 114, ал. 3
чл. 183, ал. 5, т. 3

Закон за счетоводството

чл. 118, ал. 2

чл. 7, ал. 1, т. 4

чл. 143, ал. 4

чл. 52

чл. 143, ал. 4

чл. 35, ал. 1

чл. 143, ал. 4

чл. 133

чл. 143р, ал. 2
чл. 143о, ал. 1, т. 1
чл. 143п, ал. 1, т. 1
чл. 178, ал. 2, т. 1
чл. 183, ал. 5, т. 3
чл. 183, ал. 10
чл. 186, ал. 3

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

Кодекс за социално осигуряване
Закон за местните данъци и такси

Закон за търговския регистър
Закон за данък върху добавената
стойност
Закон за Националната агенция за
приходите
Закон за банките
Закон за пазарите на финансови
инструменти
Закон за публичното предлагане на
ценни книжа
Закон за публичното предлагане на
ценни книжа
Закон за мерките срещу изпирането на
пари
Закон за данъците върху доходите на
физическите лица
Закон за акцизите
Закон за държавните помощи
Закон за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника
Закон за задълженията и договорите
Закон за наследството
Закон за административните нарушения
и наказания
Наименование на свързания акт:

чл. 201, ал. 5

чл. 11

чл. 216, ал. 3
чл. 222, ал. 3
чл. 279, ал. 3
чл. 280, ал. 3
Правно основание в
изследвания акт:

чл. 134 и 135
чл. 51

№

Наименование

Правно основание

Препращащ към
чл.

1.

Договор за
създаване на

чл. 162, ал. 5

чл. 256

чл. 20
Препращащ към
чл.:

(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

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

2

Европейската
общност
2.

не

Директива
2003/48/ЕО на
Съвета от 3 юни
2003 година
относно
данъчното
облагане на
доходи от
спестявания под
формата на
лихвени
плащания

чл. 143м

чл. 143р
чл. 143с
чл. 143т

Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

чл. 7

чл. 4, параграф 2,
параграф 3,
параграф 5
чл. 4, параграф 2
чл. 4, параграф 4
чл. 9

Министър на финансите
№
1.

2.

Наименование
Наредба за реда
за внасяне и
разпределяне на
задължителните
осигурителни
вноски и
вноските за фонд
"Гарантирани
вземания на
работниците и
служителите"
(приета с ПМС №
291 от 28.12.2005
г., обн., ДВ, бр. 1
от 3.01.2006 г., в
сила от 1.01.2006
г.)
НАРЕДБА за
определяне на
границите на
коефициентите за
рентабилност,
ефективност и
финансова
автономност, на
изискванията към
представяните
доказателства,
особените
случаи, методите
и начините за
определяне на
коефициентите и
нетния паричен
поток (приета с

Правно основание

Прилагащ текст чл.

Задължен орган:

чл. 179, ал. 3

Изпълнителен
директор на
Националната
агенция за
приходите

чл. 183, ал. 9

Изпълнителен
директор на
Националната
агенция за
приходите

3

Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по
закона:

ПМС № 85 от
17.04.2006 г.,
обн., ДВ, бр. 35 от
28.04.2006 г.)
3.
Наредба № Н‐9 от
14.08.2006 г. за
реда и начините
за прилагане на
Изпълнителен
методите за
директор на
определяне на
§ 1, т. 10
Националната
пазарните цени
агенция за
(издадена от
приходите
Министъра на
финансите, обн.,
ДВ, бр. 70 от
29.08.2006 г.)
СИДДО
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
Без да са посочени изрично в разпоредби на ДОПК, като свързани актове от правото на
ЕС са идентифицирани още:
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 19 декември 1977 година относно взаимопомощта между
компетентните органи на държавите‐членки в областта на прякото данъчно облагане и
облагане на застрахователните премии (77/799/ЕИО)
ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата
система на данъка върху добавената стойност

Препоръки от общ
характер:

4

