Новости в АПИС ПРАВО през м. декември 2017 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Нови закони:





ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН

за
за
за
за

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
държавния бюджет на Република България за 2018 г.
концесиите

Изменени закони:























ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС за социално осигуряване
КОДЕКС на труда
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за чужденците в Република България

Отменени закони:



ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за публично-частното партньорство

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове
Нови подзаконови актове:
Постановления:




ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 от 08.12.2017 г. за определяне размера на линията на
бедност за страната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на
гарантирания минимален доход
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната
работна заплата за страната



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2018 г.

Правилници:



ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на
строителя
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на културата

Наредби:



НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала
НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 15.12.2017 г. за реда на водене Регистъра за научната дейност в
Република България

Заповеди:










ЗАПОВЕД № ЗМФ-1203 от 12.12.2017 г. за одобряване на образци на данъчни
декларации по Закона за местните данъци и такси
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1255 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Годишна
данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни
и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1259 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Годишна
данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на
бюджетните предприятия
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1260 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Годишна
данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия
годишен корпоративен данък
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1261 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на справка по чл.
73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1262 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на декларация по
чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1263 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на нови образци на
годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1264 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на декларация по
чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване
на данъчно облекчение за деца с увреждания
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1266 от 19.12. 2017 г. и № 1016-40-1282 от 15.12.2017 г. за
утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход
по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна
декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Други:






СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2017 г.
СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“
през 2017 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 12.12.2017 г. по конституционно дело № 6 от 2017 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 12.12.2017 г. по конституционно дело № 8 от 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 10124 от 31.07.2017 г. по административно дело № 12570 от 2016 г.





РЕШЕНИЕ № 754 от 08.12.2017 г. за определяне на дните за религиозни празници на
вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 766 от 12.12.2017 г. за приемане на Списък на средищните детски
градини и училища в Република България
РЕШЕНИЕ № 775 от 14.12.2017 г. за приемане на Списък със защитените детски
градини и защитените училища в Република България

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на финансите

Правилници:




ПРАВИЛНИК за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на
деца"
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция "Митници"
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране

Наредби:






НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското
гражданство
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната
инфраструктура по Закона за пътищата
НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола,
осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на
акцизни стоки

Заповеди:


ЗАПОВЕД № РД-05-926 на НСИ от 1.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на
промишлената продукция – 2016 г.

Тарифи:




ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура"
ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

Други:




ПРАВИЛА за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за
определяне на техния статус
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия
ПРАВИЛА за управление на електроенергийната система

Отменени подзаконови актове:
Правилници:



ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на
строителя

Наредби:




НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания
НАРЕДБА № 16 от 8.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите
НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 4.01.2012 г. за реда за водене на Регистъра на научната дейност
в Република България

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства
Министерство на финансите
Писма и указания



ДДС № 06 от 5.12.2017 г. (№ БНБ-179455/6.12.2017 г.) относно годишното
приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2017 г. и въпроси,
свързани с банковото обслужване през 2018 г.
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1223 от 14.12.2017 г. за определяне размера на индивидуална квота
за предоставяне на ваучери за храна и общия брой на индивидуалните квоти за 2018
г.

Национална агенция за приходите
Писма и указания




УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК
УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК
УКАЗАНИЕ № 20-00-179 от 5.12.2017 г. относно приложение на разпоредбите на
Закона за административните нарушения и наказания и определяне предпоставките за
реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на отстраняване
на несъответствия в подадени данъчни декларации по Закона за данъците върху
доходите на физическите лице и Закона за корпоративното подоходно облагане след
законовия срок за подаването им

Разяснения







РАЗЯСНЕНИЕ № 20-00-345 от 21.09.2017 г. относно възстановяване на надвнесен
корпоративен данък, формиран от авансово направени вноски за предходни години по
ЗКПО
РАЗЯСНЕНИЕ № 53-04-638 от 5.10.2017 г. относно документалната обоснованост за
счетоводни и данъчни цели на покупка на самолетни билети от авиокомпания Ryanair
РАЗЯСНЕНИЕ № 24-28-2029 от 17.10.2017 г. относно приложение на разпоредбата на
чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-2207 от 20.10.2017 г. относно данъчно облагане на доходите от
дейността представител по индустриална собственост, осъществявана от физическо
лице, регистрирано като упражняващо свободна професия по Закона за данъците
върху доходите на физическите лица
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-2321 от 6.11.2017 г. относно ползване на данъчно облекчение
съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и прилагане
на осигурителното законодателство при наемане на безработни лица





РАЗЯСНЕНИЕ № 04-19-492 от 24.10.2017 г. относно данъчното третиране по реда на §
4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху
добавената стойност на предоставянето на ВиК системи и съоръжения от община за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператор
РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-193 от 22.11.2017 г. относно право на приспадане на данъчен
кредит при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително
техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице
дейност

Министерство на отбраната





ЗАПОВЕД № ОХ-1199 от 22.11.2017 г. за обявяване на "Модел за кариерно развитие
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия"
ЗАПОВЕД № ОХ-1230 от 29.11.2017 г. за създаване на организация за подбор,
дългосрочно командироване на военнослужещи и цивилни служители на длъжности в
задгранични представителства на Р България, международни организации или други
международни инициативи извън територията на страната и оперативни процедури
преди, по време и след дългосрочна командировка
ДОКТРИНА на въоръжените сили на Република България

Министерство на здравеопазването


ЗАПОВЕД № РД-01-409 от 1.12.2017 г. за утвърждаване на списък с лекарствени
продукти по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. за реда за получаване и заплащане
на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Министерство на земеделието, храните и горите


ПРАВИЛА за дейността и организацията на работа на Националния съвет по горите

Агенция по обществени поръчки



МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-6 от 24.11.2017 г. относно прилагане на чл. 100 от
ЗОП
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-7 от 24.11.2017 г. относно ограничаване на броя на
обособените позиции при подаване на оферта или възлагане на договор (чл. 46 от
ЗОП)

Висш съдебен съвет
Актове


ПРАВИЛА по прилагането на чл. 234 от ЗСВ при повишаване в по-горен ранг на съдия

НОВОСТИ - АРХИВ

© Апис Европа АД
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