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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ И ВЪВ ВАЛУТА
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В сила от 01.07.2012 г.
Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г.
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
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ПОСТАНОВИ:
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Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени задължения, както
следва:
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1. за задължения в левове - основният лихвен процент на Българската народна банка, в сила от 1 януари,
съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента;
2. за задължения в евро - лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка по основните
операции по рефинансиране, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента;
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3. за задължения в други валути - едномесечният Либор за съответния вид валута, в сила от 1 януари,
съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента; за валути, за които не се котира Либор, се
прилага лихвеният процент по т. 2.
(2) Дневният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния
размер, определен в ал. 1.
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(3) Лихвените проценти по ал. 1, в сила от 1 януари на текущата година, са приложими за първото
полугодие на съответната година, а лихвените проценти, в сила от 1 юли, са приложими за второто
полугодие.
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Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 72 на Министерския съвет от 1994 г. за определяне на законната лихва по
просрочени задължения в левове и във валута (обн., ДВ, бр. 33 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1995 г. и бр.
15 от 2000 г.).

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Коментари във форума: Законна лихва - промяна на методиката за определяне
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