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1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?
Dobânda legală este reglementată în Republica Bulgaria, însă legislația în vigoare nu conține nicio definiție a acestui termen.
Conform doctrinei, „dobândă legală” este dobânda prevăzută de lege, nu cea convenită. Dobânda legală pentru întârzierea efectuării plăților (penalități de
întârziere) se aplică atunci când o obligație pecuniară este onorată cu întârziere. În caz de neplată a unei obligații pecuniare, creditorul are întotdeauna
dreptul la despăgubiri, calculate la rata dobânzii legale începând cu prima zi de întârziere [a se vedea articolul 86 alineatul (1) prima teză din Legea privind
obligațiile și contractele (ZZD)].
2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?
În temeiul articolului 86 alineatul (1) din Legea privind obligațiile și contractele, în cazul în care nu își respectă o obligație pecuniară, debitorul trebuie să
plătească penalități egale cu rata dobânzii legale începând cu prima zi de întârziere. Rata dobânzii legale este stabilită de Consiliul de Miniștri.
Articolul 294 alineatul (1) din Legea privind comerțul (TZ) prevede că între comercianți se aplică dobânzi, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.
În temeiul articolului 86 alineatul (2) din Legea privind obligațiile și contractele și în scopul transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48 din 23 februarie 2011, p. 1), Consiliul de
Miniștri a adoptat Decretul nr. 426 din 18 decembrie 2014 (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015) care stabilește rata legală a dobânzii la plățile cu scadența
depășită. Rata anuală a dobânzii legale pentru plățile cu scadența depășită este rata de bază a Băncii Naționale a Bulgariei aplicabilă la data de 1 ianuarie
sau 1 iulie a anului în curs, la care se adaugă 10 puncte procentuale. Rata zilnică a dobânzilor legale pentru plățile cu scadența depășită este de 1/360 din
rata anuală. Pentru prima jumătate a anului se aplică rata dobânzii în vigoare la 1 ianuarie, iar pentru a doua jumătate a anului, rata dobânzii în vigoare la 1
iulie.
3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?
Banca Națională a Bulgariei publică rata de bază pentru perioada în cauză utilizând o metodologie stabilită de Consiliul de administrație și o publică în
Monitorul Oficial al Republicii Bulgaria. Rata de bază și modificările aduse acesteia se publică pe site-ul Băncii Naționale a Bulgariei: http://www.bnb.bg/. Pe
acest site web se publică și metodologia de stabilire a ratei de bază.
Articolul 10 alineatul (3) din Legea privind obligațiile și contractele prevede că dobânzile la penalitățile de întârziere (dobânda compusă) se calculează
respectându-se normele Băncii Naționale a Bulgariei. Aceste norme nu se publică.
Articolul 294 alineatul (2) din Legea privind comerțul prevede că se plătește dobândă la dobândă numai dacă părțile au convenit astfel.
4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?
Informațiile privind rata de bază și modificările aduse acesteia sunt disponibile în limbile engleză și bulgară pe site-ul Băncii Naționale a Bulgariei:
http://www.bnb.bg/.
Legea privind obligațiile și contractele, Legea privind comerțul și celelalte acte juridice menționate mai sus sunt disponibile în limba bulgară la adresa: www.
lex.bg.
Legea privind obligațiile și contractele, Legea privind comerțul și Decretul Consiliului de Miniștri nr. 426 din 18 decembrie 2014 de stabilire a ratei dobânzii
legale pentru plățile cu scadența depășită sunt, de asemenea, disponibile în limba bulgară, la adresa: www.tita.bg.
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