Не трябва да се иска актуално състояние, ако сте регистриран в Търговския
регистър и сте посочили ЕИК номер. Това е текстът на закона:

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

В сила от 01.01.2008 г.

Идентификационен код
Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията определя
единен идентификационен код, наричан по-нататък "ЕИК", задължителен за търговците
и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския
регистър както и в случаите по глава втора "а".
(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2017 г.) Начинът за формиране на ЕИК за
връзка с европейската платформа се определя с акт за изпълнение на Европейската
комисия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Агенцията определя персонален
идентификационен код, наричан "ПИК", задължителен за други лица и структури, за
които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 22 от
2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Идентификационният код по ал. 1 и 3 се определя при
първоначалното вписване в търговския регистър и остава непроменен до заличаването.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Начинът за
формиране на идентификационният код по ал. 4 се определя с наредбата по чл. 31.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила
от 01.07.2014 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Ако е
посочен идентификационен код, съдът, държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено
упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени
услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на
обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове,
обявени в търговския регистър. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7
от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение
първо.
Нарушения и глоби
Чл. 40. (1) Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или
не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000
лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
(3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не
представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 и 2 всеки месец
до извършване на действията.
(4) С глобите по ал. 1 и 3 се наказва и длъжностно лице от агенцията, което, след като е
длъжно, не извърши необходимото вписване, заличаване или обявяване в търговския
регистър или не постанови отказ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2017 г.) За нарушение на чл. 23, ал. 6
виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.

