Проект!

Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
(обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86 от 2006 г.; доп., бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на Република България от
2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр.
59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г.; доп., бр. 12 от 2009
г.; изм., бр. 23 и 74 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г.; изм., бр.
100 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от
2011 г., бр. 54 и 94 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2013 г.; изм.,
бр. 30 и 68 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 98 и 101 от 2013 г.; изм., бр. 104 и 109 от 2013 г.,
бр. 1 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 105 и 107 от 2014 г.; доп., бр. 41 от 2015 г.; изм., бр. 79 и
94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2015 г.)
§ 1. Създава се член 176в:
„Обезпечение при доставки на течни горива
Чл. 176в. (1) Регистрирано по този закон лице, което извършва доставки на
течни горива с място на изпълнение на територията на страната, е длъжно да
предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и
неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите, когато за текущия данъчен период:
1. извърши облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и
с обща стойност на данъчните им основи над 25 хил. лв., или
2. общата стойност на данъчните основи на вътреобщностните придобивания на
течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило
вътреобщностните придобивания, надвиши 25 хил. лв., или
3. освободи течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и
данъчните складове на стойност над 25 хил. лв., ако не е възникнало основание за
обезпечение на друго основание.
(2) Обезпечението по ал. 1 е в размер на 20 на сто от данъчната основа на
облагаемите доставки, придобиванията или стойността на течните горива за
предходния данъчен период, но не по-малко от 50 хил. лв. При последващи доставки с
място на изпълнение на територията на страната на течни горива, които са предмет на
вътреобщностно придобиване или са обезпечени при освобождаването им за
потребление, не се предоставя обезпечение от лицето осъществило вътреобщностното
придобиване или освободило течните горива за потребление.
(3) Когато лице по ал. 1 не е извършвало облагаеми доставки или
вътреобщностни придобивания, или не е освобождавало течни горива за потребление
по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност на
доставките/придобиванията/освобождаванията над 25 хил. лв. за предходния данъчен
период, размерът на обезпечението се определя по реда на ал. 2 върху прогнозната
средномесечна данъчна основа на облагаемите доставки/придобиванията на течни
горива или стойността на освободените течни горива, изчислена на базата на 12 месеца,
но не по-малко от 50 хил. лв.
(4) При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне
размера на обезпечението, се предоставя ново обезпечение. Новото обезпечение е в
размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/

придобиванията на течни горива или стойността на освободените течни горива, с които
се надхвърля предоставеното вече обезпечение.
(5) Обезпечението по ал. 1 се предоставя в 7-дневен срок преди:
1.датата на възникване на данъчното събитие на доставката, данъчната основа,
на която надвиши 25 хил. лв., или
2. датата на възникване на данъчното събитие на вътреобщностното
придобиване, данъчната основа, на което надвиши 25 хил. лв., или
3. освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите
и данъчните складове, с което се надвишават 25 хил. лв.
(6) Когато са налице условията по ал. 1, лицето е длъжно да предостави ново
обезпечение не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното
обезпечение. Размерът на новото обезпечение се определя по реда на ал. 2.
(7) Обезпечението се освобождава преди изтичането на едногодишния срок,
когато регистрацията на лицето по този закон е прекратена и няма неуредени
задължения за данък върху добавената стойност. Органът по приходите, установил
основанията за освобождаването, уведомява банката за освобождаването му.
(8) Лицензиран складодържател по смисъла на Закона за акцизите и данъчните
складове и лице, което е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6, се освобождават от
задължението за предоставяне на обезпечение.
(9) Компетентен орган по приходите може да прекрати регистрацията по този
закон на лице, което не е предоставило в пълен размер обезпечението по ал. 1, или не е
предоставило обезпечението в срок.
(10) За лицата по ал. 1 Националната агенция за приходите създава и поддържа
електронен публичен регистър, част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, в който се вписват идентификационни данни за
лицата, предоставили обезпечение, размерът на обезпечението и срокът на действие на
обезпечението.
(11) Компетентен орган по приходите вписва лицето в регистъра по ал. 10 в деня
на предоставяне на обезпечението. При освобождаване на обезпечението компетентен
орган по приходите заличава лицето от регистъра в деня на освобождаването.
§ 2. Създава се чл. 180в:
„Чл. 180в. (1) Лице, което, като е длъжно, не предостави в срок обезпечение по
чл. 176в или предоставеното обезпечение не е в размера по чл. 176в, се наказва с глоба за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за
юридическите лица и едноличните търговци, в размер на дължимото обезпечение.
(2) При повторно нарушение глобата, съответно санкцията по ал. 1, е в двоен
размер на дължимото обезпечение.
(3) При нарушение по ал. 1, когато лицето е предоставило обезпечение в
седемдневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде
представено обезпечение, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на
сто от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000 лв.
§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 82:
„82. „Течни горива“ са енергийни продукти по чл. 13, ал. 1 от Закона за акцизите
и данъчните складове.

Преходните и заключителни разпоредби
§ 4. Лицата, за които към датата на влизането в сила на този закон са налице
условията по чл. 176в, са длъжни да предоставят обезпечение в едномесечен срок от
влизането в сила на този закон.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
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