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М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

 

 Промените, които се предлагат с проекта на нормативен административен акт са 

в съответствие с  приетите изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните 

складове (ЗАДС), обнародвани в Държавен вестник“, бр. 98 и бр. 103 от 2018 г. 

 Във връзка с последните изменения в ЗАДС, с които се премахва изискването за 

отпечатването на продажната цена на тютюневите изделия върху бандерола са 

предложени изменения в разпоредбите, които имат отношение към промяната, а 

именно в чл. 66, 66а, 66б, 66в, 69, 70, 71 и 76, приложения № 10, 11, 11а, 12 и  12в.  

 Предложено е допълнение в чл. 22, ал. 2 и чл. 23а, ал. 3, като са създадени  

приложения № 4з и 4и. Промяната е във връзка с декларирането на обстоятелствата за 

възстановяване на акциз при зареждането на плавателни съдове и въздухоплавателни 

средства, с което се установява изпълнението на условието да не се извършва частно 

развлекателно плаване или полет.  

Във връзка с допълнението на чл. 12 от ЗАДС относно понятието „тютюн за 

пушене“ се създава нов чл. 26п. Предвижда се възможност митническите органи да 

удостоверят истинността на декларираните данни от лица, които по начало не подлежат 

на контрол по реда на ЗАДС. 

 Създава се специален ред за уведомяване на митническите органи за акцизни 

стоки с колекционерска стойност, като в глава втора се предвижда нов раздел Vв с чл. 

26р и съответното приложение № 4к. 

 Предлаганата промяна в чл. 37а, ал. 5 е с цел уеднаквяване на процедурата по 

издаване на удостоверение за регистрация и случаите на промяна в обстоятелствата при 

добавяне на нов обект за осъществяване на дейност при издадено удостоверение за 

регистрация. В тази връзка е изменено и приложение № 7б. 

Предвижда се отмяна на чл. 46а, който урежда процедурата по уведомяване на 

митническите органи за периода, в който ще се извършва производство на алкохолни 

напитки с код по КН 2208 (ракия). Промяната е във връзка с отпадане на законовото 

изискване относно варене на ракия в периода от 1 юли до 31 декември. 

Изменението на чл. 53а се отнася за случаите при които акцизни стоки, облепени 

с бандерол се унищожават заедно с бандеролите, като по новия ред ще се издава само 

протокол за унищожаване, в който ще бъдат вписвани номерата на бандеролите. 

Промяната е в резултат на констатирани в практиката случаи, в които бандеролите не 

постъпват физически в компетентното митническо учреждение и не може да бъде 

съставен протокол за бракуване. Направено е и съответното изменение в чл. 68. 

 С цел намаляване на административната тежест за икономическите оператори и 

спазване на условията за комплексно административно обслужване са предложени 

изменения в чл. 49а, ал. 3, като отпада изискването лицата да предоставят копие от 

решението за прекратяване на съответния лиценз за управление на данъчен склад, в 

случаите когато лицензът за данъчен склад е прекратен и се налага акцизните стоки да 

бъдат въведени за дообработка в друг данъчен склад. 

 Измененията в чл. 55к и приложение № 7у са във връзка Решение за изпълнение 

(ЕС) 2018/552 на Комисията от 6 април 2018 година за актуализиране на позоваванията 

на кодовете по Комбинираната номенклатура за някои продукти в Директива 

2003/96/ЕО на Съвета. Също така е отразено и изискването в Приложение II на 

Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на 

Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за 
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движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, където всеки код 

на акцизен продукт е посочен с каква мерна единица трябва да се декларира във всички 

съобщения, разменяни в системата на EMCS. 

 В чл. 57, ал. 4 е предложено допълнение за консистентните смазки (греси), тъй 

като те не могат да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и в тази 

връзка приложимата акцизна ставка при определяне на размера на обезпечението 

следва да бъде нула лева. Предложената промяна ще доведе и до намаляване на 

административната тежест. 

 Допълнението в чл. 58б, ал. 3 е с цел създаване на възможност и лицата по чл. 

76в, ал. 4 от ЗАДС, които получават стоки по чл. 76в, ал. 1  и 2, да представят 

обезпечение или да заплатят размера на дължимия акциз пред компетентното 

митническо учреждение, преди акцизните стоки да са изпратени от другата държава 

членка, с изключение на случаите на освобождаване от акциз по този закон. 

Предложената промяна в чл. 58б, ал. 5 е с оглед на обстоятелството, че по реда 

на чл. 76в от закона могат да се получават и смазочни масла с код по КН 2710 19 99, 

които представляват консистентни смазки (греси). Налице са случаи, когато с едно 

уведомление се получават както смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до 

2710 19 93, така и консистентни смазки (греси) с код по КН 2710 19 99, което означава, 

че за да бъде спазена разпоредбата на чл. 58б, ал. 5 при доставката трябва да бъдат 

подадени отделни уведомления. Движението на смазочни масла с код по КН от 2710 19 

71 до 2710 19 93 се съпровожда само с копие от писменото уведомление (подадено по 

реда на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от закона), като движението на консистентните смазки 

(греси), освен с уведомление следва да се съпровожда и с решение по чл. 83ж от ЗАДС 

за определяне на дължим акциз, който спрямо консистентните смазки (греси) е в размер 

на нула лева. Предложената промяна ще доведе до намаляване на административната 

тежест. 

В чл. 58б се създава ал. 6, във връзка с необходимостта от правна регламентация, 

според която административният орган да уведомява писмено или по електронен път на 

посочен от лицето електронен адрес за генерирания уникален идентификационен номер 

за целите на подаване на електронен акцизен данъчен документ и акцизна декларация. 

В чл. 60, ал. 2 т. 4 се отменя с цел намаляване на административната тежест, 

предвид, че удостоверенията за регистрирана цена на тютюневите изделия се издават от 

директора на Агенция „Митници“ и се изпращат на компетентното митническо 

учреждение по служебен път. 

 В чл. 78 се създава ал. 7, с която се предвижда  задължение за лицата получили 

лиценз за управление на данъчен склад при особени случаи,  да установяват загубите от 

естествените фири на енергийните продукти в края на всяко тримесечие, като ги 

документират с приложение № 23 от правилника и съответното вписват в регистър 

„Дневник на складовата наличност“ на датата на извършване на проверката. 

Предложението е съобразено с основната дейност на икономическите оператори в тези 

обекти, която се осъществява с цел дългосрочно съхранение на акцизните стоки. 

 Допълнени са кодовете при определяне на предназначението на акцизните стоки 

в съответствие със законовите изменения. 

 Създаден е чл. 109б с цел избягване на затруднения при облагането на ацетилен 

с код по КН 2901 29 00, който не може да се използва като моторно гориво и за същия 

еквивалентното гориво за отопление е втечнен нефтен газ (LPG), като изискванията по 

отношение на съдовете за съхранение на втечнен нефтен газ няма да бъдат приложими 

към ацетилена.  

 Предложените допълнения в чл. 114, ал. 1 са във връзка с изпълнение на 

Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за 
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трансформация на модела на  административното обслужване, касаещо Мерки за 

опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. Във връзка с мярка № 122 „1468 Разрешение за търговия с 

тютюневи изделия“ е прието да отпадне изискването за представянето на документи, 

предвид възможността за служебна проверка, на данни относно изискването за 

представяне на документ за собственост или договор за наем на помещенията на 

търговския склад или обект, копие от разрешението за въвеждане в редовна 

експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ 

предназначението му, издадено от съответния компетентен орган. В тази връзка са 

направени и изменения в приложения № 3, 5, 5а, 5б, 5г, 6, 6а, 7а, 7в, 7г, 7е, 7ж, 7и, 7л, 

7п,, 17в, 19а и 19в.  

 В приложение № 14 се предоставя възможност лицата да попълват  

информацията за действителното количество на стоките и в мерна единица „кубичен 

метър“. Промяната е спрямо лицата, които извършват продажби от обекти за 

компресиране на природен газ в трейлери за стопански нужди или за моторно гориво, 

тъй като същите измерват продадените действителни количества природен газ в мерна 

единица кубичен метър, а не в килограми. Измерването в килограми се извършва само 

за количествата природен газ, продавани като моторно гориво от газколонките за 

зареждане на автомобили.  

Предвидени са промени и в приложение № 17аб във връзка с Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2018/1602 на Комисията от 11 октомври 2018 година за изменение на 

приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и 

статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2018/550 на Комисията и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/552 на Комисията от 6 

април 2018 г. за актуализиране на позоваванията на кодовете по КН за някои продукти 

в Директива 2003/96/ЕО на Съвета. 

 Във връзка с административната реформа в митническата администрация са 

предвидени и съответните изменения в правилника с оглед на новата структурна и 

функционална характеристика на административните звена на Агенция „Митници“.  

 Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет. 

 Предложения проект на правилник е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, съгласно 

разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.  

 


