РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр.
70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г., доп., бр. 33 от 2007 г., изм. и доп., бр. 4 от 2008 г.)
§ 1. В Глава втора заглавието на Раздел Іа се изменя така: „Освобождаване от
облагане с акциз при внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка
на акцизни стоки от физически лица за лични нужди”.
§ 2. В чл. 4в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Внасяните тютюневи изделия и алкохолни напитки в личния багаж на
пътници, които се освобождават от плащане на акциз, могат да бъдат в количества не
по-големи от количествените прагове определени в Правилника за прилагане на Закона
за данък върху добавената стойност.”.
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1 и
2”, а след думите „размер на акциза за” се добавя „внасяните или”.
§ 3. В Глава втора се създава нов Раздел Іб:
“Раздел Iб
Други освобождавания от облагане с акциз
Чл. 4г. (1) В случаите на освобождаване от плащане на акциз предвидени в чл.
21, ал. 1, т. 10 и 11 от закона лицата доказват изнасянето с митническа декларация,
заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като
износител.
(2) В случаите на освобождаване от плащане на акциз предвидени в чл. 21, ал. 1,
т. 12 и 13 от закона лицата доказват вътреобщностната доставка с документите
съгласно Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
§ 4. Чл. 23 се изменя така:
1. В ал. 1 думите „по чл. 22” се заменят с „по чл. 22, ал. 1”.
2. В ал. 2, т. 4 се изменя така:
„4. митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в
която лицето е вписано като износител”
§ 5. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а (1) Искането за възстановяване по чл. 22, ал. 2 се подава до началника
на митницата по седалището на лицето по образец съгласно приложение № 4б.
(2) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се
прилагат:

1. копие от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или
митническа декларация за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване;
2. документи доказващи доставката на енергийните продукти за зареждане на
плавателни съдове или въздухоплавателни средства, или митническа декларация,
когато конкретната операция подлежи на митническо оформяне съгласно митническото
законодателство.
§ 6. В Глава трета се създава нов Раздел Іа:
„Раздел Іа
Регистрация на независими малки пивоварни
Чл. 33а. (1) Акцизната ставка по чл. 31, т. 7 от закона се прилага само от лицата
по чл. 4, т. 38 от закона, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и
издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна
до директора на Агенция „Митници” се подава искане по образец съгласно приложение
№ 5а.
(3) Към искането се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние в случаите, когато дружеството не е
пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. информация за произведената бира през предходната година, съдържаща:
търговско наименование на стоката, код по КН, градус плато, количество (в
хектолитри);
3. декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от закона, в която изрично се
декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки
пивоварни;
3. в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна
дейност - споразумение за разпределение на общото годишно производство на
независимата малка пивоварна.
(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 директорът на
Агенция „Митници” в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от
отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация на
независима малка пивоварна по образец съгласно приложение № 5в или отказва с
мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ
за регистрация.
(5) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 33б. При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението
по чл. 33а, ал. 4, в 14-дневен срок от настъпването й, регистрираното лице писмено
уведомява директора на Агенция „Митници”.
Чл. 33в. (1) Действието на удостоверение за регистрация на независима малка
пивоварна се прекратява:
1. по писмено искане от регистрираното лице;
2. при отнемане на регистрацията по чл. 110, ал. 2 от закона;
3. при прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад;
4. когато независимата малка пивоварна престане да отговаря на условията по
чл. 4, т. 38 от закона;
5. когато в определените срокове регистрираното лице не уведоми за промяната
в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението;
Чл. 33г. Всяка година до 31 януари независимите малки пивоварни подават в

митницата по местонахождение на данъчния склад информация за произведената бира
през предходната година по образец съгласно приложение № 5б.”
§ 7. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Искане за конкретна доставка се подава не повече от веднъж на два месеца
за един и същи вид стока. Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 58а,
ал. 2 от закона.”.
2. В ал. 4 след думата „акциз” се добавя „като срока на доставката не може да
бъде повече от 30 дни от датата на издаването му.”.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Разрешението по ал. 3 се издава в 2 екземпляра – 1 за митническото
учреждение и 1 за лицето.”
§ 8. В чл. 56а се създават нови ал. 4 и 5:
„(4) При получаването на акцизните стоки нерегистрираният търговец вписва в
Клетка С на ПАД № и дата на издаденото разрешение по чл. 37в, ал. 3.
(5) При получаването на акцизни стоки от нерегистриран търговец митницата,
която извършва заверката на ПАД задържа оригинала на издаденото разрешение по чл.
37в, ал. 3, предоставен на нерегистрирания търговец (в тези случаи митницата, където е
извършена заверката изпраща заедно с копие от ПАД и оригинала на разрешението на
митницата по седалище на лицето).”
§ 9. Чл. 66, ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявените и получените бандероли от лицата по чл. 59 могат да бъдат
върнати в митницата, от която са получени, преди изтичане на 60-дневния срок по чл.
20, ал. 2, т. 7 от закона само в случаите на промяна на образеца на бандерол, влизане в
сила на нов размер на акцизната ставка или промяна на регистрираната цена на
тютюнево изделие.”
§ 10. Създава се нов чл. 66б:
„Чл. 66б. (1) В случаите по чл. 25а от закона, лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 от
закона подават заявление за унищожаване на акцизните стоки до началника на
митницата по седалището и адреса на управление или по местонахождение на данъчния
склад, когато лицето е лицензиран складодържател.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в 3-дневен срок от изтичането на
законоустановения срок за реализация и съдържа:
1. име/наименование, седалище и адрес на управление и единния
идентификационен код на лицето;
2. идентификационен
номер
на
лицензиран
складодържател
и
идентификационен номер на данъчен склад, в случаите, когато лицето е лицензиран
складодържател;
3. № на Удостоверението за регистрация, в случаите, когато лицето е
регистриран търговец;
4. № на Разрешението/ията за получаване на конкретно количество акцизни
стоки под режим отложено плащане на акциз, в случаите, когато лицето е
нерегистриран търговец;
5. точният адрес на данъчния склад или склада/овете, където се намират стоките;
6. прогнозни количества (по търговска марка и продажна цена) на акцизните
стоки за всеки склад;

(3) В срок до 60 дни от подаване на заявлението по ал. 1 лицата предоставят на
съответната митница подробна информация в декларация/и по образец съгласно
приложение № 12б.
(4) Към декларацията/ите по ал. 3 се прилага описът/описите по приложение №
13б.
(5) Автентичността на бандеролите се установява от определени със заповед на
директора на Агенция „Митници” служители на базата на представителна извадка от
2,4 % от бандеролите, облепени върху предоставените за унищожаване стоки, на
случаен принцип. За извършената проверка се съставя протокол.
(6) При откриване на неистински бандероли в извадката се прави проверка на
всички бандероли, облепени върху акцизните стоки по съответната декларация и за
констатациите се уведомяват компетентните органи.
(7) При констатирана автентичност на бандеролите от извадката акцизните стоки
се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция
„Митници”. Председателят на комисията съгласувано с лицата по ал. 1 определят
последващите действия по унищожаването.
(8) Комисията по ал. 7 съставя констативен протокол в срок от 3 работни дни от
датата на унищожаването.
(9) Платеният акциз се възстановява или прихваща с дължим акциз въз основа на
писмено искане, подадено в срока по чл. 25а, ал. 6 от закона.
(10) В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 9, съответно от
отстраняване на нередовностите в него, началникът на митницата се произнася с
мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за
възстановяване на акциза.
(11) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с
решението по ал. 10 началникът на митницата разпорежда връщане на акциза или
прихващане с дължим акциз.”
§ 11. В чл. 71, ал. 1, т. 1 числото „3,20” се заменя с „4,00”.
§ 12. Чл. 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) В случаите по чл. 123, ал. 4 от закона се изготвя опис на стоките по
образец съгласно приложение № 13, а когато ще се прилага процедурата по чл. 66б се
изготвя опис по образец съгласно приложение 13б. Описите се изготвят в 3 екземпляра
– 1 екземпляр за митническото учреждение и 2 екземпляра за лицето.
(2) Описите по ал. 1 се представят в митницата по местонахождение на обекта,
където се намират акцизните стоки.
(3) За прилагане на процедурата по чл. 66б, акцизните стоки могат да бъдат
транспортирани до данъчния склад или склада, в който ще се съхраняват до тяхното
унищожаване като се придружават със заверен от митническото учреждение екземпляр
от описа по приложение № 13б.”
§. 13. В чл. 76, ал. 2, т. 3, б.„ж” се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови букви „юю” и „яя”
„юю) код 61 – за изнасяни енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1
от закона
яя) код 63 - за енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона,
предназначени за друга държава членка”
2. Досегашната буква „юю” стават „ааа”.
§ 14. В чл. 80 след първото изречение се добавя: „В случаите на изнасяне или

изпращане на въглища, кокс, електрическа енергия и природен газ в друга държава
членка не се издава акцизен данъчен документ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1-3 от
закона.”
§. 15. В чл. 82 се създава нова ал. 4:
„(4) В акцизната декларация се посочват и стоките по чл. 21, ал. 1 т. 10-13 от
закона, които са изнесени или изпратени в друга държава членка.”
§ 16. В чл. 85 думите „освободените от акциз крайни потребители” се заменят с
„данъчнозадължените лица”.
§ 17. В чл. 102 думите „Акцизните ставки за газьол и керосин” се заменят с
„Акцизната ставка за керосин”.
§ 18. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се отменя.
2. Ал. 3 се изменя така:
„(3) Веществата по ал. 2 могат да бъдат добавяни към керосина поотделно или
като предварително приготвена смес, при условие че сместа се добавя в количество,
което гарантира наличието на веществата в предвидените в ал. 2 количества.”
§ 19. Чл. 104 се изменя така:
„Чл. 104. Акцизната ставка по чл. 33, ал. 1 от закона се прилага за маркиран
извън територията на Република България керосин, ако съдържа комбинация от
веществата в количество и вид, определени в чл. 103, ал. 2.”
§ 20. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „газьол и” се заличават, а след думата „система” се добавя
„трябва да”.
2. В ал. 2 и ал. 3 думите „газьола и” се заличават.
§ 21. Създава се Приложение№ 4б:

§ 22. Създава се Приложение № 5а:
“Приложение № 5а
към чл. 33а, ал. 2
Изх. №..............
Дата ……..год.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”
ИСКАНЕ
за
регистрация на независима малка пивоварна

от
…………………………………………………………………………………………………...
представляван от
…………………………………………………………………………………...........................
със седалище ...............................................................................................................................
адрес на управление ...................................................................................................................
ЕИК ……………..………...
ИНДС .................................
ИНЛС .................................
Телефон: …………..………… Мобилен: ………………………..Факс: ……………………
Е-mail: ……………………………….……… Уеб адрес ……………..………………………
Лице за контакти: …………………………….. Длъжност: ……………..….........................
Телефон: ……………… …… Мобилен: ………………………..Факс: ……………..……..
Е-mail: ……………………………………..… Уеб адрес …………………………….………
Моля да бъде регистрирана независима малка пивоварна с адрес на данъчния
склад:
улица №..........…………………..................................................................................................
Населено място:........................................... Община:…........................................…...............
Телефон:..........………………. Факс:.........................................................................................
Прилагам следните документи съгласно чл. 33а, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове:
1. ………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………..
(име, подпис, печат)
“Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове ,регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции на Агенция “Митници”.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция “Митници”: гр. София, ул. “Г. С. Раковски”
№ 47.”

§ 23. Създава се Приложение № 5б:

§ 24. Създава се Приложение № 5в:
“Приложение № 5в
към чл. 33а, ал. 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА
№ ................../...................
Съгласно чл. … от Закона за акцизите и данъчните складове настоящето
удостоверение за регистрация се издава на:
…...........................................…......................................................................………………
със седалище ...............................................................................……………......................
Адрес на управление: ...........................................................................................................
ЕИК ......... .............................……………………..
ИНЛС ……………………………………………...
ИНДС ……………………………………………..
Адрес на данъчния склад ……………………………….....................................................
Настоящето удостоверение се издава във връзка с прилагане на разпоредбата на
чл. 31, т. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове.
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”:”
§ 25. В Приложение № 7д след думите „както следва: ………..” се добавя нов ред
„дата на получаване на акцизната стока: …………………..”

§ 26. Приложение № 7е към чл. 37в, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 7e
към чл. 37в, ал.3
Митница

………………………………

РАЗРЕШЕНИЕ
№ ……….. / ……… г.
за получаване на конкретно количество акцизни стоки
под режим на отложено плащане на акциз от нерегистриран търговец
1. Получател в България:
- наименование:
- ЕИК:
- статут:
- адрес за кореспонденция:
- място на доставка на стоките:
- дата на получаване на стоките:
2. Изпращач:
- наименование и статут:
- адрес за кореспонденция:
- място на изпращане на стоките:
3. Описание на стоките:
- наименование:
- код по КН:
- количество:
4. Размер на акциза: ………………………….. словом …………………………………………………
 Акцизът е заплатен
№ и дата на документа:
 Акцизът е обезпечен
№ и дата на документа:
 Не се дължи акциз на основание:
(ненужното се зачертава)
Срок на валидност:

Началник на митница:
Подпис:
Печат на митницата:

„
§ 27. В Приложение № 9б към чл. 56д, ал. 2 изразът „вид и номер на
придружителния документ (или транспортен/търговски документ):” се заличава.
§ 28. Създава се Приложение 12б:

§ 29. В Приложение 13 изразът „Приложение № 13 към чл. 72” се заменя с
„Приложение № 13 към чл. 72, ал. 1”.
§ 30. Създава се Приложение № 13б:
„Приложение № 13б
към чл. 72, ал. 1
ТМУ…………………………..............................................
Входящ №……………………………../………………..г.
(попълва се от компетентното митническо учреждение)
Наименование и адрес за кореспонденция на лицето
……………………………………………………………
ЕИК ………………………………………………..
О П И С
на цигари, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност
1. Име/наименование, седалище и адрес на управление на лицето по чл. 64, ал. 1, 2 и 3.
…………………………………………………………………………………………………..
2. Точно местонахождение на обекта, в който се намират цигарите.
…………………………………………………………………………………………………...
3. Количества на цигарите по търговска марка и продажни цени
…………………………………………………………………………………………………...
4. Предстоящо транспортиране на акцизните стоки до:
…………………………………………………………………………………………………...
(точно местонахождение на данъчния склад или на склада, в който стоките ще се съхраняват до тяхното
унищожаване)

С настоящия опис Ви уведомявам за установени цигари по чл. 123, ал. 4 от
Закона за акцизите и данъчните складове.
Долуподписаният….………………………………………………….декларирам, че
представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.

Дата: ……………………

Длъжност: ………………………
Подпис и печат:”

§ 31. В Приложение № 18, т.2.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В „ОБЩА ЧАСТ (ДАННИ ЗА ЛИЦАТА)”:
а) думите „11 – регистрирано лице” се заменят с „11 – малък обект за
дестилиране/обект на малък винопроизводител”;
б) след ред „11 - малък обект за дестилиране/обект на малък винопроизводител”
се добавя ред „22 – регистрирано лице”;
в) изразът „Попълва се регистрационният номер на регистрирания
специализиран малък обект за дестилиране или на обект за винепроизводство на малко
винопроизводители или номера на удостоверението за регистрация. Това поле се
попълва само от регистрирано лице, т.е. само ако в поле “Тип на лицето” е въведен код
11.” се заменя с:
„Попълва се регистрационният номер за типа лице указан в полето "Тип на
лицето". Ако е попълнен код 11 в полето "Идентификационен номер" се попълва
регистрационният номер на регистрирания специализиран малък обект за дестилиране
или на обект за винопроизводство на малък винопроизводител, ако е попълнен код 22
се попълва регистрационният номер на регистриран търговец или регистрационният
номер на лице по чл. 57а, ал.1, т.1 до т.4 включително.”
2. В „ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИЗНИТЕ СТОКИ” след ред
„ 55 – за напълно денатуриран етилов алкохол.”
се добавят следните редове:
„60 – за изнасяни въглища, кокс, електрическа енергия и природен газ;
61 – за изнасяни енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от
закона;
62 - за въглища, кокс, електрическа енергия и природен газ, предназначени за
друга държава членка;
63 - за енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона,
предназначени за друга държава членка.”.
§ 32. В Приложение № 19 в „ИЗВЕДЕНИ ОТ ДАНЪЧНИЯ СКЛАД” след РЕД
„55 – за напълно денатуриран етилов алкохол;” се добавят следните редове:
„61 – за изнасяни енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона
63 - за енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона,
предназначени за друга държава членка”.
Преходни и заключителни разпоредби:
§ 1. Срокът на валидност на издадените разрешения за получаване на конкретно
количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от нерегистриран
търговец е 30 дни от влизане в сила на този правилник.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

МИНИСТЪР:
Пламен Орешарски

