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Проект! 
 
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., бр. 28 от 2009 г., бр. 100 от 
2009 г., бр. 24 от 2010 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 16 от 2011 г., бр. 44 от 2011 г.) 

 
 
§ 1.  В чл. 25 думите „14-дневен срок” се заменят с „30-дневен срок”. 

 
§ 2. В чл. 33а, ал. 1 думите „чл. 31, т. 7” се заменят с „чл. 31, ал. 1, т.7”. 
 
§ 3. Създава се чл. 33д: 
„Чл. 33д. (1) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 от закона се прилага и за бира, 

произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга 
държава членка. 

(2)  За прилагане на ал. 1 лицата, които освобождават за потребление бира, следва да 
разполагат с документ, удостоверяващ, че бирата е произведена от независима малка 
пивоварна, издаден от компетентните власти на държавата членка. 

(3) Документът по ал. 2 се прилага към акцизната декларация.” 
  

§ 4. В чл. 48б се правят следните изменения и допълнения: 
1. Текстът на чл. 48б става ал. 1. 
2. Създава се ал. 2: 
„(2) В случаите по ал. 1 се допуска еднократно лицата да заявят и получат брой 

бандероли, който не надвишава количеството на освободените за потребление акцизни 
стоки, подлежащи на облепване с бандерол.”.    

 
§ 5. Чл.55и се изменя така: 
„Чл. 55и. (1) В случаите по чл.75а, ал.1 от закона, когато от територията на страната 

акцизни стоки са изпратени до територията на друга държава членка  или са изнесени, 
доказателството, че движението  под режим отложено плащане на акциз е приключило, се 
предоставя под формата на документ, издаден или заверен от  компетентните органи на 
държавата членка на получаване или от митническото учреждение, в което  е подадена 
декларацията за износ.  

(2) При наличие на доказателствата по ал.1 компетентното митническо учреждение 
на изпращача приключва движението в компютърната система. 
 (3) В случаите по чл.75а, ал.1 от закона, доказателството, че движението на акцизни 
стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило на територията на страната, се 
предоставя от компетентното митническо учреждение на получателя под формата на 
заверка на документ съдържащ реквизитите на съобщението за получаване.  

(4) За целите на прилагане на ал.3 получателят предоставя на компетентното 
митническо учреждение за заверка документ на хартиен носител, съдържащ реквизитите на 
съобщението за получаване.   
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 (5) Компетентното митническо учреждение на получателя заверява документа по 
ал.4 след извършване на проверка за установяване получаването на акцизните стоки и 
завеждането им  в материалната отчетност.  
 

§ 6. Чл. 72б се изменя така: 
1. В  ал. 1 думите „но не по-късно от нейното подаване” се заличават. 
2. В ал.3 думите „но не по-късно от нейното подаване” се заличават. 

  
§ 7. В чл. 108а, ал. 2, т. 2 думата „акселерометрични” се заличава. 
 
§ 8. В чл. 111 „внесли” се заменя с „начислили”. 
 
§ 9. Точка 14 към приложение № 5 към чл.27, ал.1 се изменя така: 
„14. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са 

упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на 
подписите им, включително и копия от удостоверенията за електронен подпис – за 
лицата/служителите, упълномощени да подписват електронни административни 
документи”.” 

 
§ 10. В т.7 към приложение № 7в към чл.37б, ал.1 след думите „спесимени на 

подписите им” се поставя запетая и се добавя „включително и копия на удостоверенията за 
електронен подпис – за лицата/служителите, упълномощени да подписват електронни 
административни документи”.” 

 
§ 11. В т.8 към приложение № 7д към чл.37в, ал.1 след думите „спесимени на 

подписите им” се поставя запетая и се добавя „включително и копия на удостоверенията за 
електронен подпис – за лицата/служителите, упълномощени да подписват електронни 
административни документи”.” 

 
§ 12. В т.5 към приложение № 7ж към чл.37г, ал.1 след думите „спесимени на 

подписите им” се поставя запетая и се добавя „включително и копия на удостоверенията за 
електронен подпис – за лицата/служителите, упълномощени да подписват електронни 
административни документи”.” 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

  
§ 13. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”. 

 
 
 

СИМЕОН ДЯНКОВ: 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 


