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М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 

данъчните складове 

  

 Основните промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 

акцизите и данъчните складове са: 

Увеличаване на акцизните ставки за природен газ, използван като моторно 

гориво и гориво за отопление, както и за тежките корабни горива. Предложенията са 

свързани с поетите ангажименти с Договора за присъединяване към ЕС относно 

повишаване на акцизните ставки за достигане на минималните нива на Общността. 

Увеличението на акцизните ставки е както следва: 

 за природен газ, използван като моторно гориво - от 0,85 лв. на 5,10 лв. за 1 

гигаджаул; 

 за природен газ, използван като гориво за отопление – от 0,10 лв. на 0,60 лв. за 

гигаджаул; 

 за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг. 

 

Република България е изпратила уведомление с цел правна сигурност до 

Европейската комисия за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен газ, 

използван като моторно гориво в размер на 0,85 лв. за 1 гигаджаул. В тази връзка с § 3 

от законопроекта е предвидено, в случай на одобрение от ЕК до изтичането на срока на 

действие на акта за одобряване на държавната помощ, приложимата акцизна ставка за 

природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 да бъде 0,85 лв. за 1 гигаджаул. 

Предвижда се с оглед равнопоставеност на данъчнозадължените лица, да се даде 

възможност на малките винопроизводители, в случаите когато изпращат акцизни стоки 

до лицензиран складодържател на територията на страната, също да прилагат режим 

отложено плащане на акциз, като стоките да не се придружават с електронен 

административен документ. Те могат да бъдат съпроводени с придружителния 

документ, регламентиран в Регламент № 436 от  26 май 2009 г. на Съвета по отношение 

на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел 

наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и 

регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор. 

 Предложено е да не се инсталира глобална система за позициониране, когато на 

територията на страната се транспортират с войскови транспортни средства маркирани 

енергийни продукти от специализираните бази за гориво - смазочни материали на 

Министерство на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия. За 

целта в правилника за прилагане на закона, ще се предвиди специален ред за 

транспортирането на тези енергийни продукти. 

Предвидените допълнения в чл. 104 са във връзка с правомощията на 

митническите органи, като органите по приходите в производствата по чл. 77 и 78 от 

ДОПК, при откриване на производство по прекратяване, прехвърляне, преобразуване, 

ликвидация и несъстоятелност на предприятие данъчнозадължените лица, да 

уведомяват и тях. Информацията е необходима на митническите органи с цел 

предприемане на своевременни действия по реда на Глава петнадесета от ДОПК. 

Предложено е да отпадне изискването за ликвидност и изискуемост на публичните 

задължения, тъй като за целите на лицензирането и регистрирането на лицата по реда 

на ЗАДС е налице условието същите да нямат ликвидни и изискуеми публични 
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задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за 

задължителни осигурителни вноски. За доказване изпълнението на законовото условие 

да няма ликвидни и изискуеми публични задължения, данъчно задълженото лице 

представя удостоверение за наличие или липса на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски, издадено по реда на чл.87, ал.6 от ДОПК, в което 

не се посочват обезпечените вземания. Съгласно действащата към настоящия момент 

правна уредба, данъчно задължените лица, които имат обезпечени вземания по реда на 

ДОПК, не отговарят на изискванията за лицензиран складодържател или регистрирано 

лице в ЗАДС. В удостоверението по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за 

данъци и задължителни осигурителни вноски, което Националната агенция за 

приходите издава на лицата, не се отбелязват обезпечените вземания, тъй като не би 

следвало наличието на обезпечени задължения, чието плащане е сигурно в бъдеще, да 

води до затруднения за лицата. Наличието на обезпечени вземания не следва да създава 

пречки пред икономическите оператори да продължат да извършват търговската си 

дейност и това обстоятелство да не бъде предпоставка за прекратяване на 

разрешителните или лицензионни режими. 

С цел прилагане на механизма за компенсиране на земеделските производители 

посредством създаването на схема за държавна помощ за прилагане на намалена 

акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство 

чрез система от ваучери за гориво, в законопроекта е създаден нов раздел VI, който 

предвижда специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво, като също 

така са предложени и съответните изменения в Закона за подпомагане на земеделските 

производители.  

Схемата за държавна помощ е одобрена от Европейската комисия с 

положително решение № SA.32982 (2011/N) за съвместимостта й с вътрешния пазар, но  

към настоящия момент се очаква получаването на разрешение за удължаване на срока й 

на действие до 31 декември 2014 г., поради което е предвидено в преходните и 

заключителни разпоредби, същата да влезе в сила след постановяване на акта от ЕК за 

съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. 

Предвижда се общата номинална стойност на ваучерите за гориво да се утвърди 

със Закона за държавния бюджет на Република България, като ще се разпределя между 

земеделските производители на база определени индивидуални годишни квоти за всеки 

производител. Общата номинална стойност на ваучерите за гориво представлява 

величината на държавната помощ и се равнява на отстъпката от акциза върху горивото, 

използвано при производството на първична селскостопанска продукция. Номиналната 

стойност на ваучера ще представлява отстъпката от акциза за количеството газьол, 

посочено във ваучера. При закупуването на гориво за обработка на земеделска земя, 

земеделският производител ще има право да приспадне размера на акциза, посочен  

като номинална стойност във ваучера. По този начин на практика се прилага намалена 

акцизна ставка върху горивото, използвано при обработката на земеделска земя. За 

целта, земеделските производители ще получават ваучери, съответстващи на 

количеството гориво, съгласно индивидуална годишна квота. За целите на 

определянето на индивидуалните годишни квоти, земеделските производители ще 

декларират прогнозно годишно потребление на горивото, коригирано съобразно 

одобрена методика от министъра на земеделието и храните, разработена с цел отчитане 

на площите по основните видове култури, отглеждани в страната. 
 Във връзка с отстраняване на проблеми, възникнали при прилагането на 

закона, са направени предложения с редакционен и правно-технически характер, 

които целят единствено прецизиране на законовите разпоредби. 


