МОТИВИ
към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне
на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и
контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
( ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от
2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за
измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове е
свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие разпоредбата на чл.
103в (в сила от 1януари 2018 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Със
законовата разпоредба се определя, че всички лица, независимо дали са данъчно
задължени по ЗАДС, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни
продукти от пристанища и митнически складове, са длъжни да използват средства за
измерване и контрол по чл. 103а от ЗАДС на местата за въвеждане и извеждане на
енергийни продукти в съответния обект, както и в местата за съхранение на енергийните
продукти в обекта.
Промяната в чл. 11, ал. 3, както и на Приложения № 8 и № 9 на наредбата е
обусловена от необходимостта за създаване на номенклатура за съответствието между
продуктов код и код по КН за данните, получени от средствата за измерване и контрол от
обектите, тъй като за лицата по чл. 103в от ЗАДС няма изискване да подават акцизни
декларации. Създаването на ал. 4 в чл. 12, както и на ал. 7 в чл. 21 е необходимо, тъй като
лицата- адресати на тази промяна, нямат задължение за регистриране съгласно ЗАДС в
качеството им на лица по чл. 103в от ЗАДС.
Необходимите разходи за реализиране на проекта на наредба ще бъдат в рамките на
утвърдения бюджет на Агенция „Митници“. Предложеният проект на акт няма да доведе
до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
От предложените промени произтичат допълнителни разходи за лицата, тъй като
разходите за лицата са в кориолисова зависимост от обусловени разходи от промяната,
въведена с разпоредбата на чл. 103в от ЗАДС. Лицата, обхванати от разпоредбата на
чл. 103в от ЗАДС, за които нормативно е определено, следва да изградят система за
контрол на измервателните уреди.
С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.
Предложеният проект на наредба е публикуван за провеждане на обществени
консултации на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за
обществени консултации съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните
актове.

