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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  Правилник за прилагане на Закона 

за акцизите и данъчните складове са във връзка с последните промени в Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС), направени в § 21, 22 и 24 от Закон за изменение 

и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, обнародвани в бр. 33 от 2019 г. 

на „Държавен вестник“. Уредената в чл. 64, ал. 5 от ЗАДС законодателната промяна 

предвижда върху образеца на бандерол за пури и пуретите, предназначени за 

реализация на вътрешния пазар да се обозначава и продажната цена,  която се определя 

по реда на чл. 29 от Закона за тютюна, тюнюневите и свързаните с тях изделия.   

Съгласно изискванията на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент от 3 

април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата 

на тютюневи и свързани с тях изделия за по отношение на функционирането на 

системата за наблюдение и проследяване се въвеждат изисквания потребителските 

опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален идентификатор, както 

и върху тях да бъде поставен защитен елемент. Предвидено е за цигарите и за тютюна 

за ръчно свиване на цигари тези изисквания да влязат в сила от 20 май 2019 г., а за 

тютюневите изделия различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари от 20 май 

2024 година. В тази връзка са въведени и съответните промени в акцизното 

законодателство, като за пурите и пуретите е запазено изискването да се обозначава 

продажната цена върху бандерола, като по този начин се отчита спецификата на 

дейността на лицата извършващи дейности с този вид стоки. 

С оглед последните изменения в ЗАДС, които предвиждат върху бандерола да се 

отпечатва и продажната цена за пурите и пурети са предложени и съответните 

изменения в разпоредбите, които имат отношение към промяната, а именно в чл. 66,  

66б, 66в, 69, 70, 71 и 76, както и в съответните приложения № 10, 11, 11а, 12, 12а и 12в.  
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 С предложените промени в проекта на Правилник за прилагане на Закона за 

акцизите и данъчните складове не се възпрепятства дейността, не се увеличават 

разходите и не се създава допълнителна административна тежест за икономическите 

оператори.  

 Предложените промени в проекта на нормативен акт няма да доведат до 

необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.  

 С проекта на акт не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага по акта да бъде изготвен анализ за съответствие с европейското 

право. 

 Предложеният проект на правилник е публикуван за срок от 30 дни на интернет 

страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, 

съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.  

 

 


