
 

 

С П Р А В К А 
 

за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за акцизите и данъчните складове 
 

 

 

Подател 

 

Предложение 

 

Приема/не приема/ 

предложението 

 

 

Мотиви 

„КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД 

 

 

 

 

 

1. Да се създаде нов код по КН за продукт 

„Ненарязан, частично обработен тютюнев бленд“. 

 

Мотиви: Във връзка с промяната в чл. 12, ал. 1, т. 4 от 

Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно 

която тютюн за пушене (лула и цигари) са и „изсушени, 

плоски с неправилна форма, частично обезжилени 

тютюневи листа, преминали процес на изсушаване и 

контролирано овлажняване, които съдържат глицерин и 

са годни за пушене след проста манипулация 

посредством смачкване или ръчно нарязване“. В тази 

връзка има становище на Агенция „Митници“, че 

продукт „Ненарязан, частично обработен тютюнев 

бленд“, който е обработен с глицерин е акцизна стока и 

подлежи на вписване в Лиценза за управление на 

данъчен склад за производство и складиране. С 

допълването на кодовете за тютюневи изделия по КН с 

нов код за продукт „Ненарязан, частично обработен 

тютюнев бленд“ ще се създаде възможност за 

лицензираните складодържатели да добавят този 

продукт в лиценза и съответно да го произвеждат, 

съхраняват и продават на клиенти. 

Приема се Създава се национален код за 

попълване на електронен 

административен документ за движения 

на територията на страната съгласно 

приложение № 7ц към чл. 55а, ал. 2 от 

правилника. 

Тарифно класиране в рамките на 

позиция 2401 на КН на ЕС на определен 

продукт, предполага наличие на 

подробни данни за всички претърпели 

обработки, както и конкретен вид и 

начин на сушене на тютюневите листа. 

Принципно, имайки предвид 

описанието на чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗАДС 

„изсушени,  плоски  с неправилна  

форма,  частично  обезжилени  

тютюневи  листа,  преминали  процес  

на изсушаване  и  контролирано  

овлажняване,  които  съдържат  

глицерин  и  са  годни  за пушене след 

проста манипулация посредством 

смачкване или ръчно нарязване“, както 

и обхвата на позиция 2401 на КН, може 

да се приеме, че стоки с такива 

характеристики могат да попаднат в 

рамките на подпозиция 2401 20 

„Тютюни, частично или изцяло 

очистени от твърдите жилки“. 

 

BKotsev@transimport.com 

Борислав Коцев – 

„Трансимпорт“ ООД 

1. По § 9 от проекта, т. 2 - предлагаме отпадането на 

колона 11 – Нова регистрирана цена, а именно, в същата 

точка да остане текстът:  

 

 

 

Не се приема 

Предложението е неясно. Промяната в § 

9, т. 2 се отнася за Приложение № 11, в 

което наименованието на колона 11 е 

„Цена на единична бройка ръчно свити 
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„2. Създава се нова т. 3: 

Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 

се попълват за пури и пурети.“ 

Мотиви: С предложените промени в Наредбата за 

условията и реда за регистриране на цените на 

тютюневите изделия в чл. 7, ал. 3, който въвежда, че 

промяната в регистрираната цена на пури и пурети да 

влиза в сила с връчване на удостоверението по чл. 4б, 

отпада старото правило за влизане в сила на цена при 

получаване на бандероли за пури и пурети за първи път. 

 

2. По § 1 от проекта  

В чл. 66, ал. 2 се въвеждат подробни инструкции 

относно освобождаване на тютюневи изделия, различни 

от пури и пурети с обозначена стара цена. За да има 

равнопоставеност относно установени пури и пурети с 

поставен бандерол с изписана стара цена, предлагаме да 

бъде създадена ал. 3 в чл. 66: 

 

„Създава се ал. 3: 

(3) При промяна на регистрираната цена пурите и 

пуретите, облепени с бандерол с изписана стара цена и 

установени с инвентаризацията по чл. 69, ал. 2, т. 2, 

могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 

30 дни от влизането в сила на новата регистрирана цена, 

като не се допуска освобождаване за потребление на 

пури и пурети, облепени с бандерол с изписана стара 

регистрирана цена, ако са освободени за потребление 

пури и пурети облепени с бандерол с изписана 

регистрирана нова цена. При промяна на регистрирана 

цена на пури и пурети след изтичане на 7-дневен срок от 

датата на влизане в сила на новата регистрирана цена, 

пури и пурети облепени с бандерол с изписана стара 

цена:  

а) не могат да бъдат въвеждани в данъчен склад за 

складиране;  

б) не могат да бъдат въвеждани в местата за съхранение 

на произведените в данъчния склад тютюневи изделия;  

в) не могат да бъдат внасяни или получавани на 

територията на страната от територията на друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

пури“, а не „Нова регистрирана цена“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от проекта 

на правилник е редактирана. 
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държава членка.“ 

 

Мотиви: Двата текста предложени по-горе запълват 

липса в нормативната рамка на обсъжданите промени и 

внасят равнопоставеност в работата на икономическите 

оператори, които работят с пури и пурети спрямо 

операторите с тютюневи изделия различни от пури и 

пурети.  

 

wlazarow@yahoo.com 

Владимир Лазаров – гр. 

Плевен 

Във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/552 на 

Комисията от 6 април 2018 година (Решение 2018/552) 

 за актуализиране на позоваванията на кодовете по 

Комбинираната номенклатура (КН) за някои продукти в 

Директива 2003/96/ЕО на Съвета и Приложение № 7у 

към чл. 55а, ал. 2от Правилника за прилагане на Закона 

за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), както 

 17аб към чл. 85в, ал. 2 от ППЗАДС предлагаме 

следното: 

С решението на Комисията се актуализират кодовете в 

КН за някои енергийни продукти с цел гарантиране, че 

продуктите, за които се отнасят, са описани с новите 

кодове по Комбинираната номенклатура, актуализирани 

с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925.   

В чл. 1, параграф 1 от Решение 2018/552 Комисията е 

постановила, че:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чл  Член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2003/96/ЕО 

на Съвета код по КН  3824 90 99 се заменя с кодове по КН 

3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 и 3824 99 96.  

           В чл. 1, параграф 2, буква „а“ и буква „б“ от 

Решение 2018/552 е постановено, че в първата алинея, 

второ тире на чл. 16, параграф 1 от Директива 

2003/96/ЕО  код по КН 3824 90 55 се заменя с код по КН 

3824 99 55, а кодове по КН 3824 90 80 до 3824 90 99 се 

заменят с кодове по КН  3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 

86, 3824 99 92, 3824 99 93 и 3824 99 96. 

           Съгласно чл. 16, параграф 5 от Директива 

2003/96/ЕО на Съвета   освобождаването от данъци или 

намалението на данъчните ставки, посочени в параграф 

1 на чл. 16 от директивата, могат да бъдат осъществени 

в рамките на многогодишна програма чрез разрешение, 

издадено от административен орган.                

       Предвид гореизложеното и с оглед постигането на 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направени са съответните изменения в 

приложенията, като:  

1. В приложение № 7у последният ред е 

заличен. 

2. В приложение № 17аб, в таблицата: 

1.  Числата „3824 99 92*, 3824 99 93**, 

3824 99 96***, 3824 99 55, 3824 99 80 и 

3824 99 85, 3824 99 86“ се заменят с 

числата „3824 99 86, 3824 99 92*, 3824 

99 93** и 3824 99 96 ***“.   

2. На последния ред се правят следните 

изменения: 

а) В колона втора се заличава числото 

„3826 00 90“; 

б) В колона трета код на акцизния 

продукт „Е920“ се заменя с „E910“ 

3.Създава се нов ред накрая на 

таблицата: 

3824 90 99 3826 00 90 Е920 

  

mailto:wlazarow@yahoo.com
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съответствие на разпоредбите на ППЗАДС с 

разпоредбите на Решение 2018/552 и Директива 

2003/96/ЕО на Съвета предлагаме в Приложения № 7у 

към чл. 55а, ал. 2 от ППЗАДС (доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 

г., в сила от 01.01.2020 г.) и 17аб към чл. 85в, ал. 2 от 

ППЗАДС (доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 

01.01.2020 г.)  предвиденият национален код на акцизен 

продукт Е018 за кодове по КН 3824 99 55, 3824 99 80 и 

3824 99 85 да отпадне, както и да бъдат заличени кодове 

по КН 3824 99 55, 3824 99 80 и 3824 99 85. 
 

 

 

 

 

 


