СПРАВКА№2
за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала
за обществени консултации на Проект на Правилник за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове на интернет страницата на
Министерството на финансите и Портала за обществени консултации
Министерство/Идва
от
„Българска
Независима
Енергийна Борса“
ЕАД

Предложение

Във връзка с обявена процедура за промени в
„Правилника за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове“, екипът на Българска независима
енергийна борса /БНЕБ/ ЕАД предлага да бъде
осъществено допълнение на Правилника в частта на
Приложение № 22, което по смисъла на чл.80, ал.11 от
Правилника се издава от Елекроенергийния системен
оператор /ЕСО/ ЕАД за удостоверяване на
количествата енергиен излишък по ал.8 от същата
разпоредба. Промяна следва да бъде в насока на това
цитираното приложение да обхване и количествата
енергиен излишък, които се реализират на борсовия
пазар за покупко-продажба на електрическа енергия.
Мотивите за допълнение на Приложение № 22 са
следните:
БНЕБ ЕАД организира и администрира борсов пазар
на електрическа енергия в Република България,
състоящ се от три пазарни сегмента: „Ден напред“, „В
рамките на деня“ и „Двустранни договори“. При
осъществяване на дейността по организиране на
борсов пазар на електрическа енергия и организиране
на балансиращ пазар на електрическа енергия пред
БНЕБ
ЕАД
възниква
проблем,
свързан с
възстановяването
на
акциз
на
стопанските
потребителите /крайни клиенти по смисъла на Закона
за енергетиката и Правилата за търговия с
електрическа енергия/, когато същите не използват
закупената от тях електрическа енергия и по смисъла
на националното законодателство в областта на
енергетиката продадат своя излишък електрическа
енергия не на балансиращ пазар на електрическа
енергия, а на организиран борсов пазар на
електрическа енергия, тъй като до преди създаването
на борсов пазар на електрическа енергия енергийните
излишъци са се реализирали единствено на
организирания от ЕСО ЕАД балансиращ пазар на
електрическа енергия, чиято функция е да покрива
небалансите,
а
именно
разликите
между

Приема/не
приема
предложението
Приема се

Мотиви

Направени са съответните промени в текстовете на чл. 80, ал. 10 и 11 и е
създадено Приложение № 22а в проекта на ПИД на ППЗАДС.
Предложението е прието и във връзка с постъпило становище от
„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД.

2
предварително
заявените
и
реално
потребените/произведени количества електрическа
енергия.
В хипотезата, когато краен клиент продава своя
излишък от закупена електрическа енергия на
балансиращия пазар, администриран от ЕСО ЕАД,
преносният оператор, посредством колона, озаглавена
„Количество енергиен излишък“ от Приложение №22
към чл.80, ал.11 от Правилника за прилагане на закона
за акцизите и данъчните складове, удостоверява
количествата енергиен излишък, които крайният
клиент е продал на балансиращия пазар и за който
следва да му бъде възстановен надвзетия акциз.
Към настоящия момент обаче функционира и борсов
пазар за покупко-продажба на електрическа енергия,
на който също може да бъде реализиран енергиен
излишък от краен клиент. Така се достига до правно
положение, при което краен клиент по смисъла на
енергийното законодателство, който не използва
цялата закупена електрическа енергия, може да
продаде същата както на балансиращ пазар, така и на
организиран борсов пазар на електрическа енергия,
тъй като не е налице нормативна забрана за това.
Количеството, посочено в колона „Количество
енергиен излишък“ от цитираното Приложение №22
съдържа енергийния излишък, който крайният клиент
е продал на балансиращия пазар и за който следва да
му бъде възстановен надвзетия акциз, но не
предвижда метод за отчисление на енергийния
излишък на краен клиент, който е продал същия на
борсов пазар на електрическа енергия.
Въз основа на това, с цел коректно изчисление на
количествата енергийни излишъци, респективно
размера на надвзетия акциз, предлагаме да бъде
допълнен правилника за прилагане на Закона за
акцизите и данъчните складове във връзка с
начисляване на акциз при участието на крайни
клиенти по смисъла на Закона за енергетиката на
борсов пазар за покупко-продажба на електрическа
енергия.

