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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ 

И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 

 

(обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 

108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г. бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 

2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 

15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 

97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 

7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г.,  бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104 от 2020 г. и бр. 77 от 2021 г., 

бр. 12, 42 и 52 от 2022 г.) 

 

§ 1. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 11: 

„11. лицата по чл. 76л, които получават акцизни стоки на територията на 

страната.“  

§ 2. В чл. 13 се създава ал. 4: 

 „(4) В случаите на внасяне или въвеждане на територията на страната на продукти 

с кодове по КН, посочени в ал. 1, т. 1, 4 и 8, лицата, които ги внасят или въвеждат, подават 

декларация в компетентната териториална дирекция по постоянен адрес, съответно 

седалище и адрес на управление относно обстоятелствата дали стоката ще се използва 

и/или предлага за продажба като гориво за отопление или за моторно гориво .“ 

§ 3. В чл. 44, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „с изключение на случаите, когато стоките 

се получават от сертифициран получател, който внася дължимия акциз в срока на 

подаване на акцизната декларация.“. 

§ 4. В чл. 48, ал. 2, т. 8 накрая се добавя „в случай че лицето не е посочило 

индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се 

установи информацията по служебен път;“ 

§ 5. В чл. 53, ал. 6 в изречение първо накрая се добавя „на акциз, ведно с 

дължимата законна лихва.“ 

§ 6. В чл. 57, ал. 3 т. 7 се изменя така:  

„7. декларация относно изпълнение на изискванията на чл. 4, т. 8, 8а и 9.“ 

§ 7. В чл. 57б, ал. 3, т. 2 думите „данъчния представител от“ се заличават. 

§ 8. В чл. 59 се създава ал. 7: 

„(7) Не се смятат за производство на енергийни продукти дейности, при които 

потребителят на даден енергиен продукт прави възможна повторната му употреба в 

неговото предприятие, при условие че вече платеният акциз за този продукт не е по-

малък от размера на акциза, който би бил дължим, ако върху повторно използвания 

продукт трябва да се наложи повторен акциз”. 

§ 9. В чл. 74 т. 5 се изменя така:  

„5. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1, т. 3, т. 3а - когато до 45 дни от датата 

на извеждане на стоките от данъчния склад лицензираният складодържател е получил 

съобщението за износ по чл.73з, ал. 1 и ал. 3;“ 
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§ 10. В чл. 76в ал. 7, 9 и 10 се отменят. 

§ 11. В чл. 76е след думите „чл. 76в“ се добавя „чл. 76з или чл. 76л“. 

§ 12. В чл. 76ж, ал. 2 думите „само от сертифициран изпращач към сертифициран 

получател“ се заличават. 

§ 13. В чл. 76ц, ал. 2 думите „ал. 4 – 13“ се заменят с „ал. 4 – 15“. 

§ 14. В чл. 83е се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 след  думите „чл. 76ц“ се поставя запетая и съюзът „и“ се заличава. 

2. В ал. 5, в основния текст думите „чл. 76в, ал. 4“ се заменят с „чл. 76в, ал. 4, чл. 

76и и чл. 76л“. 

3. В ал. 7 и 8 думите „чл. 76в, ал. 4“ се заменят с „чл. 76в, ал. 4, чл. 76и и чл. 76л.“. 

§ 15. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3 думите „чл. 57а, 57в и 58в“ се заменят с „чл. 57а, 57в, 58в и чл. 76у“. 

2. В ал. 6 накрая се добавя „с изключение на сертифицираните получатели“. 

   § 16. В чл. 89а се създава ал. 5: 

  „(5) В Агенция „Митници“ се води регистър на издадените годишни сертификати 

по ал. 1.“ 

§ 17. В чл. 90а, ал. 2 т. 7 се изменя така: 

„7. разполага със собствени помещения, наети помещения или помещения, 

ползвани на друго основание, предоставящ право за извършване на съответната 

дейност;“ 

§ 18. В чл. 92, ал. 2 думите „с обем до 10 m3“ се заменят с „с обем до 25 m3“. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 19. Лицата, получили удостоверение за независим малък винопроизводител, 

привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, т. 7 от закона в 

срок до 30 юни 2023 г., включително.  

§ 20. За подадените до 12 февруари 2023 г., включително, уведомления по чл. 76в, 

ал. 4, за акцизните стоки попадащи в ал. 7 и 10 от същия член, се прилага досегашния 

ред. 

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на § 1, § 3, § 10 – 15, 

които влизат в сила от 13 февруари 2023 г. 

 

 


