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Уважаеми господа, 

Моля да бъде разгледано от Вас , написаното в следващите 

страници , което касае малки и средни предприятия в сферата на 

производството. 

 

Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, освобождават се от облагане с акциз 

енергийни продукти използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво 

за отопление. Това са случаите, в които акцизните продукти се използват за 

производствени цели. 

В края на 2019 г., в чл. 24а, ал. 3 от ЗАДС (ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г.), се 

въведе т. 10, според която удостоверение за освободен от акциз краен потребител 

се издава на лице, което в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 използва средства за 

измерване и контрол: 

а) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на 

местата, на които ще се получават в обекта; 

б) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на 

местата, в които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта 

и/или се влагат в производствения процес; 

в) на количествата произведени стоки на местата, на които стоките се 

извеждат от обекта. 

В ал. 2 на § 38 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за 

изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн., 

ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) е предвидено “В тримесечен 

срок от влизането в сила на измененията и допълненията в наредбите по ал. 1 

лицата, получили удостоверения по чл. 24б, ал. 6 от Закона за акцизите и 

данъчните складове, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на 
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чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от същия закон, като за целта подават уведомление до 

директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта.“. 

В последствие с изменение на ал. 2 на § 38 от Преходни и заключителни 

разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (Изм. 

- ДВ, бр. 84 от 2020 г.), срокът е удължен до 31.12.2020 г. 

Мотивите, с които е прието изменението на ЗАДС са от увеличаване на 

възможностите за ефективен контрол на приходната администрация върху 

акцизните стоки, както и минимизирането на риска от неправомерно ползване от 

лицата, на правата по връченото им удостоверение за ОАКП. 

Следва да се вземе предвид, че и преди въвеждане на посоченото изискване 

на чл. 24а, ал. 3, т. 10 от ЗАДС, лицата получили УОАКП са били задължени да 

водят стриктна отчетност, като отчитат цялото доставено им гориво и 

произведеното количество продукция. Отчитането на доставката на гориво се 

извършва и от доставчика, като доставчика отчита мястото на разтоварване 

посредством GPS, а разтовареното количество посредством измервателен уред на 

транспортното средство. Така посочените мерки гарантират отчитане на 

полученото и изразходеното гориво. Използването на горивото за други цели извън 

тези, за които е издадено УОАКП веднага би довело до разминаване между 

представените пред митническите органи разходни норми, отчетената пред НАП и 

митническите органи произведена продукция и доставеното гориво, което се 

отчита от лицето получило УОАКП (пред митнически органи и НАП) и от 

доставчика (отново пред митнически органи и НАП). 

Изискването, лицата получили УОАКП да въведат допълнителни 

измервателни уреди, неминуемо води до административна и финансова тежест. 

Тази тежест обаче, не би следвало да доведе до резултат различен от този, който 

би бил налице при спазване на действащите изисквания за отчетност 

(посочени най-общо по-горе). Напротив, лицата получили УОАКП биват 

задължени да вложат значителни средства в изграждането на системите за 

измерване и контрол (т.е. да извършат един значителен разход), които средства 

няма да увеличат производителността или конкурентоспособността им (т.е. 

разходът няма доведе до приход). 

Така въведеното задължение за лицата получили УОАКП не отговаря и на 

никакви европейски стандарти по отношение на пропорционалност на 

националните разпоредби в областта на данъчния и акцизния контрол, тъй като 

разходите, които ще трябва да направят икономическите оператори за прилагането 

на тези правила биха надхвърлили многократно допълнителните приходи, които би 

събрала държавата от прилагането на подобна мярка. 

Все в тази насока следва да се обърне внимание, че лицата получили 

УОАКП не са със статут на данъчни складове и не се ползват от правата, 

предвидени за данъчните складове (за складиране и производство). В тази насока 

са несъстоятелни и мотивите, изложени при приемане на горепосоченото 

изменение на ЗДАС, а именно: „Целта на направените нормативни предложения 

е да се въведат мерки за еднакво третиране на икономическите оператори 



получили или желаещи да получат удостоверение за ОАКП с другите 

регистрирани лица по ЗАДС, спрямо които вече са въведени изисквания за 

автоматизирани системи за отчетност, както и на средства за измерване и 

контрол.“. Така действително би стигнало до еднаква тежест за икономическите 

оператори получили или желаещи да получат удостоверение за ОАКП с другите 

регистрирани лица по ЗАДС, но правата, с които те разполагат са различни. 

Недопустимо е, както от юридическа, така и от икономическа гледна точка, лицата 

получили УОАКП да бъдат приравнявани на данъчни складове. Именно затова, 

въведеното задължение за лицата получили УОАКП не отговаря и на никакви 

европейски стандарти по отношение на пропорционалност на националните 

разпоредби в областта на данъчния и акцизния контрол. 

Много фирми след промените в закона за акцизите и отнемането на 

УОАКП(Удостоверение за Освободен от  Акциз Краен Потребител) ще спрат да 

работят поради невъзможност да се справят със ситуацията. Други ще работят 

единствено за заплатите на своите работници,но няма да могат да инвестират в 

иновации и развитие на дейноста им. 

Например „Вилад груп“ ООД, осигурява 40 работни места, спазва стриктно 

действащото законодателство и надлежно плаща дължимите данъци и осигуровки. 

В нито един момент не сме били санкционирани от Агенция Митници. В периода, 

в който разполагахме с УОАКП, въпреки многократните проверки (почти винаги 

осъществявани съвместно от контролни органи на различни институции) не е 

констатирано неспазване на ЗАДС или данъчното законодателство.  

По време на пандемична ситуация,по време на епидемична обстановка, ние 

нито веднъж не сме пропуснали да платим данъци,осигуровки или заплати. Не сме 

поискали и помощ от държавата, тоест по никакъв начин не сме били в тежест на 

държавата. Сега се получава така,че законът се променя не в полза на бизнеса. 

За нас инвестицията, необходима да покрием изискванията за измервателни 

уреди, е непосилна (над 200 000лв). Както се посочи, това е инвестиция, която не 

може да бъде възвърната или да донесе приход в нито един момент. Включването 

на тази инвестиция, в крайната цена на произвежданите продукти, би направило 

производството ни неконкурентоспособно и реално би довело до загуба на клиенти 

и фалит. 

Ние „Вилад Груп“ ООД сме производство от малък и среден тип. Доставчик 

сме на Либхер в сферата на стиропорни форми. Дори сме един от основните 

доставчици на стиропорни форми в Либхер. Фирмата се е развивала в годините 

постепенно, не е ползвала евро фондове и помощи от никъде. Доказали сме се пред 

нашите клиенти с качество. Либхер Хаусгерете Марица е завод ,който произвежда 

повече от 5000 хладилника на ден , и го обслужват много малки и средни фирми 

като нас, които сами по себе си събират количество на работници , включая и 

Либхер, около 7000-8000 човека. Това е една работеща и обвързана система, където 

ако някой по веригата се налага да преустанови производствения си цикъл , може 

да се получи срив за всички работещи , не само фирми а и хора за определено време. 

Един такъв фактор е невъзможността на производствените фирми да ползват 

УОАКП или да са освободени от акциз. При нас горивото е един от основните 



енергоизточници за производство на пара.Чрез пара в автоматични машини 

формоваме стиропорни форми. Тоест закупуваме и ползваме продукт с акциз , а 

произвеждаме и продаваме продукт който е не акцизен. И в същото време сме 

третирани,  като данъчен склад , а не като производствено предприятие краен 

потребител. 

С оглед на горното считаме, че за да бъде подкрепен малкия и среден бизнес 

чл. 24а, ал. 3, т. 10 от ЗАДС в сила от 01.01.2020 следва да бъде отменена, наред с 

измененията в нормативните актове свързани с прилагането на ЗАДС, включително 

ППЗАДС и Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и 

контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и 

контрол на акцизни стоки.Това ще даде право на производители, като нас, да 

ползват Удостоверение за Освободен от Акциз Краен Потребител (УОАКП). 

 

 

 

01.04.2022 г.                                                                              С Уважение: 

                                                                                                    Аркадий Кацарски 


