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12/23/2022

X ППЗ-3

Изх. №

София

Signed by: Ministry of Finance  
 

Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите 

и данъчните складове 

 

(обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., 

бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 

от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., 

бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г., бр. 25 и 60 от 2019 г., бр. 53 и 82 от 2020 г.,   

бр. 27 от 2021 г. и бр. 65 от 2022 г.) 

 

 

 § 1. Създава се чл. 49е: 

„Чл. 49е. (1) Регистърът по чл. 65, ал. 12 от закона съдържа: 

1. наименование и ЕИК на лицензирания складодържател; 

2. номер на лиценза за управление на данъчния склад; 

3. адрес на данъчния склад; 

4. код на акцизния продукт и код по КН на акцизните стоки,  вписани в лиценза 

за управление на данъчния склад; 

5. данни за количествата свободни складови капацитети с информация по код 

на акцизния продукт на акцизните стоки, вписани в лиценза за управление 

на данъчния склад, предоставени в мерна единица литри; 

6. дата и час на подаване на информацията. 

(2) Лицата по чл. 65, ал. 11 от закона подават уведомление за всеки данъчен склад 

с идентификационен номер на данъчния склад в информационната система на Агенция 

„Митници“, което съдържа информацията по ал. 1.“ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2.  Разпоредбата на чл. 49е, ал. 2 не се прилага за лицензираните като данъчни 

складове петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти, предоставени за 

управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по реда на 

отменения раздел IIа на глава четвърта от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., 

ДВ, бр. 101 от 2013 г., отм., бр. 65 от 2020 г.). 

 

§ 3.  Правилникът влиза в сила от 1 януари 2023 г. 

23.12.2022 г.

X  

РОСИЦА ВЕЛКОВА - ЖЕЛЕВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Signed by: Rositza Atanasova Velkova-Jeleva  
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