Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове
(обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г., доп., бр. 61 от 2006 г., изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8
от 2007 г., доп., бр. 33 от 2007 г., изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и бр. 100 от 2009 г. и бр.
24 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 12а, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или документ, удостоверяващ начисляването и
заплащането на акциза”.
§ 2. В чл. 14, ал. 2 се създава т. 10:
„10. търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки.”
§ 3. В чл. 15, т. 2 се изменя така:
„2. вземане на проби за лабораторен анализ с цел установяване съдържанието на
акцизната стока в крайния продукт и/или определяне на кода по КН;”
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Удостоверението за освободен от акциз краен потребител се издава в два екземпляра
– за митницата, издала удостоверението и за освободения от акциз краен потребител.”.
2. В ал. 2 се създава т. 8:
„8. търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки.”
§ 5. В чл. 24, ал. 1 след думите „по чл. 23, ал. 1” се добавя „и чл. 23а, ал. 1”.
§ 6. В чл. 25 след думите „по чл. 23, ал. 1” се добавя „и чл. 23а, ал. 1”.
§ 7. В чл. 26д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 литра” се заменят с „1000 кг”.
2. В ал. 5 думите „1000 литра” се заменят с „1000 кг”.
§ 8. В чл. 26е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 литра” се заменят с „1000 кг”.
2. В ал. 5 думите „1000 литра” се заменят с „1000 кг”.
§ 9. В чл. 26ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 литра” се заменят с „1000 кг”.
2. В ал. 5 думите „1000 литра” се заменят с „1000 кг”.
§ 10. В чл. 27, ал. 3 думите „и 11-17” се заменят с „и 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20”.
§ 11. В чл. 29, ал. 1 след думите „местонахождение на данъчния склад,” се добавя „както и
на мястото/местата на директна доставка”.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „в данъчния склад” се поставя запетая и се добавя „както и на
мястото/местата на директна доставка”.
1

2. В ал. 3 след думите „на данъчните складове” се поставя запетая и се добавя „както и
на място/местата на директна доставка”.
3. Създава се ал. 5 :
„(5) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите на извършване на проверки във
връзка с промяна на обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчен
склад, както и когато лицензиран складодържател е поискал да получава енергийни продукти
на място/места на директна доставка.”.
§ 13. Чл. 41 се отменя.
§ 14. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 се оползотворяват или
обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците само от лицензирани
складодържатели.”
2. Алинея 5 се заличава.
§ 15. В чл. 55в се създават ал. 3 и 4:
„(3) При получаване на енергийни продукти на място на директна доставка,
лицензираният складодържател изпраща незабавно писмено уведомление по електронен път
до началника на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния
склад, в рамките на работното време на компетентното митническо учреждение, което
съдържа информация за:
1. наименование на изпращача, идентификационен номер на данъчен склад или акцизен
номер;
2. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти;
3. точен адрес на мястото на директна доставка;
4. дата и час на получаване на енергийните продукти.
(4) Лицензираният складодържател не може да се разпорежда с енергийните продукти,
получени на мястото/местата на директна доставка преди изтичане на 6 часа от
уведомлението по ал.3 в рамките на работното време на компетентното митническо
учреждение или до получаването на писмено разрешение от началника на компетентното
митническо учреждение по електронен път.”
§ 16. В чл. 56а се създават ал. 6 и 7:
„(6) При получаване на енергийни продукти на място на директна доставка,
лицензираният складодържател изпраща незабавно писмено уведомление по електронен път
до началника на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния
склад, в рамките на работното време на компетентното митническо учреждение, което
съдържа информация за:
1. наименование на изпращача, идентификационен номер на данъчен склад или акцизен
номер;
2. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти;
3. точен адрес на мястото на директна доставка;
4. дата и час на получаване на енергийните продукти.
(7) Лицензираният складодържател не може да се разпорежда с енергийните продукти
получени на мястото/местата на директна доставка преди изтичане на 6 часа от
уведомлението по ал.6 в рамките на работното време на компетентното митническо
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учреждение или до получаването на разрешение от началника на компетентното митническо
учреждение по електронен път.”
§ 17. В чл. 57 се създава ал. 5:
„(5) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 1 от закона, когато обезпечението по ал. 1
е учредено с банкова гаранция, лицензираният складодържател може да предостави и
обезпечение с депозит в пари по сметка на Централното митническо управление.”
§ 18. В чл. 58а се създава ал. 5:
„(5) За целите на прилагане на чл. 57д, т. 4 от закона, когато обезпечението по ал. 1 е
учредено с банкова гаранция регистрираният получател може да предостави и обезпечение с
депозит в пари по сметка на компетентното митническо учреждение.”
§ 19. В чл. 59, ал. 3 думите „и чл. 64, ал. 2” се заличават.
§ 20. В чл. 60 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на влизане в сила на нов образец на бандерол, лицата по чл. 59 могат да
заявяват бандероли и по новия образец на бандерол не по-рано от 3 месеца преди датата на
влизането му в сила
§ 21. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 63, ал. 2 и 3” се заменят с „чл. 63, ал. 2” и думите „по чл. 83”
се заменят с „по чл. 83е”.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Преди получаването на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 3 предоставят пред
митницата, където е подадено заявлението за бандероли, обезпечение по чл. 83 от
закона.”
§ 22. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „влизане в сила на нов размер на акцизната ставка или на” се
заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) От датата на влизане в сила на нов образец на бандерол, лицата по чл. 59 не могат да
освобождават за потребление акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол. В
случаите по ал. 3 лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в 14 -дневен срок от
датата на влизане в сила на новия образец на бандерол.”
§ 23. Чл. 66б се отменя.
§ 24. В чл. 71, ал. 1, т. 2 се отменя.
§ 25. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„В случаите по чл. 123, ал. 4 от закона се изготвя опис на стоките по образец
съгласно приложение № 13, в 2 екземпляра – един за митническото учреждение и един
за лицето”.
2.
В ал. 2 думите „Описите по ал. 1 се представят” се заменят с „Описът по ал. 1
се представя”.
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3. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В чл. 73 се създава ал. 4:
„(4) В случаите на директна доставка лицензираният складодържател води регистър за
изпратените уведомления по чл. 55в, ал. 3 или по чл. 56а, ал. 6, който съдържа най-малко
следната информация:
1. пореден номер, дата и час на уведомлението;
2. наименование на изпращача и ИНДС/акцизен номер;
3. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти;
4. точен адрес на мястото на директна доставка;
5. дата и час на получаване на енергийните продукти на мястото на директна доставка.
6. дата и час на получаване на разрешението от началника на компетентното митническо
учреждение (в случай че има такова).
7. пореден номер и дата на придружителния административен документ/електронния
административен документ.
§ 27. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително получени при
условията на директна доставка”.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително получени при
условията на директна доставка”.
§ 28. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 7:
„7. код 07 – с придружителен административен документ или електронен
административен документ при условията на директна доставка на енергийни продукти;”.
2. В ал. 4 се създава т. 26а:
„26а. код 56 – за стоки, освободени за потребление при условията на директна
доставка съгласно чл. 20, ал. 2, т. 12б от закона;”.
§ 29. В чл. 78, ал. 3 думите „в присъствието на митнически служител” се заличават.
§ 30. В чл. 80, ал. 1 след думите „чл. 20, ал. 2, т. 9 и 10” се добавя „от закона”.
§ 31. В чл. 80а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 33, ал. 1 от закона” се заменят с „по чл. 33, ал. 1 и ставката по
чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат
маркиран газьол,”.
2. В ал. 4 думите „чл. 33, ал. 1 от закона” се заменят с „по чл. 33, ал.1 и ставката по
чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат
маркиран газьол”.

§ 32. В чл. 80б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и когато е издаден акцизен данъчен документ в
случаите по чл. 80а, ал. 4 за смазочни масла, съдържащи маркиран газьол.”.
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§ 33. В чл. 88 се създава т. 4:
„4. произведени стоки от получените енергийни продукти:
а) документи, издавани във връзка с произведените стоки (технически спецификации,
разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби на вложените енергийните
продукти и т.н.);
б) търговско наименование на произведената стока;
в) код по КН на произведената стоката;
г) мерна единица;
д) количество на произведените стоки;
§ 34 В чл. 103, ал. 3 след думата „гориво” се добавя „както и на газьол по чл. 33а, ал. 4 от
закона, газьол, използван като компонент в други тежки масла и газьол, предназначен за
освободени от акциз крайни потребители”.
§ 35. В чл. 107, ал. 3 след думата „керосина” се добавя „и газьола”.
§ 36. В чл. 114, ал. 1, т.10 след думите „търговския обект” се добавя „или друг документ,
удостоверяващ предназначението му” .
§ 37. Приложение № 3 се изменя така:
Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1
Вх. № …………….
Дата …………...г.

ДО НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА ………….
ИСКАНЕ

от ……………………………………………………………………………………………
представляван от ………………………………………………………………………….
ЕГН………………………..
ЕИК ………………………..
Адрес: ………………………………………………………………………………………….
Телефон: …………..………… Мобилен: ………………………..
Факс: ……………………
Е-mail: ……………………………….………
Уеб адрес ……………..………………………
Лице за контакти: ……………………………..
Длъжност: ……………..…...
Телефон: ……………… …… Мобилен: ………………………..
Факс: ……………..……..
Е-mail: ……………………………………..…
Уеб адрес …………………………….………
Моля, на основание чл.24, ал.4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да
ми бъде издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
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Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) предоставям следната информация:
1. Наименование на обекта, където ще се получават и използват енергийните
продукти.
…………………………………………………………………………………………………..
2. Цели, за които ще се използват енергийните продукти.
/Описват се целите, за които ще се използват енергийните продукти, съгласно чл.24, ал. 1, т. 1
и ал.2, т.1, 2, 4, 5 и 6 от закона)
……………………………………………………………….…………………………………..
3. Търговско наименование и код по КН на енергийните продукти, които ще се
използват.
.………………………………………………………………………….……………………….
4. Годишни прогнозни количества от енергийни продукти, които ще се получават и
използват – по видове дейности и видове енергийни продукти.
…………………………………………………………………………………………………...
5. Материална отчетност, която ще се води от крайния потребител - по видове
дейности и по видове енергийни продукти.
…………………………………………………………………………………………………...
6. Максимален производствен капацитет.
…………………………………………………………………………………………………...
7. Максимален складов капацитет за получаваните енергийни продукти.
…………………………………………………………………………………………………...
8. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки /в случай, че е
възможно да се посочат/.
…………………………………………………………………………………………………...
Прилагам съгласно чл. 14, ал. 3 от ППЗАДС следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално
заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за
търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на
лицето;
3. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 13, ал.7, т.2, буква „а”, а ако
лицата не са български граждани - декларация;
5. декларация за обстоятелствата по чл.13, ал. 7, т. 2, буква "б";
6. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за
задължителни осигурителни вноски;
7. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и
оборудването;
8. документ за собственост или договор за наем на обекта;
9. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
10. списък на обичайните доставчици;
11. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се
използват енергийните продукти, когато това се изисква по закон;
12. технологичната схема на производствения процес, разходни норми, максимални
стойности на технологичните загуби, техническа спецификация;
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13. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт (български,
международен, европейски) по Закона за националната стандартизация.
Дата:

Подпис и печат:

Тази информация се попълва от лицето за всеки обект поотделно, в който ще се получават,
складират и използват енергийните продукти
“Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове ,регламентиращи защитата на информация и се обработват само
във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция “Митници”
Адрес на Централното митническо управление на Агенция “Митници”: 1202 София,
ул. “Г. С. Раковски” № 47.

§ 37. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 27, ал.1
Вх. № …………......
Дата …………...год.

ДО ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ……………………………………………………………………………………………
представляван от ………………………………………………………………………….
ЕГН………………………..
ЕИК ………………..
Адрес: ………………………………………………………………………………………….
Телефон: …………..………… Мобилен: ………………………..Факс: ……………………
Е-mail: ……………………………….……… Уеб адрес ……………..………………………
Лице за контакти: …………………………….. Длъжност: ……………..…...
Телефон: ……………… …… Мобилен: ………………………..Факс: ……………..……..
Е-mail: ……………………………………..… Уеб адрес …………………………….………
Моля, на основание чл. 47 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми
бъде издаден лиценз/лицензи за управление на данъчен склад/данъчни складове.
Съгласно изискванията на чл. 48, ал.1 от ЗАДС предоставям следната информация:
1. Описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад:
/Описват се дейностите, които ще се извършват в склада, включително обичайните операции
по чл. 65, ал. 5 от закона - кратко описание на производствения процес, извършване на
операции, като маркиране, денатуриране, облепване с бандероли и др. Също така да се
посочи дали съответният данъчен склад е за производство и складиране на акцизни стоки или
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само
за
складиране
на
акцизни
стоки./
……………………………………………………………….…………………………………..
2. Вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират:
/Акцизните стоки, които ще се произвеждат и/или складират се описват по видове и код по
КН/.
.………………………………………………………………………….……………………….
3. Годишен прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана:
…………………………………………………………………………………………………...
4. Годишен прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз:
…………………………………………………………………………………………………...
5. Описание на системите по чл. 47, ал.1, т. 8 от ЗАДС:
/Кратко описание на използваната система за отчетност (напр. софтуерен продукт), която да
позволява контрола за влизащите, произведените, обработваните, складираните и излизащите
от данъчния склад акцизни стоки въз основа на въведената, съхраняваната и обработваната
информация, свързана с материалната отчетност/.
…………………………………………………………………………………………………...
6. Точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния
склад:
/Посочва се точният адрес на данъчния склад, броя на помещенията и тяхното
предназначение/.
…………………………………………………………………………………………………...
7. Вида на обезпечението, което ще бъде представено:
/Посочва се видът на обезпечението, което ще бъде представено - с депозит в пари или с
банкова гаранция/.
…………………………………………………………………………………………………...
8. Имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни
административни документи/електронни административни документи.
/Имената и ЕГН на служителите, упълномощени да подписват ПАД/електронни
административни документи за данъчния склад/.
……………………………………………………………………………………………………
9. Точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка.
/Посочва се точният адрес на мястото/местата, различно/и от местонахождението на
данъчния склад, където ще се получават акцизните стоки, изпратени от друга държава членка
при условията на директна доставка/.
…………………………………………………………………………………………………...
Информацията от т.1 до т.9 се попълва от заявителя за всеки данъчен склад поотделно като
се прилагат документите по чл. 48, ал.2 точки 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20.
Дата:

Подпис и печат:

“Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните
данни и нормативните актове , регламентиращи защитата на информация и се
обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на

8

Агенция “Митници”Адрес на Централното управление на Агенция “Митници”: гр. София,
ул. “Г. С. Раковски” №47.”
Прилагам съгласно чл. 48, ал. 2 следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие в
случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
2. Свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лицензирания
складодържател – оригинал, издаден от съда, а ако лицата не са български граждани –
декларация.
3. Декларация по чл. 47, ал.1, т. 3, буква “б”, че лицата, представляващи лицензирания
складодържател не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено
отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори.
4. Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за
задължителни осигурителни вноски.
5. Декларация по чл. 47, ал.1, т. 5, че лицето не е извършило тежко или повторно
нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове.
6. Лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се
изисква по закон – заверено копие.
7. Документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад –
заверено копие.
8. Валидна скица на недвижимия имот, издадена от общината по местонахождение на
обекта.
9. План на помещенията на данъчния склад – архитектурен план с ясно обозначени
местоположение и предназначение на помещенията, в които ще се извършва производството
и складирането или само складирането на акцизни стоки. В плана следва да са обозначени
местоположението на съоръженията, включително съдовете с техния обем, както и
местоположението на измервателните уреди в зависимост от вида на стоките.
10. Годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран
одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия
финансов одит, в случай, че лицето осъществява дейност повече от две години и междинен
финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на
заявлението.
11. Техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност.
12. Технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални
стойности на технологични загуби, техническа спецификация.
13. Бизнес план (вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в
данъчния склад, средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки с кодове по КН,
които ще се складират - по видове стоки с кодове по КН и акцизни ставки, максималното
прогнозно количество на акцизните стоки с кодове по КН, които в един и същ момент ще
бъдат в движение под режим отложено плащане – по видове стоки с кодове по КН и акцизни
ставки, производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за
съхраняване на акцизните стоки – по видове стоки с кодове по КН и акцизни ставки,
средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз – по видове стоки с кодове по КН и
акцизни ставки).
14. Спесимени на подписите на лицата /служители, упълномощени да подписват
ПАД/електронен административен документ.
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15. Заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на
лицето.
16. Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
17. Годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при
производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт.
18. Анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или
специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит,
в случай че лицето осъществява дейност повече от една година.
19. Договор или друг документ с лицето – получател на енергийни продукти, в
случаите на получаването им на място/местата на директна доставка, различно от
местонахождението на данъчния склад.
20. План на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата
за измерване на получаваните енергийни продукти.
Дата:

Подпис и печат:”

§ 37. В Приложение № 7к думите „с код по КН 3811 11 и 38 11 90” се заменят със „с код
по КН 2909 19 90, 3811 11 и 3811 90”.
§ 38. Приложение № 10 се изменя така:
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“Приложение № 10 към чл. 60, ал.1
ТМУ ...................................................................
Входящ № .................................... / ............... г.
(попълва се от митническата администрация)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БАНДЕРОЛИ
Наименование на лицето ……………………………………………………………………………………………………………
ЕИК ..............................................................................................
Идентификационен номер: ………………………………………...
(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен
номер на временно регистриран получател)
Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………….
(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или адрес
на управление за вносителите)
Вид на
№
Търговск Търгов Код на Ко Вместимост Мерна Действител Продаж Цена на Размер
Брой на
Общ
по

бандеролите

о

ска

акцизн

ре

наименов

марка

ия

д

ание

д

т

едини

но

на цена

единич

на

ца

алкохолно

на

на

акциза

ата

съдържани

опаковк

бройка

за

акциз

опаковка

е по

а

ръчно

опаков

а

свити

ка

по потребителск

продук К

на

на

Н

стоките

обем%vol

бандероли разме
те

р на

пури
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Обща сума на акциза: …………………………………………………………………….........
Към заявлението прилагам документи съгласно чл. 60, ал. 2:
1. …………………………………………………………………………………………..............
2. ………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………….
Дата: .………………….
Име и длъжност: ……………………….
Подпис и печат: ……………….
Указания за попълване:
Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 и 14 се попълват за алкохол и алкохолни напитки
Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 се попълват за тютюневи изделия.”
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§ 39. Приложение № 11 се изменят така:
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„Приложение № 11 към чл. 64
ТМУ: ………………………………………………….
ПРИЕМО–ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
№………………
Днес, …../…../ ……… г., бяха предадени от ТМУ …………………………………на:
Наименование на лицето ……………………………………………………………………………………………………………
ЕИК ..............................................................................................
Идентификационен номер: ………………………………………...
(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен
номер на временно регистриран получател)
Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………….
(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или адрес на
управление за вносителите)
следните бандероли:
Търговс Търговс Код на Код Вместимост Мерн

№

Вид на

по

бандероли

ко

ка

ре

те

наимен

марка

д

ование

акцизни по
я

на

а

КН потребителс едини
ката

продукт

ца

опаковка

на
стоките

Действит

Прода

Цена

Разме

Емисия

елно

жна

на

р

алкохолн

цена

едини

на

о

на

чна

съдържан

опаков

бройк

акциза

акци

ие по

ка

а

за

за

ръчно

опако

свити

вка

обем%vol

Серия

От №

До №

Брой на

Общ

на

бандеро

разм

бандеро

лите

ер

лите

на

пури
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обща сума на акциза: ……………………………………………………………………..
…….... ……………………………………….
(дата)

Предал:

(компетентен служител – име, длъжност и подпис)
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13

14

15

16

17

18

……………................................................
Приел:

(от името на заявителя – име, длъжност и подпис)
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§ 40. Приложение № 13б се отменя.
§ 41. В Приложение № 18 след ред „код 55 – за освободени за потребление напълно
денатуриран етилов алкохол” се създава ред:
„код 56 - за стоки, освободени за потребление при условията на директна доставка
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 12б от закона;”.
§ 42. В Приложение № 19 след ред „код 55 – за освободени за потребление напълно
денатуриран етилов алкохол” се създава ред:
„код 56 - за стоки, освободени за потребление при условията на директна доставка
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 12б от закона;”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 43. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър” се заменят с „удостоверение за актуално състояние”
§ 44. Правилникът влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник”.
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