Проект!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И
ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(обн., ДВ. бр. 91 от 2005 г.; изм. 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. и бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г.и
бр. 55 от 20.07.2010 г.)

§ 1. В чл. 4, т. 7 се изменя така:
„7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за
освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и
не може да бъде предмет на последваща сделка.”.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 15 се изменя така:
„15. Частни развлекателни полети и плаване” е използването на плавателен съд или
въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо
лице, което може да го ползва или под наем или по друг начин, за цели, различни от
търговските и по специално различни от транспортиране на пътници или стоки или
предоставяне на услуги срещу заплащане или за нуждите на държавни органи.”.
2. В т. 45 думите „изпратени от друга държава членка” се заличават.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) „Пури и пурети” са цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени и
годни за пушене, предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, и
които:
а) са обвити с покриващ лист от естествен тютюн, или
б) съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд), и са обвити с външен лист от
възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително
където е подходящо и филтъра, но не и мундщука, ако има такъв при условие, че
единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2.3 г, и не повече от 10 г, и
обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 мм.”.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) За „пури и пурети” се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни
от тютюн, но отговарящи на изискванията на ал. 1.”.
§ 4. В чл. 11, ал. 3 се изменя така:
„(3) За целите на облагането с акциз продуктите за пушене по ал. 1 и 2 се смятат като
две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 8 см, но не по-дълги от 11 см,
съответно като три цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 11 см, но не подълги от 14 см, и т.н. ”.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
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„2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и
не попадат в обхвата на чл. 10 и 11. За „отпадъци от тютюн” се считат и остатъци от
тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработка на тютюн или
промишленото производство на тютюневи изделия.”.
2. В т.3 накрая думите „1мм” се заменят с „1.5 мм.”.
§ 6. В чл.20, ал.2, т.6 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато стоките се
транспортират до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател при предстоящо
прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад, от който стоките се
извеждат, и след разрешение на директора на Агенция „Митници” по ред, определен с
правилника за прилагане на закона;”.
§ 7. В чл. 24, ал.1, т.1 се отменя.
§ 8. В чл.26, ал. 2 се изменя така:
„(2) Доставката на енергийни продукти за зареждане на плавателни съдове и
въздухоплавателни средства се смята за изнасяне. Обезпеченият/платеният за стоките акциз
се освобождава/възстановява по ред и в срокове, определени с правилника за прилагане на
закона. Това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се
използват за частни развлекателни полети и плаване.”.
§ 9. В чл.27 се правят следните изменения:
1Ал. 2 се изменя така:
„(2) Недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз, за който е подадено
писмено искане по ал. 1 се прихваща от началника на митницата за погасяване на изискуеми
публични задължения на лицето, събирани от Агенция Митници.”
2. В ал.3 изречение първо се изменя така:
„(3) Органът по ал. 1 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от
отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което
уважава или отказва искането - изцяло или частично, като възстановява, или прихваща
подлежащата на възстановяване сума.”
§ 10. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал.1, т.2, в основния текст числото „685” се заменя с числото „710”.
2. В ал.1, т.3 и 4, в основния текст числото „600” се заменя с числото „615”.
3. В ал.1, т.8, в основния текст думите „от 4 до 5 процента обемни, включително – 664
лв.” се заменят с думите „от 4 до 5 процента обемни включително – 688 лв.”.
4. В ал.1, т.9, в основния текст думите „от 4 до 5 процента обемни, включително – 582
лв.” се заменят с думите „от 4 до 5 процента обемни включително – 596 лв.“.
§ 11. В чл. 34, ал. 2 думите „тежки горива” се заменят с „други тежки масла, различни
от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99”.
§ 12. В чл. 44, ал. 6 се изменя така:
„(6) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и
митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо
учреждение освобождава предоставеното от вносителя обезпечение след потвърждение от
митническото учреждение, където са извършени формалностите за внасяне, че дължимият
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акциз е внесен в републиканския бюджет.”.
§ 13. В чл. 53, ал. 1, т. 1 се изменя така:
1. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му, или при
прекратяване на юридическото лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на
правната форма;”.
§ 14. В чл. 58г, ал. 2, т.1 думите „Търговски регистър” се заменят със „Закона за
търговския регистър”.
§ 15. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 10
„(10) Три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол, лицата по ал. 8
могат да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното
количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол. В тези
случаи разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат.”.
2. Досегашните ал. 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно 11, 12, 13, 14 и 15.
§ 16. В чл. 66 се правят следните допълнения:
1. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В срок до три месеца преди влизане в сила на новия образец на бандерол
лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки,
облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност
така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.”.
„(7) В срок до три месеца от влизане в сила на новия образец на бандерол,
лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки,
облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната
отчетност така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.”.
§ 17. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до
друг данъчен склад на територията на страната или до място на директна доставка, посочено
от лицензирания складодържател-получател на територията на страната, до друг данъчен
склад на територията на друга държава членка, до регистриран получател или временно
регистриран получател в друга държава членка или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3;”.
2. В т. 5 накрая се добавя „по реда на наредбата по чл. 124, ал. 4 от този закон”.
§ 18. В чл. 68, ал.2, т. 1, буква „а” се изменя така:
„а) друг данъчен склад или до място на директна доставка на територията на страната,
или”
§ 19. В чл. 73а, ал.1, т. 1 се изменя така:
„1. от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад или до място на
директна доставка, посочено от лицензирания складодържател, на територията на страната
или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 на територията на страната;”.
§ 20. В чл. 73б, ал. 3, т. 1, буква „а” след думата „склад” се добавя „или до място на
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директна доставка”.
§ 21. В чл. 73в, ал. 2 след думата „склад” се добавя „или до място на директна
доставка”.
§ 22. В чл. 77, ал. 1 думите „включително за предоставените бандероли” се заличават.
§ 23. В чл. 93 думите „кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0” се заменя с „ код по
КН 2710 19 25 0” накрая се добавя „с изключение на керосин с код по КН 2710 19 21 0,
предназначен за въздухоплавателни средства.”.
§ 24. В чл.99 се създава ал. 4:
„(4) Забранява се освобождаването за потребление на акцизни стоки, облепени с бандерол
по отменения образец, след датата на влизане в сила на новия образец на бандерол.”.
§ 25. В чл. 103а, ал. 3 накрая се добавя „в случаите определени в наредбата по ал. 2”.
§ 26. В чл. 107в се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 1 думите „със задържаните” се заменят с „с иззетите и задържаните”.
2. В ал. 3 думата „ продажба” се заменя с думата „преработка”.
§ 27. В чл. 121 се създава ал. 6:
„(6) Ал. 5 се прилага и за случаите, при които употребяваните бандероли се
съхраняват, пренасят или превозват поставени върху потребителските опаковки на акцизни
стоки.”
§ 28. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наличието или липсата на документите по ал. 1 при превозването на акцизни
стоки се установява към момента на извършване на проверката.”
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 29. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2010/12/ЕО на Съвета от 16
февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно
структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на
Директива 2008/118/ЕО.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 30. Навсякъде в закона думите „актуално удостоверение за вписване в търговския
регистър” се заменят с „удостоверение за актуално състояние”.
§ 31. Държавната помощ, предвидена в чл. 24а, ал.1, т.3, се предоставя след
произнасяне на Европейската комисия с положително решение относно съвместимостта и с
Общия пазар.
§ 32. Неприключилите производства при НАП по разпореждане с отнети или
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изоставени в полза на държавата акцизни стоки за нарушения на ЗАДС се извършват от
Агенция „Митници” по реда на наредбата по чл.124, ал.4 от този закон.
§ 33. (1) Наредбата по чл.124, ал.4 от този закон се прилага и за акцизни стоки, иззети
или отнети от данъчните органи по силата на Закона за акцизите (отм.) и Закона за тютюна и
тютюневите изделия, както и по отношение на акцизните стоки, иззети от данъчните органи,
за които собственикът не е известен и не ги е потърсил в 9-месечен срок от изземването.
(2) Когато датата на изземването не е известна, за такава се счита датата на
заприходяването от данъчната администрация.
(3) В случаите по ал. 1, действията, свързани с възлагане за преработка и/или за
унищожаване, регламентирани в наредбата, се извършват от органите на НАП.
§ 34. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
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