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Други промени
Данъчни новини на KPMG представя законодателни промени и
тенденции в областта на данъчното облагане.

В настоящия брой на Данъчни новини обобщаваме по-важните
промени в Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС),
обнародвани в брой 96 на Държавен вестник от 6 декември 2019 г.

Изисквания за лицензирани складодържатели и
освободени от акциз крайни потребители на енергийни
продукти
Промените в ЗАДС предвиждат нови изисквания към лицензирани
складодържатели и освободени от акциз крайни потребители (ОАКП).

Лицензирани складодържатели

Лицензираните складодържатели по ЗАДС са задължени да монтират
и използват системи за видеонаблюдение и контрол в акцизните
складове за горива в които се произвеждат и складират енергийни
продукти с кодове по Комбинираната номенклатура (КН) от 2710 12 до
2710 20. Системите следва да предоставят възможност за визуален
контрол в реално време, непрекъснат запис на видеоизображенията
върху цифров регистратор (сървър) и разпознаване номерата на
транспортните средства, които влизат и излизат от склада. Камерите
трябва да бъдат разположени на всички входни и изходни точки на
обекта и да работят денонощно. Записите от видеонаблюдението се
съхраняват върху цифровите регистратори поне един месец като
информацията се архивира и съхранява в данъчния склад не по-малко
от два месеца.

Лицензираните складодържатели са задължени да подават искания до
митническата администрация за съгласуване изграждането на
видеосистемите. Подаването става в тримесечен срок от влизането в
сила на бъдещите изменения в Правилника за прилагане на ЗАДС
(ППЗАДС) като същите са предвидени в рамките на три месеца от
промените в закона. Лицата ще следва да приведат дейността си в
съответствие с новите изисквания в рамките на нови три месеца от
издаване на акта за съгласуване на искането.



Освободени от акциз крайни потребители (ОАКП)

Съгласно промените, лицата с удостоверения за ОАКП следва да
използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват
извършването в реално време на контрол на количествата енергийни
продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и на
суровините, материалите, произведените или складирани стоки,
вписани в исканията за УОАКП.

По отношение на обектите, в които се получават и използват
енергийни продукти с кодове по КН от 2710 12 до 2710 20 за цели,
различни от моторно гориво или гориво за отопление се предвижда:
(а) осигуряване на интернет достъп на митническите органи до
съответните автоматизирани системи за отчетност и (б) използване на
средства за измерване и контрол в точките в които енергийните
продукти се въвеждат в обекта, постъпват в производствена
инсталация или се влагат в производствен процес, както и при
извеждането на произведените стоки от обекта.

В тримесечен срок от влизане в сила на измененията и допълненията
в наредбите по чл. 103а, ал. 2 и ал. 4 от ЗАДС, ОАКП следва да се
приведат в съответствие с новите изисквания. За целта потребителите
следва да подадат уведомления до директора на териториалната
дирекция по местонахождение на обекта.

Прилагане на Наредба № 13а-10403 за целите на акцизното
законодателство
Промените предвиждат изключението от задължение за акциз при
загуби от естествени фири да е приложимо и за стоки, които са
включени в обхвата на Наредба № 13а-10403 за пределните размери
на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните
ценности при съхраняването и транспортирането им. Изключението се
отнася към загуби възникнали до освобождаване за потребление и при
условие, че стоките са определени, отчетени и вписани коректно в
отчетността на лицата.

Преди промените изключението за естествени фири беше законово
регламентирано само за стоки в обхвата на Наредба № 4 от
28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири
на акцизните стоки.

Други промени
Останалите промени включват:

Уточнение, че при поставяне на стоки под митническа
процедура пълният размер на дължимия акциз се обезпечава с
депозит в пари или с банкова гаранция по определения с
митническото законодателство ред за обезпечаване на митата
(в досегашната редакция на разпоредбата липсваше
уточнението, препращащо към реда по митническото
законодателство)
Прецизиране на правилото за заплащане на акциз при
удължаване на срока за подаване на акцизна декларация, като
дължимият акциз следва да бъде внесен в първоначалния срок
за подаване на декларацията, т.е. срока преди удължаването
Задължения за водачите на превозни средства, превозващи
стоки към ОАКП или под режим отложено плащане на акциз
(РОПА), като водачите ще следва да доставят стоките само до
регламентираното в акцизната документация място, а при
претоварвания е необходимо уведомяване на компетентната
териториална митница
Разпоредби относно транспортиране и продажби на цигари от
обекти за безмитна търговия



Уточнение, че предварителното изпълнение на митнически
решения за прекратяване на различни видове регистрации и
разрешения по ЗАДС става от датата на тяхното издаване
Регламентиране приложението на процедурата при движения
на акцизни стоки, освободени за потребление на територията
на друга държава членка, които се транспортират до България,
в случаите попадащи в нововъведени разпоредби в Закона за
ДДС за стоки доставени до континенталния шелф и
изключителната икономическа зона на страната
Прецизиране, че редът за възстановяване на акциз за стоки,
предназначени за въоръжените сили на страни от
Организацията на Северноатлантическия договор, ще става
съгласно правилата в ППЗДДС (понастоящем това е законова
делегация към междуведомствена наредба)
Въвеждане на нови задължения за пощенските оператори
относно контрол върху пратки с акцизни стоки, както и забрана
за физически лица да изпращат/получават такива стоки, освен в
предвидените законови изключения
Включване на правила с оглед възпрепятстване прехвърлянето
на собственост върху стоки при данни за нарушения по ЗАДС и
възможности за изземване и съхранение на стоки от страна на
митническите органи.
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