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Брой 2
Декември 2018 г.

В този раздел:

Освобождаване за
потребление и
солидарна
отговорност

Освобождаване от
акциз

Анулиране на
погрешно подадени
искания, описи и
отчети за бандероли 

Предлагане и
търговия с акцизни
стоки 

Други промени

За информация

Промени в Закона за акцизите и
данъчните складове

В този раздел на брой 2 на Данъчни новини за 2018 година
обобщаваме по-важните промени в Закона за акцизите и
данъчните складове (ЗАДС), обнародвани в брой 98 на Държавен
вестник от 27 ноември 2018 г., които ще влязат в сила от 1 януари
2019 г., с изключение на някои разпоредби, за които е предвиден
друг срок.

Освобождаване за потребление и солидарна
отговорност

Създава се нова хипотеза за освобождаване за потребление,
когато енергийни продукти се използват за цели, различни от тези,
за които е ползвано освобождаване или възстановяване на акциз.

В тези случаи се предвижда солидарна отговорност за акцизни
задължения за лицето, което е потребило енергийните продукти и
за лицензирания складодържател, освободил продуктите за
потребление без да начислява акциз, ако е знаел или е бил
длъжен да знае за неизпълнението на условията за
освобождаване.

При възстановяване на акциз солидарно отговорни са лицето,
което е потребило енергийните продукти, и лицето, на което е бил
възстановен акцизът, когато е знаело или е било длъжно да знае
за неизпълнението на условията за освобождаване.

Начало

Освобождаване от акциз

Въвежда се специфично ограничение за освобождаване от акциз
на енергийни продукти, използвани в данъчен склад при
производство на други енергийни продукти, ако последните не са
предназначени за моторно гориво или гориво за отопление. Това
ограничение отразява решение на Съда на ЕС по дело C-49/17
(Koppers Denmark ApS), в което СЕС заключава, че облагането на
междинни продукти с акциз е необходимо, ако липсата на данъчно
облагане на първия етап няма да се компенсира с последващо
облагане на произведените финални енергийни продукти, защото
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последните не се ползват за моторно гориво или гориво за
отопление.

В обхвата на освобождаването от акциз се включват енергийни
продукти с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 (пропан,
бутан, етилен, пропилен и други) в опаковки по Закона за защита
на потребителите до 5 кг.

Начало

Анулиране на погрешно подадени искания, описи и
отчети за бандероли

С промените се предвижда възможност за анулиране или
деактивиране на погрешно подадени искания, описи и отчети за
бандероли, каквото законово основание досега липсваше в ЗАДС.
Анулирането става след писмено искане на лицето, подадено до
началника на компетентното митническо учреждение.

Предвижда се и ред за отстраняване на несъответствия в искане
за бандероли или опис за връщане на бандероли.

Начало

Предлагане и търговия с акцизни стоки

Въвеждат се правила и ограничения относно предлагането на
акцизни стоки, в това число и по интернет, както и тяхното
разпространение в пощенската мрежа на страната. Промените
целят ограничаването на нелегалните продажби на акцизни стоки
(предимно алкохолни продукти), за които не е заплатен акциз и са
без акцизен бандерол.

В тази връзка се забранява публикуването на обяви и съобщения,
включително в електронен вид, чрез които се предлагат за
продажба акцизни стоки. Забраната не се отнася за търговци,
предлагащи алкохолни напитки чрез електронен магазин по
смисъла на § 1, т. 87 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС,
когато стоките са с бандерол или дължимият акциз е заплатен.

Начало

Други промени

Прецизира се понятието „тютюн за пушене“ в ЗАДС. Наред с това,
в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия от 20
май 2019 г. се въвежда изискване за включване на уникални
идентификатори за потребителските опаковки на цигари и тютюн
за пушене, предназначени за пускане на българския пазар.

Актуализира се правилото за определяне на данъчната основа за
бира, включително ароматизирана, като количеството хектолитри
за градуси Плато на началното екстрактно съдържание.
Уточнението съотвества на решение на СЕС по дело С-30/17
(Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu), съгласно което при
определянето на данъчната основа на ароматизирани бири по
скалата Плато следва да се взема предвид сухият екстракт в
първичната мъст без добавените след приключване на
ферментацията овкусители и захарен сироп.

Въвеждат се разпоредби относно заплащане на акциз в случаи,
при които плащането се извършва от лице, различно от длъжника,
както и при прекратяване на лиценз за управление на данъчен
склад.
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Включват се конкретни изисквания към съдовете за съхранение на
лицензирани складодържатели на нефт и/или продукти от нефтен
произход по смисъла на Закона за административното регулиране
на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход.

Приети са промени в разпоредбите относно получаване на лиценз
за управление на данъчен склад и прекратяването на такъв, както
и удостоверение за независима малка пивоварна, специализирани
малки обекти за дестилиране и малки обекти за
винопроизводство.

Въвеждат се нови разпоредби относно възможността за
запечатване на обекти за определен срок от митническите органи.

Прецизират се правилата относно сроковете за издаване на
акцизни данъчни документи, включително в случаите на
освободен за потребление втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки за
отопление и при установени липси на бандероли.

Начало

За информация

Иван Въргулев
 Директор, Непреки данъци

 Тел:   + 359 (2) 9697 700 
 Факс: + 359 (2) 9697 878 

ivargoulev@kpmg.com
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