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М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

 

 

Причини, които налагат разработването на проекта на нормативен акт 

Промените, които се предлагат с проекта на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са 

във връзка с промените в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), направени с 

§ 71 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение 

на Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в бр. 104 от 2020 г. на 

„Държавен вестник“. 

 

Целите, които се поставят с проекта на нормативен акт 

Предложението за промяна на разпоредбата на чл. 56з от проекта има за цел да се 

дефинират документите, които лицензираните складодържатели е необходимо да 

представят пред митническите органи при прилагане на процедурата за освобождаване 

на предоставено обезпечение по реда на чл. 76в от ЗАДС. Митническите органи ще 

освобождават обезпечението по чл. 76в, след получаването на документация от 

лицензираните складодържатели, която удостоверява, че в данъчния склад са постъпили 

акцизните стоки и същите са заведени в Регистър „Дневник на складовата наличност“. 

За целта ще е необходимо икономическите оператори да представят на митническите 

органи съответните документи, удостоверяващи вида и количеството на изпратената 

акцизна стока от изпращача в другата държава членка, въз основа на които акцизните 

стоки са заведени в материалната отчетност на данъчния склад.  

Промяната в чл. 72б, ал. 5 е свързана с промяната в чл. 44 от ЗАДС и подготовката 

на Агенция „Митници“ за преминаване към единна сметка за плащания на акцизните 

задължения от лицата. Предвидено е разпоредбата да влезе в сила от 1 януари 2022 

година. 

Прецизирана е разпоредбата на чл. 80, ал. 1 с цел ясно определяне на действията 

на данъчно задължените лица при прекратяване на лиценза за управление на данъчен 

склад, прекратяване на регистрацията или прекратяване на действието на 

удостоверението за освободен от акциз краен потребител. Промяната е в съответствие с 

чл. 43, ал. 5 от ЗАДС за определяне на последния данъчен период, в случаите на издадено 

решение за прекратяване на лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното 

изпълнение и впоследствие е влязло в сила след съдебно обжалване.  

Във връзка с отстраняване на противоречие със ЗАДС в производството по 

издаване на Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за 

дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител е предложена 

редакция на т. 2 от приложение № 6 към чл. 34, ал. 1 от правилника. Разпоредбата е 

синхронизирана с чл. 57, ал. 3, т. 3 от закона. 

  

Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 

нормативен акт 

С предложените промени в проекта на нормативен акт не се възпрепятства 

дейността, не се увеличават разходите и не се създава допълнителна административна 

тежест за икономическите оператори. Предложените промени в правилника няма да 

доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета. 

  

Очакваните резултати от прилагането на проекта на нормативен акт 
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Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на 

нормативно установените изисквания на акцизното законодателство, което ще 

оптимизира възможностите за осигуряване на ефективен административен контрола, без 

да се възпрепятства дейността на икономическите оператори. 

  

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 С проекта на акт не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

  

 Информация за проведените обществени консултации 

 Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на правилник 

и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации със срок за предложения и 

становища 30 дни.  

 В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на 

проведената обществена консултация ще бъде публикувана на интернет страницата на 

Министерството финансите и на Портала за обществени консултации. 

 

   
 


