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Предложени промени в Закона за акцизите

и данъчните складове („ЗАДС“)

Трудности или възможности за търговците, осъществяващи
търговия с акцизни стоки на територията на ЕС, предвиждат
предложените промени?



Вижте по-долу някои по-важни промени, които са
предложени в ЗАДС, като една част от тях утежняват
положението на търговците, осъществяващи търговия с
акцизни стоки на територията на ЕС, а друга – дават повече
възможности:

Търговците, които получават на територията на страната акцизни
стоки, освободени за потребление в друга държава-членка или
изпращат такива стоки от България към друга държава-членка, ще
подлежат на задължителна регистрация по ЗАДС. По този начин те
ще получат статут на „сертифициран получател“/ „сертифициран
изпращач“ – качество, което им е нужно, за да могат да търгуват на
територията на ЕС. Освен това тези търговци ще имат задължение
да подават и определен тип електронни документи в специално
предвидена и контролирана от митническата администрация
компютърна система.

Получател на акцизни стоки в България, които са освободени за
потребление в друга държава-членка, ще може да бъде вече и лице,
което е търговец по смисъла на законодателството на държава-
членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство. За тази цел лицето ще
трябва да има регистриран в България клон.



На задължителна регистрация по ЗАДС ще подлежат и лицата,
регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност
(„ЗДДС“), които изпращат акцизни стоки, освободени за
потребление на територията на страната до територията на друга
държава-членка при условията на дистанционни продажби по
смисъла на ЗДДС. Платеният акциз, обаче, ще бъде възстановен, ако
лицето разполага с изрично предвидените в закона документи.

Освобождава се от облагане с акциз денатуриран по специален
метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни
продукти, които не са за човешка консумация, като изрично се
пояснява при кои случаи това би било приложимо: за вложен
денатуриран по специален метод етилов алкохол в производството
се приемат случаите, когато той е включен в продукта,
непредназначен за консумация от човека или се използва за
поддръжката и почистването на производственото оборудване,
използвано за този конкретен производствен процес.

С цел улесняване признаването в ЕС на статута на независимите
малки производители (например пивоварните) във всяка държава-
членка е предвидено въвеждане на единен сертификат за малък
независим производител, с който ще се удостоверява общото
годишно производство.



Кои компании биха били засегнати, ако промените бъдат
приети?

Търговци, осъществяващи търговия с акцизни стоки на
територията на ЕС като: алкохол и алкохолни напитки;
тютюневи изделия; енергийни продукти като смазочни масла
и други

Търговци, осъществяващи вътреобщностни дистанционни
продажби на акцизни стоки на територията на ЕС

Производители на етилов алкохол (спирт), предназначен за
дезинфекция и почистване, фармацевтичната и
парфюмерийната индустрия, както и за козметични цели

Пивоварни
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