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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за акцизите

(Обн., ДВ, бр. 19 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 58 и 70 от 1995 г., бр. 21, 56 и 107 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 15, 89 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.)


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 3:
а) в изречение първо думите “вина и” и “400 литра вино и” се заличават;
б) в изречение второ думите “вина и” се заличават.
2. В т. 7 думите “и други пощенски” се заменя с “пощенски и други”.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 след думите “акцизни стоки” се добавя “лицата по чл. 4б”.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 2а:
“2а. за междинните продукти - като абсолютна сума в левове за 
1 хектолитър краен продукт;”
2. Точка 4 се отменя. 
3. В т. 12 думите “вина или” и “за всеки литър произведено вино и” се заличават.
§ 4. В чл. 4а, ал. 3 думите “вина и спиртни напитки се бутилират, облагат се по раздел І от Тарифата за акцизите, като спиртните напитки се облепват с бандерол” се заменят със “спиртни напитки се бутилират, облагат се по раздел І от Тарифата за акцизите и се облепват с бандерол”.
§ 5. Създава се нов чл. 4б:
“Чл. 4б. (1) Независимо от разпоредбата на чл. 4а, ал. 1, при производството на стоки по т. 14-18а от Тарифата за акцизите с материали на клиента (ишлеме) акцизът се начислява, събира и внася от лицето, което е възложило производството на стоките (възложителя),  ако то е получило разрешение от териториалната данъчна дирекция по място на регистрация да прилага разпоредбите на този член.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1.	собственик е на суровините, вложени в производството на стоките;
2.	собственик е на получените при преработката стоки по т. 14-18а от Тарифата за акцизите;
3.	ползва се с изключителните права като единствен възложител за производството  на ишлеме на съответния производител.
(3) Лицето, отговарящо на условията по ал. 2, подава до териториалния данъчен директор по място на регистрация писмено искане за ползване на режима по този член. Към писменото искане се прилагат:
1. сключеният договор с производителя на стоките;
2. декларация от възложителя за обстоятелствата по ал. 2;
3. декларация от производителя за обстоятелствата по ал. 2.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава от териториалния данъчен директор по място на регистрация въз основа на документите по ал. 3 в едномесечен срок от подаване на искането. 
(5) Разрешението се издава за срок до една година.
(6) Лицето по ал. 1 е длъжно да уведоми писмено териториалната данъчна дирекция по място на регистрация за всяка промяна в договора по ал. 3, т. 1 в 7-дневен срок от настъпването й.
(7) Ако ал. 1 е приложена, без да са налице основанията за това, се прилагат общите разпоредби на закона.
(8) Териториалният данъчен директор отменя издаденото разрешение, ако лицето престане да отговаря на условията по ал. 2. Дата на отменяне на разрешението е датата на връчването на данъчния акт.” 
§ 6. Досегашният чл. 4б става чл. 4в.
§ 7. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
“(2) При внос на стоки акцизът се начислява от митническите органи, като определеният размер на дължимия акциз се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.”
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменение и допълнения:
1. Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така:
“(5) Вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи акциз, както следва:
1. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса;
2. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса, или в касата на митническото учреждение, когато вносител е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен търговец.
(6) Акцизът по ал. 5 не може да се прихваща от данъчните или митническите органи с други задължения.
(7) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления дължим акциз по реда, определен за митническото задължение.” 
2. Създава се нова ал. 8:
“(8) Митническата администрация предоставя на данъчната администрация информация за приетите митнически декларации и получените плащания на акциза при внос по електронен път в срок 14 дни от изтичането на всеки календарен месец. Информацията се предоставя при условия и по ред, определени със заповед на министъра на финансите.”
3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
§ 9. Член 7а се отменя.
§ 10. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
“(1) Физическите лица - производители на вино за лично потребление от грозде и плодове - собствено производство, подават декларация за произведеното количество вино.”
§ 11. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
“(2) При сделка със стоки, подлежащи на облагане с акциз, лицата по чл. 3, ал. 1 издават фактура, в която се посочват продажната цена и сумата на начисления акциз. При издаване на фактура за сделки с вино сумата на начисления акциз не се посочва на отделен ред.”
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 6, изречение първо думите “вина и” се заличават.
2. В ал. 10 думите  “надпис: “For duty free only”” се заменят с “надпис, който задължително съдържа думите duty free”.
§ 13. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “двойния” се заменя с “четворния” и числата “2000” и “5000” се заменят съответно с “10 000” и “20 000”.
2. В ал. 2 думата “двойния” се заменя с “четворния” и числата “2000” и “5000” се заменят съответно с “10 000” и “20 000”.
3. В ал. 5 думата “двойния” се заменя с “четворния” и числата “5000” и “10 000” се заменят съответно с “10 000” и “20 000”.
4. В ал. 6 числата “5000” и “10 000” се заменят съответно с “10 000” и “20 000”.
5. Алинея 8 се изменя така:
“(8) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение, различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, бутилирани спиртни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол по чл. 11, ал. 9, съответно с надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в четворния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 лв. при първо нарушение и не по-малко от 20 000 лв. при повторно нарушение.”
6. В ал. 9 думите “for duty free only” се заменят с “по чл. 11, ал. 10”.
7. Алинея 10 се изменя така:
“(10) Лице, което продава или съхранява в търговски обект, лицензиран за безмитна търговия, бутилирани спиртни напитки без бандерол по чл. 11, ал. 9 или тютюневи изделия без надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с имуществена санкция в размер 10 000 лв. при първо нарушение и 20 000 лв. при повторно нарушение.”
8. Алинея 11 се изменя така:
“(11) Стоките по ал. 1-10 се отнемат в полза на държавата.”
§ 14. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Лице, което наруши реда или начина за въвеждане на бандероли за бутилирани спиртни напитки по чл. 11, ал. 2, както и лице, което продава тези напитки, се наказва с глоба - за физическите лица, съответно с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 2000 лв. при първо нарушение и 5000 лв. при повторно нарушение.”
§ 15. Създава се чл. 17н: 
“Чл. 17н. Лице, което наруши разпоредбите на чл. 4б, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 50 000 лв.”
§ 16. В чл. 17ж думите “чл. 7, ал. 9” се заменят с “чл. 7, ал. 10”.
§ 17. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думите “алкохолно съдържание над 1 обемен процент” се заменят с “алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1 % vol”.
2. Точка 11 се изменя така:
“11. “Спиртни напитки" са всички продукти, включени в код по Комбинираната номенклатура (КН) 2208 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol, и които:
а) са предназначени за консумация;
б) имат специфични органолептични характеристики.”
3. Точка 12 се изменя така:
“12. "Вина" са следните продукти:
а) “Тихи вина” - всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12.2, и:
- с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 
1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или
- с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 
15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
б) “Шумящи вина” - всички продукти, включени в кодове по 
КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 0 и 2205, които:
- се съхраняват в бутилки със “запушалки–гъбки”, задържани от скоби или връзки, или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на 3 бара или повече, и 
- са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че  алкохолът, съдържащ се в крайния продукт,  се дължи изцяло на ферментация.”
4. Създават се т. 12а и 12б:
“12а. “Ферментирали напитки, различни от виното и пивото (Други ферментирали напитки)” са следните продукти:
а) “Други тихи ферментирали напитки” - всички продукти, включени в кодове по КН 2204  и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12, и продуктите, включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на буква “б” и т. 16, и:
- с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 
1,2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или
- с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 
10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
б) “Други шумящи ферментирали напитки” - всички продукти, включени в кодове по КН  22060031 0, 22060039 0, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204 10,  2204 21 10 0, 2204 29 10 0  и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12, които:
- се съхраняват в бутилки със “запушалки-гъбки”, задържани от скоби или връзки, или имат свърхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на 3 бара или повече, и
- са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 13 % vol, или
- са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.
12б. “Междинни продукти” са всички крайни продукти с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо  22 % vol, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на т. 12,  12а и  16.”
5. В т. 16 думите “с код по Митническата тарифа на Република България” се заменят с “включен в код по КН”.
6. Създава се т. 26:
“26. “Код по КН” са тарифни позиции, подпозиции и тарифни номера по Комбинираната номенклатура на Република България” 
§ 18. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 числото “0,3” се заменя с “0”.
2. Създава се т. 2а:
“2а. Междинни продукти	    90 лв. за 1 хектолитър краен продукт”.
3. В т. 3 думите “включително ракии, бренди и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 1,2 обемни процента до 15 обемни процента” се заличават и “числото “0,035” се заменя с “0,05”.
4. В т. 14:
а) в т. 14.2.1 числата “300” и “500” се заменят съответно с “400” и “600”;
б) в т. 14.2.2 числата “300” и “550” се заменят съответно с “400” и “650”;
5. В т. 17 числото “110” се заменя с “210”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 19. Навсякъде в закона думите “Митническата тарифа” се заменят с “Комбинираната номенклатура”.
§ 20. Отнетите от данъчните органи акцизни стоки за нарушения по закона се унищожават, ако до влизането в сила на този закон е изтекла една година от датата на влизането в сила на наказателното постановление.
§ 21. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 и 111 от 2000 г. и бр. 47 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45, ал. 1 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с “горива по чл. 46”.
2. В чл. 46 се създава т. 4:
“4. втечнени нефтен газ и други газообразни въглеводороди – в размер 140 лв. на тон.”
3. В чл. 47:
а) в ал. 1 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с “горива по чл. 46”;
б) в ал. 7 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с “горива по чл. 46”.
4. В чл. 58, ал. 3 думите “автомобилни бензини и дизелово гориво” се заменят с “горива по чл. 46”.
5. В § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби след думата “бензини” се поставя запетая и думите “и дизеловото гориво” се заменят с “дизеловото гориво и втечнените нефтен газ и други газообразни въглеводороди”.
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г. 

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за акцизите




Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите е подготвен за постигане на следните цели:
1. Да отговори на поетите от Република България ангажименти във връзка с подготовката ни за присъединяване към Европейския съюз, като синхронизира данъчното си законодателство в областта на косвените данъци и по-специално акцизите с директивите, на базата на които е изградено данъчното законодателство в Европа.
2. Да се насърчи българското винопроизводство.
За постигането на тези цели се предлагат следните промени:
1. Разширяване обхвата на Тарифата за акцизите със стоки, подлежащи на облагане с акциз, с т.нар. “междинни продукти”. 
Обособяването на тази група акцизни стоки с размер на акциза 90 лв. за 1 хектолитър се налага във връзка с изискванията на Директива 92/84 на Европейската икономическа общност.
2. Увеличаване на акциза за спиртните напитки, оловния и безоловния бензин и газьола. 
Действащите към момента в страната акцизни ставки са по-ниски от минималните за Общността, което налага увеличаването им до 2007 г. Във връзка с това Република България е поела ангажимент да достигне минималните за Общността размери на акциза, както следва:
- за спиртните напитки – към 1 януари 2007 г.;
- за горивата – към 1 януари 2007 г.;
- за цигарите – към 1 януари 2010 г.
Избран е подходът на поетапно увеличаване за отделни акцизни стоки през определен период. Така ще се избегне негативният психологичен ефект от евентуално шоково повишаване на акциза, съответно ще се намали до минимум негативното влияние, което оказва увеличаването на размера на акциза върху цените и потреблението на акцизните стоки.
3. Премахване на акциза за виното.
Предложението е направено във връзка с това, че страната ни е традиционен производител на вино, и цели насърчаване на винопроизводството. Предлаганата мярка не е в противоречие с европейските изисквания, тъй като Директива 92/84 на Европейската икономическа общност определя минимален акциз за виното в размер на нула лева.
4. Повишаване размера на санкциите при търговия на стоки без бандерол.
Цените на стоките без бандерол са значително по-ниски, съответно по-конкурентоспособни от цените на стоките с бандерол, тъй като те не включват в себе си акциз. Това поставя в неравнопоставено положение производителите и вносителите - коректни данъкоплатци. В този смисъл направеното предложение защитава не само интересите на фиска, но и интересите на коректните данъкоплатци, които реализират стоки на цена с включен акциз.
5. Въвеждане на пътна такса за пропан-бутана по Закона за пътищата.
Предлага се въвеждане на пътна такса за пропан-бутана в размер на 140 лв. на тон с цел да се изравни третирането на собствениците на бензинови и дизелови автомобили с  тези, чиито автомобили са с газови уредби. В настоящия момент при реализацията и вноса на пропан-бутан не се дължи пътна такса. Това поставя в неравностойно положение собствениците на автомобили, ползващи дизелово гориво и бензин, тъй като в цената на последните горива е включена и пътна такса.
По данни на статистиката около 80-90 на сто от потреблението на пропан-бутан е за автомобили. Средствата, събирани от пътни такси върху течните горива, се разходват за поддържане на пътната инфраструктура и в този смисъл не следва автомобилите с газови уредби да са облагодетелствани, като в цената на пропан-бутана не е калкулирана пътна такса. И едните, и другите автомобили ползват едни и същи пътища. Липсата на пътна такса за пропан-бутана нарушава и баланса в структурата на потребление на горивата.
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