ВХ.№.354-01-95/7.10.2003 г.						Проект!


З А К О Н 

за изменение на Закона за акцизите

§ 1. В чл. 4, т. 9 думите “1 брой пури или пурети към която се прибавя процент от продажната цена на производител, съответно на вносител” се заменят с “1 000 броя”.

§ 2. В т. 4 от Тарифата за акцизите се правят следните изменения:
	В т. 4.1. думите “0.002 лв. за 1 къс + 40 % от продажната цена” се заменят с “0.004 лв. за 1 къс + 43.5 % от продажната цена”.

В т. 4.2. думите “0.001 лв. за 1 къс + 15 % от продажната цена” се заменят с “0.002 лв. за 1 къс + 20 % от продажната цена”.
Точка 4.4. се изменя така:
“4.4. Пури и пурети					270 лв. за 1 000 броя”
	Точка 4.5. се отменя.
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М О Т И В И

Този законопроект цели да се избегне напрежението на пазара на тютюневи изделия, наблюдавано в началото на 2002 г.
Цените на тютюневите изделия се формират въз основа на дължимия от тях акциз. От 1 януари 2004 г. акцизът за цигарите следва да се увеличи във връзка с поети ангажименти на Република България за поетапно достигане на минималните за ЕС размери. Въз основа на новата акцизна ставка с ПМС трябва да се определят и нови цени на цигарите.
Тъй като акциза зависи от цената на тютюневите изделия, когато се промени адвалорната акцизна ставка (% от цената) се променя и размера на дължимия акциз. За наличните при вносители и производители количества изделия към датата на влизане в сила на новата акцизна ставка се извършва довнасяне на акциз. В този смисъл ако цената на тютюневите изделия не е променена довнасянето на акциз ще се извърши върху старата цена. В същото време довнесения акциз не може да бъде платен от потребителя, тъй като съгласно ЗТТИ и ППЗТТИ тютюневите изделия се продават само по цена, изписана върху бандерола. В този случай довнасянето на акциз ще е изцяло за сметка на производители и вносители и ще се отрази изключително негативно на дейността им.
В тази връзка е от изключителна важност с влизане в сила на новата акцизна ставка да има приети и нови цени на тютюневите изделия, както и отпечатани бандероли с нова цена. За целта е необходимо спешно приемане на новите акцизни ставки за тютюневите изделия на база на които ще е възможно изготвянето на постановлението за определяне на техните цени. 
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