ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


									Проект!





ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ


§1 В Тарифата за акцизите (Изм. и доп. –ДВ, бр. 58/1995г., изм., бр. 70/1995г. в сила от 8.08.1995г., изм. и доп., бр. 21/1996г., бр. 56/1996г., в сила от 1.07.1996г., изм., бр. 51/1997г., бр. 153/1998г., изм. и доп. бр. 102/2000г., в сила от 1.01.2001г., бр. 110/ 2001г. в сила от 1.01.2002г., бр. 118/2002г., в сила от 1.01.2003г., изм. бр. 103/2003г., в сила от 1.01.2004г., бр. 112/2003г., в сила от 1.01.2004г.) към Закона за акцизите,  точка 18а се изменя както следва:

т.18а. Нефтен газ  и други газообразни въглеводороди, използвани в транспорта, с изключение на тези, които са в аерозолна опаковка, числото “340” се заменя с числото “245”.

Добавя се изречение второ:
“Освобождават се от акциз нефтен газ и други газообразни въглеводороди, използвани за битово потребление.”
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От 1 януари 2004 г. е в сила акцизна ставка върху пропан-бутана (LPG) в размер на 340 лв./тон. Тази ставка е значително по-висока от минималната за Европейския съюз не само за 2004 г., но и за 2010 година. Минималната ставка за Европейския съюз е EUR125/1000 кг или 244.79лв./тон при използването на пропан-бутана като моторно гориво и EUR41/1000 кг при приложението му по чл.8 (2) от Директивата (селскостопански, овощарски и рибовъдни дейности и горско стопанство; съоръжения и оборудване, използвани в строителството и благоустройството; превозни средства, предназначени за ползване извън обществената  пътна мрежа). 
Акцизната ставка в Европейския съюз е нулева при използването на пропан-бутана за отопление в промишлеността и в бита.
На основата на тези аргументи и с оглед премахването на изкривяването на ценовата политика за различните горива, е необходимо премахването на акциза на пропан.бутана за битови нужди и неговото значително намаляване при използването му като моторно гориво.
Предложенията ни са  в пълно съответствие с Директива 2003/96/ЕО за преструктуриране на рамката на Общността по отношение на облагането с данъци на енергийните продукти и енергията, както и с политиката за осигуряване на баланс при развитието на транспорта и опазването на околната среда.
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