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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 безмитната търговия



Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се определят условията и редът за разрешаване и организиране на безмитна търговия, изискванията за издаване, отказ и отнемане на лиценза и изискванията към обектите за безмитна търговия и обектите за зареждане с течни горива на територията на свободните зони.
Чл. 2. Безмитна търговия може да се  извършва в:
1. търговски обекти, разположени в зоните за митнически контрол на аерогарите и пристанищата, открити за международни превози;
2. òúðãîâñêè îáåêòè, ðàçïîëîæåíè â çîíèòå íà ñóõîïúòíèòå ãðàíè÷íè êîíòðîëíî-ïðîïóñêàòåëíè ïóíêòîâå, îòêðèòè çà ìåæäóíàðîäíè ïðåâîçè;
3. ñàìîëåòèòå è êîðàáèòå â ìåæäóíàðîäåí ðåéñ.
Чл. 3. (1) Безмитна търговия се извършва от оператори, получили лиценз за извършване на тази дейност при условията и по реда на този закон.
(2) Оператор може да бъде само местно юридическо лице - търговско дружество със собствен капитал най-малко 1 000 000 лв., което:
1. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
2. няма изискуеми и ликвидни данъчни и митнически задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски  на обща стойност над 
3000 лв.;
3. няма нарушения на митническото и данъчното законодателство, за които с влезли в сила наказателни постановления му е наложена имуществена санкция на обща стойност над 5000 лв.;
4. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
Чл. 4. (1) Лиценз за извършване на безмитна търговия в обектите по чл. 2, т. 2 се издава от министъра на финансите въз основа на конкурс за конкретен обект.
(2) Лиценз за извършване на безмитна търговия в обектите по чл. 2, т. 1 и 3 се издава от министъра на финансите въз основа на писмено заявление на лицето, което ги експлоатира, след представянето на документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 3, ал. 2. 
(3) Лиценз по ал. 2 може да се издаде и на лице, което отговаря на условията на чл. 3, ал. 2 и има договор с лицето, експлоатиращо обектите по чл. 2, т. 1 и 3. Договорът и документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, се представят в Министерството на финансите.
(4) Лицензите по ал. 1 и 2 са безсрочни. Лицензът по ал. 3 се издава за срока на договора по ал. 3.

Глава втора
ÊÎÍÊÓÐÑÈ ÇÀ ÈÇÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ËÈÖÅÍÇ ÇÀ ÈÇÂÚÐØÂÀÍÅ ÍÀ ÁÅÇÌÈÒÍÀ ÒÚÐÃÎÂÈß

×ë. 5. (1) Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå ñúñ çàïîâåä îáÿâÿâà êîíêóðñ çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà áåçìèòíà òúðãîâèÿ, êàòî îïðåäåëÿ íåãîâèÿ ïðåäìåò, óñëîâèÿòà è êðàéíèÿ ñðîê çà ïîäàâàíå íà äîêóìåíòèòå. Çàïîâåäòà ñå ïóáëèêóâà  â äâà öåíòðàëíè âñåêèäíåâíèêà íàé-ìàëêî 30 äíè ïðåäè êðàéíàòà äàòà çà ïîäàâàíå íà äîêóìåíòèòå.
(2) Êîíêóðñèòå çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà áåçìèòíà òúðãîâèÿ ñå ïðîâåæäàò ïðè íàëè÷èå íà ñâîáîäíè òúðãîâñêè îáåêòè îò êîìèñèÿ,  íàçíà÷åíà ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå.
(3) Çà èçâúðøâàíå íà äåéñòâèÿòà ïî âñÿêî çàÿâëåíèå çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà áåçìèòíà òúðãîâèÿ è çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà êîíêðåòåí îáåêò ñå ñúáèðàò äúðæàâíè òàêñè, îïðåäåëåíè â Òàðèôà ¹ 12 çà òàêñèòå, êîèòî ñå ñúáèðàò â ñèñòåìàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå ïî Çàêîíà çà äúðæàâíèòå òàêñè, îäîáðåíà ñ Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 55 íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 1993 ã. (îáí., ÄÂ, áð. 24 îò 1993 ã.; èçì. è äîï., áð. 1, 18, 37, 77 è 101 îò 1994 ã., áð. 106 îò 1996 ã., áð. 58 è 78 îò 1997 ã., áð. 42 è 90 îò 
1999 ã., áð. 2 îò 2000 ã., áð. 112 îò 2001 ã., áð. 96 îò 2002 ã. è áð. 13 è 111 îò 
2003 ã.).
(4) Âíåñåíèòå äúðæàâíè òàêñè íå ïîäëåæàò íà âúçñòàíîâÿâàíå.
(5) Êîìèñèÿòà ïî àë. 2 ñå ñúñòîè íàé-ìàëêî îò ïåòèìà ÷ëåíîâå è âêëþ÷âà ïî åäèí ïðåäñòàâèòåë íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè - ïî âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò, è íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî - ïî âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ èíâåñòèöèîííèòå ïðîåêòè ïî ÷ë. 7, àë. 1. 
(6) Äåéíîñòòà íà êîìèñèÿòà ñå ðúêîâîäè îò ïðåäñåäàòåë, îïðåäåëåí ñúñ çàïîâåäòà ïî àë. 2. Êîìèñèÿòà èçáèðà îò ñúñòàâà ñè ñåêðåòàð, êîéòî îðãàíèçèðà è îñèãóðÿâà ÷ðåç àäìèíèñòðàöèÿòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîòî îáñëóæâàíå íà êîìèñèÿòà.
×ë. 6. (1) Êîìèñèÿòà ñå ñâèêâà íà çàñåäàíèå îò íåéíèÿ ïðåäñåäàòåë.
(2) Çàñåäàíèÿòà íà êîìèñèÿòà ñà ðåäîâíè, êîãàòî ïðèñúñòâàò íàé-ìàëêî äâå òðåòè îò ÷ëåíîâåòå é.
(3) Решенията се приемат с явно гласуване, ако за тях са гласували най-малко  две трети от присъстващите членове.
(4) Çà çàñåäàíèÿòà è âçåòèòå ðåøåíèÿ ñå ñúñòàâÿ ïðîòîêîë, êîéòî ñå ïîäïèñâà îò ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà. Êîãàòî ïðîòîêîëúò å ïîäïèñàí ñ îñîáåíî ìíåíèå, òî ñå ïðåäñòàâÿ ïèñìåíî è ñå ïðèëàãà êúì íåãî.
×ë. 7. (1) Çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà êàíäèäàòèòå ïîäàâàò çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö, êúì êîéòî ïðèëàãàò ñëåäíèòå äîêóìåíòè:
1. ïðåïèñ îò ñúäåáíîòî ðåøåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ íà çàÿâèòåëÿ;
2. óäîñòîâåðåíèå çà àêòóàëíà ñúäåáíà ðåãèñòðàöèÿ, èçäàäåíî íå ïî-ðàíî îò åäèí ìåñåö ïðåäè äàòàòà íà ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà;
3. äîêóìåíò çà äàíú÷íà ðåãèñòðàöèÿ íà çàÿâèòåëÿ;
4. äåêëàðàöèè, óäîñòîâåðÿâàùè íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî ÷ë. 3, àë. 2, ò. 3 è 4;
5. äîêóìåíòè, óäîñòîâåðÿâàùè íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî ÷ë. 3, àë. 2, ò. 1 è 2;
6. äîêóìåíòè îòíîñíî ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå íà çàÿâèòåëÿ, èçäàäåíè îò ïðàâîñïîñîáíè ëèöà, îäèòîðè èëè îò îáñëóæâàùè çàÿâèòåëÿ áàíêè;
7. èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè íà êàíäèäàòà çà èçãðàæäàíå íà ìîäåðíè òúðãîâñêè îáåêòè, îòãîâàðÿùè íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè çàêîí è íà èçèñêâàíèÿòà îòíîñíî óñòðîéñòâîòî íà ãðàíè÷íèÿ êîíòðîëíî-ïðîïóñêàòåëåí ïóíêò, êàêòî è èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè çà ïîäîáðÿâàíå íà èíôðàñòðóêòóðàòà â ãðàíèöèòå íà òúðãîâñêèÿ îáåêò;
8. äîêóìåíò çà ïëàòåíà òàêñà çà èçâúðøâàíå íà äåéñòâèÿ çà èçäàâàíå íà ëèöåíç çà èçâúðøâàíå íà áåçìèòíà òúðãîâèÿ.
(2) Çàÿâëåíèÿòà ñ ïðèëîæåíèòå êúì òÿõ äîêóìåíòè ñå ïîäàâàò â Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå â çàïå÷àòàí íåïðîçðà÷åí ïëèê, âúðõó êîéòî ñå ïîñî÷âà ïðåäìåòúò íà êîíêóðñà è ïúëíîòî íàèìåíîâàíèå è àäðåñúò íà çàÿâèòåëÿ. Ïîäàäåíèòå çàÿâëåíèÿ ñå çàâåæäàò â ñïåöèàëåí ðåãèñòúð, à íà çàÿâèòåëÿ ñå èçäàâà óäîñòîâåðåíèå ñ âõîäÿùèÿ íîìåð è äåíÿ è ÷àñà íà ïîäàâàíå  íà çàÿâëåíèåòî.
×ë. 8. (1) Çàÿâëåíèÿòà ñå ðàçãëåæäàò îò êîìèñèÿòà â 14-äíåâåí ñðîê îò èçòè÷àíåòî íà ñðîêà çà ïîäàâàíåòî èì.
(2) Не се разглеждат заявления, които:
1. ñà ïîäàäåíè ñëåä ñðîêà ïî ÷ë. 5, àë. 1;
2. ñà ïîäàäåíè â íåçàïå÷àòàí èëè ïðîçðà÷åí ïëèê;
3. íå ñúäúðæàò íÿêîé îò íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè ïî ÷ë. 7, àë. 1.
(3) Êîìèñèÿòà ðàçãëåæäà çàÿâëåíèÿòà, îòãîâàðÿùè íà èçèñêâàíèÿòà, îöåíÿâà ãè ñúîáðàçíî ïðåäìåòà è óñëîâèÿòà íà êîíêóðñà è â 14-äíåâåí ñðîê èçãîòâÿ ìîòèâèðàí äîêëàä äî ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå, ñúäúðæàù ïðåäëîæåíèå çà êëàñèðàíå íà çàÿâèòåëèòå çà êîíêðåòåí îáåêò.
(4) ×ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà, êàêòî è ñëóæèòåëèòå ñà äëúæíè äà íå ðàçãëàñÿâàò èíôîðìàöèÿòà, ïðåäñòàâëÿâàùà çàùèòåíà îò çàêîíà òàéíà, êîÿòî èì å ñòàíàëà èçâåñòíà ïðè èëè ïî ïîâîä îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòòà èì ïî òîçè çàêîí.
×ë. 9. (1) Â 14-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî íà äîêëàäà ïî ÷ë. 8, 
àë. 3 ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå îïðåäåëÿ çàÿâèòåëÿ/çàÿâèòåëèòå, ñïå÷åëèëè êîíêóðñà, è çàÿâèòåëèòå, êëàñèðàíè íà ñëåäâàùèòå ìåñòà, êàòî ãè óâåäîìÿâà ïèñìåíî.  Êëàñàöèÿòà ñå îáÿâÿâà ïî îáåêòè.
(2) За спечелил конкурса се определя заявителят, чиито инвестиционни проекти най-пълно удовлетворяват конкурсните изисквания.

Глава трета
ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗМИТНА ТЪРГОВИЯ

Чл. 10. (1) Лиценз за извършване на безмитна търговия се издава на заявителя, класиран на първо място за съответния обект. Лицензът се издава в 30-дневен срок след представянето на документ за внесена такса за издаване на лиценз и документ по чл. 14, ал. 4 от Закона за защита на личните данни, удостоверяващ, че лицето е администратор на лични данни.
(2) Когато в 30-дневен срок от получаване на уведомлението по 
чл. 9, ал. 1 заявителят, класиран на първо място за съответния обект, не представи документите по ал. 1, лицензът се издава на следващите класирани заявители, които се канят последователно и им се дава 30-дневен срок за представяне документите по ал. 1.
(3) По предложение на комисията министърът на финансите отказва издаването на лиценз на заявител, който:
1. не отговаря на някое от изискванията на чл. 3, ал. 2;
2. е представил неверни данни или информация в документите, представени на комисията, или в производството по издаване на лиценза.
(4) В Министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на операторите с издаден, отнет или прекратен лиценз. Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от издаването, отнемането или прекратяването на лиценза.
Чл. 11. Лице, получило лиценз за безмитна търговия, е длъжно да декларира пред министъра на финансите всяка промяна в обстоятелствата по чл. 3 и 4 в 14-дневен срок от настъпването й.
Чл. 12. (1) Лицензът за извършване на безмитна търговия се отнема, когато:
1. операторът престане да отговаря на изискванията на закона;
2. търговският обект или търговските обекти на оператора не отговаря или не отговарят на изискванията на закона;
3. операторът не изпълнява инвестиционния си проект в определения срок;
4. договорът по чл. 4, ал. 3 бъде прекратен.
(2) Лицензът за извършване на безмитна търговия се прекратява, когато това произтича от поет ангажимент на Република България за съответствие с изискванията на Европейския съюз.
(3) Èçäàâàíåòî, îòêàçúò çà èçäàâàíå è îòíåìàíåòî íà ëèöåíçà ñå èçâúðøâà ñ ïèñìåíà çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå.
(4) Îòêàçúò çà èçäàâàíå íà ëèöåíç è îòíåìàíåòî íà ëèöåíçà ìîæå äà ñå îáæàëâà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä.


Глава четвърта
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Чл. 13. (1) Броят, видът и местоположението на обектите, в които може да се извършва безмитна търговия, се определят от министъра на финансите съгласувано с: 
1. министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството - за граничен контролно-пропускателен пункт на международен шосеен път;
2. министъра на транспорта и съобщенията и министъра на вътрешните работи - за граничен контролно-пропускателен пункт на летище  или пристанище.

(2) Определянето и индивидуализирането на обектите по ал. 1 се извършва със съвместна заповед на министъра на финансите и съответните министри при съобразяване с особеностите на съответния граничен контролно-пропускателен пункт и с броя и местоположението на съществуващите обекти.
(3) След определянето на обектите министърът на финансите съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на вътрешните работи преценява необходимостта от подобряване инфраструктурата на граничния контролно-пропускателен пункт.
(4) Правото за експлоатация на обекта се преустановява с отнемането на лиценза по реда на чл. 12.


Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 14. (1) Търговските обекти по чл. 2, т. 1 и 2 се разполагат: 
1. преди митническия контрол – за входящите трасета; 
2. след граничния контрол – за изходящите  трасета.
(2) Търговските обекти по ал. 1 подлежат на одобрение като частни митнически складове по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му.
Чл. 15. (1) Търговските обекти, изградени, ползвани или наети от оператори независимо от основанието за ползването им и изискванията на митническото законодателство по отношение на оперирането им, трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. äà ñà íàäåæäíî çàùèòåíè è îñèãóðåíè ñðåùó ïîñåãàòåëñòâà íà òðåòè ëèöà;
2. â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå ïîìåùàâàò â ÷àñòè îò ñãðàäè èëè ñúîðúæåíèÿ, òúðãîâñêèòå îáåêòè òðÿáâà äà ñà ÿñíî îòäåëåíè îò îñòàíàëàòà ÷àñò íà ñãðàäàòà ÷ðåç ïîäõîäÿùè ñðåäñòâà, çà äà ñå ïðåäîòâðàòè ïðîíèêâàíå â òÿõ ïðåç îñòàíàëàòà ÷àñò íà ñãðàäàòà;

3. äà ðàçïîëàãàò ñ òåëåâèçèîííè êàìåðè çà 24-÷àñîâî íàáëþäåíèå íà âñè÷êè âõîäîâå è èçõîäè íà îáåêòà, êàòî çà àðõèâèðàíå íà èçîáðàæåíèåòî ñå èçïîëçâàò âèäåîìàãíåòîôîíè èëè óñòðîéñòâà çà öèôðîâ çàïèñ; àðõèâúò îò çàïèñèòå íà êàìåðèòå ñå ïàçè íàé-ìàëêî 30 äíè;
4. äà ðàçïîëàãàò ñ àâòîìàòèçèðàíà ñèñòåìà çà âîäåíå íà ìàòåðèàëíàòà îò÷åòíîñò, êîÿòî îñèãóðÿâà ïîñòîÿííà è íåïðåêúñíàòà åëåêòðîííà âðúçêà â ðåàëíî âðåìå ñ ìèòíè÷åñêîòî ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà çà àâòîìàòèçèðàíî ïðåäàâàíå íà äàííè îò ôèñêàëíèòå óñòðîéñòâà çà èçâúðøâàíèòå â îáåêòà ïðîäàæáè;
5. äà å îñèãóðåíî ïðåäîñòàâÿíåòî íà óñëóãè íà àíãëèéñêè åçèê âúâ âðúçêà ñ ïðîäàæáèòå - ïèñìåíà èëè óñòíà èíôîðìàöèÿ, îáÿñíåíèÿ îò ñëóæèòåëè è äðóãè ïîäîáíè, âêëþ÷èòåëíî èíôîðìàöèÿ çà íîðìèòå çà áåçìèòåí âíîñ.
(2) Техническите и функционалните изисквания, одобряването и отчитането на системите по ал. 1, т. 4 се определят с наредба на министъра на финансите. 
(3) Â îáåêòèòå çà áåçìèòíà òúðãîâèÿ ìîãàò äà ðàáîòÿò ñàìî ôèçè÷åñêè ëèöà, êîèòî íå ñà îñúæäàíè çà óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð, îñâåí àêî ñà ðåàáèëèòèðàíè èëè àìíèñòèðàíè, è íà êîèòî íå å íàëàãàíî ñ âëÿçëî â ñèëà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå èëè ñúäåáåí àêò àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå çà ìèòíè÷åñêè èëè äàíú÷íè íàðóøåíèÿ ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ìåñåöà ïðåäè çàïî÷âàíåòî íà ðàáîòàòà ïðè ñúîòâåòíèÿ îïåðàòîð.

Глава шеста
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Чл. 16. (1) При постъпване в търговските обекти на спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива със статут на чуждестранни стоки по смисъла на Закона за митниците и правилника за прилагането му данъкът върху добавената стойност и акцизът се обезпечават с депозит в пълен размер пред съответното митническо учреждение. 
(2) Обезпечението с депозит може да бъде и общо по смисъла на Закона за митниците и правилника за прилагането му.

Глава седма
ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА БЕЗМИТНА ТЪРГОВИЯ

Чл. 17. (1) Продажбата на стоки в търговските обекти за безмитна търговия се извършва само след представянето на паспорт от пътника.
(2) Извършените продажби се регистрират и отчитат чрез:
1. издаване на фискална касова бележка от фискално устройство от одобрен за Република България тип, в която се вписват името и номерът на паспорта на пътника;
2. предаване на всички данни, съдържащи се във фискалната касова бележка, към автоматизираната система по чл. 15, ал. 1, т. 4;
3. заверен от митническите органи 24-часов отчет за извършените през денонощието продажби в обекта, към който се прилагат копия от издадените документи по т. 1.
(3) Влизащите в страната автомобили независимо от вида им могат да зареждат безмитно горива само в нормалните си резервоари, като регистрационният номер на автомобила се вписва в касовата бележка.

Глава осма
ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ

×ë. 18. (1) Â îáåêòèòå çà çàðåæäàíå ñ òå÷íè ãîðèâà íà òåðèòîðèÿòà íà ñâîáîäíèòå çîíè ñå èçâúðøâà çàðåæäàíå íà òå÷íè ãîðèâà â íîðìàëíèòå ðåçåðâîàðè ñàìî íà øîñåéíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà, êîèòî èçâúðøâàò ìåæäóíàðîäåí ïðåâîç è íàïóñêàò ñòðàíàòà èëè ïðåìèíàâàò òðàíçèò. 
(2) Äåéíîñòòà ïî àë. 1 ñå îñúùåñòâÿâà ñàìî îò ëèöà, ñïå÷åëèëè ïðîöåäóðà ïî ðåäà íà ðàçäåë V îò Ïðàâèëíèêà çà ðåäà çà óïðàæíÿâàíå ïðàâàòà íà äúðæàâàòà â òúðãîâñêèòå äðóæåñòâà ñ äúðæàâíî ó÷àñòèå â êàïèòàëà, ïðèåò ñ Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 112 íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 2003 ã. (îáí., ÄÂ, áð. 51 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 59 îò 2003 ã.), çà ñðîêîâåòå, îïðåäåëåíè â äîãîâîðèòå çà òàçè äåéíîñò, ñêëþ÷åíè ñúñ ñúîòâåòíàòà ñâîáîäíà çîíà.
(3) Èçâúðøåíèòå ïðîäàæáè ñå ðåãèñòðèðàò è îò÷èòàò ÷ðåç:
1. èçäàâàíå íà ôèñêàëíà êàñîâà áåëåæêà îò ôèñêàëíî óñòðîéñòâî îò îäîáðåí çà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ òèï, â êîÿòî ñå âïèñâà ðåãèñòðàöèîííèÿò íîìåð íà ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî;
2. çàâåðåí îò ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè 24-÷àñîâ îò÷åò çà èçâúðøåíèòå ïðåç äåíîíîùèåòî ïðîäàæáè â áåíçèíîñòàíöèÿòà, êúì êîéòî ñå ïðèëàãàò êîïèÿ îò èçäàäåíèòå äîêóìåíòè ïî ò. 1.
(4) Îáåêòèòå ïî àë. 1 ñëåäâà äà îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà ïî ÷ë. 15, àë. 1, ò. 1 è 3.
(5) Äåéíîñòòà ïî àë. 1 ñå ïðåêðàòÿâà íåçàâèñèìî îò ñðîêà íà äîãîâîðèòå ïî àë. 2, êîãàòî òîâà ïðîèçòè÷à îò àíãàæèìåíò îò ñòðàíà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.

Глава девета
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА БЕЗМИТНА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОДАЖБИТЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА В ОБЕКТИТЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ

Чл. 19. (1) Извършената продажба на стоки в търговските обекти се счита за износ/реекспорт и се удостоверява с:
1. документите по чл. 17, ал. 2, т. 3;
2. митническа декларация с общ, периодичен или рекапитулативен характер.
(2) Èçâúðøåíàòà ïðîäàæáà íà òå÷íè ãîðèâà â îáåêòèòå íà òåðèòîðèèòå íà ñâîáîäíèòå çîíè ñå ñ÷èòà çà èçíîñ è ñå óäîñòîâåðÿâà ñúñ:
1. документите по чл. 18, ал. 3, т. 2;
2. заверено от митническия орган копие от международната товарителница - ЧМР (CMR), в която се вписват количеството и видът на зареденото гориво, а в случаите, когато стоките се превозват под покритието на карнети ТИР – и заверено от митническия орган копие от карнета ТИР.  
(3) Çàðåæäàíåòî ñúñ ñòîêè, ïðåäíàçíà÷åíè çà äèïëîìàòè÷åñêè è êîíñóëñêè ïðåäñòàâèòåëñòâà è ïðåäñòàâèòåëñòâà íà ìåæäóíàðîäíè îðãàíèçàöèè, ñå ñ÷èòà çà èçíîñ ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè îò ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå.



Глава десета
Освобождаване на обезпечение и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН АКЦИЗ

Чл. 20. Обезпечението по чл. 16 се освобождава след удостоверяването по реда на чл. 19, ал. 1 на извършените продажби.
×ë. 21. (1) Ïëàòåíèÿò àêöèç çà ìåñòíèòå ñòîêè ñ èçêëþ÷åíèå íà òþòþíåâèòå èçäåëèÿ è ñïèðòíèòå íàïèòêè, ïðîäàäåíè â òúðãîâñêèòå îáåêòè, è ïëàòåíèÿò àêöèç çà ãîðèâàòà, ïðîäàäåíè â îáåêòèòå íà òåðèòîðèÿòà íà ñâîáîäíèòå çîíè, ñå âúçñòàíîâÿâà â 30-äíåâåí ñðîê îò ïîäàâàíåòî íà ñïðàâêà-äåêëàðàöèÿ çà âúçñòàíîâÿâàíå ïî îáðàçåö ñúãëàñíî ïðèëîæåíèå ¹ 2 ïðåä êîìïåòåíòíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå, íà òåðèòîðèÿòà íà êîåòî ñå èçâúðøâà äåéíîñòòà, êúì êîÿòî ñå ïðèëàãàò:
1. äîêóìåíòèòå ïî ÷ë. 19;
2. ôàêòóðàòà çà çàêóïåíèòå ñòîêè ïî öåíè ñ âêëþ÷åí àêöèç, íà êîÿòî ñóìàòà íà àêöèçà ñå ïîñî÷âà íà îòäåëåí ðåä, ïðèäðóæåíà îò ôèñêàëíà êàñîâà áåëåæêà;
3. ðàçïå÷àòêà íà ðàçøèðåí îò÷åò íà ôèñêàëíàòà ïàìåò çà ñúîòâåòíèÿ ïåðèîä ïî àë. 2.
(2) Ñïðàâêà-äåêëàðàöèÿòà ïî àë. 1 ñå ïîäàâà äâà ïúòè ìåñå÷íî â ñëåäíèòå ñðîêîâå:
1. äî 28-î ÷èñëî íà âñåêè ìåñåö - çà ñòîêèòå, êîèòî ñà ïðîäàäåíè ïðåç ïúðâèòå 15 äíè íà ìåñåöà;
2. äî 14-î ÷èñëî íà ñëåäâàùèÿ ìåñåö - çà ñòîêèòå, êîèòî ñà ïðîäàäåíè ïðåç îñòàíàëèòå äíè íà èçòåêëèÿ ìåñåö.
(3) Â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî íà äîêóìåíòèòå ïî àë. 1 êîìïåòåíòíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå, íà òåðèòîðèÿòà íà êîåòî ñå èçâúðøâà äåéíîñòòà, ñëåä êàòî óñòàíîâè ñ ïðîâåðêà, ÷å èìà îñíîâàíèå çà âúçñòàíîâÿâàíå íà àêöèçà, ñúñòàâÿ êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë è ãî èçïðàùà çàåäíî ñúñ çàâåðåíî êîïèå îò äîêóìåíòèòå ïî àë. 1 íà êîìïåòåíòíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå ïî ìÿñòîòî íà ðåãèñòðàöèÿ íà ïðîèçâîäèòåëÿ çà ïîòâúðæäàâàíå íà âíåñåíèÿ àêöèç.



(4) Êîìïåòåíòíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå, êúäåòî å âíåñåí àêöèçúò îò ïðîèçâîäèòåëÿ íà ñòîêèòå, ñëåä êàòî óñòàíîâè ñ ïðîâåðêà, ÷å àêöèçúò å âíåñåí, â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî íà äîêóìåíòèòå ïî àë. 3 ïîòâúðæäàâà âíåñåíèòå ñóìè ñ êîíñòàòèâíèÿ ïðîòîêîë è ãî èçïðàùà, ïðèäðóæåí îò ïëàòåæíî íàðåæäàíå çà ïðåâåæäàíå ñóìàòà íà àêöèçà, â êîìïåòåíòíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå ïî àë. 1. 
(5) Êîãàòî ñòîêèòå ñà îò âíîñ, êîìïåòåíòíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå ïî àë. 1 èçïðàùà çàïèòâàíå äî ìèòíè÷åñêîòî ó÷ðåæäåíèå, êúäåòî å îôîðìåí âíîñúò íà ñòîêèòå, çà ïîòâúðæäàâàíå íà ñóìèòå íà âíåñåíèÿ àêöèç. 
(6) Êîìïåòåíòíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå ïî àë. 1 âúç îñíîâà íà ñïðàâêà-äåêëàðàöèÿòà, äîêóìåíòèòå ïî àë. 1 è êîíñòàòèâíèÿ ïðîòîêîë ïî àë. 4, ñúîòâåòíî ïîòâúðæäåíèåòî ïî àë. 5, â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî íà äîêóìåíòèòå èçäàâà ðàçïîðåæäàíå çà ïðèõâàùàíå èëè âðúùàíå è ñ ïëàòåæíî íàðåæäàíå ïðåâåæäà ïîäëåæàùèòå íà âúçñòàíîâÿâàíå ñóìè íà àêöèçà ïî ñìåòêà íà ëèöàòà.
(7) Данните от справка-декларацията по ал. 1 следва да съответстват на дневника за продажбите, който е част от задължителните регистри съгласно Закона за данък върху добавената стойност.
(8) Митническите органи водят дневник, в който за всеки месец в отделни партиди се отразява доставянето на течни горива в търговските обекти и в обектите за зареждане с течни горива на свободните зони.

Глава единадесета
КОНТРОЛ

Чл. 22. Контролът върху продажбите в търговските обекти за безмитна търговия и продажбата на течни горива на територията на свободните зони  се осъществява от митническите и данъчните органи.  Те имат право на достъп до всички помещения в търговските обекти и до документацията по всяко време.


Глава дванадесета
БАНДЕРОЛИ “DUTY FREE” И НАДПИС “DUTY FREE”

Чл. 23. (1) Бутилираните спиртни напитки, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка бандерол, на който е написано “Duty Free”.
(2) Бандеролът “Duty Free” е държавна ценна книга, като в цената му не се включва акциз.
Чл. 24. (1) Образецът на бандерол се утвърждава със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в “Държавен вестник”.
(2) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.
(3) Операторите заявяват пред компетентното митническо учреждение на територията, на която се извършва дейността, количеството на необходимите бандероли на базата на справка-декларация по образец  съгласно приложение № 1.
(4) Справка-декларацията по ал. 3 съдържа данни за наименованието на стоките по асортименти, вида на съответната опаковка и количествата, които подлежат на облепване с бандерол.
(5) На базата на справка-декларацията по ал. 3 митническите учреждения предават бандеролите на операторите в срок не по-късно от 
60 дни след заявяването им. 
(6) Облепването с бандерол по чл. 23 може да се извършва или на място извън територията на страната, или на място във временен склад или склад под митнически контрол преди продажбата на стоките в търговските обекти за безмитна търговия.
Чл. 25. (1) Цигарите, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка надпис, който задължително съдържа думите “Duty Free”.
(2) Надписът по ал. 1 се отпечатва ясно и четливо с контрастен шрифт и цвят върху потребителската опаковка от производителя на тютюневото изделие.
(3) Тютюневите изделия - пури, пурети, тютюн за цигари, лула, дъвчене и смъркане, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с отпечатан върху потребителската опаковка надпис по ал. 1 или с надпис, който задължително съдържа думите “Duty Free”, отпечатан на отделен стикер, който се прикрепва неподвижно към опаковката по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване. Стикерите се отпечатват и прикрепват към опаковката от производителя или вносителя на тютюневите изделия или от лицето, управляващо търговския обект.
(4) Облепването със стикер по ал. 3 може да се извършва или на място извън територията на страната, или на място във временен склад или в склад под митнически контрол преди продажбата на стоките в търговските обекти за безмитна търговия.

Глава тринадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 11, се наказва с имуществена санкция в  размер 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1  имуществената санкция е в размер 3000 лв.
Чл. 27. (1) Лице, което използва система по чл. 15, ал. 1, т. 4, която не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в  размер от 1000 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 2000 до 6000 лв.
Чл. 28. (1) Лице, което осъществява дейност в търговски обект, който не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 2000 до 6000 лв.
Чл. 29. (1) Лице, което продава или съхранява в търговски обект стоки без бандерол по чл. 23, съответно надпис по чл. 25, се наказва с имуществена санкция в размер 5000 лв. при първо нарушение и 10 000 лв. при повторно нарушение.
(2) При установяването на стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност,  имуществената санкция е в размер 5000 лв. при първо нарушение и 10 000 лв. при повторно нарушение
(3) Стоките по ал. 1 и 2 се отнемат в полза на държавата.
×ë. 30. (1) Óñòàíîâÿâàíåòî íà íàðóøåíèÿòà, èçäàâàíåòî, îáæàëâàíåòî è èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçâúðøâàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.
(2) Àêòîâåòå çà íàðóøåíèÿ ñå ñúñòàâÿò îò äàíú÷íèòå è ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè, à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò ãëàâíèÿ äàíú÷åí äèðåêòîð è îò äèðåêòîðà íà Àãåíöèÿ “Ìèòíèöè”  èëè îò óïúëíîìîùåíè îò òÿõ äëúæíîñòíè ëèöà.


Допълнителни разпоредби

§ 1. “Безмитна търговия” по смисъла на този закон е продажбата на стоки в търговските обекти по чл. 2 на лица, заминаващи за и пристигащи от чужбина, както и на лица, преминаващи транзит през Република България.
§ 2. “Свободна зона” е понятие по смисъла на Закона за митниците.
§ 3. “Обекти за продажба на течни горива на територията на свободните зони” са само изградените в тези зони и функциониращи към 
1 януари 2004 г. по реда на чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 55 и 80 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г., бр. 12 от 2001 г., бр. 21 и 58 от 2002 г., бр. 33 от 2003 г., бр. 14, 16, 58 и 97 от 2004 г.; попр., бр. 101 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2005 г.) и чл. 113 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 15 от 2000 г.; Решение № 404 от 2001 г. на Върховния административен съд - бр. 12 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 15 и 58 от 2001 г., бр. 43 и 63 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г. и бр. 26 от 2004 г.) обекти за зареждане с течни горива и смазочни материали на шосейни превозни средства, които извършват международен превоз и напускат страната или преминават транзит, включително когато са без товари. 




Преходни и заключителни разпоредби


§ 4. (1) Лицата, получили разрешение да извършват безмитна търговия до влизането в сила на този закон, привеждат дейността си в съответствие с неговите изисквания в 3-месечен срок от влизането му  в сила.
(2) В срока по ал. 1 лицата по ал. 1 представят пред министъра на финансите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 3 и 4.
§ 5. (1) Лицата, осъществяващи дейност по зареждане с течни горива в обекти на територията на свободните зони до влизането в сила на този закон, продължават да осъществяват дейността си  по реда на този закон до изтичането на срока на договорите, сключени със съответната свободна зона.
(2) Осъществяването на дейността по ал. 1 се прекратява, когато това произтича от поет ангажимент на Република България за съответствие с изискванията на Европейския съюз.
§ 6. Ëèöàòà ïî § 4 è 5 ñà äëúæíè äà ïðèâåäàò îáåêòèòå â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 15 â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 15, àë. 2.
§ 7. Министърът на финансите издава наредбата по чл. 15, ал. 2 в 
3-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 8. Âíåñåíèÿò àêöèç çà ñòîêè, ïðåäíàçíà÷åíè çà ïðîäàæáà â òúðãîâñêèòå îáåêòè çà áåçìèòíà òúðãîâèÿ è îáåêòèòå çà çàðåæäàíå ñ òå÷íè ãîðèâà íà òåðèòîðèÿòà íà ñâîáîäíèòå çîíè äî âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí, ñå âúçñòàíîâÿâà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àêöèçèòå (îáí., ÄÂ, áð. 19 îò 1994 ã.; èçì. è äîï., áð. 58 è 70 îò 1995 ã., áð. 21, 56 è 107 îò 1996 ã., áð. 51 îò 1997 ã., 
áð. 15, 89 è 153 îò 1998 ã., áð. 103 îò 1999 ã., áð. 102 îò 2000 ã., áð. 110 îò 2001 ã., áð. 45 è 118 îò 2002 ã.; ïîïð., áð. 9 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 37, 103 è 112 îò 
2003 ã. è áð. 53 è 113 îò 2004 ã.).
§ 9. Îò äàòàòà íà âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí ëèöàòà, èçâúðøâàùè áåçìèòíà òúðãîâèÿ, íå äúëæàò îò÷èñëåíèÿ â ðàçìåð 2 íà ñòî îò òúðãîâñêèòå îáîðîòè íà Àãåíöèÿ “Ìèòíèöè”.


§ 10. Â Çàêîíà çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò (îáí., ÄÂ, 
áð. 153 îò 1998 ã.; ïîïð., áð. 1 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 44, 62, 64, 103 è 111 îò 1999 ã., áð. 63, 78 è 102 îò 2000 ã., áð. 109 îò 2001 ã., áð. 28, 45 è 117 îò 2002 ã., 
áð. 37, 42, 86 è 109 îò 2003 ã. è áð. 53, 70 è 108 îò 2004 ã.) â § 6 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè äóìèòå “Çàêîíà çà àêöèçèòå è ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíåòî ìó” ñå çàìåíÿò ñúñ “Çàêîíà çà áåçìèòíàòà òúðãîâèÿ”.
§ 11. Â Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå (îáí., ÄÂ, áð. 115 îò 1997 ã.; ïîïð., áð. 19 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 21 è 153 îò 1998 ã., 
áð. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 è 111 îò 1999 ã., áð. 105 è 108 îò 2000 ã., áð. 34 è 110 îò 2001 ã., áð. 45, 61, 62 è 119 îò 2002 ã., áð. 42 è 109 îò 2003 ã. è áð. 18, 53 è 107 îò 2004 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 2 ñå ñúçäàâà àë. 10:
“(10) Îïåðàòîðèòå, èçâúðøâàùè áåçìèòíà òúðãîâèÿ, âìåñòî ñ êîðïîðàòèâåí äàíúê çà òàçè äåéíîñò ñå îáëàãàò ñ äàíúê âúðõó ïðèõîäèòå îò ïðîäàæáè â îáåêòèòå çà áåçìèòíà òúðãîâèÿ. Çà âñè÷êè îñòàíàëè äåéíîñòè îáëàãàíåòî íà îïåðàòîðèòå ñå èçâúðøâà ïî îáùèÿ ðåä.”  
2. Â ÷ë. 46á äóìèòå “÷ë. 2â” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 2, àë. 10 è ÷ë. 2â”.
3. Â ÷ë. 54à äóìèòå “÷ë. 2â” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 2, àë. 10 è ÷ë. 2â”.
§ 12. Â Çàêîíà çà ìèòíèöèòå (îáí., ÄÂ, áð. 15 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 89 è 153 îò 1998 ã., áð. 30 è 83 îò 1999 ã., áð. 63 îò 2000 ã., áð. 110 îò 2001 ã., áð. 76 îò 2002 ã., áð. 37 è 95 îò 2003 ã. è áð. 38 îò 2004 ã.) â ÷ë. 181  àë. 3 ñå îòìåíÿ.
§ 13. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2006 ã.



Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………… 2005 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.



ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Áîðèñëàâ Âåëèêîâ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
êúì ÷ë. 24, àë. 3
ÑÏÐÀÂÊÀ-ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
ÇÀ ÇÀßÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÁÀÍÄÅÐÎËÈ 
“Duty free”
 

Êîìïåòåíòíî ìèòíè÷åñêî 
ó÷ðåæäåíèå......................... .............
Âõîäÿù ¹ ........../............ ã.
(ïîïúëâà ñå îò ìèòíè÷åñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ)
Íàèìåíîâàíèå è äàíú÷åí àäðåñ íà áåçìèòíèÿ îïåðàòîð
...............................................................................................
Íîìåð îò ÍÄÐ ......................................................................
ÁÓËÑÒÀÒ ...............................................................................

¹ ïî ðåä
Íàèìåíîâàíèå ïî àñîðòèìåíò
Âìåñòèìîñò íà áóòèëêà
Ìåðíà åäèíèöà
Êîëè÷åñòâî
Àëêîõîëíî ñúäúðæàíèå
Àêöèç íà
1 áóòèëêà
Ñóìà íà àêöèçà
1
2
3
4
5
6
7
8
































Âñè÷êî:


Ñëîâîì: .................................................................

Äîëóïîäïèñàíèÿò ......................................................................................................................................
äåêëàðèðàì, ÷å ïðåäñòàâëÿâàì ðåãèñòðèðàíîòî ëèöå è ïîñî÷åíàòà â òîçè ôîðìóëÿð èíôîðìàöèÿ å âÿðíà è òî÷íà. Èçâåñòíî ìè å, ÷å çà íåâåðíè äàííè íîñÿ îòãîâîðíîñò ïî Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.

Äàòà: ................................. Äëúæíîñò: ............................................ Ïîäïèñ è ïå÷àò: ...........................


* Òîçè ôîðìóëÿð ñå ïîïúëâà çàäúëæèòåëíî íà ìàøèíà. Ñòîéíîñòèòå ñå ïîñî÷âàò â ëåâîâå è ñòîòèíêè.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2
êúì ÷ë. 21, àë. 1

ÑÏÐÀÂÊÀ-ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÇÀ 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ
ÍÀ ÏËÀÒÅÍ ÀÊÖÈÇ ÎÒ ÁÞÄÆÅÒÀ


Êîìïåòåíòíî ìèòíè÷åñêî 
ó÷ðåæäåíèå ......................

Âõîäÿù ¹ ........../........... ã.
(ïîïúëâà ñå îò ìèòíè÷åñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ)
Íàèìåíîâàíèå è äàíú÷åí àäðåñ íà ëèöåòî
........................................................................
Íîìåð îò ÍÄÐ .............................................
ÁÓËÑÒÀÒ ......................................................
ÒÁ...................................... áàíêîâ êîä …………………........... áàíêîâà ñ/êà .....................

¹ ïî ðåä
Íàèìåíîâàíèå ïî àñîðòèìåíò
Ìåðíà åäèíèöà
Êîëè÷åñòâî ðåàëèçèðàíè ñòîêè
Ñòîéíîñò  ïî ïðîäàæíè öåíè
Ðàçìåð íà àêöèçà*

Ñóìà íà àêöèçà çà âúçñòàíîâÿâàíå
1
2
3
4
5
6
7





















Âñè÷êî:


_____________________________________
* Â êîëîíà 6 ñå ïîñî÷âà ïëàòåíèÿò àêöèç íà åäèíèöà èçäåëèå.

Äîëóïîäïèñàíèÿò ……………………………………………………………….. äåêëàðèðàì, ÷å ïðåäñòàâëÿâàì ðåãèñòðèðàíîòî ëèöå è ïîñî÷åíàòà â òîçè ôîðìóëÿð èíôîðìàöèÿ å âÿðíà è òî÷íà. Èçâåñòíî ìè å, ÷å çà íåâåðíè äàííè íîñÿ îòãîâîðíîñò ïî Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.

Äàòà: ……………………………............. Äëúæíîñò: ......................................... Ïîäïèñ è ïå÷àò: ....................
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà áåçìèòíàòà òúðãîâèÿ


Законопроектът е разработен с оглед необходимостта от подробна законова регламентация на реда за разрешаване и организиране на безмитната търговия. Към настоящия момент обществените отношения в областта на безмитната търговия у нас нямат цялостна законова уредба, като основните положения са уредени в Закона за акцизите, в правилника за прилагането му и в Наредба № 8 от 2002 г. за безмитна търговия. 
Министерският съвет е внесъл в Народното събрание изцяло хармонизиран с изискванията на Европейския съюз проект на Закон за акцизите, който урежда въвеждането на т. нар. система от акцизни складове. В този законопроект не е регламентиран ред за извършване на безмитна търговия. Във връзка с това и с оглед на необходимостта от подробна законова уредба на условията и реда за осъществяване на дейност в безмитните магазини и в обектите за горива на територията на свободните зони е разработен проектът на Закон за безмитната търговия.
Целта на законопроекта е да определи специфичните условия за извършване на безмитна търговия, изискванията към обектите и контрола както върху търговските обекти за безмитна търговия, така и върху бензиностанциите в свободните зони. 
На първо място, с цел  по-голяма яснота и определеност на новата правна уредба в проекта се дава легална дефиниция на понятието “безмитна търговия”. 
Със законопроекта се предлага подробно регламентиране на  изискванията, при които може да бъде издаден лиценз, основанията за отказ, както и производството по издаване, прекратяване и отнемане на лиценза за осъществяване на безмитна търговия. Предвижда се и създаването на публичен регистър в Министерството на финансите на операторите с издаден, отнет или прекратен лиценз. Този подход е възприет в съответствие с разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Предвиждат се общи по-високи от досегашните изисквания към операторите. За целите на законопроекта и в съответствие със Закона за защита на личните данни е  въведено изискване операторите да се регистрират като администратори на лични данни по Закона за защита на личните данни. Регламентирани са и условията и редът за провеждане на конкурси за издаване на лицензи за извършване на безмитна търговия. С цел изграждане на модерни търговски обекти и подобряване инфраструктурата на граничните контролно-пропускателни пунктове към документите, които подава за участие в конкурс, лицето следва да представи инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията, определени в законопроекта, и на изискванията относно устройството на граничните контролно-пропускателни пунктове. 
В обхвата на законопроекта влизат не само търговските обекти за безмитна търговия, но и бензиностанциите в свободните зони. Целта е редът за извършване и удостоверяване на продажбите, както и условията за обезпечаване/възстановяване на акциза в последните да се приравни на този в търговските обекти за безмитна търговия с оглед постигане на условия за оптимален контрол от митническите и данъчните органи. 
Законопроектът изрично предвижда, че продажбата на стоки, предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации от операторите, се счита за износ при условия и по ред, определени от министъра на финансите. 
Въвеждат се редица изисквания към търговските обекти за безмитна търговия и обектите за зареждане с течни горива на територията на свободните зони. Предвижда се операторите да разполагат с автоматизирана система за водене на материалната отчетност, която да осигурява постоянна и непрекъсната електронна връзка в реално време с митническото учреждение. Тази on-line връзка ще осигури своевременното автоматизирано предаване на данни от фискалните устройства за извършените в обекта продажби. Освен това както търговските обекти за безмитна търговия, така и бензиностанциите в свободните зони следва да разполагат с телевизионни камери за 24-часово наблюдение.
Въвежда се специфичен ред за обезпечаване на данъка върху добавената стойност и акциза - с депозит в пълен размер пред митническото учреждение, при постъпването на спиртните напитки, тютюневите изделия и течните горива в търговските обекти за безмитна търговия и в обектите за зареждане с течни горива.
Предвид спецификата на този вид стопанска дейност се предвижда операторите вместо с корпоративен данък да се облагат с данък върху приходите от продажби в търговските обекти за безмитна търговия в размер  4 на сто, а за всички останали дейности - облагането да се извършва по общия ред. Този режим ще замени досегашния корпоративен данък, дължим от лицата, и отчисленията за Агенция “Митници”. Във връзка с това в Преходните и заключителните разпоредби е предвидено изрично, че от датата на влизането в сила на законопроекта лицата, извършващи безмитна търговия, не дължат отчисления в размер  2 на сто от търговските обороти на Агенция “Митници”.
Регламентира се и  контролът върху търговските обекти за безмитна търговия и бензиностанциите в свободните зони. Той ще се осъществява от митническите и/или данъчните органи. Относно бутилираните спиртни напитки, предназначени за търговските обекти, предвижда се те да се продават само с поставен върху потребителската опаковка бандерол 
“Duty Free”, а цигарите и тютюневите изделия - само с поставен върху потребителската опаковка надпис, който задължително съдържа думите 
“Duty Free”. С цел спазването на разпоредбите на законопроекта се предвижда да се въведат редица санкции - за лицата, използващи автоматизирана система, която не отговаря на изискванията, предвидени в закона; за лицата, осъществяващи дейност в търговски обект, който не отговаря на изискванията на закона, както и за тези, които продават или съхраняват в търговския обект стоки без бандерол, съответно без надпис „Duty Free”. 
Предвидени са и преходни разпоредби за лицата, които осъществяват безмитна търговия и дейност по зареждане с течни горива на територията на свободните зони до влизането в сила на закона. Настоящите оператори следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 3-месечен срок от влизането му в сила.
Законопроектът отразява спецификата на този особен вид дейност, създава условия за законосъобразното й извършване и осигурява възможност за оптимален контрол.
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