





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 и данъчните складове
(Îáí., ÄÂ, áð. 91 îò 2005 ã.; èçì. è äîï., áð. 105 îò 2005 ã., áð. 30, 34, 63, 80, 81, 105 è 108 îò 2006 ã., áð. 31, 53, 108 è 109 îò 2007 ã. 
è áð. 36 îò 2008 ã.)



§ 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „както и с личния багаж на пътниците” се заличават.
2. Създават се т. 10 - 14:
„10. изнасянето на въглища и кокс от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;
11. изнасянето на електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1;
12. въглища и кокс, предназначени за друга държава членка – когато се изпращат от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;
13. електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1, предназначени за друга държава членка; 
14. акцизни стоки, които се внасят с личния багаж на пътници, при условие че този внос е освободен от данък върху добавената стойност.”
§ 2. В чл. 24, ал. 3 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 2, т. 1-5”.
§ 3. В чл. 32, ал. 1, т. 4 числото „535” се заменя с „565”.
§ 4. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 7 числото „0,40” се заменя с „0,60”.
§ 5. В чл. 34 думите „газьол  и” се заличават.
§ 6. В чл. 34а, ал. 1 числото „1,20” се заменя с „1,40”.
§ 7. В чл. 39 се правят следните изменения:
	В т. 1 числото „37” се заменя с „40,50”.

В т. 2 числото „35” се заменя с „42”.
§ 8. В чл. 48, ал. 2 се създава т. 16:
„16. декларация, че лицето не е в производства по несъстоятелност и ликвидация.”
§ 9. В чл. 66 ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 93, ал. 1 думите „газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 и” се заличават.
§ 11. В чл. 94, ал. 1 думите „газьол и” се заличават.
§ 12. В чл. 110 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя тире и се добавя „за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 500 до 1500 лв. – за физическите лица”.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.”.
§ 13. В чл. 124, ал. 1 думите „чл. 122, 123 и 126” се заменят с 
„чл. 122, 123, ал. 1 и 2 и чл. 126”.

ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ

§ 14. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 г. относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.







МОТИВИ

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



Законопроектът е изготвен във връзка с поетите ангажименти за достигане на минималните за Общността размери на акцизната ставка за различните видове акцизни стоки. 
Със законопроекта се предлага увеличаване на акцизните ставки, както следва:
	за керосин - от 535 лв. на 565 лв. за 1000 литра (съгласно Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки, представена на Европейската комисия);

за кокс и въглища – от 0,40 лв. на 0,60 лв. за 1 гигаджаул топлотворна способност (съгласно Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки, представена на Европейската комисия);
за електрическата енергия за стопански нужди – от 1,20 лв. на 1,40 лв. за 1 мегават час (съгласно Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки, представена на Европейската комисия);
	за цигарите – от 37 лв. за 1000 къса + 35 % от продажната цена на 40,50 лв. за 1000 къса + 42 % от продажната цена; увеличаването на акцизните ставки се налага във връзка с поетия ангажимент за плавно повишаване на акцизните ставки върху цигарите и достигане на минималните за Общността към 1 януари 2010 г. 

Следващата промяна произтича от задължението на Република България да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2007/74/ЕО от 20 декември 2007 г. относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни. Към момента освобождаването от акциз на стоки, внесени с личния багаж на пътниците, следва режима на митата, т.е. освобождаването се допуска само в рамките на безмитния внос. Със законопроекта се предлага освобождаването от акциз да следва данъка върху добавената стойност (ДДС), а не митата, т. е. освободени от акциз ще бъдат тези стоки, внесени с личния багаж на пътниците, които са освободени и от ДДС. 
Предвижда се и освобождаване от плащане на акциз при изнасяне и изпращане за друга държава членка на въглища и кокс от регистрирани по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) лица, на електрическа енергия, природен газ и акцизни стоки, за които не се прилага режим отложено плащане на акциз. Предложението е направено с цел по-голяма яснота, тъй като съгласно действащия ЗАДС при продажба на посочените акцизни стоки на лица, установени в други държави членки или в трети страни, е налице освобождаване за потребление по смисъла на ЗАДС и би следвало за съответната продажба да се начисли акциз. Същевременно съответните акцизни стоки не са предназначени за потребление в страната и ако се дължи акциз и в България, и в друга държава членка, би се стигнало до двойно облагане с акциз за една и съща стока, което би било в противоречие с общностното право. 
Предвиденото от ЗАДС изискване за маркиране на газьола за отопление за прилагане на намалени ставки на акциза създаде редица затруднения при въвеждането му и за търговците, и за администрацията, което на практика доведе до неприложимост на съответните разпоредби. Практиката в други държави членки, които подобно на България са възприели предоставената от директивата опция, показва, че маркирането като предпоставка за прилагане на намалени ставки е високорисково с оглед на контрола. Така например Гърция и Румъния отмениха намалените ставки за маркирани горива поради невъзможността администрацията да осъществява контрол. С оглед на това със законопроекта се предлага да бъде отменено изискването за маркиране на газьола за отопление и намалените ставки за маркиран газьол.
Във връзка с отстраняване на проблеми, възникнали при прилагането на закона, са направени предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на законовите текстове и терминологично съответствие с европейските актове. 
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