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
(Обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г. и бр. 6, 24 и 44 от 2009 г.)



§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
	 Точка 3 се изменя така:

„3. лица, които в нарушение на този закон са произвели акцизни стоки, държат или се разпореждат, или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично;”.
2. В т. 6 думите „по т. 5, когато задължен за заплащането на акциза е данъчният представител” се заменят с „когато лицата по т. 5 са изпълнили задълженията си по този закон”.
§ 2.  В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „е обект за дестилиране” се заменят с „е обект за дестилиране с обща вместимост на съдовете 500 литра”.
2. Â ò. 25:
à) â áóêâà „à”:
àà) â ïîäáóêâà „ää” íàêðàÿ äóìèòå „è Ãèáðàëòàð” ñå çàëè÷àâàò;
áá) ñúçäàâà ñå ïîäáóêâà „ææ”:
„ææ) çà Ðåïóáëèêà Ôèíëàíäèÿ: Îëàíäñêèòå îñòðîâè;”
á) â áóêâà „á” ñå ñúçäàâà ïîäáóêâà „ää”:
„ää) ñóâåðåííèòå áàçè íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî Àêðîòèðè è Äåêåëèÿ ñå òðåòèðàò êàòî äâèæåíèÿ ñ íà÷àëî âúâ èëè ïðåäíàçíà÷åíè çà Êèïúð;”.
3. Â ò. 28 äóìèòå „íå å ëèöåíçèðàí ñêëàäîäúðæàòåë, íî” ñå çàëè÷àâàò.
4. В т. 29, изречение първо думите „не е лицензиран складодържател, но” се заличават, думата „конкретно” се заменя с „еднократно определено” и след думата „стоки” се добавя „в рамките на двумесечен период”.
5. Създава се т. 29а:
„29а. „Регистриран изпращач” е лице - вносител на акцизни стоки, което при определени условия има право да изпраща акцизни стоки, които са допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, предназначени за друга държава членка. Регистрираният изпращач не може да складира или да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.”
6. Ñúçäàâàò ñå ò. 39 - 44:
„39. "Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акциза, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока по сделка между лица, които не са свързани.
40. „Компютърна система” е система за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки съгласно чл. 1 от Решение 
№ 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки. 
41. „Доставка на акцизни стоки” е еднократно движение на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
42. „Изпращач” е лицензиран складодържател-изпращач или регистриран изпращач, който изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. 
43. „Получател” е лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател или лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, които са посочени като получател в електронния административен документ при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
44. „Регистриран електронен административен документ” е електронен административен документ, на който митническите органи са определили уникален административен референтен код.”
§ 3. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната и за енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка.”
§ 4. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и извеждането на акцизни стоки от специализиран малък обект за дестилиране и обект за винопроизводство на малък винопроизводител”. 
2. Точка 7 се отменя.
3. Създава се т. 12а:
„12а. обратното въвеждане на акцизни стоки на територията на страната, изпратени от регистриран изпращач;”.
4. Създава се т. 21:
„21. разпореждането или държането на акцизни стоки, за които в нарушение на този закон не е заплатен акциз или акцизът е заплатен частично.”  
§ 5. В чл. 21 се създава ал. 6:
„(6) Не се дължи акциз при унищожаване под контрола на митническите органи на произведени акцизни стоки в случаите по чл. 60а.”
§ 6. В чл. 24, ал. 1, т. 4 думите „от 2710 19 81 до 2710 19 99” се заличават. 
§ 7. В чл. 25, ал. 1 думата „Лицензираните” се заменя с „До освобождаване за потребление на акцизните стоки лицензираните”.
§ 8. В чл. 27 се създава ал. 11:
„(11) В случаите по ал. 9 и 10 акцизът се възстановява в 30-дневен срок от издадения от митническите органи протокол за констатираната автентичност на бандеролите. Протоколът за констатирана автентичност се издава не по-късно от 60 дни от подаване на искането за възстановяване.”
§ 9. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „565 лв.” се заменят с „600 лв.”;
б) в т. 7 думите „и биоетанол с код по КН 2207 20 00” се заличават, а думите „които отговарят” се заменят с „който отговаря”;
в) създава се т. 10:
„10. тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 - 600 лв. за 1000 кг.” 
2. В ал. 2:
а) думите „одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители” се заличават;
б) в т. 4 думите „и биоетанол с код по КН 2207 20 00” се заличават, а думите „които отговарят” се заменят с „който отговаря”.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Акцизните ставки по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат само за маркирани горива.”
4. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят. 
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 се създава нова т. 1:

„1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 – 50 лв. за 1000 л;”.
2. В т. 2 след думите „до 2710 19 69” се поставя запетая и се добавя „други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99”, а думите „30 лв.” се заменят с „50 лв.”.
3. Създават се ал. 3 - 6:
„(3) За целите на прилагане на ставките по ал. 1 и по чл. 32, ал. 2 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
(4) Ставките по ал. 1 и по чл. 32, ал. 2 се прилагат, при условие че лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, разполага с документа по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение.
(5) Лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, е задължено за разликата между съответната ставка по чл. 32, ал. 1 и ставката по ал. 1 и по чл. 32, ал. 2 с изключение на случаите, когато до 45 дни от освобождаването за потребление лицето е получило документа по ал. 4.
(6) Когато документът по ал. 4 се получи след срока по ал. 5, лицето коригира размера на дължимия акциз по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”
§ 11. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, други смазочни масла, включени в код по 
КН 2710 19 99, и разтворители, разредители и препарати за премахване на бои и лакове, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла, включени в код по КН 3814 00 90, е 0 лв. за 1000 литра.
(2) В случаите, когато лица въвеждат на територията на страната стоките по ал. 1, се прилагат разпоредбите на чл. 76в, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 5 и 
ал. 5.
(3) Ставката по ал. 1 се прилага само в случаите, когато стоките са в потребителски опаковки, предназначени за реализация на територията на страната.” 
§ 12. В чл. 34 думите „Ставките за” се заменят със „Ставките за газьол и”.
§ 13. В чл. 34а думите „1,40 лв.” се заменят с „2,00 лв.”.
§ 14. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Акцизната ставка за цигарите е, както следва:
1. на специфичния акциз – 74 лв. на 1000 къса;
2. на пропорционалния акциз – 36 на сто от продажната цена.
(2) Размерът на акциза по ал. 1 не трябва да е по-малък от 
137 лв. за 1000 къса.”
§ 15. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения  и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 57б, ал. 3 и чл. 57в” се заменят с „чл. 57б, ал. 3, чл. 57в и  58в”.
2. Създава се т. 4:
„4. лицата по чл. 60а, ал. 2 – на датата, на която приключва тестването или изпитването.”
§ 16. В чл. 44, ал. 1 се създава т. 7:
„7. в случаите по чл. 60а – в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ по сметката на компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта.”   
§ 17. В чл. 47, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „където ще се получават и разтоварват акцизните стоки”.
2. Създава се т. 9:
„9. самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 8 до пълната им функционалност.”
§ 18. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „стоки” се добавя „с кодовете по КН”;
б) в т. 8 накрая се добавя „/електронни административни документи”.
2. В ал. 2:
а) в т. 9 накрая се добавя „с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди”; 
б) създават се т. 17 и 18:
„17. годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;
18. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година.”
§ 19. В глава четвърта, раздел ІІ се създава чл. 55а:
„Чл. 55а. Редът и документите за регистрация на данъчни складове като независими малки пивоварни се определят с правилника за прилагане на закона.” 
§ 20. В чл. 56, ал. 2, т. 4 след думата „стоки” се добавя „с код по КН”.
§ 21. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думата „регистрирани” се заменя с „данъчните представители на регистрираните лица”.
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или трите имена и единен граждански номер/личен номер на лицето”.
§ 22. В чл. 57б, ал. 5, т. 4 накрая се добавя „с код по КН”.
§ 23. Â ÷ë. 58 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото удостоверение, органът по ал. 1 издава решение, което е неразделна част от издаденото удостоверение.
(3) Решенията по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 24. Â ÷ë. 57â ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистриран търговец може да бъде лице, което:
1. е капиталово търговско дружество по Търговския закон с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.;
2. íå å â ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò èëè ëèêâèäàöèÿ;
3. ñå ïðåäñòàâëÿâà îò ëèöà, êîèòî:
à) íå ñà îñúæäàíè çà ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð;
á) íå ñà áèëè ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí èëè íåîãðàíè÷åíî îòãîâîðíè ñúäðóæíèöè â äðóæåñòâî, ïðåêðàòåíî ïîðàäè íåñúñòîÿòåëíîñò, àêî ñà îñòàíàëè íåóäîâëåòâîðåíè êðåäèòîðè;
4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон; 
6. ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè èëè íàåòè ïîìåùåíèÿ, êúäåòî ùå ñå ïîëó÷àâàò è ðàçòîâàðâàò àêöèçíèòå ñòîêè;
7. èçïîëçâà àâòîìàòèçèðàíà ñèñòåìà çà îò÷åòíîñò, êîÿòî ïîçâîëÿâà èçâúðøâàíåòî â ðåàëíî âðåìå íà êîíòðîë íà ïîëó÷åíèòå àêöèçíè ñòîêè;
8. ñàìîñòîÿòåëíî è çà ñâîÿ ñìåòêà îñèãóðÿâà èíòåðíåò äîñòúï íà ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè çà ïðåãëåä íà àâòîìàòèçèðàíèòå ñèñòåìè çà îò÷åòíîñò ïî ò. 7 äî ïúëíàòà èì ôóíêöèîíàëíîñò.”
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „седалище и адрес на управление” се заменят с „местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки”;
б) в т. 4 думите „обектите, в които” се заменят с „обекта, в който” и думите „тези обекти” се заменят с „този обект”;
в) в т. 5 накрая се добавя „с код по КН”;
г) в т. 7 след думата „подписват” се добавя „електронни административни документи/”;
д) създават се т. 9 - 15:
„9. ñâèäåòåëñòâî çà ñúäèìîñò çà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 3, áóêâà "à", à àêî ëèöàòà íå ñà áúëãàðñêè ãðàæäàíè - äåêëàðàöèÿ;
10. äåêëàðàöèÿ çà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 3, áóêâà "á"; 
11. óäîñòîâåðåíèå çà íàëè÷èå èëè ëèïñà íà äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ è íà çàäúëæåíèÿ çà çàäúëæèòåëíè îñèãóðèòåëíè âíîñêè;
12. äåêëàðàöèÿ çà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 5; 
13. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност;
14. план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
15. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.”
§ 25. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право да получава  еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка има лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано е по Закона за данък върху добавената стойност, получило е разрешение по реда на този раздел за всяка конкретна доставка на акцизни стоки и което:
à) íå å â ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò èëè ëèêâèäàöèÿ;
á) ñå ïðåäñòàâëÿâà îò ëèöà, êîèòî:
àà) íå ñà îñúæäàíè çà ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð;
áá) íå ñà áèëè ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí èëè íåîãðàíè÷åíî îòãîâîðíè ñúäðóæíèöè â äðóæåñòâî, ïðåêðàòåíî ïîðàäè íåñúñòîÿòåëíîñò, àêî ñà îñòàíàëè íåóäîâëåòâîðåíè êðåäèòîðè;
2. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
3. íå å èçâúðøèëî òåæêî èëè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ïî òîçè çàêîí;
4. ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíî èëè íàåòî ïîìåùåíèå, êúäåòî ùå ñå ïîëó÷àâàò è ðàçòîâàðâàò àêöèçíèòå ñòîêè;
5. èçïîëçâà àâòîìàòèçèðàíà ñèñòåìà çà îò÷åòíîñò, êîÿòî ïîçâîëÿâà èçâúðøâàíåòî â ðåàëíî âðåìå íà êîíòðîë íà ïîëó÷åíèòå àêöèçíè ñòîêè.”
2. Â àë. 2: 
à) â îñíîâíèÿ òåêñò äóìèòå ”ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå” ñå çàìåíÿò ñ „ìåñòîíàõîæäåíèå íà îáåêòà”;
б) в т. 5 накрая се добавя „с код по КН”;
в) в т. 8 след думата „подписват” се добавя „електронни административни документи/”; 
г) създават се т. 9 - 15:
„9. ñâèäåòåëñòâî çà ñúäèìîñò çà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 3, áóêâà "à", à àêî ëèöàòà íå ñà áúëãàðñêè ãðàæäàíè - äåêëàðàöèÿ;
10. äåêëàðàöèÿ çà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 3, áóêâà "á"; 
11. óäîñòîâåðåíèå çà íàëè÷èå èëè ëèïñà íà äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ è íà çàäúëæåíèÿ çà çàäúëæèòåëíè îñèãóðèòåëíè âíîñêè;
12. äåêëàðàöèÿ çà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 5; 
13. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност;
14. план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
15. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.”
§ 26. В глава четвърта се създава раздел IIIг:
„Ðàçäåë IIIã
Ðåãèñòðèðàí èçïðàùà÷
×ë. 58â. (1) Ðåãèñòðèðàí èçïðàùà÷ ìîæå äà áúäå ëèöå, êîåòî:
1. å òúðãîâåö ïî ñìèñúëà íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí èëè ïî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà èëè íà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî è å êàïèòàëîâî òúðãîâñêî äðóæåñòâî ñ ðåãèñòðèðàí è èçöÿëî âíåñåí êàïèòàë íå ïî-ìàëêî îò 500 õèë. ëâ.;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон. 
(2) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като регистриран изпращач чрез клон в Република България.
Чл. 58г. (1) За издаване на удостоверение за регистриран изпращач се подава писмено искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление, което съдържа: 
1. вида на акцизните стоки с код по КН, които ще се изпращат;
2. средномесечно количество на изпращаните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;
3. митническите учреждения, в които ще бъде извършвано допускане за свободно обращение на акцизните стоки; 
4. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;
5. списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да подписват електронните административни документи/придружителните административни документи и спесимени на подписите;
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие - в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Търговския регистър;
2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, 
т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;
3.  декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "б"; 
4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 5; 
6. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 58д. (1) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 58г, ал. 1 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.
(2) Когато представените документи по ал. 1 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по 
чл. 58г, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, който започва да тече от деня на получаване на уведомлението.
(3) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 58г, ал. 1 отказва регистрацията.
(4) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или от предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 58г, ал. 1 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.
Чл. 58е. (1) В сроковете по чл. 58д началникът на компетентната митница издава удостоверение за регистриран изпращач или мотивирано отказва регистрация. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за регистрация.
(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
(3) Удостоверението за регистрация се връчва на лицето след представяне на обезпечението по чл. 81б. 
(4) Правото на регистрирания изпращач да изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на удостоверението за регистрация.
Чл. 58ж. Регистрираният изпращач е длъжен:
1. да води отделна документална отчетност за акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз;
2. да уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването й;
3. да не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.
Чл. 58з. (1) Органът по чл. 58г, ал. 1 прекратява регистрацията:
1. по молба на регистрираното лице;
2. при прекратяване или ликвидация на регистрираното лице;
3. по своя инициатива, когато:
а) регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон, или
б) регистрираният изпращач не представи в определените срокове ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.
(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 27. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производството на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия включва обработката и преработката на всякакъв вид суровини и материали, в резултат на което се получават акцизни стоки.”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Производството на енергийни продукти включва:
1. добива на нефт и природен газ;
2. преработката или рафинирането на нефт или битумни минерали, природен газ и други въглеводороди в газообразна форма с цел получаване на енергийни продукти;
3. друга обработка или преработка, изискваща наличието на технологична инсталация за получаване на енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка;
4. пълнене на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, предназначени за използване като гориво за отопление.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 28. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производството по чл. 59 се извършва само в данъчен склад за производство и складиране.”
	Алинея 7 се отменя. 

§ 29. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. (1) Допуска се производство на акцизни стоки извън данъчен склад в случаите, когато това производство е свързано с тестване или изпитване на машини, съоръжения или инсталации.
(2) За целите на ал. 1 лицата, които ще извършват тестването или изпитването, предварително изпращат уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта за осигуряване присъствието на митнически служител.
(3) Тестването или изпитването по ал. 1 се извършва в присъствието на митнически служител при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) За произведените в резултат на тестването или изпитването акцизни стоки се заплаща дължимият акциз или те се унищожават под контрола на митническите органи.”
§ 30. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му” се заменят с „този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им”. 
2. Алинея 2 се отменя.
§ 31. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с помощта на средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им”.
2. В ал. 2 след думата „ внасянето” се добавя „или въвеждането”.
§ 32. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „по начин” се поставя запетая и се добавя „от който да е видна обозначената върху него информация и”.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лицата по ал. 1, 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение. В 30-дневен срок компетентното митническо учреждение предава на заявителите бандероли в количества, определени, както следва:
1. на лицензираните складодържатели и на регистрираните търговци – бандероли, чийто брой съответства на средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки;
2. на нерегистрираните търговци - бандероли, чийто брой съответства на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б;
3. на вносителите – бандероли, чийто брой съответства на договорените количества с чуждестранното лице.”
3. Създават се нови ал. 9 и 10:
„(9) Количества, различни от тези по ал. 8, се заявяват след решение на началника на компетентното митническо учреждение.
(10) В случаите, когато стоките по ал. 1 ще се облепват в данъчен склад на територията на страната, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател пред компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния склад, където ще се извършва облепването.”
4. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 11 и 12.
§ 33. В чл. 65 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) В данъчен склад за складиране не може да се извършват дейности, представляващи производство на акцизни стоки по смисъла на 
чл. 59.
(5) В данъчен склад се допуска извършването на следните обичайни операции:
1. îïåðàöèè, êîèòî íå âîäÿò äî ïðîìÿíà íà êîäà ïî ÊÍ èëè äî ïðîìÿíà íà àêöèçíàòà ñòàâêà, êàòî ïîääúðæàíå íà òúðãîâñêèÿ âèä, ïîäîáðÿâàíå íà êà÷åñòâîòî èëè ïðèâåæäàíå â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà çà íîðìè è ñòàíäàðòè, ôèëòðèðàíå, âåíòèëàöèÿ, îïàêîâàíå, ðàçîïàêîâàíå, ïðåîïàêîâàíå, ïðåëèâàíå è ïðåõâúðëÿíå â ñúäîâå, ïúëíåíå, âêëþ÷èòåëíî â áóòèëêè, åòèêåòèðàíå, ïðååòèêåòèðàíå, ïðåíîìåðèðàíå íà îïàêîâêè, ïîñòàâÿíå íà áàíäåðîëè, ñìåñâàíå íà ïðîäóêòè è ïðèáàâÿíå íà äîáàâêè çà òúðãîâñêè è òåõíè÷åñêè öåëè è äðóãè;
2. îïåðàöèè, ñâúðçàíè ñ ïðîìÿíà íà âèäà, êîäà ïî ÊÍ èëè íà àêöèçíàòà ñòàâêà íà ñòîêèòå, êàòî äåíàòóðèðàíå íà åòèëîâ àëêîõîë, ìàðêèðàíå íà ãàçüîë è êåðîñèí, ñìåñâàíå íà âòå÷íåíè íåôòåíè ãàçîâå, ñìåñâàíå íà áèîãîðèâà ñ ãîðèâà îò íåôòåí ïðîèçõîä, ñìåñâàíå íà åíåðãèéíè ïðîäóêòè, êîèòî ñà ñ ðàçëè÷íà àêöèçíà ñòàâêà, ñìåñâàíå íà åíåðãèéíè ïðîäóêòè ñ âîäà è ñòàáèëèçèðàùè äîáàâêè çà åìóëñèÿ, èçïðàçâàíå/èçòî÷âàíå íà ñúäîâå è îòñòðàíÿâàíå íà óòàéêè èëè îòïàäúöè îò äúíîòî íà ñúäîâåòå.
(6) Операциите по ал. 5, т. 2 се извършват след предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на склада при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
§ 34. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „включително разграничение на стоките, за които е заплатен акциз или не е заплатен акциз” се заличават. 
2. В ал. 3 думите „Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му” се заменят с „този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им”.
3. Алинея 4 се отменя.	
4. Създава се ал. 5:
„(5) Лицензираният складодържател може при извънредни обстоятелства да съхранява акцизни стоки със заплатен акциз след разрешение от компетентното митническо учреждение при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
§ 35. В глава четвърта се създават раздели VІа, VІб и VІв:
„Раздел VІа
Движение на акцизни стоки  с електронен административен документ
Чл. 73а. (1) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва транспортирането на:
1. акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 на територията на страната; 
2. акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на друга държава членка, до регистриран получател или временно регистриран получател или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 в друга държава членка; 
3. акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до изходно митническо учреждение или до трети територии - в случаите на изнасяне;
4. акцизни стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, до данъчен склад на територията на страната;
5. акцизни стоки от данъчен склад или от регистриран изпращач на територията на друга държава членка до данъчен склад на територията на страната, до регистриран получател или до временно регистриран получател на територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.
6. акцизни стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, от регистриран изпращач до данъчен склад на територията на друга държава членка, до регистриран получател или временно регистриран получател или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 в друга държава членка. 
(2) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз започва в случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 - от момента на извеждането на стоките от данъчния склад, а в случаите по ал. 1, т. 4 и 6 - от момента на допускането им за свободно обращение с едновременното им поставяне под режим отложено плащане на акциз. 
(3) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз приключва в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, когато получателят получи акцизните стоки, а в случаите по ал. 1, т. 3 - когато акцизните стоки напуснат територията на Общността.
Чл. 73б. (1) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с регистриран електронен административен документ.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 èçïðàùà÷úò ïðåäîñòàâÿ åëåêòðîíåí àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò íà ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè ÷ðåç êîìïþòúðíàòà ñèñòåìà ïî ÷ë. 4, ò. 40.
(3) Åëåêòðîíåí àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò ñå ïîäàâà:
1. îò ëèöåíçèðàíèÿ ñêëàäîäúðæàòåë-èçïðàùà÷  íå ïî-ðàíî îò 7  äíè ïðåäè èçâåæäàíåòî íà ñòîêèòå îò äàíú÷íèÿ ñêëàä íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà äî:
а) друг данъчен склад на територията на страната, или
б) друг данъчен склад на територията на друга държава членка, или
в) регистриран получател в друга държава членка, или
г) временно регистриран получател в друга държава членка, или
д) лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3; 
2. от лицензирания складодържател-изпращач не по-рано от 7 дни преди извеждането на стоките от данъчния склад на територията на страната с цел изнасяне към изходно митническо учреждение или към трети територии;
3. от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, или от регистрирания изпращач при поставянето на стоките под режим допускане за свободно обращение с едновременното им поставяне  под режим отложено плащане на акциз.
(4) Çàäúëæèòåëíèòå ðåêâèçèòè íà äîêóìåíòà ïî àë. 3 ñå îïðåäåëÿò ñ Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 684/2009 íà Êîìèñèÿòà îò 24 þëè 2009 ã. çà ïðèëàãàíå íà Äèðåêòèâà 2008/118/ÅÎ íà Ñúâåòà ïî îòíîøåíèå íà êîìïþòðèçèðàíèòå ïðîöåäóðè çà äâèæåíèåòî íà àêöèçíè ñòîêè ïîä ðåæèì îòëîæåíî ïëàùàíå íà àêöèç.
(5) Ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè îñúùåñòâÿâàò ïðîâåðêà íà äàííèòå â åëåêòðîííèÿ àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò çà ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà ðåãëàìåíòà ïî àë. 4, êàêòî è çà âàëèäíîñòòà íà íàäëåæíî ïðåäîñòàâåíîòî è ïðèåòî îáåçïå÷åíèå. Ïðè ñúîòâåòñòâèå íà äàííèòå ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè îïðåäåëÿò íà äîêóìåíòà óíèêàëåí àäìèíèñòðàòèâåí ðåôåðåíòåí êîä è óâåäîìÿâàò íåçàáàâíî èçïðàùà÷à.
(6) При несъответствие на данните с изискванията на ал. 5 митническите органи уведомяват изпращача със съобщение чрез компютърната система.
(7) Изпращачът предоставя на лицето, превозващо акцизните стоки, хартиено копие от регистрирания електронен документ или друг търговски документ, съдържащ цялата информация от електронния административен документ, в който ясно е посочен уникалният административен референтен код.
(8) Документът по ал. 7 придружава акцизните стоки при движение под режим отложено плащане на акциз и трябва да бъде представян на компетентните органи при всяко поискване от тяхна страна по време на движението под този режим.
(9) При движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 стоките се съпровождат и от сертификат за освобождаване от акциз.  
Чл. 73в. (1) Когато акцизните стоки са предназначени за данъчен склад на територията на друга държава членка, за регистриран получател или за временно регистриран получател в друга държава членка, или за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 на територията на друга държава членка, митническите органи изпращат незабавно електронния административен документ на компетентните органи на държавата членка на получаване.
(2) Когато акцизните стоки са предназначени за данъчен склад на територията на страната, митническите органи изпращат незабавно електронния административен документ на лицензирания складодържател-получател. 
(3) Когато акцизните стоки са изпратени от данъчен склад на територията на друга държава членка, митническите органи изпращат получения от компетентните органи на друга държава членка електронен административен документ до лицензирания складодържател-получател, регистрирания получател или временно регистрирания получател на територията на страната. 
(4) Ðåäúò çà óâåäîìÿâàíå íà ëèöàòà ïî ÷ë. 21, àë. 1, ò. 1 è 3 ñå îïðåäåëÿ ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
(5) Êîãàòî àêöèçíèòå ñòîêè ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà èçíîñ, ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè èçïðàùàò åëåêòðîííèÿ àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà äúðæàâàòà ÷ëåíêà, â êîÿòî ñå ïîäàâà äåêëàðàöèÿòà çà èçíîñ ñúãëàñíî ÷ëåí 161, ïàðàãðàô 5 îò Ðåãëàìåíò (ÅÈÎ) ¹ 2913/92, àêî òàçè äúðæàâà ÷ëåíêà å ðàçëè÷íà îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.
Чл. 73г. (1) Изпращачът може да анулира електронния административен документ преди започване на движението съгласно чл. 73а, ал. 2.
(2) По време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може със съобщение чрез компютърната система да промени мястото на получаване и да посочи ново място на получаване, което трябва да е едно от местата на получаване по чл. 73а, ал. 1, 2 и 3, с изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.
Чл. 73д. (1) Получаването на акцизни стоки на територията на страната се потвърждава от получателя с подаване на съобщение за получаване чрез компютърната система.
(2) Съобщението за получаване се подава незабавно и не по-късно от 5 работни дни след приключване на движението. При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на получателя компетентното митническо учреждение може да удължи срока за подаване на съобщението за получаване.
(3) Условията и редът за подаване на съобщението за получаване от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 се определят с правилника за прилагане на закона. 
Чл. 73е. Митническите органи осъществяват проверка на данните в съобщението за получаване за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 684/2009 г. 
Чл. 73ж. (1) Когато данните са в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 684/2009 г., в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 1 и 4 митническите органи изпращат съобщението за получаване на изпращача, а по чл. 73а, ал. 1, т. 5 - на компетентните органи на държавата членка на изпращане.
(2) Когато данните не са в съответствие с регламента по ал. 1, митническите органи уведомяват получателя със съобщение чрез компютърната система.  
(3) Когато митническите органи получат съобщение за получаване или съобщение за износ от друга държава членка, те препращат това съобщение на изпращача.
Чл. 73з. (1) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 компетентното митническо учреждение попълва съобщение за износ въз основа на заверката от изходното митническо учреждение, посочена в член 793, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2454/93, или от учреждението, удостоверяващо, че акцизните стоки са напуснали територията на Общността.
(2) Митническите органи осъществяват проверка на данните, които се съдържат в заверката по ал. 1, и изпращат съобщението за износ на изпращача или на компетентните органи на държавата членка на изпращане.
Чл. 73и. Електронният административен документ се отразява в регистъра "Дневник за складовата наличност" в данъчния период, за който е издаден, съответно получен.

Ðàçäåë VIá
Процедура за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи
×ë. 73é. (1) Ïðè íàëè÷èå íà èçâúíðåäíè îáñòîÿòåëñòâà, êîãàòî êîìïþòúðíàòà ñèñòåìà íå ðàáîòè, äâèæåíèåòî íà àêöèçíè ñòîêè ïîä ðåæèì îòëîæåíî ïëàùàíå íà àêöèç ìîæå äà çàïî÷íå ñëåä ðàçðåøåíèå îò êîìïåòåíòíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå ÷ðåç çàâåðêà íà äîêóìåíò íà õàðòèåí íîñèòåë, ñúäúðæàù äàííèòå íà åëåêòðîííèÿ àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò.
(2) Êîãàòî áúäå âúçñòàíîâåíà ðàáîòàòà íà êîìïþòúðíàòà ñèñòåìà, èçïðàùà÷úò ïîäàâà åëåêòðîíåí àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò ñúãëàñíî ÷ë. 73á, àë. 2.
(3) Ñëåä âàëèäèðàíå íà äàííèòå åëåêòðîííèÿò àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò çàìåíÿ äîêóìåíòà ïî àë. 1.
(4) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани, движението се счита за движение под режим отложено плащане на акциз, придружено от документа на хартиен носител по ал. 1.
Чл. 73к. (1) Документът по чл. 73й, ал. 1 се издава в 3 екземпляра от изпращача и се заверява от компетентното митническо учреждение.
(2) Първият екземпляр се съхранява от изпращача, вторият екземпляр се съхранява от компетентното митническо учреждение, а третият съпровожда стоките.
Чл. 73л. (1) По време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може  да промени мястото на получаване и да посочи ново място на получаване след разрешение от компетентното митническо учреждение, дадено чрез заверка на документ на хартиен носител в два екземпляра, съдържащ данните на съобщението за промяна на мястото на получаване.
(2) Когато бъде възстановена работата на компютърната система, изпращачът подава до компетентното митническо учреждение електронен административен документ и съобщение за промяна на мястото на получаване. 
(3) След валидиране на данните електронният административен документ заменя документите по чл. 73й, ал. 1 и чл. 73л, ал. 1. 
(4) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани, движението се счита за движение под режим отложено плащане на акциз, придружено от документа на хартиен носител.
Чл. 73м. (1) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 1, 4 и 5, когато съобщението за получаване не може да бъде подадено в срока по чл. 73д, 
ал. 2, получателят подава пред компетентното митническо учреждение документ на хартиен носител, съдържащ същите данни като съобщението за получаване, с който се удостоверява, че движението е приключило.
(2) Когато работата на компютърната система бъде възстановена  или след приключване на процедурите по чл. 73й, 73к и 73л получателят подава съобщение за получаване по реда на чл. 73д.
Чл. 73н. Съобщението за получаване по чл. 73д или съобщението за износ по чл. 73з удостоверяват, че движението на акцизни стоки е приключило съгласно чл. 73а, ал. 3.
Чл. 73о. (1) С Регламент (ЕО) № 684/2009 г. се определят: 
1. структурата и съдържанието на съобщенията, които се обменят за целите на чл. 73б – 73з между съответните лица и компетентните органи във връзка с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз; 
2. правилата и процедурите, свързани с обмена на съобщения по 
т. 1;
3. структурата на документите на хартиен носител, посочени в чл. 73й, 73л и 73м.
(2) Случаите, в които се счита, че  компютърната система не работи, се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 73п. (1) Когато съобщението за получаване не може да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи  изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1 на компетентните органи на държавата членка на изпращане при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) Когато съобщението за износ не може да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи изпращат документ на хартиен носител, съдържащ реквизитите на съобщението за износ, на компетентните органи на държавата членка на изпращане при условие и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
Чл. 73р. В случаите, когато компютърната система не работи, документите на хартиен носител се отразяват в регистър „Дневник за складовата наличност” за данъчния период, за който са издадени, съответно получени.

Раздел VІв
Други разпоредби при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Чл. 74. Лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, или регистрираният изпращач е задължен за дължимия акциз за изпратените или внесените стоки, посочени в придружителния административен документ или в електронния административен документ, с изключение на следните случаи:
1. ïðè äâèæåíèå íà ñòîêèòå ïî ÷ë. 67, ò. 1 - êîãàòî äî 45 äíè îò äàòàòà íà èçâåæäàíå íà ñòîêèòå îò ñêëàäà ñêëàäîäúðæàòåëÿò å ïîëó÷èë òðåòèÿ åêçåìïëÿð íà ïðèäðóæèòåëíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò, çàâåðåí îò ïîëó÷àòåëÿ;
2. ïðè äâèæåíèå íà ñòîêèòå ïî ÷ë. 67, ò. 2 - êîãàòî äî 45 äíè îò äàòàòà íà èçâåæäàíå íà ñòîêèòå îò ñêëàäà ñêëàäîäúðæàòåëÿò å ïîëó÷èë òðåòèÿ åêçåìïëÿð íà ïðèäðóæèòåëíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí äîêóìåíò, çàâåðåí îò èçõîäíîòî ìèòíè÷åñêî ó÷ðåæäåíèå;
3. ïðè äâèæåíèå íà ñòîêèòå ïî ÷ë. 67, ò. 3 - êîãàòî äî 45 äíè îò äàòàòà íà äîïóñêàíå íà ñòîêèòå çà ñâîáîäíî îáðàùåíèå òðåòèÿò åêçåìïëÿð å ïîëó÷åí â ìèòíè÷åñêîòî ó÷ðåæäåíèå, îôîðìèëî ðåæèìà;
4. ïðè äâèæåíèå íà ñòîêèòå ïî ÷ë. 73à, àë. 1, ò. 1, 2 è 4 – êîãàòî äî 
45 äíè îò äàòàòà íà èçâåæäàíå íà ñòîêèòå îò äàíú÷íèÿ ñêëàä ëèöåíçèðàíèÿò ñêëàäîäúðæàòåë å ïîëó÷èë ñúîáùåíèåòî çà ïîëó÷àâàíå;
5. ïðè äâèæåíèå íà ñòîêèòå ïî ÷ë. 73à, àë. 1, ò. 3 – êîãàòî äî 45 äíè îò äàòàòà íà èçâåæäàíå íà ñòîêèòå îò äàíú÷íèÿ ñêëàä ëèöåíçèðàíèÿò ñêëàäîäúðæàòåë å ïîëó÷èë ñúîáùåíèåòî çà èçíîñ;
6. ïðè äâèæåíèå íà ñòîêèòå ïî ÷ë. 73à, àë. 1, ò. 6 – êîãàòî äî 45 äíè îò äàòàòà íà èçïðàùàíå íà ñòîêèòå äî äðóãà äúðæàâà ÷ëåíêà ðåãèñòðèðàíèÿò èçïðàùà÷ å ïîëó÷èë ñúîáùåíèåòî çà ïîëó÷àâàíå.
Чл. 75. Получателите по чл. 67, т. 4 и чл. 73а, ал. 1, т. 5, с изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, са задължени за дължимия акциз за получените стоки, посочени в придружителния административен документ/съобщението за получаване.
Чл. 75а. (1) При наличие на извънредни обстоятелства, когато липсва третият екземпляр на придружителния административен документ, на съобщението за получаване или на съобщението за износ, доказателството, че движението на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило, може да бъде представено под формата на заверка от компетентните органи на държавата членка на получаване или на държавата членка, в която е подадена декларацията за износ, удостоверяваща, че стоките са напуснали територията на Общността. 
(2) Редът и начинът за приемане на доказателството по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 76. Когато екземплярите на придружителния административен документ/съобщението за получаване се получат след сроковете по чл. 74, лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, или регистрираният изпращач коригира размера на дължимия акциз, възникнал вследствие на прилагането на чл. 74 през данъчния период, в който е получил придружителния административен документ, по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”
§ 36. В чл. 76в, ал. 7 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 1, 2 и 3” и думите „съответната държава членка” се заменят с „държавата членка на изпращане”.
§ 37. В чл. 81, ал. 2 след думите „не по-късно от” се добавя „14 дни преди”.
§ 38. Създава се чл. 81а:
„Чл. 81а. Лицензираният складодържател е длъжен да предостави ново обезпечение не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното обезпечение.” 
§ 39. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 81á:
„×ë. 81á. (1) Ðåãèñòðèðàíèÿò èçïðàùà÷ òðÿáâà äà ïðåäîñòàâè îáåçïå÷åíèå ïðåä ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè, çà äà îñèãóðè çàïëàùàíåòî íà àêöèçà, êîéòî ìîæå äà âúçíèêíå çà èçïðàòåíèòå ñòîêè ïîä ðåæèì îòëîæåíî ïëàùàíå íà àêöèç.
(2) Ðàçìåðúò íà îáåçïå÷åíèåòî òðÿáâà äà áúäå îïðåäåëåí òàêà, ÷å âúâ âñåêè ìîìåíò äà ïîêðèâà ïúëíèÿ ðàçìåð íà àêöèçà, êîéòî áè ìîãúë äà âúçíèêíå èëè å âúçíèêíàë ïðè ïðèëàãàíåòî íà ðåæèìà îòëîæåíî ïëàùàíå íà àêöèç.
(3) Ðàçìåðúò íà îáåçïå÷åíèåòî ïî àë. 1 å â ðàçìåð 100 íà ñòî îò ðàçìåðà íà àêöèçà, äúëæèì çà ñðåäíîìåñå÷íîòî êîëè÷åñòâî èçïðàùàíè àêöèçíè ñòîêè. 
(4) Ïî èñêàíå íà ëèöåòî îáåçïå÷åíèåòî ìîæå äà áúäå îïðåäåëåíî â ïî-âèñîê ðàçìåð îò òîçè ïî àë. 3.
(5) Ïðè ïðîìÿíà íà îáñòîÿòåëñòâàòà, êîèòî ñà îò çíà÷åíèå çà îïðåäåëÿíå ðàçìåðà íà îáåçïå÷åíèåòî, ìîæå äà áúäå îïðåäåëåí íîâ ðàçìåð íà îáåçïå÷åíèåòî.
(6) Îáåçïå÷åíèåòî ïî àë. 1 ìîæå äà áúäå ó÷ðåäåíî ñ äåïîçèò â ïàðè èëè ñ áàíêîâà ãàðàíöèÿ ïî ðåäà íà ìèòíè÷åñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî.
(7) Îáåçïå÷åíèÿòà ñå ïðèåìàò â áúëãàðñêè ëåâîâå.
(8) Íå ñå äúëæè ëèõâà âúðõó îáåçïå÷åíèåòî, ó÷ðåäåíî ñ äåïîçèò â ïàðè.
(9) Îïðåäåëÿíåòî íà ðàçìåðà íà îáåçïå÷åíèåòî ñå èçâúðøâà ñ ðåøåíèå íà íà÷àëíèêà íà êîìïåòåíòíàòà ìèòíèöà ïî ðåãèñòðàöèÿ íà ëèöåòî.
(10) Ïðîìÿíà íà âèäà èëè ðàçìåðà íà îáåçïå÷åíèåòî ñå èçâúðøâà ñ ðåøåíèå íà îðãàíà ïî àë. 9.
(11) Ðåøåíèÿòà ïî àë. 9 è 10 ñå èçäàâàò â ñðîêîâåòå ïî ÷ë. 58ä, àë. 4.
(12) Ðåøåíèÿòà ïî àë. 9 è 10 ñà íåðàçäåëíà ÷àñò îò èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ.
(13) Ëèöåòî å äëúæíî â 30-äíåâåí ñðîê îò âðú÷âàíåòî íà ðåøåíèåòî ïî àë. 9 äà ïðåäîñòàâè íîâîòî îáåçïå÷åíèå, íî íå ïî-êúñíî îò èçòè÷àíåòî íà ñðîêà íà ïðåäõîäíîòî îáåçïå÷åíèå.
(14) Ïðåäõîäíîòî îáåçïå÷åíèå ñå îñâîáîæäàâà ñ ðåøåíèå íà íà÷àëíèêà íà êîìïåòåíòíàòà ìèòíèöà â 30-äíåâåí ñðîê ñ÷èòàíî îò äàòàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà íîâîòî îáåçïå÷åíèå ïî àë. 13.
(15) Â ñëó÷àèòå íà ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà îáåçïå÷åíèåòî ñå îñâîáîæäàâà ñ ðåøåíèå íà íà÷àëíèêà íà êîìïåòåíòíàòà ìèòíèöà, ñëåä êàòî çàäúëæåíèåòî çà çàïëàùàíå íà àêöèç å ïîãàñåíî.”
§ 40. Â ÷ë. 83, àë. 6 ÷èñëîòî „60” ñå çàìåíÿ ñ „90”.
§ 41. Â ÷ë. 83à, àë. 1 äóìàòà „ïîëó÷åíè” ñå çàìåíÿ ñ „èçïðàòåíè”.
§ 42. Â ÷ë. 84 ñå ñúçäàâà àë. 11:
„(11) Àêöèçåí äàíú÷åí äîêóìåíò ñå èçäàâà ïðè èçâåæäàíå îò äàíú÷åí ñêëàä íà àêöèçíè ñòîêè çà âñÿêî ïðåâîçíî ñðåäñòâî.”
§ 43. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 2:

а) в т. 4 след думата „акцизи” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. превозвач и регистрационен номер на транспортното средство;
7. място на доставка.”
	Създава се ал. 3:

„(3) В случаите, когато акцизните стоки, които се извеждат от данъчния склад, са собственост на лице-вложител, в акцизния данъчен документ освен данните за лицензирания складодържател се попълват и данни за лицето-вложител.”
§ 44. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 57а и 57в” се заменят с „чл. 57а, 57в и 58в”, след думата „учреждение” се поставя запетая и думите „по регистрация на лицата” се заменят с „издало удостоверението за регистрация”.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по чл. 60а, ал. 4, когато се заплаща дължимият акциз, акцизна декларация се подава в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ.” 
§ 45. В чл. 88, ал. 6 след думата „лица” се добавя „и освободените от акциз крайни потребители”.  
§ 46. Член 91а се изменя така:
„Чл. 91а. (1) Забраняват се производството и складирането в данъчен склад на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, които не са включени в обхвата на лиценза.
(2) Забранява се извършването на операции в данъчен склад, които не са включени в обхвата на лиценза.” 
§ 47. Създава се чл. 91б:
„Чл. 91б. Разтоварването на акцизни стоки, получени под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател, се извършва в данъчен склад, а в случаите, когато стоките се получават от регистриран търговец или от нерегистриран търговец, разтоварването се извършва само в обектите, посочени в съответното удостоверение или разрешение.”
§ 48. В чл. 93, ал. 1 след думата „видове” се добавя „газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и”.
§ 49. В чл. 94, ал. 1 думата „маркиран” се заменя с „маркирани газьол и”.
§ 50. В чл. 102 ал. 2 се изменя така:
„(2) Контролът включва проверки и ревизии на данъчнозадължените лица, както и проверки на всички други лица, извършващи дейности с акцизни стоки.”
§ 51. Създава се чл. 103а:
„×ë. 103à. (1) Çà öåëèòå íà îñúùåñòâÿâàíèÿ îò ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè êîíòðîë äàíú÷íîçàäúëæåíèòå ïî òîçè çàêîí ëèöà ñà äëúæíè äà èçïîëçâàò ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå, îòãîâàðÿùè íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè çàêîí, íà Çàêîíà çà èçìåðâàíèÿòà è íà íîðìàòèâíèòå àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî èì.
(2) Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå èçäàâà íàðåäáà, ñ êîÿòî îïðåäåëÿ ñïåöèôè÷íèòå èçèñêâàíèÿ è êîíòðîëà, îñúùåñòâÿâàí îò ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè âúðõó ñðåäñòâàòà çà èçìåðâàíå.
(3) Данните от средствата за измерване по ал. 1 следва да се предават по електронен път в автоматизираните системи за отчетност на лицата.
(4) Данните по ал. 3 се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от директора на Агенция „Митници”.
(5) Íå ñå äîïóñêà âúâåæäàíå è èçâåæäàíå îò äàíú÷íèòå ñêëàäîâå è îò îáåêòèòå íà ðåãèñòðèðàíèòå ëèöà íà àêöèçíè ñòîêè, êîèòî íå ñà îò÷åòåíè îò ñðåäñòâàòà çà èçìåðâàíå.”
§ 52. В чл. 104, ал. 1 се създава изречение трето: 
„Митническите служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници”, имат правомощията на органи по приходите на територията на страната.”   
§ 53. В глава девета с правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се раздел І:
„Раздел І
Общи положения
Чл. 107а. Митническите органи имат право да изземват и задържат стоките – предмет на нарушение по този закон, както и преносните, превозните и други средства и съоръжения, послужили и използвани за извършване на нарушението, както и стоки и суми за обезпечаване на евентуални вземания във връзка с извършеното нарушение.
Чл. 107б. (1) До приключване на административнонаказателното и наказателното производство иззетите и задържаните стоки, средства и съоръжения се съхраняват от митническото учреждение. 
(2) При невъзможност за съхранение иззетите и задържаните стоки, средства и съоръжения се оставят на отговорно пазене с протокол на нарушителя или на други лица, които отговарят за тях. 
(3) За целите на ал. 2 митническите органи запечатват обекта или частта от него, в която стоките са оставени на отговорно пазене, както и средствата или съоръженията, послужили и използвани за извършване на нарушението.
Чл. 107в. (1) Митническите органи постановяват отнемане в полза на държавата на стоките - предмет на нарушение по този закон, както и на преносните, превозните и други средства и съоръжения, послужили и използвани за извършване на нарушението, когато такава мярка е предвидена в този закон.
(2) Когато стоките, средствата или съоръженията по ал. 1 липсват или са отчуждени присъжда се тяхната стойност, определена по пазарна цена. 
(3) Начинът и редът за определяне на пазарната цена на отнетите в полза на държавата стоки - предмет на нарушение по този закон, както и на преносните, превозните и други средства и съоръжения, послужили и използвани за извършване на нарушението, се определят с правилника за прилагане на закона.
(4) Пазарната цена се определя към момента на извършване на нарушението, а ако това е невъзможно – към момента на неговото установяване.
(5) В случаите, когато за стоките - предмет на нарушение по този закон, е бил заплатен частично или не е бил заплатен акциз, както и при присъждане на тяхната стойност, определена по пазарна цена, публичните държавни вземания за тях се дължат на общо основание.
Чл. 107г. (1) Преди приключване на административнонаказателното производство митническите органи могат да се разпореждат със задържаните акцизни стоки, чието съхраняване води до значителни разходи за митническата администрация, както и когато съхраняването им е невъзможно или представлява опасност за живота и здравето на хората или за околната среда.
(2) Стоки, чието съхраняване води до значителни разходи за митническата администрация, са тези стоки, чието продължително съхраняване е икономически необосновано или води до разходи, превишаващи тяхната стойност. Разходи по съхраняването на стоките са всички разходи, направени от митническите органи във връзка със задържането и съхраняването на стоките, включително разходите по товаренето и разтоварването, транспортирането, складирането, пазенето и др.    
(3) Разпореждането чрез продажба или унищожаване и транспортирането на стоките по ал. 1 се извършва по ред, определен от министъра на финансите с наредбата по чл. 124 ал. 4.
Чл. 107д. (1) За обезпечаване на вземания по съставен акт за установяване на нарушение по този закон митническите органи могат да налагат следните обезпечителни мерки:
1. запор на движими вещи и вземания на длъжника, включително по сметки в банки;
2. запор върху стоки в оборот;
3. възбрана върху недвижими имоти.
(2) Обезпечителните мерки се налагат, когато без тях ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на вземанията по ал. 1.
(3) Обезпечителните мерки се налагат в съответствие с размера на вземанията.
(4) Обезпечителните мерки се налагат с постановление на началника на митницата, в района на която е установено нарушението.
(5) За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на глава двадесет и четвърта от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 107е. (1) Когато нарушителят е неизвестен, актът се подписва от актосъставителя и от един свидетел и не се връчва. В този случай се издава наказателно постановление, което влиза в сила от момента на издаването му. 
(2) Когато нарушителят е известен, но не е открит на адреса, посочен при връчването на акта за административно нарушение, или е напуснал страната, или е посочил адрес само в чужбина, наказателното постановление не се връчва. Постановлението се счита за влязло в законна сила два месеца след издаването му.”
2. Досегашните административнонаказателни разпоредби стават раздел ІІ с наименование „Административни наказания” и в тях се правят следните изменения и допълнения:
а) в чл. 111:
аа) създава се нова ал. 2:
„(2) Лице, което не спази разпоредбата на чл. 65, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.”;
бб) досегашната ал. 2 става ал. 3;
вв) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1, 2 и 3”;
б) създава се чл. 114а: 
„Чл. 114а. Когато лицето разтовари на място, различно от посоченото в чл. 91б, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв.”;
в) в чл. 117:
аа) в ал. 1 числата „300” и „3000” се заменят съответно с „500” и „5000”;
бб) в ал. 2 числата „600”, „6000” и „20 000” се заменят съответно с „1000”, „10 000” и „50 000”;
г) в чл. 124:
аа) в ал. 1 след думите „нарушения по” се добавя „чл. 114а” и се поставя запетая, думите „чл. 123, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 123, ал. 1, 2 и 6” и след думите „чл. 126” се поставя запетая и се добавя „както и в случаите, когато извършителят е неизвестен”;
бб) в ал. 5 думата „Отнетите” се заменя със „Задържаните, отнетите”;
вв) в ал. 6 след думите „унищожаване на” се добавя „задържани” и се поставя запетая;
гг) алинея 7 се отменя;
д) в чл. 126 след думите „или придружителен административен документ” се добавя „/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи”;
е) в чл. 126а, ал. 1 след думите „този закон” се добавя „и нормативните актове по прилагането му”. 
§ 54. Навсякъде в закона думите „регистриран търговец” и „регистрираният търговец” се заменят съответно с „регистриран получател” и „регистрираният получател”, а думите „нерегистриран търговец” и „нерегистрираният търговец” – съответно с „временно регистриран получател” и „временно регистрираният получател”. 
§ 55. Навсякъде в закона след думите „удостоверение за актуално състояние за вписване в търговския регистър” се добавя „-оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър”.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 56. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 57. (1) Министърът на финансите издава наредбата по чл. 103а, ал. 2 в срок до 45 дни от влизането в сила на този закон.
(2) В 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата по ал. 1 лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона и уведомяват директора на Агенция „Митници”, съответно началника на компетентното митническо учреждение.
(3) Лицата по ал. 2 могат да продължат дейността си до влизането в сила на акт на  директора на Агенция „Митници”/началника на компетентното митническо учреждение за промяна на издадения лиценз за управление на данъчен склад/регистрация  и/или за съответствие с изискванията на закона, но не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на наредбата по ал. 1.   
§ 58. (1) Лицата по чл. 57в, получили удостоверение за регистрация на регистриран търговец, подават искане за издаване на ново удостоверение до началника на митницата по местонахождение на обекта, където се получават или разтоварват акцизните стоки, в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон. 
(2) Заварените удостоверения за регистрация на регистриран търговец са със срок на валидност до 45 дни от влизането в сила на този закон.
§ 59. Разпоредбите на глава четвърта, раздел VІ се прилагат за движението под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ от друга държава членка.
§ 60. Разпоредбите на глава четвърта, раздел VІ се прилагат за движението под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ, което започва на територията на страната до други държави членки, които няма да приключват електронни административни документи от 1 април 2010 г. чрез съобщение за получаване/съобщение за износ.
§ 61. Разпоредбите на глава четвърта, раздели VІа и VІб се прилагат за всяко движение под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ, което започва или приключва на територията на страната. 
§ 62. Заварените към момента на влизане в сила на този закон производители на енергийни продукти, които не са подлежали на лицензиране, в случай че подадат заявление за издаване на лиценз за управление на данъчен склад до 28 февруари 2010 г., могат да продължат дейността си по реда на закона до произнасяне на директора на Агенция „Митници”, но не по-късно от 1 май 2010 г. 
§ 63. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, 
бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 41 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице - търговец, на прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на търговеца и Агенция „Митници” в срок не по-късно от 7 дни преди подаване на заявлението за вписване на съответното обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници” издават на търговеца удостоверения за уведомяването и изпращат служебно на Агенцията по вписванията съобщения за наличието или липсата на задължения за мита, данъци и задължителни осигурителни вноски при условията и в срока по чл. 87, ал. 6. В удостоверенията и в съобщенията не се включват задължения, които са обезпечени по реда на този закон, Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове. Удостоверенията по изречение второ се прилагат към заявлението за вписване.
(2) Доказателствата за уведомяване на Агенция „Митници” и териториалната дирекция по местонахождение на окръжния съд, извършващ вписването по ал. 1, се прилагат към внесеното в съда искане и са условие за разглеждането му.”
2. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. (1) В случаите на искане за откриване на производство по несъстоятелност, направено от длъжника или от негов кредитор, преди внасянето на молбата в съда се уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”.
(2) Прилагането на доказателства за уведомяването по ал. 1 към внесената в съда молба е условие за разглеждането й и за образуване на делото по несъстоятелност.”
§ 64. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на: 
§ 1, § 2, т. 1, 4, 5 и 7, § 3, § 4, т. 1 и 4, § 5, 6, 7, 8, § 9, т. 1, букви ”б” и „в” и т. 2, буква „б”, § 10, 11, 12, § 15, т. 2, § 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, § 53, т. 1 и 2, букви „а”, „б”, „в” и „г”, § 55, 57, 58, 59, 60, 62 и 63, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”, и § 2, т. 2 и 3, § 4, т. 3, § 15, 
т. 1, § 26,  § 35, 39, § 53, т. 2, буква „д”, § 54, 56 и 61, които влизат в сила от 
1 април 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………… 
2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)













МОТИВИ

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



Предложените изменения със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове могат да се класифицират в три основни групи: промени, изготвени във връзка с поетите ангажименти за достигане на минималните за Общността размери на акцизната ставка за различните видове акцизни стоки; въвеждане на  принципите и изискванията на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО и трета група предложения, свързани с мерките за борбата със сивата икономика и с осъществяването на митническия контрол.
Във връзка с поетите ангажименти за достигане на минималните за Общността размери на акцизната ставка за различните видове акцизни стоки в законопроекта се предлага увеличаване на акцизните ставки, както следва:
- за керосина – от 565 лв. за 1000 литра на 600 лв. за 1000 литра (съгласно поетите ангажименти от Договора за присъединяване и Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки, представена на Европейската комисия);
- за електрическата енергия за стопански нужди – от 1,40 лв. за 1 мегаватчас на 2,00 лв. за 1 мегаватчас (съгласно поетите ангажименти от Договора за присъединяване и Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки, представена на Европейската комисия).
В законопроекта е предложено повишение на акцизните ставки на цигарите, което също е част от поетите ангажименти по Договора за присъединяване. Предложенията са направени с оглед на политиката по опазване на общественото здраве, както и за защита на фискалния интерес.
- за цигарите – увеличение от 41 лв. за 1000 къса + 40,50 % от продажната цена на 74 лв. за 1000 къса + 36 % от продажната цена; 
- въвежда се минимален общ акциз върху цигарите в размер 137 лв. за 1000 къса, което означава, че размерът на общия акциз (специфичен + пропорционален) за 1000 къса не може да бъде по-нисък от 137 лв. за 1000 къса.
Изменения, свързани с въвеждането на принципите и изискванията на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО. Директива 2008/118/ЕО влиза в сила от 1 април 2010 г., като държавите членки са длъжни да въведат разпоредбите й до 1 януари 2010 г.
Öåëòà íà äèðåêòèâàòà å çàñèëâàíå íà áîðáàòà ñðåùó äàíú÷íèòå èçìàìè è ïðåìàõâàíåòî íà îïðåäåëåíè  äàíú÷íè ïðå÷êè ïðè ñâîáîäíîòî äâèæåíèå íà àêöèçíè ñòîêè ìåæäó äúðæàâèòå ÷ëåíêè ÷ðåç:
- îïðîñòÿâàíå è îñúâðåìåíÿâàíå íà àêöèçíèòå ïðîöåäóðè ñ öåë íàìàëÿâàíå íà çàäúëæåíèÿòà íà òúðãîâöèòå, îñúùåñòâÿâàùè òúðãîâèÿ ñ àêöèçíè ñòîêè ìåæäó äúðæàâèòå ÷ëåíêè;
- êîìïþòðèçèðàíå íà äâèæåíèåòî è êîíòðîëà íà àêöèçíèòå ñòîêè ÷ðåç Ñèñòåìàòà çà äâèæåíèå è êîíòðîë íà àêöèçíèòå ñòîêè (EMCS - Excise Movement and Control System). 
Тази система заменя действащата към момента хартиена процедура при движение на акцизни стоки (алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти) под режим отложено плащане на акциз в рамките на Общността и дава възможност на държавите членки да осъществяват контрол върху тези движения в реално време. 
С оглед на разпоредбите на новата директива се въвеждат и нови понятия, а именно:
	В глава първа по отношение на данъчнозадължените лица: 

- регистрираният търговец се заменя от регистриран получател; 
- нерегистрираният търговец се заменя от временно регистриран получател;
- създава се „регистриран изпращач”, който е лице - вносител на акцизни стоки, което  при определени условия има право да изпраща акцизни стоки, допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, до друга държава членка; регистрираният изпращач не може да складира или да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. 
	В глава четвърта „Режим отложено плащане на акциз”:

- създава се раздел IIIг, с който се регламентират условията и редът за регистрация на регистрирания изпращач;
- създава се раздел VIa, с който се регламентира движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ (е-АД).
Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с валидиран електронен административен документ.
Право да подават е-АД имат следните лица:
- лицензираният складодържател-изпращач;
- лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, или регистрираният изпращач при поставянето на стоките под режим допускане за свободно обращение с едновременното им поставяне  под режим отложено плащане на акциз.
Получаването на акцизни стоки на територията на страната се потвърждава от получателя чрез компютърната система посредством подаване на съобщение за получаване не по-късно от 
5 работни дни от датата на получаване. Съобщението се проверява от митническите органи за съответствието му с Регламент (ЕО) 
№ 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. При съответствие съобщението за получаване на акцизни стоки се изпраща на изпращача или на компетентните органи на другата държава членка и той се освобождава от задължението за заплащане на акциз за изпратените и получените по направление стоки. При несъответствие митническите органи уведомяват получателя със съобщение чрез компютърната система.
Ñúçäàâà ñå è ðàçäåë VIá, ñ êîéòî ñå ðåãëàìåíòèðà ïðîöåäóðàòà çà äâèæåíèå íà àêöèçíè ñòîêè, êîãàòî êîìïþòúðíàòà ñèñòåìà íå ðàáîòè.
Предвидени са законодателни промени във връзка с осъществяване на контрола от митническите органи и мерките за борба със сивата икономика:
	Отмяна на режима на досега действащите разпоредби за възстановяване на акциза върху моторните горива (на база 7,5 литра на декар за обработваема земя), използвани за обработка на земеделска земя от земеделските производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители; 

Въвеждане на система за продажба на маркирани горива – газьол и керосин, използвани за отопление и за обработка на земеделска земя, с акцизна ставка в размер 50 лв. за 1000 литра;
Въвеждане на задължение за лицата, които ще освобождават за потребление маркирани горива, да разполагат със заверен документ по образец от лицето, което ще използва тези стоки за съответното предназначение. В случай че не разполагат с този документ, лицата ще бъдат задължени за разликата между намалената ставка и определената в закона стандартна акцизна ставка за дадения вид гориво. Това предложение е с цел установяване използването на маркираните горива по предназначение (за селскостопански нужди и отопление);
Въвеждане на акцизна ставка за тежките корабни горива в размер 600 лв. за 1000 кг;
	Въвеждане на нулева акцизна ставка за смазочните масла, като по този начин те ще бъдат обект на контрол от митническите органи;
Въвеждане на допълнителни изисквания, свързани с издаването на лицензи за управление на данъчен склад и с регистрацията на регистрирания търговец и нерегистрирания търговец; 
Разделяне на процеса на производството от процесите, свързани с чисто физическото смесване на горивата. Определени са обичайните операции, които могат да се извършват в данъчен склад, както и тези, които се извършват  след предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение; 
Въвежда се изискване към лицата, прилагащи режима за отложено плащане на акциз, за задължително разтоварване в обектите, които са посочени в лиценза или в удостоверението за регистрация;
Отмяна на задължението за заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание. Във връзка с това е уточнено, че бандеролите се поръчват ежемесечно на базата на средномесечното количество на освободените за потребление стоки. По-големи количества могат да се заявяват след решение на началника на компетентното митническо учреждение;
Ограничава се общата вместимост на съдовете за производство на етилов алкохол в малките обекти за дестилиране до 500 литра;
Предвижда се забрана за складирането в данъчен склад на стоки с платен акциз. В извънредни случаи това може да става след разрешение от компетентното митническо учреждение;
Предвижда се с цел засилване на административния контрол да се въведат и по-строги административнонаказателни санкции и да се увеличат правомощията на митническите органи;
Във връзка с отстраняването на проблеми, възникнали при прилагането на закона, са направени предложения с редакционен и правнотехнически характер, които целят прецизиране на законовите текстове и терминологично съответствие с европейските актове. 
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