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Проект 

З  А  К  О  Н 
за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 

данъчните складове 

 
 Обн. - ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 105 от 

29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 
12.07.2006 г.; бр. 34 от 25.04.2006 г.; в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 63 от 
04.08.2006 г., в сила от 04.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 81 от 06.10.2006 г.; изм. и доп., 
бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила 
от 01.01.2007 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм., бр. 108 от 
19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 
01.01.2008 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила 
от 01.01.2009 г.; доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 23.02.2009 г.; доп., бр. 24 от 
31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2009 г.; изм. и доп., 
бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в 
сила от 20.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. 
и доп., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 08.03.2011 г.; изм. и доп., бр. 35 от 
03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 21.10.2011 г., в сила от 
01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 29 
от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г.; изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 
17.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 15 
от 15.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г.; изм. и доп., бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 
01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 1 
от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г. 

 

§1. в чл. 52, ал. 1, се създава т. 6: 
 
т.6.: „използва средства за измерване и контрол по чл. 4, т. 55, б. 

„н”, „п” или „с” на местата за въвеждане или извеждане на енергийни 
продукти от нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от 
данъчния склад, към и от местата за производство и складиране, в 
случаите когато данъчния склад е разположен на територията на 
повече от едно митнически учреждения. 
 

 

 

ВНОСИТЕЛИ: 

 

 



 

М  О  Т  И  В  И 

към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 

данъчните складове 

 
Със създаването на тази разпоредба, митническата администрация ще 

оптимизира наблюдението на движението на енергийни продукти в данъчните 
складове, част от които са нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. Спецификата 
на такива данъчни складове обуславя необходимостта от въвеждане на 
изисквания към средствата за измерване и контрол на местата за въвеждане и 
извеждане на енергийни продукти от нефтопровода или нефтопродуктопровода, 
част от данъчния склад, към и от местата за производство и складиране в 
данъчния склад.  

Целта на разпоредбата е ефективен и своевременен контрол на дейността на 
данъчния склад и пълен контрол върху акцизните стоки и начисляването на 
дължимия акциз. С прилагането на разпоредбата ще се даде точна и ясна 
информация на контролните органи за движението и складирането на акцизните 
стоки под режим отложено плащане на акциз и спазването на лицензионния режим 
по ЗАДС от данъчнозадълженото лице.  
   Съгласно разпоредбата на чл. 15, § 1 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета 
от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи, всяка 
държава членка определя своята нормативна уредба относно производството, 
преработката и държането на акцизни стоки, при спазване на разпоредбите на 
директивата. Специфичните изисквания, предвидени в разпоредбата не 
ограничават движението на стоките и не представляват пречка за общностната 
търговия. Предаването на данни от средствата за измерване и контрол имат 
определящо значение за акцизното облагане, респективно за контрола върху 
акцизните стоки, поставени под режим отложено плащане на акциз. 

 Разпоредбата ще доведе до реално отчитане на количеството акцизни 
стоки при определени показатели, като мярка и начин за определяне размера на 
дължимия акциз. Използването на модерна и надеждна техника минимизира 
човешкия фактор при отчитането на количествата стоки, подлежащи на облагане с 
акциз. Стриктното изпълнение на изискванията, заложени в разпоредбата, 
гарантират осветляване на сивия сектор в областта на акцизните продукти, 
равнопоставеност на всички икономически субекти, опериращи с акцизни стоки, и 
не на последно място гарантиране на събираемостта на дължимия акциз. 
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