СПРАВКА
за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет страницата на Министерството на
финансите и на Портала за обществени консултации на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за акцизите и данъчните складове

Подател

Предложение

Българска асоциация на
тютюневата индустрия

Предлага се следната редакция на чл.66а :
§ 13. Член 66а се изменя така:
„Чл. 66а. (1) В случаите на чл. 64, ал. 21 и 22 от закона,
за бандеролите, подлежащи на бракуване, лицата по чл.
64 от закона подават опис по образец съгласно
приложение № 11б в митницата по седалище на лицето
или по местонахождение на данъчния склад, когато
лицето е лицензиран складодържател, или на митницата
по
местонахождение
на
обекта
на
регистрирания/временно регистрирания получател,
където се съхраняват до тяхното унищожаване.
(2) Бракуват се само бандероли с видими всички
реквизити и защити, след безспорно доказване на
тяхната автентичност от митнически служители,
оправомощени със заповед на директора на Агенция
„Митници“.
(3) В случай, че лицата по чл.64, облепят бандеролите
върху листове, облепените бандероли се предават на
митницата по ал.1, заедно с описа.
(4) В случай, че бандеролите са облепени върху
опаковки на акцизни стоки, тяхната автентичност се
установява от митническите органи на място в обектите,
където те се съхраняват, в срок до 60 дни от подаване на
описа.
(5) Бандеролите по ал. 4 се предават на митническите
служители по ал. 2 на място с протокол за предаване и
приемане, който съдържа най-малко следната
информация:
1. дата и място на предаване и приемане на бандеролите;
2. наименование и ЕИК на лицето, подало описа по ал.
1;
3. входящ номер и дата на описа по ал. 1;

Приема/не приема/
предложението

Приема се

Мотиви

При бракуването на бандероли на
лицата се предоставят две възможности:
или бандеролите да са облепени върху
опаковките на акцизните стоки, или да
се свалят от тях и да се облепят на
листове.
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4. вид на акцизните стоки (тютюневи изделия или
алкохолни напитки), за които са били предназначени
бандеролите;
5. търговска марка;
6. емисия на бандеролите;
7. серия на бандеролите;
8. номера на бандеролите;
9. регистрирана цена, посочена върху бандерола {за
тютюневите изделия);
10. действително алкохолно съдържание по обем;
11. общ брой на бандеролите съобразно реквизитите по
т. 5 - 9;
12. име, длъжност и подпис на лицето, предаващо
бандеролите;
13. име, длъжност и подпис на митническите служители,
приели бандеролите.
(6) Протоколът по ал. 5 се изготвя в два екземпляра - за
лицето и за съответното митническо учреждение, като
информацията по ал. 5, т. 3-9 се изготвя задължително и
във вид на електронна таблица, която се предоставя на
митническите служители по ал. 2.
(7) Бандеролите по ал.4, чиято автентичност е
установена, се съхраняват на подходящо място в
обектите по ал. 1, запечатано от митническите органи по
начин, гарантиращ невъзможния достъп до момента на
тяхното унищожаване. За извършените действия се
съставя протокол, към който се прилага протоколът по
ал. 5.
(8) При констатиране на неистински и/или подправени
бандероли се образува административнонаказателно
производство, а бандеролите се изземват и съхраняват
като доказателство до неговото приключване.
(9) Лицата по ал. 4 са длъжни да оказват съдействие на
митническите
органи
при
установяване
на
автентичността на бандеролите, включително с
осигуряване на подходящи помещения и персонал за
товаро-разтоварки дейности. Агенция „Митници“ не
дължи обезщетение за нарушен търговски вид на
акцизни стоки вследствие на действия, свързани с
установяване на автентичността на поставените върху
тях бандероли.
(10) Бандеролите се бракуват с протокол, подписан от
лицата по чл. 64 от закона и от митницата по седалище
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на лицето или по местонахождение на данъчния склад,
когато лицето е лицензиран складодържател, или от
митницата по местонахождение на обекта на
регистрирания/временно регистрирания получател, по
образец съгласно приложение № 12а.
(11) Протоколът за бракуване на бандероли се съставя в
90-дневен срок от подаването на описа по ал.1 в два
екземпляра - за лицето и за съответното митническо
учреждение.
(12) При бракуване на бандероли тяхната себестойност
не се възстановява.
(13) Бандеролите по ал.З се унищожават от комисия,
определена със заповед на директора на Агенция
„Митници" или оправомощено от него длъжностно
лице. За унищожените бандероли комисията изготвя
констативен протокол.
(14) Бандеролите по ал.4 се унищожават на място в
обектите по ал. 1 или на друго подходящо място в
едномесечен срок от изготвянето на протокола за
тяхното бракуване и в присъствието на комисия,
определена със заповед на началника на компетентната
митница. Бракуваните бандероли, облепени върху
акцизни стоки, се отстраняват от потребителските им
опаковки в присъствието на митнически органи. За
унищожените бандероли комисията изготвя констативен
протокол.
(15) В случаите на ал. 8 след приключване на
административнонаказателното
производство
бандеролите се унищожават от комисия, определена със
заповед на началника на компетентната митница. За
унищожените бандероли комисията изготвя констативен
протокол.
(16) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ
тяхната невъзможна повторна употреба.“

СПИРИТС България
Асоциация на производителите,
вносителите и търговците на
спиртни напитки в България

С настоящето бихме искали да обърнем вниманието Ви
на новосъздадения чл. 55к от глава трета, раздел IVв на
проекта за изменение и допълнение на Правилника с
молба да се прецизира формулировката на ал. 3 и 4,
защото настоящата създава неяснота и възможност за
разнопосочно тълкуване.

Не се приема

Предвид наличието на решение на СЕС,
с което съдът е приел, че член 10,
параграф 4 от Директива 2008/118/ЕО
следва да се тълкува в смисъл, че се
прилага не само когато цялото
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Молим Ви, спрямо тези алинеи да бъдат приложени
правилата от Европейските регулации относно
субектите, които дължат акциза при отбелязани липси
при получаване на стоките в склада на получателя.
§ 8. В глава трета, раздел IVB се създава чл. 55к:
…
(3) При посочени липси в съобщението за получаване на
акцизни стоки, митническите органи извършват
проверка на действително получените количества.
Когато изпращачът е установен в друга държава членка,
проверката
относно
действително
изпратеното
количество се извършва съгласно Регламент (EC) №
389/2012 г. на Съвета от 2 май 2012г. относно
административното сътрудничество в областта на
акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 г.
(OB, L 121 от 8 май 2012 г.).
(4) След извършване на проверките по ал. 3, с които са
установени липси по ал. 1, началникът на
компетентното митническо учреждение на територията
на което се намира данъчният склад, обектът на
регистрирания
получател
или
на
временно
регистрирания
получател,
издава
решение
за
установяване на задължение за акциз от изпращача.
Притеснението ни е за некоректно тълкуване, а именно
— при доставки от други европейски страни не е
логично българското митническо учреждение да издава
решение за установяване на задължение за акциз от
изпращача. Това решение би могло да се издаде
единствено от митническото учреждение, на чиято
територия се намира изпращачът.

количество стоки, движещи се под
режим отложено плащане на акциз, не е
пристигнало в местоназначението си, но
и в случаите, когато само част от тези
стоки
не
са
пристигнали
по
местоназначение. Въз основа на
цитираното решение следва, че чл. 10
(4) от Директива 2008/118/ЕО се
прилага и в случаите когато само част
от стоките не е пристигнала на мястото
на получаване. Според решението на
Съда движението приключва, когато
стоките са напълно разтоварени, което
включва и вписване в материалната
отчетност. Във връзка с постановеното
Решение на СЕС се регламентира норма
и в националното законодателство.

