МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от
2014г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите
органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от
2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи
върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки („наредбата“) е свързан с
необходимостта от привеждането му в съответствие с промените в ЗАДС, обнародвани в §
37 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ, бр. 96 от 2019 г.).
В сила от 1 януари 2020 г. с разпоредбата на чл. 24а от ЗАДС е въведено
нормативно изискване по отношение на освободените от акциз крайни потребители, които
получават енергийни продукти код по КН 2710 12 до 2710 20 да използват автоматизирани
системи за отчетност и средства за измерване и контрол. С оглед на това, в глава четвърта
се предлага нов Раздел IX, където се регламентират точките за контрол в обектите на
освободените от акциз крайни потребители по чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, когато получават
и използват в обектите си енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20.
Предложеното допълнение на разпоредбата на чл. 45 е свързано с определянето на
точките за контрол при продажбата и потреблението на електрическа енергия за битови
нужди от лицата регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от закона, които продават и
потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми
източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за битови
и/или стопански нужди. Предложението е свързано с привеждането на лицата в
съответствие със законовото изискване да използват средства за измерване и контрол. В
тази връзка е предвиден и 6-месечен период за привеждането им в съответствие с
изискванията на наредбата.
За изпълнението на дейностите по прилагането на предложеният проект на акт ще
бъдат необходими финансови средства, тъй като разходите свързани с привеждането на
лицата в съответствие с допълнителните изисквания ще бъдат за сметка на лицата.
Предложеният проект на акт се очаква да доведе до положително въздействие върху
държавния бюджет.
С проекта на нормативен административен акт не се въвеждат норми на правото на
Европейския съюз.
Предложеният проект на наредба е публикуван на интернет страницата на
Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации съгласно
разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.
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