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Изх. № 672/04.11.2021 г.
ДО
Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО:
ДИРЕКЦИЯ ,,ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
КОПИЕ ДО:
АГЕНЦИЯ ,,МИТНИЦИ“

Относно: Становище на Съюза на пивоварите в България по проекта на ЗИД на ЗАДС,
публикуван за обществено обсъждане на 5.10.2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с обявената обществена консултация на проект на ЗИД на Закона за акцизите
и данъчните складовe (Законопроекта) в периода 05.10.2021-04.11.2021 г., Съюзът на
пивоварите в България (СПБ), в качеството си на представителна браншова организация на
производителите на бира в страната, представя на Вашето внимание становището си по този
Законопроект.
Като отговорна индустрия, ние оценяваме и приветстваме усилията на Министерство на
финансите да транспонира в срок в ЗАДС разпоредбите на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1151 на
Съвета от 29 юни 2020 г. за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на
структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ДИРЕКТИВА 2020/1151).
В същото време обаче, някои специфични разпоредби, които касаят само
пивопроизводителите, будят в бранша тревога и загриженост. В тази връзка силно ни
притеснява фактът, че не се предвижда дерогация за измерването на градусите Плато на
ароматизираната бира (т.нар. ,,бирени миксове или радлери“) предвид на възможностите,
разписани в т. 3 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2020/1151 и в член 1, параграф 1, изречение
второ на същата.
С оглед на горното ще обсъдим текста на § 13 на Законопроекта, според който ,,….За
изчисляването на градусите Плато се вземат предвид всички съставки на бирата, включително
добавяните след приключване на ферментацията;“. Видно е, че тази нова разпоредба изцяло
променя сега действащия текст на чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗАДС, с който нормативно е определено
да не се вземат предвид съставките на бирата, добавени след ферментацията за целите на
измерването на градусите Плато.
Безспорно, текстът на § 13 от Законопроекта има за цел да транспонира в ЗАДС нормата
на член 1 от Директива 2020/1115 ЕС, според която:
„За целите на измерването на градусите Плато се вземат предвид всички съставки на бирата,
включително добавяните след приключване на ферментацията.“
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Важно е обаче да подчертаем, че новоприетите европейски норми, свързани с тези
пояснителни разпоредби за измерването на градусите Плато, не се изчерват само с този текст.
Член 1 на Директива 2020/1115 ЕС продължава както следва:
,,Чрез дерогация от втора алинея държавите членки, които към 29 юли 2020 г. не вземат
предвид за целите на измерването на градусите Плато съставките на бирата, добавяни след
ферментацията, могат да продължат тази своя практика до 31 декември 2030 г.“;
Съгласно по-горе цитирания текст България е една от страните, които отговаря на
условията за дерогация. Ето защо ние апелираме в проекта на ЗИД на ЗАДС да се използва
тази възможност и да се даде предвиденият до 31 декември 2030 г. преходен период, в който
да продължи да се използва прилаганата понастоящем методика и практика за
определянето на данъчната основа на облагане с акциз на ароматизираните бири, с която
не се отчитат добавяните след приключване на ферментацията аромати, овкусители и захарен
сироп. По този начин ще се постигне плавен преход ,,към хармонизираната методика за
измерване на градусите Плато в бирата“, като се спази не само буквата, но и на духа на параграф
2 и 3 от Преамбюла на Директива 2020/1115 ЕС.
Като допълнителен мотив към това наше предложение следва да посочим, че сега
действащият начин за изчисляване на данъчната основа за облагане с акциз на ароматизираните
бири е въведен в ЗАДС съгласно Решение на Съда на ЕС от 17.05.2018 по дело С-30/17. С него
е постановено, че член 3 параграф 1 от Структурната Директива 92/83/ЕИО трябва да се тълкува
в смисъл, че ,,при определянето на данъчната основа на облагане с акциз на ароматизираните
бири по скалата на Плато следва да се взема предвид сухият екстаракт в първичната пивна мъст,
без да се отчитат добавяните след приключване на ферментацията аромати, овкусители и
захарен сироп. С оглед на горното градусите Плато на бирения микс се определят като се
умножи началното екстрактно съдържание на традиционните бири по процента на вложеното
количество традиционна бира в бирения микс, съгласно разходната норма.“ (Указания на АМ
от 03.08.2018 г.).
Видно е, че предлаганата със Законопроекта промяна в този начин на изчисление на
акциза на бирените миксове изисква не само време, за да могат пивоварните компании да се
приведат в съответствие с новите изисквания, но на практика повишава акцизната ставка на
този тип продукти и респ. крайната им потребителска цена. В сега съществуващите условия на
повсеместна криза, силна стагнация на пазара на пиво и спад в продажбите, повишаването на
цените на ароматизираните бири още повече ще утежни ситуацияга в бранша и няма да
допринесе до повишаване на приходите от акцизи за фиска.
Считаме, че с оглед на по-горе изложеното и изразените от наша страна съображения, би
следвало в тук коментирания ЗИД на ЗАДС да се използва възможността за дерогация за
въвеждане на новата методика при изчисляването на градусите Плато на ароматзираните бири.
Следващите текстове в Законопроекта, които експлицитно касаят пивоварния бранш са
разписани в § 41. Той предвижда създаването на нови разпоредби с чл. 89а, ал. 1. т. 1 и
последващи такива, свързани с въвеждането на единен сертификат за независимите малки
пивоварни. Очакванията ни са форматът на искането за издаването на годишния сертификат по
чл. 89а, както и редът и начинът за неговото издаване, да бъдат предварително обсъдени с
представители на Съюза на пивоварите, преди да бъдат определени с Правилника за прилагане
на ЗАДС. Вярваме, че по този начин ще се постигнат работещи решения, което е в интерес както
на бизнеса, така и на компетентните органи.
Също така, обръщаме внимание, че по наше мнение, би следвало да бъдат по-ясно и
изчерпателно пояснени някои от общите разпоредби в тук коментирания ЗИД на ЗАДС:
В § 8, чл. 22, ал. 2, където не е ясно как ще се възстановява акцизът на етиловия алкохол, който
се използва в производствения процес и за поддръжка на производственото оборудване на
ацизния склад, без да се влага в крайния продукт.
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В § 11, чл. 25, ал.1, т. 2 – не е налице ясна дефиниция или пояснение какво би следвало да се
разбира под изразите:,,при пълно унищожаване“, ,,в резултат на непредвидими обстоятелства“.
В § 19, чл. 73й, ал. 2, където думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „незабавно“ - не е ясно как
на практика може да се изпълни изискването при възстановяване работата на компютърната
система, след спирането й поради извънредни обстоятелства, незабавно да бъде изпратен
електронен административен документ по чл. 73б, ал. 2, вместо в 7-дневен срок, както е в сега
действащия ЗАДС.
Надяваме се направените от наша страна предложения да бъдат взети предвид в
процеса на приемане на ЗИД на ЗЗК. На разположение сме и за последващи работни дискусии
по темата.
Предварително благодарим за проявеното разбирането и внимание.
С уважение,
(п.)
Ивана Радомирова
Изпълнителен директор и член на УС на
Съюз на пивоварите в България
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