
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ, С КОИТО ОТ 13.02.2023 Г. СЕ 

ВЪВЕЖДА ФАЗА 4.0 НА СИСТЕМАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 

АКЦИЗНИ СТОКИ (EMCS) 

 

I. На 13.02.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация фаза 4.0 на Системата за 

движение и контрол на акцизни стоки (EMCS), която се използва понастоящем за 

движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и същата ще обхване 

и движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една 

държава членка и се движат към територията на друга държава членка с цел да бъдат 

доставени там за търговски цели. Използването на тази компютърна система ще опрости 

мониторинга на такива движения и ще осигури правилното функциониране на вътрешния 

пазар. 

Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година 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 е отменен и от 

13.02.2023 г. се прилагат следните два регламента: 

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 на Комисията от 5 юли 2022 година за 

допълнение на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета чрез установяване на структурата и 

съдържанието на документите, които се разменят в контекста на движението на акцизни 

стоки, и за определяне на праг за загубите, дължащи се на естеството на стоките– 

публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 247/2/23.09.2022 г. и 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1637 на Комисията от 5 юли 2022 година за 

определяне на правилата за прилагане на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета по отношение 

на използването на документи в контекста на движението на акцизни стоки под режим 

отложено плащане на акциз и на движението на акцизни стоки след освобождаване за 

потребление и за установяване на формуляра, който да се използва за удостоверението за 

освобождаване. 

С Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 се определят: 

- структурата и съдържанието на електронните административни документи (е-

АД), които се обменят чрез EMCS, както и документите, които трябва да бъдат използвани 

при аварийна процедура; 
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- структурата и съдържанието на електронните опростени административни 

документи (е-ОАД), които се обменят чрез EMCS, както и документите, които трябва да 

бъдат използвани при аварийна процедура; 

- структурата и съдържанието на съобщенията, които се разменят при анулиране, 

при промяна мястото на получаване и при разделяне на движението. 

С цел да се осигури еднаквото третиране на частичните загуби в рамките на 

целия съюз е определен общ праг за частична загуба за обработените тютюневи изделия. 

Предвид по-специално естеството на продуктите, техните физически и химически 

характеристики и съществуващите национални прагове, общият праг за частична загуба за 

обработения тютюн е определен в размер на 0 %. 

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1637 са определени правилата и 

процедурите за размяна на е-АД и е-ОАД чрез компютърната система. С регламента е 

отменен Регламент (ЕО) № 31/96 и е утвърден образец на формуляра, който трябва да се 

използва за удостоверението за освобождаване по член 12, параграф 1 от Директива (ЕС) 

2020/262. 

 

На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/„Актуални документи“ 

в секция „Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС)“ е 

публикувана информация, документация и спецификации, касаещи фаза 4.0 на EMCS. 

Във файл с наименование BACIS_eAD_Messages-EO-v3.10.xls е наличен списък на 

съобщенията, които се обменят между БАЦИС и икономическите оператори, както и 

спецификацията за всяко едно съобщение, в контекста на EMCS. 

II. Във връзка с въвеждане на фаза 4.0 на EMCS следва да се има предвид 

следното: 

1. С Фаза 4.0 на EMCS се въвеждат нови регистрации за лицата, които имат 

право да получават/изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на 

Европейския съюз, респективно на територията на България, както следва: 

 сертифициран изпращач (чл. 76ж от ЗАДС); 

 сертифициран получател (чл. 76у от ЗАДС); 

 временно сертифициран изпращач (чл. 76х от ЗАДС); 

 временно сертифициран получател (чл. 76ц от ЗАДС). 
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2. За целите на подаване на регистриран електронен опростен 

административен документ в модул EMCS на БАЦИС полученият акцизен номер от 

съответното регистрирано лице следва да се добави в регистрацията на електронния подпис 

на икономическия оператор, като с въвеждане на Фаза 4.0 на EMCS ще бъде създаден нов 

профил за достъп до системите на БАЦИС: БАЦИС е-АД (отложено плащане акцизи)/е-

ОАД (платен акциз). 

3. Разпоредбите относно реда за движение на акцизни стоки по чл. 76а, 76б и 76в 

се прилагат до 12 февруари 2023 г. включително, като започналите до този срок движения 

на акцизни стоки се приключват по същия ред. 

 

III. Гърция, Нидерландия и Северна Ирландия няма да бъдат готови с 

въвеждането на фаза 4.0 на EMCS от 13.02.2023 г. и движенията на акцизни стоки, 

освободени за потребление, няма да бъдат регистрирани в нея. В тази връзка следва да се 

предприемат следните действия: 

1. В случай на изпращане на акцизни стоки, освободени за потребление на 

територията на България, до горепосочените три държави членки, изпращачът подава 

проект на електронен опростен административен документ в модул EMCS на БАЦИС. След 

получаване на информация в компетентната териториална дирекция за получаване на 

стоката от получателя в другата държава членка подаденият електронен опростен 

административен документ, при условие че са спазени нормативните изисквания, ще бъде 

приключен ръчно от компетентната териториална дирекция съобразно информацията от 

съобщението за получаване. 

2. В случай че получател в България възнамерява да получи акцизни стоки, 

освободени за потребление в горепосочените три държави членки, то при получаването на 

стоката, която ще се транспортира с документи по аварийна процедура, подава в 

компетентната териториална дирекция данните от съобщението за получаване, които ще 

бъдат изпратени на държавата членка на изпращане, при спазване на нормативните 

изисквания. 

 

 

 

 

 


