
Основни моменти във връзка с измененията в разпоредбите на Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС), влизащи в сила от 13.02.2023 г.  

Считано от 13 февруари 2023 г. влизат в сила разпоредби на Закона за акцизите и 

данъчните складове, ДВ бр. 12 от 11.02.2022 г., Закон за изменение и допълнение на ЗАДС, с 

които са въведени определения и ред за регистрация на следните лица: 

- сертифициран изпращач по смисъла на чл. 4, т. 67 от ЗАДС - лице, което при 

определени условия има право да изпраща акцизни стоки, освободени за потребление на 

територията на страната, до територията на друга държава членка. Регистрацията на 

сертифицирания изпращач се извършва съгласно условията и реда на чл. 76с от ЗАДС;  

- временно сертифициран изпращач по смисъла на чл. 4, т. 68 от ЗАДС - лице, което при 

определени условия в рамките на двумесечен период има право да изпраща еднократно 

определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, 

до територията на друга държава членка. Регистрацията на временно сертифицирания 

изпращач се извършва съгласно условията и реда на чл. 76х от ЗАДС;  

- сертифициран получател по смисъла на в чл. 4, т. 69 от ЗАДС - лице, което при 

определени условия има право да получава на територията на страната акцизни стоки, които 

са освободени за потребление на територията на друга държава членка. Регистрацията на 

сертифицирания получател се извършва съгласно условията и реда на чл. 76у от ЗАДС;  

- временно сертифициран получател по смисъла на чл. 4, т. 70 от ЗАДС - лице, което 

при определени условия в рамките на двумесечен период има право да получава еднократно 

определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга 

държава членка, до територията на страната. Регистрацията на временно сертифицирания 

получател се извършва съгласно условията и реда на чл. 76ц от ЗАДС;  

Създадена е нормативна възможност лицензираните складодържатели и регистрираните 

изпращачи да действат като сертифицирани изпращачи, както и лицензираните 

складодържатели и регистрираните получатели да действат като сертифицирани получатели.  

Редът за регистрация на сертифициран изпращач и сертифициран получател е посочен 

съответно в раздел Раздел ХI и Раздел ХII на Глава четвърта „а“ на ЗАДС. За получаването на 

съответната регистрация лицата следва да подадат искане до директора на териториалната 

дирекция по седалище и адрес на управление на лицето. Искането за всяка конкретна 

регистрация се подава по образец, определен в ППЗАДС. Искането може да се подаде на 

хартиен носител или електронно.  

За да заяви електронна услуга, лицето следва да разполага с валиден квалифициран 

електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на 



Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги.  

С обнародвания в ДВ бр. 12 от 11.02.2022 г. Закон за изменение и допълнение на ЗАДС, в 

сила от 13.02.2023 г., е регламентирано движението на акцизни стоки, освободени за 

потребление на територията на Съюза (в разпоредбите на чл. 76ж - чл. 76р от ЗАДС), като 

движението е разделено на: 

 Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, които 

се транспортират за търговски цели до територията на друга държава членка с електронен 

опростен административен документ, съгласно разпоредбите на чл. 76ж от ЗАДС; 

 Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава 

членка, които ще се получат на територията на страната с електронен опростен административен 

документ, съгласно разпоредбите на чл. 76з от ЗАДС.  

Компютърната система, която се използва понастоящем за движението на акцизни стоки 

под режим отложено плащане на акциз, от 13.02.2023 г. обхваща 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. 

Обхватът на акцизните стоки, за които се използва компютърната система за движение под 

режим отложено плащане на акциз между държавите членки и акцизните стоки, за които се 

използва компютърната система, при движение между държавите членки на освободени за 

потребление акцизни стоки, съвпадат. 

 

 Изпращане и получаване на акцизни стоки от и до територията на страната, които в 

държавата членка на изпращане или получаване не се облагат с акциз, съгласно 

разпоредбите на чл. 76к и чл. 76л от ЗАДС.  

В случаите по чл. 76к от ЗАДС стоките се придружават от търговски документ (фактура, 

документ за доставка, транспортен документ и други), съдържащ реквизитите на електронен 

опростен административен документ, който се предоставя на лицето, превозващо стоките. 

В случаите по чл. 76л от ЗАДС при движението на акцизните стоки същите се придружават 

от уведомлението по ал. 1, т. 1 от същия член и от документ, издаден от директора на 

компетентната териториална дирекция, удостоверяващ, че:   

1. размерът на акциза за стоките, които ще бъдат получени, е заплатен, обезпечен, или   

2. за посочените в уведомлението акцизни стоки се прилага акцизна ставка 0 лева. 

В допълнение за прилагането на акцизната ставка, посочена в чл. 33а, ал. 1 от ЗАДС за 

смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени 

в код по КН 2710 19 99, както и за смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по 

КН 3403, когато се въвеждат на територията на страната, от 13.02.2023 г. се прилага редът за 

получаване на акцизни стоки, регламентиран в чл. 76л от ЗАДС.  



Следва да имате предвид, че горепосочените движения на акцизни стоки по реда на чл. 76к и 

чл. 76л от ЗАДС обхващат случаите на движение на акцизни стоки, за които на територията на 

страната са създадени национални кодове за акцизни стоки, посочени в Приложение № 7у и № 7ц 

от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС). 

  

ВАЖНО: С оглед § 32 от Закона за изменение и допълнение на ЗАДС, обнародван в ДВ 

бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г., 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. 

 

 


