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Списък на актовете, издавани в Агенция „Митници“, подлежащи на включване в списъка на издадени актове, задължителен
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Раздел III – Дирекция „Акцизна дейност и методология“
Номер
по ред
1.

2.

3.

Заглавие
Решения на директора на АМ по повод на жалба срещу ревизионен акт

Дата на документа
22.01.2021 г.
02.06.2021 г.
23.06.2021 г.
09.07.2021 г.

След 31.07.2021г.
данните се
публикуват в
таблицата за дирекция
„Последващ контрол“
Решения на директора на АМ по повод искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на
ревизионния акт
След 31.07.2021г.
данните се
публикуват в
таблицата за дирекция
„Последващ контрол“
Решение на директора на АМ, с което е оставена без разглеждане жалба срещу ревизионен акт
След 31.07.2021г.
данните се
публикуват в

4.

5.

6.
7.
8.

таблицата за дирекция
„Последващ контрол“
Решение на директора на АМ за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в
ревизионния акт
След 31.07.2021г.
данните се
публикуват в
таблицата за дирекция
„Последващ контрол“
Решение на директора на АМ
04.02.2021 г.
07.04.2021 г.
13.04.2021 г.
02.06.2021 г.
10.06.2021 г.
09.07.2021 г.
20.07.2021 г.
21.07.2021 г.
22.07.2021 г.
03.09.2021 г.
21.09.2021 г.
01.10.2021 г.
25.10.2021 г.
27.10.2021 г.
28.10.2021 г.
12.11.2021 г.
24.11.2021 г.
29.11.2021 г.
02.12.2021 г.
03.12.2021 г.
Решение на директора на АМ за оставяне без разглеждане
Решение на директора на АМ по повод жалба срещу акт на директора на ТД
03.02.2021 г.
Разрешение на директора на Агенция „Митници“
16.03.2021 г.
24.03.2021 г.

13.

Решение на директора на АМ по повод жалба срещу решение на директора на ТД, с което уважава
или отказва искане - изцяло или частично, за възстановяване на акциз
Решение на директора на АМ по повод жалба срещу мълчалив отказ на директора на ТД по искане
за възстановяване на акциз
Решение на директора на АМ по повод жалба срещу решение на директора на ТД, с което уважава
или отказва искане - изцяло или частично, за възстановяване на платен акциз за електрическа
енергия
Решение на директора на АМ по повод жалба срещу решение на директора на ТД, с което е
определен размерът на акциз за стоки – предмет на нарушение по ЗАДС
Издаване на Лиценз за управление на данъчен склад

14.

Решение на директора на АМ за прекратяване на производството по издаване на лиценз

9.
10.
11.

12.

12.02.2021 г.
-

06.01.2021 г.
07.01.2021 г.
08.01.2021 г.
28.01.2021 г.
04.03.2021 г.
18.03.2021 г.
29.03.2021 г.
05.04.2021 г.
07.05.2021 г.
18.05.2021 г.
11.06.2021 г.
14.06.2021 г.
07.07.2021 г.
08.07.2021 г.
14.10.2021 г.
18.11.2021 г.
08.12.2021 г.
16.12.2021 г.
20.12.2021 г.
16.12.2021 г.
23.12.2021 г.
21.01.2021 г.
24.02.2021 г.

15.

Решение на директора на АМ за изменение на лиценз

18.01.2021 г.
19.01.2021 г.
20.01.2021 г.
21.01.2021 г.
25.01.2021 г.
26.01.2021 г.
27.01.2021 г.
28.01.2021 г.
28.01.2021 г.
29.01.2021 г.
29.01.2021 г.
02.02.2021 г.
04.02.2021 г.
05.02.2021 г.
12.02.2021 г.
18.02.2021 г.
11.03.2021 г.
17.03.2021 г.
25.03.2021 г.
26.03.2021 г.
29.03.2021 г.
31.03.2021 г.
05.04.2021 г.
08.04.2021 г.
16.04.2021 г.
19.04.2021 г.
20.04.2021 г.
29.04.2021 г.
11.05.2021 г.
12.05.2021 г.
14.05.2021 г.
21.05.2021 г.
25.05.2021 г.
28.05.2021 г.

09.06.2021 г.
15.06.2021 г.
16.06.2021 г.
17.06.2021 г.
18.06.2021 г.
23.06.2021 г.
28.06.2021 г.
29.06.2021 г.
01.07.2021 г.
05.07.2021 г.
13.07.2021 г.
14.07.2021 г.
12.07.2021 г.
21.07.2021 г.
23.07.2021 г.
29.07.2021 г.
30.07.2021 г.
29.07.2021 г.
30.07.2021 г.
04.08.2021 г.
19.08.2021 г.
27.08.2021 г.
08.09.2021 г.
10.09.2021 г.
15.09.2021 г.
21.07.2021 г.
08.10.2021 г.
18.10.2021 г.
20.10.2021 г.
22.10.2021 г.
29.10.2021 г.
09.11.2021 г.
22.11.2021 г.
24.11.2021 г.

16.

Решение на директора на АМ за изменение на лиценз и определяне на нов размер на обезпечението

29.11.2021 г.
30.11.2021 г.
18.11.2021 г.
25.11.2021 г.
02.12.2021 г.
09.12.2021 г.
14.12.2021 г.
15.12.2021 г.
17.12.2021 г.
22.12.2021 г.
23.12.2021 г.
31.12.2021 г.
11.01.2022 г.
13.01.2022 г.
29.01.2021 г.
04.02.2021 г.
19.02.2021 г.
22.02.2021 г.
23.03.2021 г.
13.04.2021 г.
21.04.2021 г.
17.06.2021 г.
05.07.2021 г.
13.07.2021 г.
23.07.2021 г.
29.07.2021 г.
12.08.2021 г.
18.08.2021 г.
23.08.2021 г.
03.09.2021 г.
14.09.2021 г.
17.09.2021 г.
30.11.2021 г.

17.

Решение на директора на АМ за спиране на производството по издаване на лиценз за управление
на данъчен склад

18.

Решение за възобновяване на производството по издаване на лиценз за управление на данъчен склад

19.

Решение на директора на АМ за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен
склад по искане на лицето

20.

Решение за прекратяване действието на удостоверение за независима малка пивоварна

21.

Решение на директора на АМ за отнемане и прекратяване действието на лиценза за управление на
данъчен склад

22.

Разрешение за извеждане на акцизни стоки и въвеждането им в друг данъчен склад при издадено
решение за прекратяване на лиценз, на което не е спряно предварителното изпълнение, когато
вложител на акцизни стоки е Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" и
Държавно предприятие „Държавна петролна компания"
Разрешение или отказ за плащане лицата по чл. 44, ал. 2, т. 2 или 3 от ЗАДС
Разрешение или отказ да издаде разрешение за извеждане на стоките и въвеждането им в обекта на
освободения от акциз краен потребител
Решение на директора на АМ за освобождаване на обезпечението

23.
24.
25.

09.12.2021 г.
17.12.2021 г.
20.12.2021 г.
26.02.2021 г.
04.03.2020 г.
14.07.2021 г.
06.01.2021 г.
23.04.2021 г.
29.01.2021 г.
11.02.2021 г.
23.04.2021 г.
25.05.2021 г.
28.05.2021 г.
20.07.2021 г.
25.10.2021 г.
07.05.2021 г.
25.10.2021 г.
24.02.2021 г.
07.12.2021 г.
14.12.2021 г.
12.11.2021 г.

05.02.2021 г.
24.02.2021 г.
10.03.2021 г.
11.03.2021 г.
19.04.2021 г.
01.07.2021 г.

26.

Удостоверение за регистрация на цена или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

06.07.2021 г.
18.08.2021 г.
23.08.2021 г.
23.09.2021 г.
03.11.2021 г.
13.01.2021 г.
14.01.2021 г.
18.01.2021 г.
22.01.2021 г.
25.01.2021 г.
26.01.2021 г.
27.01.2021 г.
02.02.2021 г.
04.02.2021 г.
05.02.2021 г.
08.02.2021 г.
09.02.2021 г.
17.02.2021 г.
23.02.2021 г.
26.02.2021 г.
17.03.2021 г.
19.03.2021 г.
25.03.2021 г.
26.03.2021 г.
29.03.2021 г.
06.04.2021 г.
07.04.2021 г.
12.04.2021 г.
13.04.2021 г.
15.04.2021 г.
07.05.2021 г
13.05.2021 г.
14.05.2021 г.

17.05.2021 г.
21.06.2021 г.
22.06.2021 г.
23.06.2021 г.
25.06.2021 г.
30.06.2021 г.
02.07.2021 г.
05.07.2021 г.
09.07.2021 г.
12.07.2021 г.
20.07.2021 г.
21.07.2021 г.
02.08.2021 г.
18.08.2021 г.
19.08.2021 г.
20.08.2021 г.
24.08.2021 г.
02.09.2021 г.
09.09.2021 г.
13.09.2021 г.
14.09.2021 г.
16.09.2021 г.
23.09.2021 г.
20.07.2021 г.
21.07.2021 г.
18.10.2021 г.
19.10.2021 г.
21.10.2021 г.
02.11.2021 г.
05.11.2021 г.
10.11.2021 г.
17.11.2021 г.
23.11.2021 г.
06.12.2021 г.

08.12.2021 г.
29.12.2021 г.
30.12.2021 г.
31.12.2021 г.
04.01.2022 г.
05.01.2022 г.
07.01.2022 г.
10.01.2022 г.
13.01.2022 г.
15.01.2022 г.
27.

Решение на директора на АМ за прекратяване на производството при неостраняване на непълноти
и/или непредставяне на поискани документи или на допълнителна информация

28.

Решение на директора на АМ за прекратяване регистрацията на продажна цена на тютюнево
изделие
Издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

29.

20.01.2021 г.
05.03.2021 г.
25.03.2021 г.
25.05.2021 г.
20.08.2021 г.
24.08.2021 г.
24.09.2021 г.
07.12.2021 г.
18.03.2021 г.
29.03.2021 г.
25.05.2021 г.
16.12.2021 г.

