
Разяснения 

относно изпращане и получаване на вино, произведено от независими малки 

винопроизводители 

 

I. Изпращане на вино, произведено от независими малки винопроизводители, от 

територията на страната до територията на друга държава членка:  

 

1. Изпращане на вино под режим отложено плащане на акциз 

Съгласно разпоредбите на чл. 20, ал. 2, т. 1а от Закона за акцизите и данъчните складове 

(ЗАДС) освобождаване за потребление е извеждането на акцизни стоки от обект за 

винопроизводство на независим малък винопроизводител, освен когато вино, произведено от 

обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител, се изпраща до лицензиран 

складодържател, регистриран получател или временно регистриран получател в друга държава 

членка на Европейския съюз, до лицензиран складодържател на територията на страната, както 

и при изнасяне. 

Предвид горната разпоредба, при извеждане на виното от обект за винопроизводство на 

независим малък винопроизводител, което се изпраща до: 

- лицензиран складодържател в друга държава - членка на Европейския съюз; 

- регистриран получател в друга държава - членка на Европейския съюз;  

- временно регистриран получател в друга държава - членка на Европейския съюз; 

- лицензиран складодържател на територията на страната, 

не се издава електронен акцизен данъчен документ, а се прилага режим отложено плащане на 

акциз. В този случай не се издава и електронен административен документ, а стоката се 

придружава от документите за превоз на лозаро-винарски продукти, посочени в Закона за 

виното и спиртните напитки (ЗВСН). Придружителният документ по чл. 116 от ЗВСН 

представлява документът, предвиден в разпоредбите на Глава II „Придружителни документи 

при превоза на лозаро–винарски продукти“ от Регламент (ЕО) № 436/2009 г. на Комисията от 

26 май 2009 година, и по–конкретно в приложение VII – „Придружителен документ за превоз 

на лозаро–винарски продукти, посочени в чл. 24, параграф 2, буква „а“. 

 

2. Изпращане на вино, освободено за потребление 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 76ж от ЗАДС движението на акцизни стоки по чл. 2, т. 1 и 2 и 

чл. 14, ал. 1 от ЗАДС (в т.ч. и вино, произведено в обект на независим малък винопроизводител) 

от територията на страната до територията на друга държава членка, които са освободени за 

потребление на територията на страната, включва транспортирането на акцизни стоки от обекта 

на лице, имащо право да изпраща акцизни стоки като сертифициран изпращач, или от всяко 

друго място, посочено от него, откъдето ще започне движението на акцизните стоки на 

територията на страната: 

1. до обекта на сертифициран получател или до всяко място в държавата членка на 

получаване, посочено от него и вписано в регистрирания електронен опростен административен 

документ; 

2. до обекта на временно сертифициран получател на територията на друга държава членка 

или до всяко място в държавата членка на получаване, посочено от него и вписано в 

регистрирания електронен опростен административен документ; 

3. до данъчен склад на лицензиран складодържател на територията на друга държава членка, 

който има право да получава акцизни стоки като сертифициран получател, или до всяко място 

в държавата членка на получаване, посочено от него и вписано в регистрирания електронен 

опростен административен документ; 

4. до обект на регистриран получател на територията на друга държава членка, който има 

право да получава акцизни стоки като сертифициран получател, или до всяко място в държавата 

членка на получаване, посочено от него и вписано в регистрирания електронен опростен 

административен документ. 



Движението на акцизните стоки се осъществява с регистриран електронен опростен 

административен документ, за което сертифицираният изпращач подава електронен опростен 

административен документ на митническите органи чрез компютърната система преди 

започване на движението в съответствие с Регламент (ЕО) № 684/2009. Митническите органи 

осъществяват проверка на данните в електронния опростен административен документ за 

съответствие с изискванията на регламента.  

При съответствие на данните митническите органи определят на документа уникален 

опростен административен референтен код и го съобщават незабавно на сертифицирания 

изпращач и на компетентните органи на държавата членка на получаване. 

При несъответствие на данните с изискванията на Регламент (ЕО) № 684/2009 митническите 

органи уведомяват незабавно сертифицирания изпращач със съобщение чрез компютърната 

система. 

Сертифицираният изпращач предоставя уникалния опростен административен референтен 

код на лицето, придружаващо акцизните стоки, или когато няма лице, придружаващо стоките - 

на превозвача. Лицето, придружаващо акцизните стоки, или превозвачът предоставя кода на 

компетентните органи при поискване от тяхна страна по време на целия процес на движение на 

акцизните стоки. 

По време на движение на акцизни стоки сертифицираният изпращач може чрез 

компютърната система да промени мястото на получаване, като посочи: 

1. друго място в държавата членка на получаване, за същия сертифициран получател, или 

2. мястото на изпращане на територията на страната. 

В случаите на необходимост от промяна на мястото на получаване сертифицираният 

изпращач подава електронен документ за промяна на мястото на получаване до митническите 

органи чрез компютърната система. 

Сертифицираният изпращач има право на възстановяване на платения за стоките акциз по 

реда на чл. 23 от ЗАДС въз основа на съобщение за получаване, изпратено от сертифицирания 

получател. 

 

3. Ред за регистриране 

Сертифициран изпращач е лице, което при определени условия има право да изпраща 

акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга 

държава членка (чл. 4, т. 67 от ЗАДС); 

 

Подаване на искане за регистрация 

Редът за регистриране на сертифициран изпращач е посочен в чл. 76с от ЗАДС и чл. 56о от 

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

Съгласно чл. 76с, ал. 1 от ЗАДС сертифициран изпращач може да бъде лице, което е:   

1. регистрирано по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство;   

2. лицензиран складодържател;   

3. регистриран изпращач.  

Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или на държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство осъществяват дейност 

като сертифициран изпращач чрез клон в Република България.   

Лицето по чл. 76с, ал. 1, т. 1 от ЗАДС („регистрирано по Търговския закон или по 

законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство“; „Търговците по смисъла 

на законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като сертифициран 

изпращач чрез клон в Република България“) трябва да отговаря на следните условия:   

1. да няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и 

задължения за задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в 

сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;   



2. да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;   

3. да не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на 

случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на 

споразумение.   

При подадено искане от лицата по чл. 76с, ал. 1, т. 1 обстоятелствата по ал. 2 от същия член 

се установяват служебно от Агенция „Митници“.   

При подадено искане от лицензиран складодържател или регистриран изпращач се 

установява служебно от Агенция „Митници“ наличието на валиден лиценз за управление на 

данъчен склад, съответно валидно удостоверение за регистриран изпращач.  

Лицата подават по чл. 76с, ал. 1 от ЗАДС искане за регистрация до директора на 

териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за 

правото да изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до 

територията на друга държава членка, по образец съгласно Приложение № 36 от ППЗАДС.  

В искането лицата посочват точно местонахождение на обекта, от който ще се изпращат 

акцизните стоки, в случай че разполагат с такъв.  

Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с 

ППЗАДС.   

Когато се установят нередовности, директорът на териториалната дирекция в 7-дневен срок 

от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или 

предоставя допълнителна информация в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. При 

неотстраняване на нередовностите директорът на териториалната дирекция издава решение, с 

което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на 

обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.   

Въз основа на искането директорът на териториалната дирекция в срок 14 дни от подаването 

му, съответно от отстраняването на нередовностите, издава удостоверение за регистрация или 

отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив 

отказ за издаване на акта. Удостоверението за регистрация или отказът за издаване на 

удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.   

Директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по 

образец съгласно приложение № 37 от ППЗАДС или отказва с мотивирано решение издаването 

му. Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо сертифицирания 

изпращач.  

Правото за извършване на дейността, за която е издадено удостоверението за регистрация, 

възниква от датата на неговото връчване. 

 

Подаване на уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено 

удостоверението за регистрация 

Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено директора на териториалната 

дирекция за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването им.  

В случаите на промяна на данните в искането се подава уведомление за промяна в 

обстоятелствата, при които е издадено удостоверението. Уведомление се подава по образец 

съгласно приложение № 38 от ППЗАДС. Уведомлението може да се подава и по електронен път 

по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.   

При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издаденото удостоверение, 

директорът на териториалната дирекция издава решение в срок 14 дни от подаването му, 

съответно от отстраняването на нередовностите, което е неразделна част от издаденото 

удостоверение.   

При промяна, свързана със седалище и адрес на управление, директорът на компетентната 

териториална дирекция по новото седалище и адрес на управление издава решение, с което се 

отразява настъпилата промяна.   

 

Прекратяване действието на удостоверението за регистрация 

Директорът на териториалната дирекция прекратява действието на удостоверението за 

регистрация:   



1. по искане на лицата по чл. 76с, ал. 1 от ЗАДС;   

2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при 

прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната 

форма;   

3. когато сертифицираният изпращач престане да отговаря на изискванията на чл. 76с, ал. 

1 - 31 от ЗАДС.   

Действието на удостоверението за регистрация се прекратява с решение на директора на 

компетентната териториална дирекция, което подлежи на предварително изпълнение от датата 

на издаването му, освен ако съдът разпореди друго.   

Решението за прекратяване подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Временно сертифициран изпращач е 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 

(чл. 4, т. 68 от ЗАДС). 

 Съгласно чл. 76х от ЗАДС право да изпраща еднократно в рамките на двумесечен 

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

страната, до територията на друга държава членка има лице, което отговаря на условията по 

чл. 76с, ал. 1, т. 1 от ЗАДС („регистрирано по Търговския закон или по законодателството на 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство“; „Търговците по смисъла на законодателството 

на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, осъществяват дейност като сертифициран изпращач чрез клон 

в Република България“) и е получило удостоверение за регистрация на временно сертифициран 

изпращач.  

 

Подаване на искане за регистрация 

 За получаване на удостоверение за регистрация на временно сертифициран изпращач 

се прилага редът за издаване на удостоверение за сертифициран изпращач по чл. 76с, ал. 4 – 13 

от ЗАДС.   

 Лицето по чл. 76х от ЗАДС подава искане за регистрация до директора на 

териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за 

правото да изпраща еднократно в рамките на двумесечен период определено количество 

акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга 

държава членка по образец съгласно приложение № 43 от ППЗАДС.  

 Въз основа на искането директорът на териториалната дирекция в срок 14 дни от 

подаването му, съответно от отстраняването на нередовностите, издава удостоверение за 

регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята 

за мълчалив отказ за издаване на акта. Удостоверението за регистрация или отказът за издаване 

                                            

1 Чл. 76с. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)  (1) Сертифициран изпращач може да бъде лице, което 

е:   

1. регистрирано по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;   

2. лицензиран складодържател;   

3. регистриран изпращач.   

(2) Лицето по ал. 1, т. 1 трябва да отговаря на следните условия:   

1. да няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за 

задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени 

или обезпечени задължения;   

2. да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;   

3. да не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато 

административнонаказателното производство е приключило със сключване на споразумение.   

(3) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като сертифициран изпращач чрез 

клон в Република България. 



на удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.   

 Удостоверение за регистрация на временно сертифициран изпращач се издава по 

чл. 56р, ал. 2 от ППЗАДС в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето, по 

образец съгласно приложение № 44 от ППЗАДС. Удостоверението за регистрация се връчва 

лично на лице, представляващо временно сертифицирания изпращач. 

 

Прекратяване действието на удостоверението за регистрация 

 Прекратяването на удостоверението се извършва съгласно разпоредбите на чл. 76т от 

ЗАДС, в които е определено, че директорът на териториалната дирекция прекратява действието 

на удостоверението за регистрация:   

 1. по искане на лицата;   

 2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при 

прекратяване на юридическото лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната 

форма;   

 3. когато сертифицираният изпращач престане да отговаря на изискванията на чл. 76с, 

ал. 1 – 3 от ЗАДС.   

 Действието на удостоверението за регистрация се прекратява с решение на директора 

на компетентната териториална дирекция, което подлежи на предварително изпълнение от 

датата на издаването му, освен ако съдът разпореди друго.   

 Решението за прекратяване подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

4. Издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно 

производство 

 
В разпоредбата на чл. 89а, ал. 1, т. 2 от ЗАДС е определено, че при изпращане на акцизни 

стоки до територията на друга държава членка, в случай че лицето желае за тези стоки да се 

ползва намалена акцизна ставка в държавата членка на получаване, се подава искане за 

издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство, като 

искането се подава от лицето, получило удостоверение за регистрация на независим малък 

винопроизводител. 

Искането за издаване на годишен сертификат се подава до директора на 

териториалната дирекция по местонахождението на обекта по образец съгласно приложение 

№ 6аб от ППЗАДС, като е длъжен да предостави и декларация, съдържаща информация за 

произведеното вино през предходната година по образец съгласно приложение № 6ав от 

ППЗАДС. 

Искането може да се подава по електронен път по ред и начин, определени с правилника 

за прилагане на закона. 

Въз основа на искането и приложените към него документи директорът на 

териториалната дирекция в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от 

отстраняването на непълнотите в тях, издава годишен сертификат или отказва с мотивирано 

решение издаването му, които подлежат на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Годишният сертификат се издава по образец съгласно 

приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 

2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета 

 

II. Получаване на вино, освободено за потребление, което е изпратено от независим 

малък винопроизводител от територията на друга държава членка до територията на 

страната 

 

 Съгласно разпоредбите на чл. 76з от ЗАДС движението на акцизни стоки по 

чл. 2, т. 1 и 2 и чл. 14, ал. 1 от ЗАДС (в т.ч. и вино, произведено в обект на независим малък 

винопроизводител) от територията на друга държава членка до територията на страната, 



които са освободени за потребление на територията на другата държава членка, се 

осъществява с регистриран електронен опростен административен документ, издаден от 

сертифицирания изпращач в другата държава членка. 

Сертифицираният получател, когато получава акцизни стоки по реда на чл. 76з, ал. 1 от 

ЗАДС, е длъжен:   

1. да представи обезпечение пред компетентното митническо учреждение, преди 

акцизните стоки да са изпратени от другата държава членка, с изключение на случаите на 

освобождаване от акциз по този закон;   

2. при получаване на акцизните стоки да подаде в компютърната система незабавно, но 

не по-късно от 5 работни дни, съобщение за получаване;   

3. да осигури безпрепятствен достъп на митническите органи за евентуална проверка, че 

акцизните стоки действително са получени.   

Получаването на акцизни стоки на територията на страната, които са освободени за 

потребление на територията на другата държава членка, се потвърждава от сертифицирания 

получател с подаване на съобщение за получаване чрез компютърната система.   

Митническите органи осъществяват проверка на данните в съобщението за получаване 

за съответствието им с изискванията на Регламент № 684/2009. Когато данните са в съответствие 

с регламента, митническите органи изпращат съобщението за получаване на компетентните 

органи на държавата членка на изпращане.   

Когато данните не са в съответствие с Регламент № 684/2009, митническите органи 

уведомяват получателя със съобщение чрез компютърната система.   

Движението на акцизни стоки приключва, когато стоките бъдат доставени на 

сертифицирания получател в неговия обект или на всяко място, посочено в регистрирания 

опростен административен документ.   

 

 Ред за регистриране 

Сертифициран получател е 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 (чл. 4, т. 69 от ЗАДС). 

 

Подаване на искане за регистрация 

Редът за регистриране на сертифициран получател е посочен в чл. 76у от ЗАДС и чл. 56п 

от ППЗАДС. 

Съгласно чл. 76у, ал. 1 от ЗАДС сертифициран получател може да бъде лице, което е:   

1. регистрирано по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство;   

2. лицензиран складодържател;   

3. регистриран получател.   

Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или на държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство осъществяват дейност 

като сертифициран получател чрез клон в Република България.   

Лицето по чл. 76у, ал. 1, т. 1 от ЗАДС („регистрирано по Търговския закон или по 

законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство“; „Търговците по смисъла 

на законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като сертифициран 

получател чрез клон в Република България“) трябва да отговаря на следните условия:   

1. да няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения 

и задължения за задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли 

в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;   

2. да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;   



3. да не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на 

случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на 

споразумение.   

Лицата по чл. 76у от ЗАДС подават искане за регистрация до директора на 

териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за 

правото да получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление на 

територията на друга държава членка, по образец съгласно приложение № 39 от ППЗАДС.   

В искането се посочва следната информация:   

1. име/наименование на лицето, адрес, единен идентификационен код;   

2. точно местонахождение на обекта, в който ще се получават акцизните стоки;   

3. прогнозен обем на получаваните акцизни стоки.   

Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени 

с ППЗАДС.   

При подадено искане от лицата по чл. 76у, ал. 1, т. 1 от ЗАДС обстоятелствата по ал. 2 от 

същия член се установяват служебно от Агенция „Митници“. 

При подадено искане от лицата по чл. 76у, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗАДС се установява служебно 

от Агенция „Митници“ наличието на валиден лиценз за управление на данъчен склад, съответно 

валидно удостоверение за регистриран получател.   

Когато се установят нередовности, директорът на териториалната дирекция в 7-дневен 

срок от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или 

предоставя допълнителна информация в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. При 

неотстраняване на нередовностите директорът на териториалната дирекция издава решение, с 

което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на 

обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.   

Въз основа на искането директорът на териториалната дирекция в срок 14 дни от 

подаването му, съответно от отстраняването на нередовностите, издава удостоверение за 

регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята 

за мълчалив отказ за издаване на акта. Удостоверението за регистрация или отказът за издаване 

на удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.   

Удостоверение за регистрация на сертифициран получател се издава по чл. 56п, ал. 2 от 

ППЗАДС в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето, по образец съгласно 

приложение № 40 от ППЗАДС. 

Правото за извършване на дейността, за която е издадено удостоверението за 

регистрация на сертифициран получател, възниква от датата на неговото връчване. 

 

 

Задължения на сертифицираното лице съгласно чл. 76у, ал. 10 от ЗАДС 

Регистрираното лице е длъжно:   

1. да води документална отчетност за получените акцизни стоки;   

2. да уведомява писмено директора на териториалната дирекция за всяка промяна на 

данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването им;   

3. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и 

цялата територия на обекта или до местата на получаване;   

4. да не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да 

възникне при ползване на правото на полученото удостоверение по ал. 9, да надвиши размера 

на предоставеното обезпечение.   

 

Регистрираното лице е длъжно също така и да: 

- начисли акциз на датата, на която е станал дължим - с издаване на данъчен документ по 

чл. 84, ал. 1 от ЗАДС (чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС);  

- декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата 

дейност, която е основание за възникване на права и задължения (чл. 87, ал. 1 от ЗАДС); 

- подава акцизна декларация и в случаите, когато не е начислен акциз за данъчния период 

(чл. 87, ал. 4 от ЗАДС). 



- внесе дължимия акциз в срока по чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗАДС.   

 

Подаване на уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено 

удостоверението за регистрация 

За всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването 

им от лицето се подава уведомление за промяна в обстоятелствата по образец съгласно 

приложение № 42 от ППЗАДС, при които е издадено удостоверението. Уведомлението може да 

се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.   

При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издаденото удостоверение 

за регистрация, директорът на териториалната дирекция издава решение в срок 14 дни от 

подаването му, съответно от отстраняването на нередовностите, което е неразделна част от 

издаденото удостоверение.   

При промяна, свързана със седалище и адрес на управление, директорът на компетентната 

териториална дирекция по новото седалище и адрес на управление издава решение, в което се 

отразява настъпилата промяна.   

 

Предоставяне на обезпечение 

Удостоверението за регистрация се връчва след представяне на обезпечението.   

Съгласно разпоредбите на чл. 83е, ал. 9 - 17 от ЗАДС размерът на обезпечението за 

сертифицираните получатели по чл. 76у трябва да бъде определен така, че във всеки момент да 

покрива пълния размер на акциза за получаваните стоки, който е възникнал или би могъл да 

възникне при движението на стоките, включително през териториите на транзитно 

преминаваните държави членки. Обезпечението трябва да покрива рисковете от неплащане на 

акцизи, които могат да възникнат през териториите на транзитно преминаваните държави 

членки и на територията на страната.   

Съгласно разпоредбите на чл. 58а, ал. 8 и 9 от ППЗАДС сертифицираните получатели по 

чл. 76у от ЗАДС предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, 

пред териториалната дирекция по регистрация на лицата в размер сто на сто от размера на 

акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки. Показателят 

„средномесечно количество на получените стоки“ се изчислява, като сумата от количествата на 

акцизните стоки, получени от сертифицирания получател през всеки месец от годината, се 

разделя на 12. 

При подадено от сертифициран получател уведомление за промяна, свързана с промяна 

на размера на обезпечението, същото се подава ведно със:   

1. документ, удостоверяващ, че сумата е постъпила по сметка на Агенция „Митници“ 

към датата на подаване на уведомлението, в случаите на искане за определяне на по-висок 

размер на обезпечението;   

2. банкова гаранция, или   

3. анекс за изменение на банкова гаранция.   

Правото на ползване на новоопределеното обезпечение на сертифициран получател 

възниква от датата на връчване на решението по чл. 83е, ал. 14 от ЗАДС.   

Обезпечението, предоставено от сертифициран получател по чл. 76у от ЗАДС, се 

освобождава изцяло или частично с решение на директора на компетентната териториална 

дирекция в 30-дневен срок, считано от датата, на която е:   

1. влязло в сила решение за промяна на обезпечението - намаляване на обезпечението и 

при условие че сертифицираният получател няма задължения за акциз;   

2. влязло в сила решение за прекратяване на удостоверението за регистрация и при 

условие че сертифицираният получател няма задължения за акциз. 

 

Прекратяване действието на удостоверението за регистрация  

 

Директорът на териториалната дирекция прекратява действието на удостоверението за 

регистрация:   

1. по искане на лицата по чл. 76у, ал. 1 от ЗАДС;   



2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при 

прекратяване на юридическото лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната 

форма;   

3. когато сертифицираният получател престане да отговаря на условията на чл. 76у, ал. 1 

– 3 от ЗАДС;   

4. когато предоставеното обезпечение е престанало да бъде валидно;   

5. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на 

удостоверението за регистрация.   

Действието на удостоверението за регистрация се прекратява с решение на директора на 

компетентната териториална дирекция, което подлежи на предварително изпълнение от датата 

на издаването му, освен ако съдът разпореди друго.   

Решението за прекратяване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Временно сертифициран получател е 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 

(чл. 4, т. 70 от ЗАДС);  

Съгласно чл. 76ц от ЗАДС право да получава еднократно в рамките на двумесечен период 

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

държава членка, до територията на страната има лице, което отговаря на условията по чл. 76у, 

ал. 1, т. 1 от ЗАДС („регистрирано по Търговския закон или по законодателството на държава 

- членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство“; „Търговците по смисъла на законодателството 

на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, осъществяват дейност като сертифициран получател чрез клон 

в Република България“) и е получило удостоверение за регистрация на временно сертифициран 

получател.   

 

Подаване на искане за регистрация 

За получаване на удостоверение по чл. 76ц, ал. 1 от ЗАДС се прилага редът за издаване на 

удостоверение за сертифициран получател по чл. 76у, ал. 4 – 13 от ЗАДС.   

Лицето по чл. 76ц от ЗАДС подава искане за регистрация до директора на териториалната 

дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да 

получава еднократно в рамките на двумесечен период определено количество акцизни стоки, 

освободени за потребление на територията на друга държава членка, до територията на страната, 

по образец съгласно приложение № 45 от ППЗАДС. 

Въз основа на искането директорът на териториалната дирекция в срок 14 дни от 

подаването му, съответно от отстраняването на нередовностите, издава удостоверение за 

регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му.  

Удостоверението за регистрация на временно сертифициран получател се издава по реда 

на чл. 56с от ППЗАДС в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето, по образец 

съгласно Приложение № 46 от ППЗАДС. 

Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо временно 

сертифицирания получател, след предоставяне на обезпечение по сметка на Агенция 

„Митници“ в определения в удостоверението размер, учредено с депозит в пари. 

 

Предоставяне на обезпечение 

Съгласно разпоредбите на чл. 83е, ал. 1 – 3 от ЗАДС е определено, че временно 

сертифицираните получатели по чл. 76ц предоставят обезпечение пред митническите органи 

или внасят пълния размер на дължимия акциз за стоките, които са освободени за потребление 

на територията на друга държава членка и които ще бъдат получени на територията на страната.  

Обезпечението се учредява с депозит в пари.  



Обезпечение, учредено с депозит в пари, се приема в български левове, като не се дължи 

лихва върху него. 

 

Прекратяване действието на удостоверението за регистрация 

Прекратяването на действието на удостоверението се извършва по реда на чл. 76ф от 

ЗАДС, в които е определено, че директорът на териториалната дирекция прекратява действието 

на удостоверението за регистрация:   

1. по искане на лицата;   

2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при 

прекратяване на юридическото лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната 

форма;   

3. когато сертифицираният получател престане да отговаря на условията на чл. 76у, ал. 1 – 

3 от ЗАДС;   

4. когато предоставеното обезпечение е престанало да бъде валидно;   

5. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на 

удостоверението за регистрация.   

Действието на удостоверението за регистрация се прекратява с решение на директора на 

компетентната териториална дирекция, което подлежи на предварително изпълнение от датата 

на издаването му, освен ако съдът разпореди друго.   

Решението за прекратяване подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Регистрираното лице е длъжно също така и да: 

- начисли акциз на датата, на която е станал дължим - с издаване на данъчен документ по 

чл. 84, ал. 7 от ЗАДС, при освобождаването им за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 13 

от ЗАДС;  

- подаде акцизна декларация в 14-дневен срок от получаването на акцизните стоки, 

съответно от освобождаването им за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 13 от ЗАДС 

(чл. 87, ал. 6 от ЗАДС).  

- внесе дължимия акциз по сметка на Агенция „Митници“ в срока по чл. 44, ал. 1, т. 3 от 

ЗАДС, тоест в 14-дневен срок от получаването им. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение № 36 към чл. 56о, ал. 1 от ППЗАДС 

Вх. № ..................                                                              ДО  

Дата ................... г.                                                            ДИРЕКТОРА НА 

                                                                                          ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ  

.......................................................................... 

ИСКАНЕ 

за регистрация на сертифициран изпращач 

от ...................................................................................................................................................... , 

ЕИК ................................................................................................................................................. , 

представляван от ........................................................................................................................... , 

ЕГН/ЛНЧ……………................................................................................................................. 

Седалище и адрес на управление: 

Държава............... Област .................. Община .................... Населено място ............................  

Пощенски код ................ Улица .......................................................... Номер .................................  

Телефон .................................. Мобилен .................................... Факс ...........................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  



Адрес за кореспонденция: 

Държава................... Област ................. Община ................... Населено място .............................  

Пощенски код ................. Улица ............................................................... Номер ...........................  

Телефон ............................. Мобилен ......................................... Факс............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Лице за контакти: .............................................................................................................................  

Телефон ........................... Мобилен ........................................... Факс ...........................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Моля да бъда регистриран като сертифициран изпращач. 

Съгласно изискванията на чл. 76с от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 

предоставям следната информация: 

1. Точно местонахождение на обекта, от който ще се изпращат акцизните стоки, в случай че 

разполагат с такъв: 

........................................................................................................................................................ 

Вида на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на страната, които ще 

бъдат изпращани до друга държава членка: 

...............................................................................................................  

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската 

опаковка и продажна цена) 

Дата:                                                                                       Име, подпис  

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и 

нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във 

връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. 

Адрес на Централното управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47. 

 

 

  



Приложение № 38 към чл. 56о, ал. 5 от ППЗАДС 

Вх. № ..................                                                              ДО  

Дата ................. г.                                                              ДИРЕКТОРА НА 

                                                                                          ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ  

.......................................................................... 

Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 

регистрация на сертифициран изпращач 

от .................................................................................................................................................... , 

представляван от ........................................................................................................................... , 

ЕГН/ЛНЧ ......................................................................................................................................... , 

ЕИК ................................................................................................................................................. , 

ИНЛС .............................................................................................................................................. , 

ИНДС .............................................................................................................................................. , 

ИНРИ ...............................................................................................................................................  

Адрес на обекта: 

Държава............. Област ......................Община ...................... Населено място ............................  

Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ........................  

Телефон ........................... Мобилен ........................................... Факс ...........................................  

Е-mail ...................................................... Уеб адрес .......................................................................  

Седалище и адрес на управление:  

Държава................ Област ........................ Община ...................... Населено място ......................  

Пощенски код ............... Улица .................................................................... Номер ........................  

Телефон ........................... Мобилен .......................................... Факс ............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................ . 

Адрес за кореспонденция: 

Държава.................. Област .............. Община ...................... Населено място ..............................  

Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ........................  

Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс .............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Лице за контакти: .............................................................................................................................  

Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс .............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

На основание чл. 76с, ал. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам 

за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на 

сертифициран изпращач № ............, както следва: 

1. вида на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на страната, които ще 

бъдат изпращани до друга държава членка: 

...............................................................................................................  

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската 

опаковка и продажна цена) 

2. други промени, непосочени по-горе .............................................................................................  

                                                             (поле със свободен текст) 

Прилагам следните документи: 

Дата:                                                                               Име, подпис  



Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и 

нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във 

връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. 

Адрес на Централното управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47. 

Забележка: Отразяват се само данните и документите, които имат отношение към 

промяната. 

  



Приложение № 43 към чл. 56р, ал. 1 от ППЗАДС 

Вх. № ....................                                                            ДО  

Дата ................... г.                                                            ДИРЕКТОРА НА 

                                                                                           ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ  

                                                                                           ….............................……………………….. 

ИСКАНЕ 

за регистрация на временно сертифициран изпращач по чл. 76х от Закона за акцизите  

и данъчните складове (ЗАДС) 

от .....................................................................................................................................................  

ЕИК ..................................................................................................................................................  

представляван от ............................................................................................................................  

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................  

Седалище и адрес на управление:  

Държава..................... Област .................... Община .................... Населено място .......................  

Пощенски код ................... Улица .................................................................... Номер ....................   

Телефон ........................... Мобилен .......................................... Факс ............................................  

Е-mail .................................................... Уеб адрес .........................................................................  

Адрес за кореспонденция: 

Държава.......................... Област .......................... Община .......... Населено място ......................  

Пощенски код ................. Улица .......................................................... Номер ................................  

Телефон .................................. Мобилен ................................... Факс ............................................  

Е-mail .................................................... Уеб адрес .........................................................................  

Лице за контакти: .............................................................................................................................  

Телефон .......................................... Мобилен .......................... Факс .............................................  

Е-mail ................................................... Уеб адрес ..........................................................................  

Моля да бъда регистриран като временно сертифициран изпращач. 

Съгласно изискванията на чл. 76х, ал. 2 във връзка с чл. 76с, ал. 4 от ЗАДС предоставям следната 

информация: 

1. Точно местонахождение на обекта, от който ще се изпращат акцизните стоки, в случай че 

разполагат с такъв: 

.........................................................................................................................................................  

2. Вид на акцизните стоки.................................................................................................................  

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската 

опаковка и продажна цена) 

Дата:                                                                                          Име, подпис  

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и 

нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във 

връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. 

 

  



 

Приложение № 6аб към чл. 34, ал. 4 

Вх. № .............. 

 

Дата …...……….. г. 

 

ДО 

 

ДИРЕКТОРА НА 

 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ............. 

 

ИСКАНЕ 

 

за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство 

на вино 

 

от 

...................................................................................................................................................................

...... , 

 

представляван/о от 

........................................................................................................................................... , 

 

ЕГН/ЛНЧ ..................................................................., ЕИК 

........................................................................... 

 

Седалище и адрес на управление: 

 

Държава ........................................................ Област ....................................... Община 

……......................... 

 

Населено място ................................. Пощенски код …….....…... Улица .................... Номер 

................ 

 

Телефон ............................... Мобилен .......................... Факс ............................................................ 

 

Е-mail ......................................................... Уеб адрес .......................................................................... 

 

Адрес за кореспонденция: 

 

Държава ………................... Област ............................. Община ................. Населено място 

...................... 

 

Пощенски код ....................... Улица .................................................................................. Номер 

............... 

 

Телефон ........................ Мобилен ........................Факс............. Е-mail ............... Уеб адрес 

................... 

 

Лице за контакти: 

 

....................................................................................................................................................... ... 

 



Телефон .................................... Мобилен ............................................... Факс 

............................................ 

 

Е-mail .................................................. Уеб адрес ................................................................................. 

 

На основание чл. 89а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, моля да ми бъде 

издаден годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на вино за 

……….. година. 

 

За издаване на годишния сертификат Ви предоставям следната информация: 

 

1. Годишно производство на вино през ……… година 

 

2. Прилагам следните документи: 

 

– Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и т. 9 от ЗАДС; 

 

– Декларация за годишното производство на вино през ……. година. 

 

Дата:    Име, подпис 

 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и 

нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във 

връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. 

 

  



 

 

Приложение № 6ав към чл. 34, ал. 4 

ТУ 

Входящ № 

....................................../.............. г. 

(попълва се от митническата администрация) 

Декларация за произведеното вино през предходната ................... година 
Предоставена от ............................................................................................................................................... 

Седалище и адрес на управление: 

Държава ............................ Област ................... Община ..................... Населено място ....................... 

Пощенски код ............................. Улица ......................................................................... Номер .................. 

Телефон ...................... Мобилен ...................... Факс ............... Е-mail ........................................................ 

Уеб адрес .............................................................................................................................................................. 

Лице за контакти: .............................................................................................................................................. 

Телефон ...................................... Мобилен .................................... Факс ....................................................... 

Е-mail .............................................. Уеб адрес ................................................................................................. 

№ по 

ред 

Търговско 

наименование на 

стоката 

Код по 

КН 

Код на 

акцизния 

продукт 

Количество 

(в 

хектолитри) 

1 2 3 4 5 
 

Долуподписаният ............................................................ декларирам, че представлявам лицето и посочената 

в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: ............................ Длъжност: ............................................................ Подпис: ..................................... 

Дата ……………           Име и подпис. 

 

 

 

 

Приложение № 39 към чл. 56п, ал. 1 от ППЗАДС 

Вх. № ..............                                                                 ДО 

Дата .............. г.                                                                ДИРЕКТОРА НА 

                                                                                          ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ  

.......................................................................... 

ИСКАНЕ 

за регистрация на сертифициран получател по чл. 76у, ал. 4 от Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС) 

от .................................................................................................................................................... , 

представляван от ........................................................................................................................... , 

ЕГН/ЛНЧ ......................................................................................................................................... , 

ЕИК ................................................................................................................................................. , 

ИНЛС .............................................................................................................................................. , 

ИНДС .............................................................................................................................................. , 

ИНРП ...............................................................................................................................................  

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB34_%D0%B0%D0%BB4');
javascript:%20Navigate('чл56п_ал1');


Адрес на обекта: 

Държава............. Област ......................Община ...................... Населено място ............................  

Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ........................  

Телефон ........................... Мобилен ........................................... Факс ...........................................  

Е-mail ...................................................... Уеб адрес .......................................................................  

Седалище и адрес на управление:  

Държава ................ Област ........................ Община ...................... Населено място .....................  

Пощенски код ............... Улица .................................................................... Номер ........................  

Телефон ........................... Мобилен .......................................... Факс ............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................ . 

Адрес за кореспонденция: 

Държава.................. Област .............. Община ...................... Населено място ..............................  

Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ........................  

Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс .............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Лице за контакти: ............................................................................................................................ . 

Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс .............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

На основание чл. 76у, ал. 1 от ЗАДС моля да бъда регистриран като сертифициран получател. 

Предоставям Ви следната информация:  

1. вид на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, 

които ще се получават на територията на страната: ...........................................................................  

.........................................................................................................................................................  

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите –  вместимост на потребителската 

опаковка и продажна цена) 

2. прогнозен обем на средномесечно количество на получаваните акцизни стоки, освободени за 

потребление на територията на друга държава членка: ....................................................................  

.........................................................................................................................................................  

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската и 

продажна цена) 

3. вид на предоставеното обезпечение: 

.........................................................................................................................................................  



4. точно местонахождение на обекта, в който се получават акцизните стоки: .................................  

.........................................................................................................................................................  

(посочва се точният адрес на обекта – улица, номер, населено място, община, област, 

телефон, факс) 

………………..................................... 

           (име, подпис) 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и 

нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във 

връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. 

  



Приложение № 42 към чл. 56п, ал. 5 от ППЗАДС 

Вх. № ..............                                                                  ДО 

Дата .............. г.                                                                 ДИРЕКТОРА НА 

                                                                                           ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ  

                                                                  …………………...................................... 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация  

на сертифициран получател 

от .................................................................................................................................................... , 

представляван от ........................................................................................................................... , 

ЕГН/ЛНЧ ......................................................................................................................................... , 

ЕИК ................................................................................................................................................. , 

ИНЛС .............................................................................................................................................. , 

ИНДС .............................................................................................................................................. , 

ИНРП ...............................................................................................................................................  

Адрес на обекта: 

Държава............. Област ...................... Община ...................... Населено място ...........................  

Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ........................  

Телефон ........................... Мобилен ........................................... Факс ...........................................  

Е-mail ...................................................... Уеб адрес .......................................................................  

Седалище и адрес на управление:  

Държава................ Област ........................ Община ...................... Населено място ......................  

Пощенски код ............... Улица .................................................................... Номер ........................  

Телефон ........................... Мобилен .......................................... Факс ............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Адрес за кореспонденция: 

Държава.................. Област .............. Община ...................... Населено място ..............................  

Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ........................   

Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс .............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Лице за контакти: .............................................................................................................................  

Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс .............................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  



На основание чл. 76у, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам 

за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на 

сертифициран получател № ............, както следва: 

1. вид на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, 

които ще се получават на територията на страната: ........................................................... 

.........................................................................................................................................................  

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската 

опаковка и продажна цена) 

2. прогнозен обем на получаваните акцизни стоки: ................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – и продажна цена) 

3. вид на предоставеното обезпечение: ........................................................................................  

                                                                                                             (име, подпис) 

Забележка: Отразяват се само данните и документите, които имат отношение към промяната. 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и 

нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във 

връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. 

Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. 

Раковски 47. 

  



Приложение № 45 към чл. 56с, ал. 1 от ППЗАДС 

Вх. № ....................                                                            ДО 

Дата ................... г.                                                            ДИРЕКТОРА НА  

                                                                                           ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 

                                                                                           ……………………………….......................

......….. 

ИСКАНЕ 

за регистрация на временно сертифициран получател по чл. 76ц от Закона за акцизите  

и данъчните складове (ЗАДС) 

от .................................................................................................................................................... , 

представляван от ........................................................................................................................... , 

ЕГН/ЛНЧ ......................................................................................................................................... , 

ЕИК ..................................................................................................................................................  

Седалище и адрес на управление:  

Държава...................Област …………....... Община …........ Населено място ...................................  

Пощенски код ……….. Улица ……......................................................... Номер ...............................   

Телефон ........................... Мобилен ................................. Факс .....................................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Адрес за кореспонденция: 

Държава..................... Област ………........ Община ............ Населено място .................................  

Пощенски код ……….. Улица .............................................................. Номер .................................   

Телефон ........................... Мобилен ................................ Факс ......................................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Лице за контакти: .............................................................................................................................  

Телефон ........................... Мобилен ................................ Факс ......................................................  

Е-mail ................................................ Уеб адрес .............................................................................  

Моля да бъда регистриран като временно сертифициран получател. 

Съгласно изискванията на чл. 76ц, ал. 2 във връзка с чл. 76у, ал. 4 от ЗАДС предоставям 

следната информация: 

1. Точно местонахождение на обекта, в който ще се получават акцизните стоки ............................  

2. Вид на акцизните стоки ................................................................................................................  

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската 

опаковка и продажна цена) 

3. Прогнозен обем на получаваните акцизни стоки: .........................................................................  



Дата:                                                                                                Име, подпис  

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и 

нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във 

връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. 

 

 

 

 

 

 

 

 


