
Информация за промените в ЗАДС във връзка с обнародването на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

 

Във връзка с обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД на ЗДБРБ), обн. в ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., Ви 

уведомявам, че с § 28 от ЗИД на ЗДБРБ се създават § 6а и 6б в преходните и заключителните 

разпоредби на ЗАДС (ПЗР на ЗАДС), както следва: 

„§ 6а. (1) Възстановяване на платения акциз за електрическа енергия по чл. 24ж се прилага до 30 

юни 2025 г. за следните лица:  

1. лицензирани железопътни превозвачи и управители на железопътната инфраструктура - за 

ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната 

дейност;  

2. транспортни оператори, които осъществяват превоз на пътници чрез метро, трамваи или 

тролейбуси, за ползваната от тях електрическа енергия при превоза на пътници.  

(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва по реда на чл. 24ж въз основа на писмено искане, което 

се подава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, в което е потребена електрическата 

енергия. 

§ 6б. (1) В срок до 30 юни 2025 г. се прилагат следните акцизни ставки:  

1. върху моторните горива:  

а) за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 килограма;  

б) за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;  

2. за произведената топлинна енергия - 0 лв. в случаите по чл. 28, ал. 2 за енергийните продукти, 

използвани за осъществяване на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;  

3. за електрическата енергия с код по КН 2716 - 0 лв. за мегаватчас, при условие че произведената 

електроенергия е:  

а) от слънчева, вятърна енергия, от енергията на вълните, приливите или с геотермален произход;  

б) от хидравличен произход, произведена в хидроелектрически инсталации;  

в) генерирана от биомаса или от продукти, произведени от биомаса;  

г) генерирана от метан, изпускан в изоставени въглищни мини;  

д) генерирана от горивните клетки.  

(2) Акцизната ставка по ал. 1, т. 1, буква „а“ се увеличава на 340 лв. за 1000 килограма, а акцизната 

ставка по ал. 1, т. 1, буква „б“ - на 5,10 лв. за 1 гигаджаул, в случай че Европейската комисия 

постанови акт за несъответствие с правилата в областта на държавните помощи под формата на 

нулеви акцизни ставки за втечнен нефтен газ и природен газ, използвани като моторно гориво, от 

датата на постановяване на акта.“ 



Разпоредбите на § 6а и § 6б от ПЗР на ЗАДС влизат в сила на 09.07.2022 г. и се прилагат до 30 юни 

2025 г. 

В тази връзка следва да имате предвид следното: 

По отношение на втечнен нефтен газ (LPG) 

Предвид разпоредбата на чл. 78, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове (ППЗАДС), съгласно която в случаите на промяна на акцизна ставка наличните 

количества акцизни стоки се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на 

лицензирания складодържател, инвентаризация към 08.07.2022 г. (преди влизане в сила на 

законовите промени) следва само за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 

19 00 да се извърши. За установените липси на LPG следва да бъде начислен акциз със ставка - 340 

лв. за 1000 килограма. 

За установените липси на LPG след 08.07.2022 г. следва да бъде начисляван акциз със ставка 0 лв. 

за 1000 килограма съгласно § 6б, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ПЗР на ЗАДС до 30.06.2025 г. 

При извършване на инвентаризацията в изпълнение на разпоредбите на чл. 78, ал. 4 от ППЗАДС 

участват и митнически служители по преценка на директорите на териториални дирекции. 

По отношение на природния газ 

При издаването на акцизни данъчни документи за освободени за потребление в условията на чл. 

20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС за продажбата на природна газ като моторно гориво с кодове по КН 2711 11 

00 и 2711 21 00 се издава един акцизен данъчен документ, в който на отделни редове се 

начислява дължимият акциз за извършените продажби от 01.07.2022 г. до 08.07.2022 г., 

включително и от 09.07.2022 г. до 31.07.2022 г. 

В допълнение Ви информирам, че във връзка с обнародваните промени са актуализирани 

функционалните спецификации в Българската акцизна централизирана информационна система 

(БАЦИС), като актуалната информация може да бъде извлечена от БАЦИС за: 

връзките код на акцизен продукт и предназначение по използване от следния линк: 

http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/mappingtableservlet. 

номенклатурата (CL) 199 Предназначение на стоката (ставка) от следния линк: 

http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiCodelistsServlet?codelistNumber=199. 

номенклатурата (CL) 175 Търговско наименование от следния линк: 

http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiCodelistsServlet?codelistNumber=175. 

 


