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Изх. № 02-00-40 #1/01.11.2022 г. 

 

ДО 

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО  

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове,  

сигн. № 48-202-01-23, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

В отговор на Ваше писмо Изх. № КБФ – 48-253-02-27/01.11.2022 г. и предвид предстоящото 

обсъждане и гласуване на първо четене на посочения по-горе законопроект, представяме на 

вниманието Ви позицията на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК):  

1. БСК подкрепя предложените изменения, свързани с въвеждане на разпоредби, свързани с 

прецизиране на нормативната уредба. 

2. Предложеният проект на ЗИД на ЗАДС е с цел намаляване на административната тежест и 

създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително премахване на 

потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими в 

ЗАДС, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 г.: 

• Изменение и допълнение на законови разпоредби, свързани с прецизирането им с цел 

избягване на неясноти и възможностите за разнопосочно данъчно тълкуване, както и за 

отстраняване на констатирани проблемни области при прилагането на закона 

• Предвидено е въвеждане на задължение за лицата със статут на сертифицирани 

получатели да подават една акцизна декларация 

• Създаден е административен ред Агенция „Митници“ да води регистър на издадените 
годишни сертификати за общото годишно производство на акцизните стоки, произведени 

от независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител  

• Разширява се обхватът на нормата по отношение на изискуемите документи, необходими 

за издаване на разрешенията за търговия с тютюневи изделия  

• Въвеждат се облекчени условия за икономическите оператори, които извършват 
зареждане с втечнен нефтен газ (LPG). Предложена е законова промяна, с която се 

увеличава от 10m3 на 25m3 обема на съдовете за съхранение на втечнени въглеродни 
газове в случаите на зареждане на газови инсталации и съоръжения за отопление в 

обществено обслужващи, административни, жилищни и офис сгради. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ДОБРИ МИТРЕВ 

Председател на УС на БСК 
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