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¾¾ Изменения в 1. Закон за данък върху добавената стойност
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от
7.08.2018 г.) в чл. 92, ал. 3, т. 3 ЗДДС (вж. с. 123) преди думите
„Оперативна програма „Околна среда 2014—2020“ е добавено „на
системи и съоръжения в изпълнение на проекти по Приоритетни
оси 1 и 2 на“.
¾¾ Изменения в 2. Закон за акцизите и данъчните складове
I. Със Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
(ДВ, бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019 г.) е създадена
нова ал. 4 в чл. 47 (вж. с. 349—350):
(4) (Нова — ДВ, бр. 62 от 2018 г.) Складодържател на нефт и продукти
от нефтен произход трябва да разполага с трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ
(LPG) с минимален капацитет на склада от 50 м3, или наети съдове за
съхранение на нефт, и/или продукти от нефтен произход с минимална
проектна вместимост на всеки съд от 50 м3, с изключение на съдовете
за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, за които минималният капацитет на склада е 1000 м3.
Изискването не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани
с производство на горива от преработка на употребявани автомобилни
гуми и пластмасови изделия.

Съгласно § 2 ПЗР правилата на новата ал. 4 в чл. 47 ЗАДС относно
минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) влизат в сила от 28.07.2020 г. —
две години от обнародването на закона в „Държавен вестник“.
II. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от
7.08.2018 г.) са приети следните изменения в ЗАДС:
1. В чл. 4 (вж. с. 295—309) е създадена нова т. 63:

63. (нова — ДВ, бр. 65 от 2018 г.) „Драфт сървей“ е метод за измерване
на тежестта на натовареното карго чрез изчисляване на разликите в нивото на определени точки „drafts“ на външната страна на корпуса на плавателния съд преди и след натоварване или преди и след разтоварване.

2. В чл. 38, ал. 2 (вж. с. 343) числото „152“ е заменено с „233“.
Изменението е в сила от 1.10.2018 г.
(2) (Нова — ДВ, бр. 63 от 2017 г., изм., бр. 65 от 2018 г.) Акцизната ставка за нагреваеми тютюневи изделия е в размер на 233 лв. за килограм.

3. В чл. 103в (вж. с. 460) са създадени нови ал. 3 и 4:
(3) (Нова — ДВ, бр. 65 от 2018 г.) За целите на прилагане на ал. 1 измерването на кокс и въглища на пристанище, включително чрез съоръжение за временно или митническо складиране, се извършва само при
внос или въвеждане на територията на страната, както следва:
1. на местата за въвеждане в съответния обект чрез метод „драфт сървей“ от независима инспектираща организация, притежаваща акредитация, за което се съставя съответният документ;
2. на местата за извеждане от съответния обект със средство за измерване и контрол на маса.
(4) (Нова — ДВ, бр. 65 от 2018 г.) В случаите по ал. 3, т. 1 по искане
на лицето, вместо измерване чрез метод „драфт сървей“, се допуска
използването на средство за измерване и контрол на маса.

