
  

 

 
 
Данъци 2021 2 08 С04 

(актуализационно приложение към 16 септември 2021 г.) 

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държав-

ния бюджет на Република България за 2021 г. (ДВ, бр. 77 от 

16.09.2021 г., в сила от 16.09.2021 г.) са приети следните 

изменения в Закона за акцизите и данъчните складове: 

 

1. Точка 1 на чл. 52, ал. 1 е изменена така (вж. с. 458): 

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., бр. 104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г.) не 

допуска размерът на акциза, който е възникнал или който би могъл 

да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, 

да надвиши размера на предоставеното обезпечение; 

 

2. В чл. 66 е създадена ал. 9 (вж. с. 498): 

(9) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2021 г.) В данъчен склад може да се 

складират енергийни продукти с код по КН 2713 20 00 и 2715 00 00, 

които се водят отделно в отчетността на данъчния склад по чл. 47, 

ал. 1, т. 8. Складирането може да се извършва, след като е вписано в 

дейностите, които се осъществят в данъчния склад. 

 

3. Алинея 2 на чл. 77 е изменена така (вж. с. 517): 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., бр. 54 от 2012 г., бр. 101 от 2013 г., 

бр. 104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г.) Размерът на обезпечението тряб-

ва да бъде определен, така че във всеки момент да покрива размера 

на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне, или е уста-

новен при прилагането на режима отложено плащане на акциз, с 

изключение на случаите по чл. 78, ал. 3. 

4. Алинея 3 на чл. 77 е отменена (вж. с. 517). 

 

5. Алинея 2 на чл. 79 е изменена така (вж. с. 518): 

(2) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2020 г., изм., бр. 77 от 2021 г.) В 

случаите, когато при освобождаване за потребление на акцизни 

стоки ще се надвиши определеното и предоставено за данъчния 

склад обезпечение, допустимо е лицензираният складодържател 

да надвиши определеното и предоставено обезпечение, след 

като е уведомил директора на компетентната териториална 

дирекция и е представил документ, удостоверяващ, че сумата е 

постъпила по сметка на Агенция „Митници“ към датата на 

подаване на уведомлението. Постъпилата сума се използва за 

погасяване на задължението за акциз за текущия данъчен 

период. 

 

 



 6. Алинеи 3—12 на чл. 79 са отменени (вж. с. 519—520). 

 

7. В член 80, ал. 1 думите „банкова гаранция“ са заменени с 

„банкова/и гаранция/и“ (вж. с. 520). 

 

8. Създадена е ал. 8 в чл. 80 (вж. с. 521): 

 

(8) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2021 г.) При предоставено обезпечение с 

повече от една банкова гаранция и възникнало основание за 

усвояване на сума/и от тях, се извършва съразмерно погасяване от 

предоставените банкови гаранции в срока на тяхното действие. 

 

 

 

 

 

 


