
I 

(Законодателни актове) 

РЕГЛАМЕНТИ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 389/2012 НА СЪВЕТА 

от 2 май 2012 година 

относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) 
№ 2073/2004 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 113 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на нацио 
налните парламенти, 

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 1 ), 

като взе предвид становището на Европейския икономически и 
социален комитет ( 2 ), 

в съответствие със специална законодателна процедура, 

като има предвид, че: 

(1) В Регламент (ЕО) № 2073/2004 на Съвета от 16 ноември 
2004 г. относно административното сътрудничество в 
областта на акцизите ( 3 ) се предвижда обща система, в 
която, за да се гарантира правилното прилагане на 
акцизното законодателство и като мярка в борбата 
срещу избягване на заплащането на акцизи и произти 
чащите нарушения на вътрешния пазар, държавите 
членки си оказват взаимна помощ и си сътрудничат с 
Комисията. С оглед на натрупания опит и последните 
тенденции се налага внасянето на някои промени в този 
регламент. Като се има предвид броят на необходимите 
промени, регламентът следва да бъде заменен от съоб 
ражения за яснота. 

(2) Завършването на вътрешния пазар продължава да изисква 
система за административно сътрудничество в областта на 
акцизите, обхващащо всички аспекти на законодател 
ството, свързани с прилагането на акцизите по 
отношение на стоките, посочени в член 1 от Директива 
2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 
общия режим на облагане с акциз ( 4 ). 

(3) С оглед на ефективността и бързината и от съображения, 
свързани с разходите, е изключително важно да се засили 
ролята на електронните средства при обмена на инфор 
мация. Предвид повторяемостта на някои искания и 
езиковото многообразие в Съюза е важно да се 
гарантира по-широкото използване на стандартни 
формуляри при обмена на информация с оглед на по- 
бързата обработка на исканията за информация. Тези 
изисквания могат да се постигнат най-добре чрез 
системното използване на компютризираната система, 
създадена с Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компю 
тризиране на движението и контрола върху акцизните 
стоки ( 5 ). Тази система сега предлага по-големи възмож 
ности, отколкото по времето на влизане в сила на 
Регламент (ЕО) № 2073/2004, и нейното разработване 
ще продължи. Поради това от държавите членки следва 
да се изисква да я използват винаги когато това е 
възможно. 

(4) Обменът на информация по въпроси, свързани с акцизите, 
е до голяма степен необходим, за да се добие точна 
представа за акцизните задължения на определени лица, 
като в същото време държавите членки не могат се 
ангажират с опити за извличане на информация, нито 
да искат информация, която няма връзка с акцизните 
задължения на дадено лице, установима група или 
категория от лица. 

(5) За целите на правилното координиране на информаци 
онните потоци е необходимо да се запазят разпоредбите 
от Регламент (ЕО) № 2073/2004 по отношение на 
централно звено за връзка във всяка държава членка.
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Тъй като от съображения за ефикасност може да са необ 
ходими по-преки контакти между органите и длъж 
ностните лица на държавите членки, разпоредбите за 
делегиране и определяне на компетентни длъжностни 
лица също следва да се запазят. 

(6) С цел необходимата информация да бъде налична своев 
ременно, разпоредбите от Регламент (ЕО) № 2073/2004, 
изискващи запитаният орган да действа възможно най- 
бързо и най-малкото в рамките на определен срок, 
следва да се запазят. Въпреки това крайният срок за пред 
оставяне на информация, с която запитаната държава 
членка вече разполага, следва да бъде по-кратък от стан 
дартния срок. 

(7) За ефективното наблюдение на акцизните процедури при 
трансгранично движение е необходимо в рамките на 
административното сътрудничество да продължи да се 
предвижда възможността за паралелен контрол от 
държавите членки и за присъствието на длъжностни 
лица на една държава членка на територията на друга 
държава членка. 

(8) Трудностите, свързани с трансграничното уведомяване за 
административни решения и мерки, следва да 
продължават да бъдат разрешавани, като се запазят 
разпоредбите от Регламент (ЕО) № 2073/2004 по тези 
въпроси. 

(9) С оглед на ефективната борба с измамите следва да се 
запазят разпоредбите относно обмена на информация без 
предварително искане. За да се улесни този обмен, следва 
да се определят категориите информация, които ще се 
обменят задължително. 

(10) Държавите членки следва да продължат да могат да 
обменят по свой избор информация, необходима за 
правилното прилагане на акцизното законодателство, 
когато тази информация попада извън категориите инфор 
мация, които се обменят автоматично. 

(11) Обратната информация е подходящо средство да се 
гарантира непрекъснатото подобряване на качеството на 
обменяната информация. Поради тази причина следва да 
се въведе рамка за предоставяне на обратна информация. 

(12) Електронното съхраняване от държавите членки на някои 
конкретни данни относно разрешенията на икономи 
ческите оператори и данъчните складове е изключително 
важно за правилното функциониране на системата за 
акцизи и за борбата срещу измамите. То позволява бърз 
обмен на тези данни между държавите членки и авто 
матичен достъп до информацията. Това може да се 
постигне чрез използване на информацията, която вече 
се съдържа в националните компютризирани системи за 
акцизи, чрез разработване на анализ на риска, който 
подобрява съхраняваната на национално равнище 
информация относно икономически оператори с акцизни 
задължения и движението на техните акцизни стоки в 

рамките на Съюза, и чрез включването на определена 
информация във връзка с данъчно задължени лица и 
техните сделки. Тъй като процедурите за определяне 
или възстановяване на акцизи, както и давностните 
срокове и други срокове са различни в отделните 
държави членки, за да се гарантира ефективна взаи 
мопомощ за прилагането на акцизното законодателство 
при случаи с трансграничен характер, е необходимо да 
се предвиди минимален срок, по време на който всяка 
държава членка следва да съхранява тази информация. 

(13) За да бъде надеждна информацията, съхранявана в елек 
тронните бази данни, следва да се предвиди тези бази 
данни да бъдат редовно актуализирани. 

(14) Икономическите оператори следва да могат да извършат 
бързо проверките, необходими за движенията на акцизни 
стоки. Следва да им се предостави възможност да потвър 
ждават валидността на акцизните номера по електронен 
път посредством централен регистър, поддържан от 
Комисията и захранван от информацията, която се 
съдържа в националните бази данни. 

(15) Националните правила по отношение на банковата тайна 
биха могли да попречат на ефикасността на механизмите, 
предвидени в настоящия регламент. Във връзка с това 
държавите членки следва да нямат правото да отказват 
предоставяне на информация единствено въз основа на 
тези правила. 

(16) Настоящият регламент следва да не засяга, а да допълва 
другите приети на равнището на Съюза мерки, които 
допринасят за борбата срещу нередностите и измамите в 
областта на акцизите. 

(17) По съображения за яснота е целесъобразно в настоящия 
регламент да се потвърди, че когато информацията или 
документите се получават с разрешение или по искане 
на съдебен орган, предоставянето на информацията или 
на документите на компетентния орган на друга 
държава членка е предмет на получаване на разрешение 
от съдебния орган, ако това разрешение се изисква 
съгласно законодателството на съобщаващата държава 
членка. 

(18) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите 
лица при обработването на лични данни и за свободното 
движение на тези данни ( 1 ) регламентира обработването 
на лични данни, извършвано от държавите членки в 
рамките на настоящия регламент. Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични данни от институции 
и органи на Общността и за свободното движение на 
такива данни ( 2 ) регламентира обработването на лични 
данни, извършвано от Комисията съгласно настоящия 
регламент.
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(19) Обменът на информация с трети държави доказа ползата 
си за правилното прилагане на акцизното законодателство 
и по тази причина следва да се запази. В Директива 
95/46/ЕО са установени специфични условия за съобща 
ването на информация за трети държави, които трябва да 
се спазват от държавите членки. 

(20) С оглед на ефективното прилагане на настоящия 
регламент може да бъде необходимо да се ограничи 
обхватът на някои права и задължения, предвидени в 
Директива 95/46/ЕО, по-специално правата, определени 
в член 10, член 11, параграф 1 и членове 12 и 21 от 
нея, за да се защитят важни икономически и финансови 
интереси на държавите членки, като се имат предвид 
потенциалната загуба на приходи за държавите членки 
и изключителното значение на информацията, обхваната 
от настоящия регламент, за ефективността на борбата с 
измамите. Като се има предвид необходимостта от 
запазване на доказателства в случаите на предполагаеми 
данъчни нередности или измама, както и за да се пред 
отврати намеса по отношение на правилната оценка 
относно спазването на акцизното законодателство, в хода 
на обмена на лични данни съгласно настоящия регламент 
може да е необходимо да се ограничат задълженията на 
администратора на данните и правата на субекта на 
данните, отнасящи се до предоставяне на информация, 
достъп до данни и публичност на операциите по обра 
ботка. Държавите членки следва да бъдат задължени да 
прилагат тези ограничения, доколкото те са необходими и 
пропорционални. 

(21) За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на 
някои членове от настоящия регламент и да се опишат 
основните категории данни, които могат да се обменят от 
държавите членки съгласно настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упраж 
нявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 година за установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за контрол от 
страна на държавите държавите-членки упражняването 
на изпълнителните правомощия от страна на Комисия 
та ( 1 ). 

(22) За приемането на тези актове за изпълнение следва да се 
използва процедурата по разглеждане, като се има 
предвид, че тези актове са мерки от общ характер по 
смисъла на член 2, параграф 2, буква а) от Регламент 
(ЕС) № 182/2011. 

(23) Необходимо е да се наблюдава и оценява действието на 
настоящия регламент. С оглед на това следва да се 
предвиди разпоредба за събирането на статистическа и 
друга информация от държавите членки и за изготвянето 
на редовни доклади от Комисията. 

(24) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно опро 
стяването и укрепването на административното сътрудни 
чество между държавите членки, което изисква хармо 
низиран подход, не може да бъде постигната в достатъчна 

степен само от държавите членки, а предвид необхо 
димото единство и ефикасност може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с принципа на субсиди 
арност, уреден в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, 
уреден в същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането на тази цел. 

(25) Настоящият регламент зачита основните права и спазва 
принципите, признати в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-специално правото на защита на 
личните данни (член 8). С оглед на ограниченията, уста 
новени с настоящия регламент, обработването на такива 
данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, не 
излиза извън рамките на необходимото и пропорцио 
налното за целите на защита на законните фискални 
интереси на държавите членки. 

(26) Регламент (ЕО) № 2073/2004 следва да бъде отменен. 

(27) Беше проведена консултация с Европейския надзорен 
орган по защита на данните, който прие становище ( 2 ), 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

ГЛАВА I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 1 

Предмет и обхват 

1. С настоящия регламент се определят условията, при които 
компетентните органи в държавите членки, отговорни за прила 
гането на акцизното законодателство, ще си сътрудничат и ще 
сътрудничат на Комисията, за да се гарантира спазването на това 
законодателство. За тази цел регламентът определя правила и 
процедури, които предоставят възможност на компетентните 
органи на държавите членки да си сътрудничат и да обменят 
по електронен път или по друг начин информацията, която е 
необходима, за да се осигури правилното прилагане на 
акцизното законодателство. 

2. Настоящият регламент не засяга прилагането в държавите 
членки на правилата за взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси. 

3. Той не засяга изпълнението на по-широки задължения във 
връзка с взаимопомощта, произтичащи от други правни инстру 
менти, включително двустранни и многостранни споразумения. 

Член 2 

Определения 

За целите на настоящия регламент: 

1) „компетентен орган“ означава органът, определен в съот 
ветствие с член 3, параграф 1;
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2) „запитващ орган“ означава централното звено за връзка за 
акцизите или всеки отдел за връзка, или компетентно длъж 
ностно лице на държава членка, отправящи искане за 
съдействие от името на компетентния орган; 

3) „запитан орган“ означава централното звено за връзка за 
акцизите или всеки отдел за връзка, или компетентно длъж 
ностно лице на държава членка, получаващи искането за 
съдействие от името на компетентния орган; 

4) „акцизна служба“ означава всяка служба, в която могат да се 
изпълняват формалностите, предвидени в акцизното законо 
дателство; 

5) „автоматичен обмен, предизвикан от възникнало събитие“ 
означава систематичното съобщаване на информация без 
предварително отправено искане за предоставянето ѝ, с 
предварително определена структура, свързана със събитие, 
представляващо интерес, както и когато информацията стане 
налична, различно от обмена на информация, предвиден в 
член 21 от Директива 2008/118/ЕО; 

6) „редовен автоматичен обмен“ означава систематичното съоб 
щаване на информация без предварително отправено искане 
за предоставянето ѝ, с предварително определена структура, 
на предварително установени редовни интервали; 

7) „спонтанен обмен“ означава съобщаването на информация 
без предварително отправено искане на друга държава 
членка, което не e обхванато от точка 5 или 6, или от 
член 21 от Директива 2008/118/ЕО; 

8) „компютризирана система“ означава компютризираната 
система за движението и контрола върху акцизните стоки, 
установена с Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютри 
зиране на движението и контрола върху акцизните стоки ( 1 ); 

9) „лице“ означава физическо лице, юридическо лице, всяко 
сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с 
призната правоспособност да извършва правни действия 
съгласно правото на Съюза или националното право, и 
всякакво друго правно образувание от каквото и да е 
естество и форма, без значение дали има правосубектност; 

10) „икономически оператор“ означава лице, което в рамките на 
своята стопанска дейност участва в дейности, попадащи в 
обхвата на акцизното законодателство, независимо дали има 
право за това или не; 

11) „по електронен път“ означава чрез използване на електронно 
оборудване от всякакъв тип, което може да обработва, 
включително да изпраща и да компресира, и да съхранява 
данни и включва компютризираната система, определена в 
точка 8; 

12) „акцизен номер“ означава идентификационният номер, пред 
оставен от държавите членки за акцизни цели в данните за 
икономическите оператори и помещенията, посочени в член 
19, параграф 1, букви а) и б); 

13) „движение на акцизни стоки в рамките на Съюза“ означава 
движението между две или повече държави членки на 
акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз по 
смисъла на глава IV от Директива 2008/118/ЕО или на 
акцизни стоки след освобождаване за потребление по 
смисъла на глава V, раздел 2 от Директива 2008/118/ЕО; 

14) „административен контрол“ означава всякакъв вид контрол, 
проверки и други действия, предприети от органите, които 
са компетентни във връзка с прилагането на акцизното зако 
нодателство, при изпълнение на задълженията им, за да се 
гарантира правилното прилагане на това законодателство; 

15) „мрежа CCN/CSI“ означава общата платформа, базирана на 
обща комуникационна мрежа (CCN) и общ системен 
интерфейс (CSI), разработена от Съюза за осигуряване на 
обмена по електронен път между компетентните органи в 
областта на митата и данъчното облагане; 

16) „акцизи“ означава данъците, посочени в член 1, параграф 1 
от Директива 2008/118/ЕО; 

17) „документ за административна взаимопомощ“ означава 
документ, установен в рамките на компютризираната 
система и използван за обмен на информация съгласно 
член 8, 15 или 16, и използван за последващ обмен 
съгласно член 8 или 16; 

18) „документ за административна взаимопомощ при аварийна 
процедура“ е документ на хартиен носител, използван за 
обмен на информация съгласно член 8 или 15, в случай 
че компютризираната система не е на разположение; 

19) „паралелен контрол“ означава свързани с акцизното законо 
дателство съгласувани проверки по отношение на 
състоянието на икономически оператор или на свързани 
лица, организирани от две или повече участващи държави 
членки, които имат общи или допълващи се интереси. 

Член 3 

Компетентни органи 

1. Всяка държава членка определя компетентния орган, от 
чието име ще се прилага настоящият регламент. Тя своевременно 
информира Комисията за определения орган и за всяка 
последваща промяна. 

2. Комисията предоставя списък с компетентните органи и 
публикува тази информация в Официален вестник на Евро 
пейския съюз.
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Член 4 

Централни звена за връзка за акцизите и отдели за връзка 

1. Компетентният орган на всяка държава членка определя 
централно звено за връзка за акцизите, на което се делегира 
главната отговорност за контакти с другите държави членки в 
областта на административното сътрудничество във връзка с 
акцизното законодателство. Той информира за това Комисията 
и компетентните органи на другите държави членки. 

На централното звено за връзка за акцизите може да се възложи 
също отговорността за осъществяване на контактите с Комисията 
за целите на настоящия регламент. 

2. За пряк обмен на информация съгласно настоящия 
регламент компетентните органи на всяка държава членка 
могат да посочат отдели за връзка, различни от централното 
звено за връзка за акцизите, които разполагат с компетентност, 
определена в съответствие с националното законодателство или 
политика. 

Централното звено за връзка за акцизите осигурява актуализи 
рането на списъка на тези отдели и го предоставя на централните 
звена за връзка за акцизите на другите заинтересовани държави 
членки. 

Член 5 

Компетентни длъжностни лица 

1. Компетентният орган на всяка държава членка може също 
да определи, при установени от съответната държава членка 
условия, компетентни длъжностни лица, които могат пряко да 
обменят информация по настоящия регламент. 

Компетентният орган може да ограничи обхвата на това опред 
еляне. 

Централното звено за връзка за акцизите отговаря за актуали 
зацията на списъка на компетентните длъжностни лица и за 
предоставянето му на централните звена за връзка за акцизите 
на другите заинтересовани държави членки. 

2. Длъжностните лица, обменящи информация по членове 12 
и 13, се считат за компетентни длъжностни лица за целта на 
тези членове в съответствие с условията, определени от компет 
ентните органи. 

Член 6 

Задължения на централните звена за връзка за акцизите, 
отделите за връзка и компетентните длъжностни лица 

1. Централното звено за връзка за акцизите носи главната 
отговорност за обмена на информация за движението на 
акцизни стоки между държавите членки, и по-специално носи 
главната отговорност за: 

а) обмена на информация по член 8; 

б) изпращането на уведомления за административни решения и 
мерки, поискани от държавите членки по член 14; 

в) задължителния обмен на информация по член 15; 

г) незадължителния спонтанен обмен на информация по 
член 16; 

д) предоставянето на обратна информация при последващите 
действия по член 8, параграф 5 и член 16, параграф 2; 

е) обмена на информация, съхранявана в електронната база 
данни, предвидена в член 19; 

ж) предоставянето на статистическа и друга информация по 
член 34. 

2. Когато отдели за връзка или компетентни длъжностни 
лица изпращат или получават молби за съдействие или 
отговори на такива молби за съдействие, те информират 
централното звено за връзка за акцизите на своята държава 
членка при определените от нея условия. 

3. Когато отдел за връзка или компетентно длъжностно лице 
получи искане за съдействие, изискващо действия извън неговата 
териториална или оперативна компетентност, те го изпращат 
незабавно на централното звено за връзка за акцизите на 
своята държава членка и до компетентното длъжностно лице в 
съответния отдел за връзка и информират за това запитващия 
орган. В такъв случай срокът, установен в член 11, започва да 
тече от деня след датата, на която искането за съдействие е 
изпратено до централното звено за връзка за акцизите и до 
компетентното длъжностно лице в съответния отдел за връзка, 
но не по-късно от една седмица след получаването на искането 
съгласно посоченото в първото изречение на настоящия 
параграф. 

Член 7 

Информация или документи, получени с разрешение или 
по искане на съдебния орган 

1. Предоставянето на компетентния орган на друга държава 
членка на информация или документи, получени от компетентен 
орган с разрешение или по искане на съдебен орган, е предмет 
на получаване на предварително разрешение на съдебния орган, 
ако такова разрешение се изисква съгласно националното право. 

2. Когато при искане на информация съдебният орган откаже 
да даде такова разрешение на запитания орган, последният 
информира запитващия орган за това в съответствие с член 25, 
параграф 5.
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ГЛАВА II 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПОИСКВАНЕ 

Член 8 

Общи задължения на запитания орган 

1. По искане на запитващия орган запитаният орган съобщава 
информацията, необходима да се гарантира правилното 
прилагане на акцизното законодателство, включително всяка 
информация, отнасяща се до конкретен случай или случаи, по- 
специално по отношение на движенията на акцизни стоки в 
рамките на Съюза. 

2. За целите на съобщаването на информацията, посочена в 
параграф 1, запитаният орган организира извършването на 
всякакъв административен контрол, необходим за получаването 
на тази информация. 

3. Искането, посочено в параграф 1, може да включва моти 
вирано искане за конкретен административен контрол. Ако запи 
таният орган реши, че извършването на административен 
контрол не е необходимо, той незабавно съобщава на 
запитващия орган мотивите за своето решение. 

4. За да получи исканата информация или извърши искания 
административен контрол, запитаният орган или всеки админист 
ративен орган, към който запитаният орган се обръща за помощ, 
действа така, както би действал за своя сметка или по искане на 
друг орган в неговата държава членка. 

5. Запитаният орган може да поиска запитващият орган да 
предостави обратна информация за последващите действия, пред 
приети от запитващата държава членка въз основа на предоста 
вената информация. Ако има отправено такова искане, запит 
ващият орган изпраща обратна информация възможно най- 
бързо, без да се засягат правилата за опазване на поверителност 
и защита на данните, приложими в неговата държава членка, 
при условие че това не му налага непропорционална тежест. 

Член 9 

Форма на искането и отговора 

1. Исканията за информация и за административен контрол 
съгласно член 8 и отговорите на тези искания се обменят, като 
се използва документът за административна взаимопомощ при 
условията на параграф 4 от настоящия член. 

Когато компютризираната система не е на разположение, се 
използва документ за административна взаимопомощ при 
аварийна процедура вместо документа за административна взаи 
мопомощ. 

2. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи: 

a) структурата и съдържанието на документите за админист 
ративна взаимопомощ; 

б) правилата и процедурите, свързани с обмена на документи за 
административна взаимопомощ; 

в) образеца, формата и съдържанието на документа за админист 
ративна взаимопомощ при аварийна процедура; 

г) правилата и процедурите, свързани с използването на 
документа за административна взаимопомощ при аварийна 
процедура. 

Комисията може също да приеме актове за изпълнение, за да 
определи структурата и съдържанието на обратната информация, 
посочена в член 8, параграф 5. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2. 

3. Всяка държава членка определя ситуациите, при които се 
счита, че компютризираната система не е на разположение. 

4. Когато използването на документ за административна взаи 
мопомощ не е практично, обменът на съобщения може по 
изключение да се извършва частично или изцяло по друг 
начин. При такива случаи съобщението се придружава от 
обяснение на причините, поради които използването на 
документа за административна взаимопомощ е счетено за непрак 
тично. 

Член 10 

Предоставяне на документи 

1. Документи с всякакво съдържание, предоставяни съгласно 
член 8, се прилагат към документа за административна взаимо 
помощ, посочен в член 9, параграф 1. 

Въпреки това, когато това е невъзможно или непрактично, доку 
ментите се предоставят по електронен път или по друг начин. 

2. Запитаният орган е задължен да предостави оригинални 
документи само в случаите, когато тези документи са необ 
ходими за постигане на целта на запитващия орган и когато 
тяхното предоставяне не противоречи на разпоредбите, 
приложими в държавата членка на запитания орган. 

Член 11 

Срок 

1. Запитаният орган предоставя информацията по член 8 във 
възможно най-кратък срок и не по-късно от три месеца след 
датата на получаване на искането. 

Въпреки това, ако запитаният орган вече разполага с тази инфор 
мация, срокът е един месец. 

2. В някои случаи, попадащи в специална категория, запит 
ващият и запитаният орган могат да договорят помежду си 
срокове, различни от предвидените в параграф 1.
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3. Когато запитаният орган не може да отговори на искането 
в рамките на посочения в параграф 1 срок, той информира 
запитващия орган в рамките на един месец за причините, 
поради които не е могъл да го направи, като използва 
документа за административна взаимопомощ и посочва кога 
очаква, че ще може да отговори. 

Член 12 

Участие на длъжностни лица от други държави членки в 
административния контрол 

1. По споразумение между запитващия орган и запитания 
орган и в съответствие с реда и условията, определени от 
последния, длъжностни лица, упълномощени от запитващия 
орган, могат да присъстват в служебните помещения на адми 
нистративните органи на запитаната държава членка или всяко 
друго място, където тези органи изпълняват своите задължения, с 
цел да обменят информация, необходима да се гарантира 
правилното прилагане на акцизното законодателство. 

Когато исканата информация се съдържа в документи, до които 
длъжностните лица на запитания орган имат достъп, на длъж 
ностните лица на запитващия орган се предоставят копия от тях. 

2. По споразумение между запитващия орган и запитания 
орган и в съответствие с реда и условията, определени от 
последния, длъжностни лица, посочени от запитващия орган, 
могат да присъстват по време на административния контрол, 
провеждан на територията на запитаната държава членка, с 
цел да обменят информация, необходима да се гарантира 
правилното прилагане на акцизното законодателство. 

Когато се постигне такова споразумение, длъжностните лица от 
запитващия орган могат да имат достъп до същите помещения и 
документи като длъжностните лица от запитания орган чрез 
посредничеството на тези длъжностни лица и единствено за 
целите на осъществяването на административен контрол. Длъж 
ностните лица на запитващия орган провеждат контрол или 
задават въпроси единствено със съгласието и под надзора на 
длъжностни лица на запитания орган. Те не упражняват право 
мощията по извършване на проверка, предоставени на длъж 
ностните лица на запитания орган. 

3. Длъжностните лица на запитващия орган, намиращи се в 
друга държава членка в съответствие с параграфи 1 и 2, трябва 
да могат по всяко време да представят оправомощаващ ги писмен 
документ, удостоверяващ тяхната самоличност и качеството им 
на длъжностни лица. 

Член 13 

Паралелен контрол 

1. С оглед обмена на информацията, необходима да се 
гарантира правилното прилагане на акцизното законодателство, 
две или повече държави членки могат да се споразумеят, въз 
основа на анализ на риска, за извършването на паралелен 
контрол на собствената си територия относно акцизните 

задължения на един или повече икономически оператори или 
други лица, които са от общ или допълващ се интерес, в 
случаите, когато те считат, че този контрол би бил по- 
ефективен от контрола, осъществяван само от една държава 
членка. 

2. С цел въвеждането на паралелен контрол, в съответствие с 
параграф 1, компетентният орган на държавата членка представя 
предложение на компетентните органи на другите заинтере 
совани държави членки. 

В предложението: 

a) се уточнява случаят или случаите, предложени за паралелен 
контрол; 

б) се идентифицира индивидуално всяко лице, което ще бъде 
обект на планирания контрол; 

в) се посочват причините, обосноваващи необходимостта от общ 
контрол; 

г) се посочва периодът от време, когато се планира осъщест 
вяването на този контрол. 

3. Компетентните органи, които са получили посоченото в 
параграф 2 предложение, потвърждават своето съгласие 
относно участието си в паралелния контрол или съобщават 
своя мотивиран отказ на предлагащия компетентен орган 
възможно най-скоро, но не по-късно от един месец след полу 
чаването на предложението. 

4. Всеки компетентен орган, който участва в паралелен 
контрол, посочва представител, който отговаря за надзора и 
координирането на работата по паралелния контрол. 

5. След провеждането на паралелния контрол компетентните 
органи информират своевременно централното звено за връзка за 
акцизите на другите държави членки за всички установени по 
време на паралелния контрол методи или практики, които са 
били използвани или се предполага, че са били използвани за 
нарушаване на акцизното законодателство, когато такава 
информация може да бъде от особен интерес за другите 
държави членки. 

Член 14 

Искане за уведомяване за административни решения и 
мерки 

1. По искане на запитващия орган запитаният орган, в съот 
ветствие с приложимите правила за извършване на такова уведо 
мяване в неговата държава членка, уведомява адресата за всички 
решения и мерки, взети от административните органи на запит 
ващата държава членка във връзка с прилагането на акцизното 
законодателство.
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2. Исканията за уведомяване, посочени в параграф 1, 
уточняват предмета на решението или мярката, за които се 
отнася уведомяването, както и името, адреса и всяка друга 
информация, която има отношение за идентифициране на 
адресата. 

3. Запитаният орган информира незабавно запитващия орган 
за своите действия по искането за уведомяване, посочено в 
параграф 1, и го уведомява за датата на изпращане на 
решението или мярката до адресата. 

4. Когато запитаният орган не може да предприеме действия 
по искането за уведомяване, посочено в параграф 1, той 
информира за това запитващия орган в писмена форма в 
рамките на един месец след получаване на искането. 

Запитаният орган не може да откаже да предприеме действия по 
такова искане поради съдържанието на решението или мярката, 
за които се отнася уведомяването. 

5. Запитващият орган отправя искане за уведомяване съгласно 
настоящия член само когато не е в състояние да уведоми 
адресата в съответствие с правилата, уреждащи уведомяването 
за съответните инструменти в запитващата държава членка, или 
когато такова уведомяване би породило непропорционални труд 
ности. 

6. Настоящият член не се прилагат за документите, посочени 
в член 8 от Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 
2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, 
свързани с данъци, такси и други мерки ( 1 ). 

ГЛАВА III 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИСКАНЕ 

Член 15 

Задължителен обмен на информация 

1. Компетентните органи на всяка държава членка изпращат 
до компетентните органи на всички други заинтересовани 
държави членки, без предварително искане и посредством 
редовен автоматичен обмен или автоматичен обмен, предизвикан 
от възникнало събитие, информацията, необходима да се 
гарантира правилното прилагане на акцизното законодателство, 
в следните случаи: 

a) при наличие или съмнения за нередност или нарушение на 
акцизното законодателство в друга държава членка; 

б) когато възникнала или предполагаема нередност или 
нарушение на акцизното законодателство на територията на 
една държава членка може да има последствия в друга 
държава членка; 

в) при наличие на риск от измама или загуба на акциз в друга 
държава членка; 

г) в случай на пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на 
акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз; 

д) при възникване на изключително събитие по време на 
движение на акцизни стоки в рамките на Съюза, което не е 
предвидено в разпоредбите на Директива 2008/118/ЕО и 
което може да окаже влияние върху изчисляванията на задъл 
женията за акциз на даден икономически оператор. 

2. Орган, изпратил информация до друг орган съгласно 
параграф 1, може да поиска другият орган да представи 
обратна информация за последващи действия, предприети от 
него въз основа на предоставената информация. Ако се отправи 
такова искане, другият орган, без да се засягат правилата за 
опазване на поверителност и защита на данните, приложими в 
неговата държава членка, изпраща такава обратна информация 
във възможно най-кратък срок, освен ако това не би му 
наложило непропорционална административна тежест. 

3. Когато информацията, посочена в параграф 1, е свързана с 
движение на акцизни стоки в рамките на Съюза, информацията 
се изпраща чрез използване на документ за административна 
взаимопомощ при условията на параграф 4. 

Въпреки това, когато използването на този документ не е прак 
тично, обменът на информация може по изключение да се 
осъществи изцяло или частично по друг начин. В такива 
случаи съобщението се придружава от обяснение на причините, 
поради които използването на документа за административна 
взаимопомощ е счетено за непрактично. 

4. Когато компютризираната система не е на разположение, 
вместо документа, посочен в параграф 3, се използва документът 
за административна взаимопомощ при аварийна процедура. 

5. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи: 

a) точните категории информация, която се обменя съгласно 
параграф 1, включваща за физически лица данни, като име, 
фамилия, наименование и номер на улицата, пощенски код, 
град, държава членка, данъчен или друг идентификационен 
номер, код или описание на продукта и други свързани 
лични данни, когато са налице; 

б) честотата на редовния обмен и срока за обмена по параграф 
1, предизвикан от възникнало събитие, за всяка категория 
информация; 

в) структурата и съдържанието на документите за админист 
ративна взаимопомощ; 

г) формата и съдържанието на документа за административна 
взаимопомощ при аварийна процедура;
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д) правилата и процедурите, свързани с обмена на документи, 
посочени в букви в) и г). 

Комисията може да приеме също актове за изпълнение, за да 
определи случаите, в които компетентните органи могат да 
смятат, че компютризираната система не е на разположение за 
целите на разпоредбите на параграф 4 от настоящия член. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2. 

Член 16 

Незадължителен обмен на информация 

1. Компетентните органи на държавите членки могат да си 
изпращат без предварително искане чрез спонтанен обмен 
всяка информация, необходима да се гарантира правилното 
прилагане на акцизното законодателство, която им е известна 
и чийто обмен не е обхванат от член 15. 

За тази цел те могат да използват компютризираната система, 
когато системата може да обработи такава информация. 

2. Орган, изпратил информация до друг орган съгласно 
параграф 1, може да поиска другият орган да представи 
обратна информация за последващи действия, предприети от 
него въз основа на предоставената информация. Ако се отправи 
такова искане, другият орган, без да се засягат правилата за 
опазване на поверителност и защита на данните, приложими в 
неговата държава членка, изпраща тази обратна информация във 
възможно най-кратък срок, освен ако това не би му наложило 
непропорционална административна тежест. 

3. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи: 

а) структурата и съдържанието на документите за админист 
ративна взаимопомощ, така че да се обхванат най-разпростра 
нените видове информация, посочена в параграф 1; 

б) правилата и процедурите, свързани с обмена на документи за 
административна взаимопомощ. 

Комисията може също така да приеме актове за изпълнение, за 
да определи структурата и съдържанието на обратната инфор 
мация, посочена в параграф 2. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2. 

Член 17 

Задължение на държавите членки да улесняват обмена на 
информация без предварително искане 

Държавите членки вземат необходимите административни и 
организационни мерки, за да улеснят обмена, предвиден в 
настоящата глава. 

Член 18 

Ограничаване на задълженията 

Държавите членки не са задължени да налагат за целите на 
прилагането на настоящата глава нови задължения за лицата 
във връзка със събирането на информация, нито да поемат 
непропорционална административна тежест. 

ГЛАВА IV 

СЪХРАНЕНИЕ И ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 

Член 19 

Съхранение и обмен на информация относно 
разрешенията за икономически оператори и данъчни 

складове 

1. Всяка държава членка поддържа електронна база данни, 
съдържаща следните регистри: 

a) регистър на икономическите оператори в една от следните 
категории: 

i) лицензираните складодържатели по смисъла на член 4, 
точка 1 от Директива 2008/118/ЕО; 

ii) регистрираните получатели по смисъла на член 4, точка 9 
от Директива 2008/118/ЕО; 

iii) регистрираните изпращачи по смисъла на член 4, точка 
10 от Директива 2008/118/ЕО; 

б) регистър на помещенията, лицензирани за данъчни складове 
по смисъла на член 4, точка 11 от Директива 2008/118/ЕО. 

2. Регистрите, посочени в параграф 1, съдържат следната 
информация: 

a) уникалния акцизен номер, издаден от компетентния орган на 
икономически оператори или помещения; 

б) името и адреса на икономическия оператор или помещенията;
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в) категорията на акцизния продукт (CAT) и/или кода на 
акцизния продукт (EPC) на продуктите, за които се отнася 
разрешението, посочени в приложение II, списък на кодове 
11 от Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 
2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета 
по отношение на компютризираните процедури за 
движението на акцизни стоки под режим отложено 
плащане на акциз ( 1 ); 

г) идентификацията на централното звено за връзка за акцизи 
или акцизната служба, от която може да се получи допъл 
нителна информация; 

д) датата, от която разрешението е валидно, от която се изменя 
и, ако е приложимо, от която престава да бъде валидно; 

е) за лицензирани складодържатели — данъчния склад или 
списъка с данъчни складове, за които се прилага разреше 
нието, и ако е приложимо съгласно националното законода 
телство, указание, че му е позволено да не отразява данните 
на получателя при изпращане, да раздели движението в съот 
ветствие с член 23 от Директива 2008/118/ЕО или да 
премести акцизните стоки до мястото на директна доставка 
в съответствие с член 17, параграф 2 от същата директива; 

ж) за регистрирани получатели, ако е приложимо съгласно 
националното законодателство — указание, че му е 
разрешено да премести акцизните стоки до мястото на 
директна доставка в съответствие с член 17, параграф 2 от 
Директива 2008/118/ЕО; 

з) за регистрирани получатели, посочени в член 19, параграф 3 
от Директива 2008/118/ЕО, различни от посочените в буква 
и) от настоящия параграф — съдържанието на разрешенията 
по отношение на количеството акцизни стоки, самоличността 
на изпращача в държавата членка на изпращане и срока на 
валидност на разрешението; 

и) за регистрирани получатели, посочени в член 19, параграф 3 
от Директива 2008/118/ЕО, които имат разрешение да 
получават вино от изпращачите, които се ползват от дерога 
цията, предвидена в член 40 от Директива 2008/118/ЕО, 
съдържанието на разрешението по отношение на коли 
чеството акцизни стоки и срока на валидност на разреше 
нието. В записа се посочва дерогацията по член 40 от 
Директива 2008/118/ЕО; 

й) за данъчни складове — лицензирания складодържател или 
списък с лицензирани складодържатели, които имат 
разрешение за ползване на съответния данъчен склад. 

3. Централното звено за връзка за акцизите или отделът за 
връзка във всяка държава членка гарантира, че информацията, 
която се съдържа в националните регистри, е пълна, точна и 
актуална. 

4. Информацията, която се съдържа в съответните 
национални регистри, посочени в параграф 2, и която се 
отнася за икономически оператори, участващи в движението на 
акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз между 
държави членки, се обменя автоматично чрез централен 
регистър. 

Комисията управлява регистъра като част от компютризираната 
система по начин, който да гарантира по всяко време вярно и 
актуализирано представяне на всички данни от националните 
регистри, предоставени от всички държави членки. 

Централното звено за връзка за акцизите или отделите за връзка 
в държавите членки своевременно изпращат на Комисията съдър 
жанието на националния регистър, както и всички изменения в 
него. 

Член 20 

Достъп до информация и коригиране на информацията 

1. Комисията гарантира, че лицата, участващи в движението 
на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз между 
държавите членки, могат да получат потвърждение по елек 
тронен път на валидността на акцизните номера, съхранявани в 
централния регистър, посочен в член 19, параграф 4. Комисията 
препраща всички искания от икономически оператор за кори 
гиране на тази информация до централното звено за връзка за 
акцизите или отдела за връзка, който отговаря за разрешението 
на въпросния икономически оператор. 

2. Централните звена за връзка за акцизите или отделите за 
връзка в държавите членки гарантират, че икономическите 
оператори могат да получат потвърждение за касаещата ги 
информация, която се съхранява съгласно член 19, параграф 2, 
и да поискат и постигнат коригиране на евентуалните 
неточности в нея. 

3. Компетентният орган на дадена държава членка може да 
разреши, съгласно условията, определени от тази държава 
членка, на централното звено за връзка за акцизите или на 
определени отдели за връзка да изпратят потвърждение на 
информацията, съхранявана съгласно член 19, параграф 2. 

Член 21 

Запазване на данните 

1. Всяка държава членка пази информацията за движенията 
на акцизни стоки в рамките на Съюза и данните, които се 
съдържат в националните регистри, посочени в член 19, за 
най-малко пет години, считано от края на календарната 
година, в която е започнало движението, за да се използва 
тази информация за процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Този срок може да се ограничи до три години по 
отношение на информацията, въведена в националните 
регистри преди 1 юли 2012 г. 

2. Събраната чрез компютризираната система информация се 
пази в системата по начин, който позволява нейното възстано 
вяване и допълнително обработване в рамките на системата в 
отговор на искане за информация по член 8.
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Член 22 

Изпълнение 

Комисията приема актове за изпълнение: 

a) за определяне на техническите подробности относно автома 
тичното актуализиране на базите данни, посочени в член 19, 
параграф 1, и на централния регистър, посочен в член 19, 
параграф 4; 

б) за определяне на правилата и процедурите по отношение на 
достъпа до информацията и нейното коригиране съгласно 
член 20, параграф 1. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2. 

ГЛАВА V 

ОБЩИ УСЛОВИЯ, КОИТО УРЕЖДАТ СЪДЕЙСТВИЕТО 

Член 23 

Езиков режим 

Молбите за съдействие, включително исканията за уведомяване и 
приложените документи, могат да бъдат изготвени на всеки език, 
договорен между запитания и запитващия орган. Придружаващ 
искането превод на официалния език или на един от офици 
алните езици на държавата членка, в която е установен запи 
таният орган, се изисква, само ако запитаният орган предостави 
обосновано обяснение на необходимостта от превод. 

Член 24 

Качество на услугата 

1. Комисията и държавите членки гарантират, че частите от 
компютризираната система, необходими за обмена на инфор 
мация, описан в настоящия регламент, са оперативни, 
поддържат се по подходящ начин и се усъвършенстват. 

2. Комисията и държавите членки сключват споразумение за 
нивото на обслужване и постигат съгласие относно политиката за 
сигурност на компютризираната система. Споразумението за 
нивото на обслужване определя техническото качество и коли 
чеството на услугите, които се предоставят от Комисията и от 
държавите членки, с цел да се гарантира сигурното функцио 
ниране на всички части от компютризираната система и на елек 
тронната комуникация и разпределението на отговорностите за 
усъвършенстване на тази система. 

Член 25 

Общи граници на задълженията на запитания орган 

1. Запитаният орган предоставя на запитващия орган инфор 
мацията, поискана съгласно настоящия регламент, при условие 
че: 

a) запитващият орган е изчерпал обичайните източници на 
информация, които е можел да използва при дадените обстоя 
телства, за да получи исканата информация, без да поема 
риска да застраши постигането на преследваната цел; както и 

б) броят и характерът на изпратените искания за информация за 
определен период от време от един запитващ орган не 
създават прекомерна административна тежест за запитания 
орган. 

2. Настоящият регламент не налага задължение на 
компетентен орган на държава членка да извършва контрол 
или да предоставя информация, ако законодателството или адми 
нистративните практики на тази държава членка не дават 
правомощия на нейните органи да извършват такъв контрол 
или да събират или да използват такава информация за собст 
вените цели на държавата членка. 

3. Компетентният орган на държава членка може да откаже 
да предостави информация, ако запитващата държава членка не е 
в състояние да предостави подобна информация по причини от 
правен характер. 

4. Предоставянето на информация може да бъде отказано, 
когато това ще доведе до разкриване на търговска, промишлена 
или професионална тайна или на търговски процес, или когато 
разкриването на информацията е в противоречие с обществения 
ред. 

5. Запитаният орган уведомява запитващия орган за осно 
ванията за отказа в отговор на искането за съдействие. За 
целите на статистиката компетентните органи ежегодно 
информират Комисията за категориите основания за откази. 

6. При никакви обстоятелства параграф 2, 3 или 4 не се 
тълкува като разрешение запитаният орган да откаже да пред 
остави информация единствено защото тази информация се 
държи от банка, друга финансова институция, лице, посочено 
или действащо като представител или доверено лице, или 
защото се отнася до капиталови дялове на лице. 

Член 26 

Разходи 

Държавите членки се отказват на взаимна основа от всякакви 
претенции за възстановяването на разходите, възникнали при 
прилагане на настоящия регламент, с изключение на претенции, 
свързани с хонорари на експерти. 

Член 27 

Минимална сума 

1. Искането за съдействие може да бъде обвързано с 
минимален праг въз основа на евентуално дължимия акциз. 

2. Комисията може да приеме актове за изпълнение, за да 
определи прага, посочен в параграф 1 от настоящия член.
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Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2. 

Член 28 

Служебна тайна, защита на данните и използване на 
информацията, предоставена съгласно настоящия 

регламент 

1. Информацията, предоставена или събрана от държавите 
членки съгласно настоящия регламент, или всяка информация, 
до която длъжностно лице или друг служител, или изпълнител е 
имал достъп при изпълнение на своите задължения, представлява 
служебна тайна и се ползва от защитата, предоставена на 
подобна информация съгласно правото на държавата членка, 
която получава тази информация. 

2. Информацията, посочена в параграф 1, може да се използва 
за следните цели: 

a) определяне на данъчна основа за акцизи; 

б) събиране или административен контрол на акцизи; 

в) наблюдение на движения на акцизни стоки; 

г) анализ на риска в областта на акцизите; 

д) контрол в областта на акцизите; 

е) установяване на други данъци, мита и такси, които са 
обхванати от разпоредбите на член 2 от Директива 
2010/24/ЕС. 

Въпреки това компетентният орган на държавата членка, пред 
оставяща информацията, разрешава нейното използване за други 
цели в държавата членка на запитващия орган, ако законодател 
ството на държавата членка на запитания орган допуска изпол 
зването на информацията за подобни цели в посочената държава 
членка. 

Доколкото се позволява от националното законодателство и без 
да се засягат разпоредбите на член 1, параграф 2, информацията, 
посочена в параграф 1 от настоящия член, може да се използва 
във връзка със съдебни или административни производства, 
които могат да доведат до налагане на наказания в резултат на 
нарушения на данъчното законодателство, без да се засягат 
правилата, регламентиращи правата на ответниците и свидетелите 
в такива производства. 

3. Когато запитващият орган смята, че информацията, 
получена от запитания орган, може да бъде полезна за компет 
ентния орган на друга държава членка, той може да я изпрати 
на този орган. Той предварително информира за това запитания 
орган. 

Запитаният орган може да изпрати съобщението за инфор 
мацията на друга държава членка с предварителното съгласие 
на същата. 

4. По отношение на всякакво обработване на лични данни от 
страна на държавите членки, посочено в настоящия регламент, се 
прилагат националните разпоредби за изпълнение на Директива 
95/46/ЕО. 

За целите на правилното прилагане на настоящия регламент 
държавите членки ограничават обхвата на задълженията и 
правата по член 10, член 11, параграф 1 и членове 12 и 21 
от Директива 95/46/ЕО до степента, необходима за защита на 
интересите по член 13, параграф 1, буква д) от посочената 
директива. Ограниченията са пропорционални на въпросния 
интерес. 

Член 29 

Достъп до информация с разрешение на Комисията 

Лица, надлежно упълномощени от Комисията, могат да получат 
достъп до информацията, посочена в член 28, параграф 4, само 
доколкото е необходимо за обслужването, поддръжката и 
разработването на мрежата CCN/CSI и работата на централния 
регистър. 

Тези лица имат задължението за опазване на служебна тайна. 
Информацията, до която се предоставя достъп, е защитена 
съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 като лични данни. 

Член 30 

Доказателствена стойност на получената информация 

Доклади, отчети и други документи или заверени копия или 
извадки от тях, предоставени от компетентния орган на 
държава членка на компетентния орган на друга държава 
членка в съответствие с настоящия регламент, могат да бъдат 
използвани като доказателство от компетентните органи на 
другата държава членка по същия начин както подобни доку 
менти, предоставени от друг орган на въпросната друга държава 
членка. 

Член 31 

Задължение за сътрудничество 

1. За целите на прилагането на настоящия регламент 
държавите членки вземат всички необходими мерки за: 

a) осигуряване на ефективна вътрешна координация между 
органите, посочени в членове 3—5; 

б) установяване на пряко сътрудничество между органите, упъл 
номощени за координацията, посочена в буква а) от 
настоящия параграф; 

в) осигуряване на нормалното функциониране на системата за 
обмен на информация, предвидена в настоящия регламент.
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2. Комисията съобщава незабавно на компетентния орган на 
всяка държава членка всяка информация, необходима да се 
гарантира правилното прилагане на акцизното законодателство, 
която тя получава и може да предостави. 

Член 32 

Отношения с трети държави 

1. Компетентен орган на държава членка, получил 
информация от трета държава, може да предаде информацията 
на компетентните органи на всяка държава членка, която би 
могла да бъде заинтересована от нея, и по-специално на компет 
ентните органи, които я поискат, доколкото това е позволено от 
договореностите за взаимопомощ с конкретната трета държава. 
Такава информация може също да се предостави на Комисията, 
когато това е в интерес на Съюза за целите на настоящия 
регламент. 

2. Когато заинтересованата трета държава е поела правно 
задължение да предостави поисканото съдействие при съби 
рането на доказателства за транзакции от неправомерен 
характер, за които се предполага, че нарушават акцизното зако 
нодателство, информацията, получена съгласно настоящия 
регламент, може да се изпрати от компетентния орган на 
държава членка на тази трета държава в съответствие с нацио 
налното право на въпросната държава членка, уреждащо пред 
аването на лични данни на трети държави за целите на 
правилното прилагане на акцизи или подобни такси и данъци, 
приложими в третата държава, със съгласието на компетентните 
органи, които са доставили информацията в съответствие със 
своето национално право. 

Член 33 

Съдействие за икономическите оператори 

1. Органите на държава членка, където е установен 
изпращачът на акцизните стоки, могат да предоставят съдействие 
на този изпращач, ако той не успее да получи съобщение за 
получаване, посочено в член 24, параграф 4 от Директива 
2008/118/ЕО, съобщение за износ, посочено в член 25, 
параграф 3 от същата директива, или в ситуациите, предвидени 
в член 33, параграф 1 от същата директива, копие от придру 
жителния документ, предвиден в член 34 от нея. 

Оказването на това съдействие не засяга данъчните задължения 
на изпращача, на който се оказва съдействието. 

2. Когато държава членка оказва съдействие съгласно 
параграф 1 от настоящия член и смята, че е необходимо да 
получи информация от друга държава членка, тя отправя 
искане за тази информация в съответствие с член 8. Другата 
държава членка може да откаже да получи поисканата инфор 
мация, ако изпращачът не е изчерпал всички достъпни за него 
средства за получаване на доказателство, че движението на 
акцизните стоки между държавите членки е приключило. 

ГЛАВА VI 

ОЦЕНЯВАНЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 34 

Оценяване на договореностите, събиране на оперативни 
статистически данни и докладване 

1. Държавите членки и Комисията разглеждат и оценяват 
прилагането на настоящия регламент. За тази цел Комисията 
редовно прави обобщен преглед на опита на държавите 
членки, за да се подобри работата на системата, установена с 
настоящия регламент. 

2. Държавите членки съобщават на Комисията следното: 

a) всяка налична информация, свързана с техния опит в прила 
гането на настоящия регламент, включително всички статис 
тически данни, необходими за неговото оценяване; 

б) всяка налична информация относно методи или практики, 
които се използват или за които се предполага, че се 
използват за нарушаване на акцизното законодателство, и 
които са разкрили недостатъци или пропуски в действието 
на процедурите, предвидени в настоящия регламент. 

С оглед на оценяването на ефективността на тази система за 
административно сътрудничество при ефективното прилагане на 
акцизното законодателство и борбата срещу избягването на 
плащане и измамите с акцизи държавите членки съобщават на 
Комисията всяка налична информация, различна от информа 
цията, посочена в първата алинея. 

Комисията препраща информацията, съобщена от държавите 
членки, до останалите заинтересовани държави членки. 

Задължението да се съобщават информация и статистически 
данни не включва необосновано увеличаване на админист 
ративната тежест. 

3. За диагностични и статистически цели Комисията може 
директно да извлича информация от съобщенията, генерирани 
в компютризираната система, при условията на член 28. 

4. Информацията, която се съобщава от държавите членки 
или се извлича от Комисията за целите на параграфи 1—3, не 
съдържа индивидуални или лични данни. 

5. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи за 
целите на изпълнението на настоящия член съответните статис 
тически данни, които държавите членки съобщават, информа 
цията, която Комисията извлича, и статистическите доклади, 
които Комисията и държавите членки трябва да изготвят.
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Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце 
дурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2. 

Член 35 

Комитет по акцизите 

1. Комисията се подпомага от Комитета по акцизите, учреден 
по член 43, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Този 
комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 
от Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Член 36 

Отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 

Регламент (ЕО) № 2073/2004 се отменя. 

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позо 
вавания на настоящия регламент в съответствие с таблицата на 
съответствието в приложението към настоящия регламент. 

Член 37 

Доклад до Европейския парламент и до Съвета 

На всеки пет години, считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, и въз основа по-конкретно на информа 
цията, предоставена от държавите членки, Комисията докладва 
на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на 
настоящия регламент. 

Член 38 

Двустранни споразумения 

Когато компетентните органи сключат спогодби по двустранни 
въпроси, предмет на настоящия регламент, които не се отнасят 
до единични случаи, те информират незабавно Комисията. 
Комисията на свой ред информира компетентните органи на 
останалите държави членки. 

Член 39 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след 
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 юли 2012 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 2 май 2012 година. 

За Съвета 
Председател 

M. VESTAGER
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица на съответствието на Регламент (ЕО) № 2073/2004 с Регламент (ЕС) № 389/2012 

Член от Регламент (ЕО) 
№ 2073/2004 

Член от Регламент (ЕС) 
№ 389/2012 

1 1 

2 2 

3 3, 4, 5, 6 

4 7 

5 8 

6 9 

7 7, 10 

8 11 

9 11 

10 11 

11 12 

12 13 

13 13 

14 14 

15 14 

16 14 

17 15 

18 15 

19 16 

Член от Регламент (ЕО) 
№ 2073/2004 

Член от Регламент (ЕС) 
№ 389/2012 

20 17 

21 18 

22 19, 20 

23 — 

24 33 

25 21 

26 34 

27 32 

28 9, 15, 16, 22 

29 23 

30 25, 27, 28 

31 28, 29, 32 

32 30 

33 31 

34 35 

35 37 

36 38 

37 39
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	Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004

