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Уважаеми г-н Тонев,

Обръщам се към Вас във връзка с достигналата до Българска петролна и газова
асоциация (БПГА) информация за промяна в условията при прилагането на кодовете от
Комбинираната номенклатура (КН) относно втечнения нефтен газ и по-специфично продуктите,
тарифирани под КН 27111297 и КН27111397.
Според достигналите фрагментирани сведения до нас, съгласно решение на Съда на
Европейския съюз (СЕС), се налага продуктите които досега са внасяни и/или освобождавани за
потребление под описаните кодове да бъдат вписвани с друг, а именно 27111900. В тази връзка
бих искал да направя следните коментари и да се обърна към Вас с няколко въпроса, които

следва да получат отговор в кратки срокове, за да не се затруднява дейността на
икономическите оператори.

На първо място подобна рязка промяна ще доведе до сериозни проблеми във връзка с
промените в обстоятелствата на редица данъчни складове (около 100 на брой), за да могат до
продължат дейността си, както и в търговията им с трети страни извън Европейския съюз. Така
например при извършена процедура на внос и транзитна митническа декларация на продукт с
код по КН 27111297 (или 27111397) от страна на Агенция „Митници“ ще бъде поискано стоката
да се декларира с код 27111900. Това не следва ли да е нарушение на процедурата, в случай че
производителят я е тарифирал с КН 27111297/1397? В допълнение това ще доведе ли до подобра защита на държавния интерес, както и на този на Европейския съюз при положение, че
при прилагането на код 27111900 съществува и хипотеза за нулева митническа ставка?
Бих искал да напомня и че пререгистрация ще е необходима и за освободените от акциз
крайни потребители (ОАКП), като и ще е необходимо преконфигуриране на ИКУНК на
компаниите, бутилиращи ВНГ за бита.

На второ място тази промяна ще доведе до необходимост от пререгистрация на огромна
част от обектите за търговия на дребно с горива, съгласно Закона за административното
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Към
настоящия момент данъчните складове, освобождават за потребление ВНГ за вътрешния пазар
с кодове 27111297 и 27111397. Това наложи и газстанциите да бъдат вписани като търговци на
дребно с тези продукти, като последна част от веригата за разпространение. Припомням, че
оперирането им с продукт, който не е вписан в регистъра на Министерството на икономиката на
практика означава извършване на дейност без регистрация с всички законови последствия от
това. Промяна на тарифирането на пропан-бутана в данъчните складове ще доведе до
въвеждане на нов продукт и съответно промяна в обстоятелствата на всички търговци. Също
така изменения ще са необходими и в системата за контрол на горивата на Националната
агенция за приходите. Всички тези факти идват да покажат, че една подобна промяна в кодовете
на ВНГ не може да се извърши бързо, лесно и без проблеми за пазара.

На трето място при внимателен прочит на решението на СЕС по дело С-286/15 става ясно,
че не е необходимо лимитирането на използването на тези кодове. Съдът е преценил, че
тарифирането не следва да се извършва като се използва презумпцията, че субстанцията, която
придава на продукта неговия основен характер е субстанцията с най-високо процентно
съдържание в сместа. Съдът е постановил, че когато не може да се определи кое точно
вещество придава основния характер на смес от ВНГ ще следва продуктът да се тарифира с код
по КН 27111900. Това практически означава, че ако операторът предостави анализ или
документ, които дават възможност за определяне на основния характер на продукта, то той
следва да се впише като ВНГ с кодове 27111297/1397. Обратното тълкуване би довело до
обезмислянето на използването на двата кода и практическото им премахване, което няма
логика, а и не е в правомощията на СЕС да взима такива решения.

На последно място вписването на практически всеки ВНГ с код 27111900 поставя
множество допълнителни въпроси, сред които:
•

при смесване в данъчен склад на кодове 27111297 и 27111397, какъв продукт ще се
тарифира?

•

При смесване в данъчен склад на КН 27111297 и КН 27111294 (пропан над 95%, но под
99%) продуктът ще остане ли с код 27111297 или ще следва да бъде под 27111900?

•

При смесване в данъчен склад на ВНГ с КН 27111397 от един доставчик/източник с ВНГ с
КН 27111397 друг доставчик/източник с какъв код да се тарифира крайния продукт,
поради различните характеристики на двете партиди?
Безпринципното и постоянно налагане на код 27111900 в някои от описаните ситуации

ще доведе до нелогични действия и практики, които в последствия могат и да се окажат
противоречащи на европейските правила.
Както се вижда от гореизложените факти, множество проблеми ще възникнат на пазара
при неправилно или прекалено стриктно тълкуване на европейските правила от страна на
ръководената от Вас агенция. В тази връзка от името на БПГА предлагам преди да се променят
сериозно правилата по отношение на тарифирането на ВНГ да бъде направено проучване от
страна на държавната администрация и бизнеса, как се прилага решението на СЕС по този
въпрос в други държави-членки на ЕС. Това би било най-правилното решение, като по-този

начин ще се потърсят най-добрите практики в Европа, от една страна, за да не се нарушават
митническите правила, а от друга, за да не се създават излишни пречки пред българската
индустрия.
Също така се обръщам към Вас с молба за среща в най-кратки срокове, на която да
бъдат обсъдени всички варианти за решение на поставения въпрос, както и да се обсъдят
всички произтичащи от тях проблеми.

В очакване на Вашия отговор,

10.11.2021г
гр. София

Живодар Терзиев
/Председател на БПГА/

