Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от
01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр.
44 от 2011 г.)
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКЦИЗ
(Директива 2008/118/ЕО - чл. 12 (1))

Регистрацонен № ...

1. ОРГАНИЗАЦИЯ/ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Наименование/име
..................................................................................................................................
Улица и номер
.........................................................................................................................................
Пощенски код, място
..............................................................................................................................
(Домакин) Държава членка
....................................................................................................................

2. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ПОДПЕЧАТВАНЕ
(Наименование, адрес и телефонен номер)
..........................................................................................

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРАВОИМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИЦЕ
Организацията или лицето (1) декларира с настоящото, че
(a) стоките, посочени в клетка 5 са предназначени (2)
 за служебно ползване от
 за лично ползване от
 чуждестранна дипломатическа
 член на чуждестранна дипломатическа
мисия
мисия
 чуждестранно консулско
 член на чуждестранно консулско
представителство
представителство
 международни организации
 член на международна организация
 въоръжени сили на държава,
която е
страна по Северноатлантическия

договор
(сила на НАТО)
.....................................................................................
(наименование на организацията) (виж клетка 4)
(b) стоките, описани в клетка 5, съответстват на условията и ограниченията, приложими
при освобождаване в държавата членка домакин, упомената в клетка 1 и
(с) горепосочената информация е предоставена добросъвестно. Организацията или
лицето поема с настоящото да заплати на държавата членка, от която са изпратени
стоките, акцизния данък, който би бил дължим, в случай че стоките не отговарят на
условията за освобождаване или не са използвани по предназначение.
........................................................... ...........................................................................................
.
......
Място, дата
Име и статут на подписващото лице
...................
Подпис

4. ПЕЧАТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
(в случай на освобождаване за лично ползване)
.............................................................................
...........................................................
Име и статут на подписващото лице
..............................
място, дата
Подпис

5. Описание на стоките, за които се иска освобождаване от акциз
А. Данни за лицензирания складодържател
(1) Наименование и адрес
....................................................................................................................................................
(2) Държава членка
....................................................................................................................................................
...........
(3) Акцизен №
....................................................................................................................................................
...................
(опционално)
В. Данни за стоките
Стойност без включен
№ Подробно описание на стоките (3) Количество
Валута
акциз
(или препратка към приложения
или брой стойност за
обща
документ за поръчка)
единица
стойност

Обща сума

6. ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА
ДОМАКИН
Пратката стоки, описани в клетка 5 отговаря
• напълно
• до количеството ....................................... (брой) (4)
на условията за освобождаване от акциз
........................................................... .........................................................................................
.
.....
Място, дата
Име и статут на подписващото лице
....................................................................
Подпис
7. Разрешение за освобождаване от заверка (само в случай на освобождаване за
служебно ползване)
С писмо № ....................................................... от ............................. на
(референция към досието)
(дата)
............................................................................................... е разрешено от
(наименование на правоимащата организация)
.................................................................................................................... освобождаване
от заверка в клетка 6.
(наименование на компетентния орган в страната членка домакин)
.........................................................
...
Място, дата

.............................................................................
Име и статут на подписващото лице
.................................................................
(Печат)
Подпис

(1)

Ненужното се зачертава.
Поставя се кръстче в съответната кутийка.
(3)
Неизползваното пространство се зачертава.
(4)
Стоки, неподлежащи на освобождаване от акциз, следва да се зачертаят в клетка
5.
(2)

Обяснителни бележки
1. Този сертификат служи като удостоверение на лицензирания
складодържател за освобождаване от заплащане на акциз за пратки от стоки,
предназначени за правоимащи организации/лица, упоменати в Директива
2008/118/ЕО - чл. 12 (1). Следователно сертификат се издава за всеки
лицензиран складодържател. Лицензираният складодържател е длъжен освен
това да съхранява този сертификат в документацията си съгласно законовите
разпоредби, прилагани в неговата държава членка.
2. (а) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44
от 2011 г.) Общата спецификация на хартията, която трябва да се използва, е
указана в Официалния вестник на Европейската общност № С 164 от
01.07.1989 г. За всички екземпляри се използва бяла хартия с размери 210 мм х
297 мм с максимално отклонение за дължината минус 5 мм и плюс 8 мм.
Сертификатът за освобождаване от акциз се издава в 2 екземпляра:

- Екземпляр 1 се задържа от изпращача,
- Екземпляр 2 съпровожда акцизните стоки, за които е издаден
сертификатът.
(б) Всяко неизползвано пространство в клетка 5.В се зачертава така, че
да не са възможни допълнителни вписвания.
(в) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Документът трябва
да се попълни четливо и по незаличим начин. Не са разрешени изтривания и
поправки. Документът се попълва на език, признат от държавата членка
домакин.
(г) Ако описанието на стоките (клетка 5.В на сертификата) препраща към
документ за покупка, съставен на език, различен от разбираемия за
получаващата държава членка, организацията или лицето, на които е
разрешено освобождаване от акциз, трябва да приложи превод.
(д) От друга страна, ако сертификатът е съставен на език, неразбираем
за държавата членка на лицензирания складодържател, организацията или
лицето, на които е разрешено освобождаване от акциз, се задължава да
приложи превод на информацията, касаеща стоките в клетка 5.В.
(е) Разбираем език означава един от официално използваните езици в
държавата членка или всеки друг официален език на Общността, който
държавата членка декларира, че може да се използва за тази цел.
3. С декларацията, предвидена в клетка 3 на сертификата,
организацията или лицето, на които е разрешено освобождаване от акциз,
предоставя необходимата информация за разглеждане на искането за
освобождаване в получаващата държава членка.
4. Чрез заверяването в клетка 4 на сертификата организацията
потвърждава верността на данните в клетки 1 и 3 (а) на документа и
удостоверява, че лицето, което може да бъде освободено от акциз, е член на
нейния персонал.
5. (а) Препратката към документа за поръчка (клетка 5.В на
сертификата) трябва да съдържа поне датата и номера на поръчката.
Документът за поръчка трябва да съдържа всички елементи, посочени в клетка
5 на сертификата. В случай че сертификатът трябва да бъде заверен от
компетентния орган на получаващата държава членка, документът за поръчка
трябва също да бъде заверен.
(б) Посочването на акцизния номер на лицензирания складодържател
във вида, както е определен в чл. 15 (а), параграф 2 (а) от Директива
2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. е задължително.
(в) Валутите трябва да бъдат посочени посредством трибуквен код
съгласно международния стандарт ISODIS4127, установен от Международната
организация по стандартизация.
6. Горепосочената декларация от правоимащата организация или лице
трябва да бъде заверена в клетка 6 с печата на компетентния орган на
получаващата държава членка. Този орган може да даде одобрение
съгласувано с друг орган в неговата държава членка.
За да се опрости процедурата, компетентният орган може да разреши
на правоимащата организация да не подпечатва в случай на освобождаване за
служебно ползване. Организацията, която има право на освобождаване от
акциз, трябва да упомене това освобождаване от задължение в клетка 7 на
сертификата.

