Въведение
1.1.

Цел

Целта на документа е да опише начина на работа
функционалността на БАЦИС, отнасяща се до модул “e-АДД“.
1.2.

на

потребителите

с

Обхват

Документът възниква по време на изпълнение на фаза „Планиране” и се обновява и
поддържа през следващите фази и итерации на проекта.
Като завършен отчетен резултат се предaва на фаза „Изграждане”.
1.3.

Абревиатури, съкращения и дефиниции

Съкращения

Описание

БАЦИС

Българска акцизна централизирана информационна система

ЗАДС

Закона за акцизите и данъчните складове.

ППЗАДС

Правилник за прилагане на ЗАДС

КН

Комбинирана номенклатура

ИО

Икономически оператор

ИНЛС

Идентификационни номера за лицензиран складодържател.

ИНДС

Идентификационни номера за данъчен склад.

ЕИК

Единен идентификационен код на фирмата

МУ

Митническо учреждение

ЛС

Лицензен складодържател

ДС

Данъчен склад

ОАКП

Освободен от акциз краен потребител

МОД/МОВ

Малък обект за дестилиране/Малък обект за винопроизводство

ВРП

Временно регистриран получател

РП

Регистриран получател

РИ

Регистриран изпращач

МП

Малка пивоварна

ЦМУ

Централно митническо управление

ТМУ

Териториално митническо учреждение

МУ

Митническо учреждение

ФМ

Финансов модул

е-АД

Електронен административен документ

АЗ

Акцизно задължение

2.

е-АДД

Регистриран електронен акцизен данъчен документ е-АДД е документ издаван от
лицензиран складодържател или от регистрирано по ЗАДС лице, за удостоверяване
възникването на задължение за начисляване и заплащане на акциз. Документът се
попълва при възникване на задължение за начисляване на акциз непосредствено
преди напускане на стоката.
2.1.

Създаване

Въвеждане на е-АДД сеизвършва чрез избор на меню ЕАДД(1)/Създаване(2).

Системата зарежда форма завъвеждане на е-АДД, съдържаща таб меню е-АДД,
Данни за е-АДД, Данни за транспортиране.
За да бъде запазена информацията за е-АДД е необходимо да бъдат
попълнени задължителните полета.
•

е-АДД

При въвеждане на е-АДД първоначално се зарежда форма за въвеждане на данни.

Попълват се всички задължителни полета в жълто като полетата „Предназначение на
стоката“, полетата за адрес и вида на плащането се попълват чрез избор на
номенклатура от падащо меню. При некоректни данни полето е червено.

Отваря се екран за въвеждане на данни за е-АДД.

Попълват се задължителните полета:
• Данни за издател – ЕИК/БУЛСТАТ, Име
• Адрес за кореспонденция – Област, община, населено място (избор от падащо
меню, отварящосесдвойнокликване), пощенски код, улица
• Данни за получател – име
• Адрес за кореспонденция – Област, община, населено място (избор от падащо
меню, отварящосесдвойнокликване), пощенски код, улица
• Данни за транспортиране
Отваря се екран за въвеждане на данни за транспортиране.

При маркиране на чекбокса „Адреса на доставка и разтоварване е от ОТТГ/ВОЗГ“ се
попълва полето „място на разтоварване“ с номер на обекта от ОТТГ/ВОЗГ регистър.

•

Стока

Отваря се екран за попълване на данни и добавяне на стока.
Добавяне на нова стока става с натискане на бутон
таблицата. Отваря се нов ред, където се натиска
се нов екран.

в горния десен ъгъл на
за въвеждане на данни. Отваря

Попълват се празните полета:
- код по КН - избор от номенклатура от падащо меню. Възможно филтриране по
част от първите символи. Следизбор се филтрират кодовете на АП.
- код на АП- избор от номенклатура от падащо меню. Като подсказка към кода
на АП се показва описанието на код на АП от номенклатурата.
- търговско наименование- избор от номенклатура от падащо меню, отварящо се
с двойно кликване в поле "търговско наименование".
- мер.ед. по чл.28 – избор от падащо меню.
Запазва се с бутон „Запази“ или се отказва с бутон „Откажи“. Системата се връща в
таб „Стока“.
Редактиране на съдържанието на ред става след натискане на бутон
на запис става с натискане на бутон
.

. Изтриване

След като вече е запазен е-АДД може да бъде модифициран или издаден. При
натискане на бутона „Подаване на ЕАДД“ полето с входящ номер светва в червено,
предупреждаващо, че ппърво документът трябва да бъде подписан.

След натискане на бутона „Подпиши“ се зарежда екран, искащ пин код а
електронния подпис.

След подписване се избира бутон „Запази“.
Вече подписаният и запазен документ изглежда по следния начин:

•

Приложение 14а

Приложение 14а се издава в случаите, когато от ДС се освобождават за потребление
енергийни продукти, обложени със ставка по чл.33 ал.1 от ЗАДС т. нар. маркирани
горива.

Попълване на Приложение 14 а става с натискане на бутон
таблицата. Отваря се нов ред, където се натиска
се нов екран.

в горния десен ъгъл на

за въвеждане на данни. Отваря

Попълват се всички необходими данни. Запазването става чрез
принтиране -

, изтриване -

и

.

2.3. Анулиране
При натискане на бутон „Искане за анулиране“ се зарежда допълнителен таб
„Анулиране на е-АДД“.

При подаване на искане за анулиране статусът на документа се сменя и преминава в
статус „Искане за анулиране“. Когато митнически служител започне работа по него,
документът преминава в статус „В процес на обработка“.

Преди запазване на документа отново трябва да се подпише с електронен подпис
чрез бутон „Подпиши“ и въвеждането на пин код на подписа.

