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А1 Облагане на тютюневите изделия
Данъчното облагане върху тютюневите изделия по света играе все по-важна роля за
генерирането на бюджетни приходи и съответно финансирането на различни публични
политики2. През последните две десетилетия се наблюдава тенденция към покачване
на данъчната тежест върху тютюневите изделия и особено върху цигарите, като водеща
роля в това отношение играе Европейският съюз (ЕС). В световен план около 50% от
цената на цигарите е данъчна тежест3, а в Европейският съюз този дял достига средно
около 80% от крайната цена на цигарите4.
В настоящия анализ ще се фокусираме в голяма степен върху облагането на цигарите,
тъй като именно цигарите заемат 90% от пазара на тютюневи изделия в света5 и
генерират огромната част от публичните приходи – през 2015 г. в рамките на ЕС
приходите от акцизи върху цигарите са представлявали 90% от общите акцизни
приходи върху тютюневите изделия6. Конкретно в рамките на ЕС данъчната тежест
върху тютюневите изделия се формира както от акцизите, така и от наложения данък
върху добавената стойност (ДДС). Тук напълно естествено ще се концентрираме върху
акцизите, тъй като именно те са специфичният или иначе казано, отличителният данък
върху тютюневите изделия и налагат по-голямата тежест – над 60% от крайната цена на
цигарите в ЕС се формира именно от акцизите7.
От гледна точка на облагането с акцизи на цигарите е важно да се разграничат две
понятия – номинално ниво на акцизите (excise yield), което е абсолютната стойност на
акцизната тежест в цената на кутия цигари, и акцизна тежест (excise tax incidence),
което е делът на всички акцизни данъци в цената на кутия цигари. През последните
години фокусът пада почти изцяло върху номиналното ниво на акцизите, тъй като
именно това е инструментът както за покачване на цените на тютюневите изделия и
конкретно на цигарите, така и за по-точното планиране на данъчните приходи от
страна на публичните власти. В рамките на Европейския съюз се налагат правила и за
двете категории, като общите процеси по догонване на облагането от страни като
България са доминирани от поставянето на високи цели по отношение на номиналната
акцизна тежест върху цигарите.
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Акцизното облагане върху тютюневите изделия и конкретно върху цигарите
традиционно се състои от два компонента – специфичен акциз, който е акцизна тежест
в абсолютна стойност на база количество тютюн/цигари, и адвалорен или
пропорционален акциз, който е дял от крайната цена и съответно зависи от ценовите
равнища и стратегиите на отделните компании. Повечето западни страни прилагат
микс от тези два компонента в облагането на цигарите, като смесената структура на
акциза и конкретно случаите на доминиращ специфичен компонент води до найвисоки нива на данъчна тежест върху цигарите в световен план8. Наблюдава се и
тенденция все повече да се залага на специфичния акциз, тъй като с него по-лесно се
постигат политическите цели за поскъпване на цигарите и сигурни приходи в бюджета
поради независимостта на този компонент от продажната цена на цигарите. В
Европейския съюз по правило се прилага смесена структура, която варира значително
между отделните страни. Тенденциите на промени в акцизната структура в страните от
ЕС от последните години обаче са предимно в посока на повишаване ролята на
специфичния компонент.
Примерът с Европейския съюз е интересен, тъй като тук говорим и за хармонизиране
на акцизните политики спрямо тютюневите изделия. Хармонизирането може да
доведе до ползи от гледна точка на уеднаквяване на режими, но също така може да
предизвика негативни ефекти от твърде бързото догонване на акцизните нива в победните страни. Негативите са свързани основно с рязката промяна на цените и
достъпността (спрямо покупателната възможност) на легалните тютюневи продукти. В
този аспект особено интересен е конкретно случаят на България, както и на други от
новите страни-членки на ЕС.

А2. Теоретични коментари
Облагането с акциз на тютюневите изделия е политика, която преследва
многопластови цели. Някъде в основата на тази политика стои на практика не
икономическа цел – намаляване на потреблението на тютюневи изделия. Този тип
съображения ще наричаме най-общо „здравни” (health objective), тъй като те се
базират на схващането, че даден продукт е вреден за здравето и съответно неговата
консумация трябва да се ограничи. Този тип политика може да се разглежда като
наказание за определен тип потребителско поведение или като създаването на
негативни стимули за ограничаване на вредни навици.
Генерирането на данъчни приходи, които често се ползват за социални и здравни
програми, също е изключително важен момент в акцизното облагане на тютюневите
изделия. В този смисъл подобна политика преследва и „данъчна” цел (revenue
objective). Приходите от облагане на тютюневи изделия играят все по-значима роля в
публичните финанси в световен мащаб – акцизното облагане на тютюневите изделия в
8
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ЕС например носи приходи в рамките на 80-85 млрд. евро годишно9 и можем спокойно
да твърдим, че данъчната цел вече стои на равни начала с чисто здравната такава.
Публичните политики се опитват да балансират между двете цели, като от една страна
целят да намалят потреблението на тютюневи изделия, а от друга – да генерират
повече приходи в хазната. В търсенето на баланс между тези две цели се крият
множество подводни камъни, които са се проявявали неведнъж в световната практика,
в т.ч. и в България. На практика, провеждането на една недалновидната политика може
да подкопае постигането и на двете цели при проявлението на т. нар. непреднамерени
негативни последствия.
Концепцията за непреднамерените последствия, днес популярна и като закон за
непреднамерените последствия (law of unintended consequences), датира под различна
форма още от времето на Джон Лок10 (17-ти век) и Адам Смит11 (18-ти век). През 20-ти
век тезата е популяризирана от американския социолог Робърт Мъртън в неговия труд
„The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action”12 (1936). Пренесена в нашата
дискусия за облагането на тютюневите изделия, тази концепция гласи, че добрите
намерения сами по себе си не означават добър резултат. Недалновидната публична
политика, била тя и с добри намерения, може да бъде катастрофална.
Френският икономист Фредерик Бастиа още през 19-ти век13 описва брилянтно този
феномен. Всяка политика има своите видими и невидими (с просто око) резултати,
които понякога излизат извън обхвата на това, което първоначално е било планирано.
Ако приложим мисленето на Бастиа към нашия фокус тук, то свръх-облагането на
тютюневите изделия на пръв поглед изглежда, че лесно решава проблема с
потреблението на такива продукти, правейки ги твърде скъпи, но появата на огромен
незаконен пазар може да подкопае всякакви здравни и данъчни цели.
Икономистът Джагдиш Бхагуати е известен със своята работа върху оптимизацията на
икономическата политика, вземайки под внимание неикономически цели. В своето
произведение “The Generalized Theory of Distortions and Welfare”14 (1969) Бхагуати
9
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показва, че могат да се ползват различни икономически инструменти за постигането на
неикономически цели, но всички имат и своите негативни ефекти, на практика
изкривявайки пазара. Бхагуати изследва различни политики като облагане на
производството, налагане на високи тарифи при търговията и облагане на
потреблението и показва, че при повечето политики негативните последици са твърде
големи. Като оптимална политика за да се намали потреблението на дадена стока той
посочва облагането на потреблението, тоест на въпросното нежелано поведение – в
нашия случай чрез налагането на акциз върху тютюневите изделия.
В теорията на данъчното облагане на тютюневите изделия често се използва и т. нар.
„Правило на Рамзи”, което касае минимизирането на свръхданъчното бреме или
погледнато под друг ъгъл – оптималното данъчно облагане на различните стоки15. Найобщо казано правилото на Рамзи гласи, че облагането на дадена стока трябва да е
обратнопропорционално на еластичността на търсенето, тоест ако търсенето е с ниска
еластичност, то стоката подлежи на по-високо облагане. Именно това правило задава
рамката на тежкото акцизно облагане на тютюневите изделия.
Теоретичната рамка на облагането на тютюневите изделия до голяма степен стига до
въпроса до каква степен данъчното облагане върху потреблението на тези стоки ще
има ефект върху поведението на потребителите. Широко дискутирана е темата за
еластичността на търсенето на тютюневи изделия. Общото схващане, че търсенето на
тютюневите изделия и конкретно цигарите е относително нееластично към цената в
голяма степен предопределя съвременните политики за облагане на тези продукти16.
Относителната нееластичност най-общо означава, че покачването на цената на дадена
стока с определен процент води до относително по-малък или дори никакъв спад в
нейното потребление. С други думи, конкретно при цигарите покачването на акциза и
съответно на цената би следвало да доведе до повече приходи в бюджета –
потреблението ще спадне, но в по-малка степен отколкото се е покачила цената. Това
обяснява и защо налагането на акцизи върху цигарите от политика, която цели да
ограничи потреблението, все повече се разглежда и като политика за повишаване на
данъчните приходи – фокусът често е върху данъчната, а не върху здравната цел.
Картината обаче се променя тогава, когато говорим конкретно за еластичност на
търсенето на легални цигари. Практиката по света показва, че рязкото покачване на
цените на легалните цигари (поради по-висок акциз) почти винаги води до търсене на
по-евтини алтернативи – най-често незаконни продукти. Този феномен не просто не
постига здравните цели – потреблението се пренасочва към незаконни продукти със
занижен или никакъв контрол по качеството, но и накърнява сериозно и данъчната
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цел, тъй като приходите за публичните власти спадат17. Проявлението на тези
негативни ефекти зависи от множество фактори – било то профила на страната (в победните еластичността е по-висока), начина на покачване на цените (дали има данъчен
шок) или достъпността на незаконните продукти (поради географски особености,
неработещи институции и т.н.). В началото коментирахме колко е важно да се намери
баланс между двете основни цели (здравна и данъчна) и именно този пример показва,
че една недалновидна политика може да накърни и двете – без реално да намали
потреблението (стимулирайки растежа на нелегалния пазар), тя може да свие
данъчните приходи за сметка на финансиране на криминално поведение чрез
печалбата от контрабанда.
Известният икономист Артър Лафер разглежда в детайли тези въпроси в своята
наскоро публикувана книга „Handbook of Tobacco Taxation and Practice”18 (2014). В нея
той представя една завършена визия за облагането на тютюневите изделия, стъпвайки
върху общата рамка на известната „крива на Лафер”, която отдавна се прилага в пошироката сфера на фискалната политика. Кривата на Лафер описва връзката между
нива на облагане и данъчни приходи и най-общо илюстрира тези нива на облагане, при
които данъците стават толкова високи, че на практика приходите започват да спадат.
Това той нарича забранителната зона (prohibitive range) или зоната на спад на
приходите по кривата (revenue-declining area of the curve).
Артър Лафер ясно показва, че ако данъчната политика спрямо цигарите не е
далновидна и данъчната тежест премине в забранителната част на кривата, то това
може да предизвика множество негативни ефекти, които дори отиват отвъд загубата на
приходи за бюджета. Незаконната търговия подкопава и здравната цел, води до ръст
на организирана криминална дейност и провокира корупция.

Дискусията за еластичността на търсенето
Еластичността на търсенето на тютюневи изделия и конкретно на цигари е тема, която
от години предизвиква интерес. Еластичността на търсенето на практика разкрива с
колко би се свило потреблението на даден продукт (в случая цигари) при определено
покачване на цената19. Относителната нееластичност (резултат между -1 и 0) означава,
че покачването на цената на цигарите ще доведе до по-малък по мащаб спад в
потреблението. Обратно, относително високата еластичност (стойност, по-малка от -1)
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Research Institute (2014)
19

Еластичността на търсенето се получава като се раздели промяната в търсеното количество върху
промяната в цената. Тъй като двете са в обратна зависимост – покачване на цената (положителна
стойност) води до спад в потреблението (отрицателна стойност), то еластичността на търсенето по
принцип е отрицателно число. Последното често води до объркване в коректното цитиране на
еластичностите.

6

означава, че покачването на цената води до чувствителна промяна на потребителското
поведение и съответно по-голяма по мащаб промяна в търсенето на цигари.
Дебатът за еластичността на търсенето на тютюневи изделия е важен, тъй като именно
от тази чувствителност на потреблението към цените зависи успеха на акцизната
политика, т.е. дали и до каква степен тя ще постигне своите данъчни и здравни цели.
Повечето изследвания20 показват еластичност на търсенето на цигари в рамките между
-0,3 до -0,5, което означава, че покачването на цената на цигарите води до по-малък по
мащаб спад в потреблението – в случая покачване на цената на цигарите със 100% би
довело до спад в потреблението от 30% до 50%. С други думи общата теория казва, че
най-вероятно можеш да вдигнеш акцизите върху цигарите (и съответно цената) и да
постигнеш както данъчни цели (повече приходи), така и здравни цели (по-ниско
потребление). Опитът от последните години показва, че именно тази рамка
предопределя голяма част от акцизните политики върху тютюневите изделия по света.
Въпреки това някои фактори не бива да се пропускат. Първо, за конкретни страни,
групи потребители и времеви периоди еластичността на търсенето на тютюневи
изделия може да се окаже чувствително по-висока. Всички дълбочинни изследвания
показват21, че има големи разлики в еластичността на търсенето по групи потребители
и съответно – по ценови категории на изделията, като в общия случай при хората с пониски доходи се наблюдава по-висока относителна еластичност. Това означава, че
дори на пазар, който се разглежда като нееластичен по отношение на пазарите, има
групи, чието поведение може да бъде силно повлияно от промени в цената. Тези групи
са и най-рискови за формиране на търсене на по-евтини заместители, в т.ч. незаконни
тютюневи изделия.
Такъв е случаят и с България, като единственото налично и цитирано изследване по
темата22 дава средна еластичност от -0,8 у нас, която е значително по-високо спрямо
цитираните средни стойности по-горе. Нещо повече, разбивката показва, че
еластичността при населението с високи доходи в страната е -0,52 (т.е. близка до
цитираните средни стойности), докато при тези с ниски доходи тя е -1,33, което вече
влиза в дефиницията на относително висока еластичност на потреблението, тоест
търсене, което е силно зависимо от цената.
На следващо място важен момент в литературата, отбелязан и от Артър Лафер, е че
дебатът за еластичността на търсенето не може да бъде заключен само в рамките на
легалния пазар на цигари. Всъщност групи с по-високо еластично търсене са склонни
при едно увеличение на цената (поради данъчен шок) не просто да намалят
20

Виж WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration, World Health Organization (2011)

21

Виж Arthur B. Laffer, Handbook of Tobacco Taxation: Theory and Practice, The Laffer Center at the Pacific
Research Institute (2014)
22

Виж Sayginsoy, Yurekli, de Beyer, Cigarette Demand, Taxation, and the Poor. A Case Study of Bulgaria,
Health, Nutrition and Population Discussion Papers, World Bank and World Health Organization (2002)
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потреблението си, а да преминат към по-евтини алтернативи – предимно незаконни
цигари, но и по-евтини законни заместители като тютюн за ръчно свиване (fine-cut
smoking tobacco). В този доклад ще покажем, че и двете реакции се наблюдават в
България при резките скокове на цената на цигарите – ръст на незаконната търговия и
разрастване на пазара на тютюн за свиване с много високи стойности на незаконен
насипен тютюн (bulk tobacco).
От значение, разбира се, са и дългосрочните ефекти върху търсенето на цигари и поевтини заместители. Не докрай изследвани, в т.ч. за България, са ефектите от
постепенното нормализиране на пазара, тоест дали негативните ефекти са устойчиви
или се размиват през годините – например след постепенно „отърсване” от данъчния
шок. Това отваря и дебата доколко негативните ефекти се дължат на повишеното
облагане и доколко на това, че то е направено твърде рязко и съответно шоково за
пазара. Тези въпроси ще бъдат засегнати в настоящето изследване, но в по-голяма
дълбочина ще бъдат развити в последващ доклад, който ще бъде фокусиран именно
върху тези процеси.

А3. Обзор на незаконната търговия на тютюневи изделия по света
Общите оценки за пазара на тютюневи изделия в светa са в рамките на близо 800 млрд.
долара, като над 90% от този пазар е в цигарите – продадените цигари са около 6 000
милиарда къса на година23. В България потреблението на тютюневи изделия също е
фокусирано в цигарите, като през последните години пазарът на цигари е за около 3
млрд. лв., а продадените цигари са около 13 млрд. къса на година24.
Данъчната тежест върху цигарите варира от 15-20% в някои страни от развиващия се
свят до над 80% в други – предимно в развитите страни, но не само. В развитите
държави данъчната тежест е твърдо над 50-60% от цената, като Европейският съюз
задава темпото през последните години. В много страни в ЕС данъчната тежест достига
над 80%, в т.ч. в България. Данъчното облагане на цигарите носи и огромни ползи за
бюджетите, като публичните приходи в света са в рамките на 390 млрд. лв., тоест около
половината от глобалния пазар на тютюневи изделия.
Тази комбинация от мащабен пазар и свръх-облагане на продуктите създава огромен
потенциал за незаконна търговия. Неплащането на данъци, които могат да формират
над 80% от цената, дава огромно предимство за пласиране на продуктите на по-ниска
от пазарната цена и генериране на огромна печалба, която е в пъти по-голяма спрямо
тази в легалната търговия. В световен план незаконните цигари са около 482 млрд.

23

Виж Industry Value Chain, Philip Morris International

24

Оценката за пазара е на база данните от Industry Value Chain, Philip Morris International. Данните за
продадените късове са на Агенция „Митници” и са дадени подробно в приложение.
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къса, което означава, че незаконната търговия е около 8% от легалния пазар25. Подобни
са и нивата в рамките на Европа.
Различни са видовете незаконна търговия, които се наблюдават на пазара на тютюневи
изделия. Можем да поставим незаконните цигари в поне три групи:


Контрабанда (contraband) – това са законно произведени цигари, които се
внасят и разпространяват незаконно на местния пазар. Тези цигари могат да
идват от страни с по-ниски акцизи (съответно цени) или да бъдат уж
предназначени за износ и съответно да са без платен акциз (в т.ч. duty free);



Фалшификати (counterfeit) – незаконни цигари без платен акциз, които
наподобяват легални марки и вкарват потребителя в заблуда;



Незаконни бели (illicit whites) – също незаконни цигари, които нямат аналог на
легалния пазар. Тези цигари си имат собствени брандове и са създадени
единствено за незаконна търговия.

Разбира се, в някои случаи може да се говори дори за „небрандирани” цигари, които са
напълно незаконно произведени и се разпространяват например в найлон. Подобни
небрандирани продукти има често и на пазара на тютюн за свиване, като тук се
употребява терминът „насипен тютюн” – нарязан тютюн, опакован в пликове без
етикет, който се разпространява извън законните места за продажба.
Класическото разбиране за контрабанда и незаконна търговия често се гради върху
схващането за външна търговия, тоест транспортиране на тютюневи изделия през
граница. Това се случва, при това за всички видове незаконни тютюневи продукти, но
то не изчерпва темата. Възможна е и изцяло вътрешна незаконна търговия, когато
местен тютюн (т. нар. насипен тютюн) се разпространява на пазара, както и когато
незаконните цигари (особено illicit whites или цигари, етикетирани като продукти за
duty-free пазар) се произвеждат в рамките на държавата.
Водещите рискове за наличие на нелегална търговия са ясни: 1) високи данъци, които
дават стимул да се печели от незаконната търговия; 2) ниски доходи и произтичащия
оттук проблем с достъпността за потребителите, които създават търсене на по-евтини
алтернативи; 3) наличие на суровина и фабрики, което потенциално позволява на
местни играчи да работят на нелегалния пазар; 4) слаби институции и корупция по
високите етажи на властта, които създават условия за развитие на организирани
престъпни групи; 5) близост до пазари с по-евтини цигари и нелегални канали.
Тези фактори работят в различни комбинации, но в общия случай увеличават риска от
незаконна търговия. В България всички те са налични, което обуславя и чисто
изследователския интерес към нелегалната търговия в страната. Фактът, че България е
25

Виж Industry Value Chain, Philip Morris International
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външна граница на ЕС прави страната рискова и от гледна точка на общия европейски
пазар – съществува естествен стимул за движение на акцизни продукти в рамките на
единния пазар от по-бедни към по-богати страни.

А4. Измерване на нелегалната търговия
Изследването на незаконната търговия с тютюневи изделия по света е почти изцяло
фокусирано върху цигарите – в рамките на ЕС те държат над 90% от пазара и са
отговорни за над 90% от публичните приходи от акцизи върху тютюневите изделия.
Докато работата на контролните органи обхваща всички продукти – в т.ч. тютюн за
свиване и дори наргилета, то последователното и дългосрочно изследване на
тенденциите в незаконната търговия се прави само за традиционните цигари.
Оценки за незаконния пазар могат да се направят по различни начини. Така например
могат да се ползват данни за глобалната търговия, които да откроят разлики между
износ и внос на тютюневи изделия. Освен това могат да се правят допитвания до
експерти или да се правят проучвания на потребителските навици и резултатите да се
сравняват с официално потребените количества и приходите от акцизи. Тези подходи
са възможни, но най-често се ползват други, много по-точни методологии.
Спецификата на цигарения продукт, а именно кутията с отличителни черти (и често
облепена с акцизен бандерол), позволява много дълбочинни от методологическа
гледна точка изследвания. Два са основните начини да се оценява делът на
незаконната търговия при цигарите:
1. Размяна на кутии – при този механизъм хора, които работят на терен,
осъществяват контакт с пушачи и им предлагат да разменят тяхната кутия цигари
с нова такава. Пушачът има изгода и не поема особен риск, което позволява
тези размени да се случват. Вече получената от пушача кутия се изследва на
база отличителни знаци – има ли бандерол, за кой пазар е предназначена и т.н.
Провежда се и интервю с конкретния потребител, което също носи полезна
информация;
2. Анализ на празните кутии (empty packs survey) – при този механизъм хората,
които работят на терен, проверяват определени пространства (например
различни улици) в отделни населени места и събират всички цигарени опаковки
от тях. Отново се преглеждат отличителните знаци на кутиите и се правят
съответните заключения.
Двата подхода на практика дават данни за количеството цигари, които не са
предназначени за местния пазар. Тук влизат всички изделия, които са част от
незаконната търговия, но също така и някои законно произведени цигари в други
страни, които са внесени (при пътувания) и потребени също законно в страната на
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изследването26. Така събраните опаковки могат сравнително лесно да се разпределят
както по обща класификация на незаконните продукти – фалшификати, контрабанда и
незаконни бели, така и при наличие на отличителни знаци по произход, производители
и марки.
И двата подхода дават много солидна информация за състоянието на незаконния
пазар, макар да срещат и някои ограничения. При първия подход цялата извадка е
зависима от съгласилите се да участват (да направят размяна) пушачи. При втория
подход самите пушачи не са намесени (те вече са хвърлили опаковките в боклука или
на улицата), но самите пространства на изследването подлежат на някаква форма на
външен контрол. Методът също има своите ограничения и заради липсата на достъп до
частни домове и работни пространства.
Така или иначе, в България се прилага вторият модел – събиране и анализ на празните
кутии, като това проучване се финансира от големите компании в сектора и се прави
редовно от 2007 г. насам27. От 2010 г. проучването на празните опаковки у нас започна
да се прави два пъти в годината (всяко второ и четвърто тримесечие). Към момента на
повечето пазари в ЕС проучването се прави така – второ и четвърто тримесечие всяка
година, но например в Германия традиционно се прави всяко тримесечие.
Данните от отделните проучвания на празните опаковки в страните от ЕС се използват и
за ежегодния доклад „Project Sun: A Study of the Illicit Cigarette Market in the European
Union, Norway and Switzerland“28 на KPMG LLP. Докладът Project Sun не стъпва само и
единствено на проучванията на празните опаковки в страните. Цигарените компании
също попълват определени въпросници, както най-вероятно и публичните институции,
което допълва картината. Данните на доклада Project Sun дават обобщена годишна
оценка и затова често леко се различават спрямо данните от отделните проучвания по
конкретни тримесечия на празните опаковки.
Такъв е случаят и с България – докладът Project Sun обобщава годишните данни, като
често оценките не са просто средната стойност от двете полеви проучвания през
второто и четвъртото тримесечие на годината. Това е важно, тъй като в настоящия
доклад за описанието на общата картина и процеси ще използваме данни от доклада

26

Това уточнение е важно, но следва да се има предвид, че този тип продукти обикновено са много
малък дял и не изкривяват значително оценките за незаконната търговия.
27

„Инициативата за борба с незаконната търговия“ стартира през 2010 г. В нея участват Бритиш
Американ Табако ЕООД, Булгартабак Холдинг АД, Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД,
Импириъл Табако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД , като нейна основна цел е да
подпомага правоприлагащите органи в България в борбата срещу незаконната търговия с цигари чрез
обмен на данни и други дейности. Проучването се възлага на независима изследователска агенция от 5те тютюневи компании, които са част от инициативата и се осъществява ежегодно за последните 10
години по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 20 големи града.
28

Виж KPMG, Project Sun: A Study of the Illicit Cigarettes Market in the European Union, Norway and
Switzerland (2017 edition). Накратко в текста е ползвано като „доклада Project Sun”.
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Project Sun, а в частта конкретно за незаконната търговия у нас, в т.ч. различни
разбивки на незаконния пазар, ще ползваме детайлните резултати от двете проучвания
на празните опаковки в рамките на годината.

А5. Негативните ефекти
Потенциалните негативи от една грешна акцизна политика по отношение на
тютюневите изделия не са за пренебрегване. Пренатягането на тежестта на акциза
върху тютюневите изделия, което води до трайно покачване на цените на продуктите,
както и резките промени – т. нар. данъчен шок, могат да имат сериозни последици
върху легалния пазар и да насочат финансови потоци към незаконни алтернативи.
При провеждането на акцизна политика спрямо тютюневите изделия трябва да се
вземат под внимание фактори като потребителски нагласи, еластичност на търсенето и
платежоспособност на потребителите. Пренебрегването на тези фактори може да
доведе до множество негативни ефекти:


Загуба на данъчни приходи – рязкото покачване на облагането може да ни
изпрати в забранителната част от кривата на Лафер, което да доведе до пониски приходи. Подобни примери в световната практика има много, в т.ч.
България от 2010 г.;



Ръст на незаконната търговия – макар незаконната търговия да зависи от много
фактори, в т.ч. работа на контролните органи, факт е, че всеки данъчен шок води
до огромен ръст на незаконната търговия. Това не просто подкопава здравната
цел на политиката, но и осигурява финансиране на организираната престъпност
и каналите за корупция;



Разбиване на легалния пазар и финансиране на криминални групи – данъчният
шок води до срив на легалния пазар за сметка на незаконните алтернативи.
Наличието на политически риск, тоест възможността за рязка промяна в
акцизната структура в опит да се облагодетелства един или друг ценови
сегмент, може също да повлияе негативно на свободната конкуренция на
пазара и в крайна сметка отново да бъдат подкопани общите фискални и
здравни цели.

Всички тези негативни ефекти бяха наблюдавани в различна степен в България в
годините след членството в ЕС и особено при данъчния шок от 2010 г. Успокоението на
акцизната политика след 2010 г. и липсата на нови данъчни шокове не означава, че
темата следва да бъде забравена. Напротив, размерите не незаконния пазар и към
момента не са за пренебрегване, а дебатът за бъдещата акцизна политика спрямо
тютюневите изделия е отворен и на европейско ниво. Опитът на България в това
отношение е повече от ценен.
12

А6. Световните примери за данъчни шокове
В този доклад ще разгледаме в детайли ефектите от провежданата акцизна политика
спрямо тютюневите изделия у нас и конкретно ефектите от данъчния шок в България от
2010 г. Този случай, макар и изключително тежък, съвсем не е единственият в
световната практика. Напротив, глобалната карта изобилства от подобни примери, като
всички показват грешките на недалновидните данъчни политики и проявлението на
негативните ефекти, описани по-горе.
Организацията International Tax & Investment Center (ITIC) прави детайлен преглед на
лоши примери за акцизна политика спрямо тютюневите изделия в някои от найразвитите страни в света29. Във Великобритания например в периода 1992-2012
номиналната тежест на акцизите в кутия цигари скача с 121% (от 2,09 до 4,62 паунда на
кутия), докато приходите от акцизи върху цигарите се свиват с 6% (от 9,14 млрд. паунда
до 8,59 млрд. паунда). В същия период употребата на цигари във Великобритания се е
свила незначително, а разпространението на незаконни продукти подкопава
постигането както на данъчната, така и на здравната цели.
Подобно развитие се посочва и в Германия, където в периода 2002-2012 г. има ръст на
номиналната тежест на акцизите в кутия цигари с 34% (от 2,18 на 2,92 евро на кутия) и
спад с 13% на приходите (от 16,2 млрд. евро до 14,14 млрд. евро). Стабилното
покачване на акцизите в периода 2002-2006 г. води до значителен ръст на незаконната
търговия, която достига до 20% от потреблението на цигари в Германия. Интересно е,
че в края на разглеждания период, тоест към 2012 г., незаконната търговия е
концентрирана в бившата Източна Германия (44,2% дял на незаконния пазар), където
доходите са значително по-ниски, докато в бивша Западна Германия нивата са
чувствително по-приемливи (13,7% дял на незаконния пазар).
Артър Лафер също разглежда много примери за неуспешна акцизна политика спрямо
тютюневите изделия от последните 10-20 години. Описани са случаите в Швеция
(1997), Гърция (2010-2011), Ирландия (2000-2003 и 2006-2009), Сингапур (2000-2005),
Филипините (2013), както и новите-страни членки на ЕС. Последните са най-релевантни
към случая в България. Лафер също обръща специално внимание на новите-страни
членки на ЕС, описвайки рязък спад в достъпността на цигарите – поради
изпреварваща данъчна хармонизация спрямо догонването на доходите, което във
всеки един случай е довело до покачване на незаконната търговия на тютюневи
изделия. През 2010 г. делът на незаконния пазар на цигари в някои от тези страни беше
достигнал рекордни нива – над 40% в Латвия и Литва, над 30% в България и около 20%
в Румъния.
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Виж International Tax & Investment Center, Global “Best Practice” in Tobacco Tax Policy: Insight from Tax
Practitioners Around the World (2013)
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Един от най-тежките примери е Литва, която стана член на ЕС през 2004 г. и имаше за
цел да постигне минималните акцизни нива в ЕС (64 евро на 1000 цигари) до 2010 г., по
подобие на България. В периода 2008-2010 г. Литва увеличи акцизите върху цигарите с
по 30% на година, което удвои цената на цигарите (2010 спрямо 2007 г.). Резултатът
беше ръст на незаконната търговия до 40% през 2010 г. и спад на приходите от акцизи
върху цигарите с 20% през 2010 г. спрямо приходите от 2009 г.
Подобен пример можем да вземем и от страни с традиционно високи нива на
облагане. Ирландия е страната най-високо облагане на цигарите в ЕС. През 2011 г.
беше направен извод30, че допълнителното покачване на акциза върху цигарите вече
не може да носи комбинирани ползи върху здравето и данъчните приходи, тоест
здравната и данъчната цели са подкопани от преливането на обложено потребление
към необложено такова – разбирай ръст на незаконния пазар.
Прегледът на световната практика от ITIC завършва с извода, че представените
примери „ясно демонстрират дестабилизиращия ефект от рязкото покачване на
акцизите върху цигарите върху легалния пазар”. Потвърждава се тезата, че
създаването
на
благоприятни
предпоставки
през
контрабандистите
и
фалшификаторите могат да доведат до ръст на незаконния пазар и реално спад в
приходите. В този дух са и изводите на Артър Лафер, който конкретно разглежда и
новите страни-членки на ЕС.

А7. Какви са добрите практики
За да бъде една данъчна политика по отношение на тютюневите изделия успешна,
трябва да се следват няколко основни правила. Артър Лафер предлага някои
универсални решения в своята „Handbook of Tobacco Taxation: Theory and Practice”:
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На първо място е важно да има ясни и прецизни дефиниции на тютюневите
изделия, който са в крак с промените на пазара и навлизането на нови
продукти. Това условие в рамките на ЕС се покрива от Директивата за тютюнево
изделия (Директива 2014/40/EC), която задава основната рамка. Последният
пример в тази посока беше ясното дефиниране на иновативните тютюневи
изделия и постепенното им включване в акцизните рамки на страните-членки31;



На следващо място е ключово да има работеща и проста акцизна структура,
която да осигури стабилност и предвидимост на пазара, в т.ч. на данъчните
приходи. Лафер многократно посочва глобалната тенденция към опростяване
на акцизната структура, както и към засилване на специфичния елемент –
последното е видимо като посока и от практиката в рамките на ЕС;

Виж Reidy & Walsh, Economics of Tobacco: Modeling the Market for Cigarettes in Ireland (2011)
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Виж ИПИ, Анализ на действащата регулация на тютюневи изделия с цел идентифициране на празноти
в акцизното законодателство във връзка с новата категория нагреваеми тютюневи изделия (2017)
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Трябва да се установи и правилното ниво на акцизно облагане, като се избегнат
потенциалните негативни ефекти от твърде високото облагане. Именно тук е
важна дискусията за еластичността на търсенето и достъпността на тютюневите
изделия спрямо покупателната способност на гражданите. Твърде високото
облагане – в забранителната зона на кривата на Лафер, или твърде бързото
повишаване на акцизите – т. нар. данъчен шок, водят до тежки негативни
ефекти и опорочаване както на данъчната, така и на здравната цел;



На последно място Лафер посочва добрата работа на администрацията, която
следва да осигури висока събираемост на приходите и да бори незаконната
търговия. Опитът на България също показва, че има периоди, когато при на
практика непроменени акцизи и съответно стабилни цени на тютюневите
изделия, по-добрият контрол може да даде много добри резултати.

Много от тези препоръки съвпадат и с основните изводи от прегледа на различните
практики по света в анализите на ITIC32. Големият фокус безспорно попада в отчитането
на покупателната способност и избягването на евентуален данъчен шок. Това означава
ясен план за покачването на акцизите, особено при наличието на такава
наднационална цел, какъвто е случаят с ЕС, и градивен подход към постигането на тази
цел. Осигуряването на предвидимост на акцизната политика може да бъде постигнато
чрез приемането на т. нар. акцизен календар. Опитът показва, че акцизният календар
следва да има поне средносрочен хоризонт (минимум 3 години) и да бъде разписан в
нормативен акт. Важни са и механизмите за оценка на въздействието от законодателни
промени, които могат да ограничат популистки промени в акцизния календар –
подобни се случиха в България (2016 г.), но са наблюдавани през годините и в други
страни.
На последно място не бива да се пропуска и данъчният суверенитет, като тази тема е
особено актуална в рамките на ЕС, където се задава обща наднационална рамка на
акцизното облагане върху тютюневите изделия. Макар общите правила, в т.ч.
дефинициите на изделията и рамката за акцизната структура, да имат своите позитивни
ефекти в рамките на общия пазар, то силовото търсене на сближаване в акцизната
тежест върху тютюневите изделия чрез покачване на минималния акциз е много
рисково и води до проблеми в страните, които догонват – това са предимно новите
страни членки. Достъпността на тютюневите изделия и покупателната способност в
различните страни следва да играят водеща роля при всяка политика по
хармонизиране.

32

Виж International Tax & Investment Center, Global “Best Practice” in Tobacco Tax Policy: Insight from Tax

Practitioners Around the World (2013) & International Tax & Investment Center, A Review of the WHO
Technical Manual on Tobacco Tax Administration: One Size Does Not Fit All (2011)
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Б1. Акцизната политика и нейната рамка в Европа
Налагането на акциз върху тютюневите изделия в рамките на ЕС следва строго
дефинирани правила, описани в Директивата относно структурата и ставките на акциза
върху обработен тютюн (Директива 2011/64/EС33). Структурата на акциза при цигарите
е съставена от два компонента – специфичен и пропорционален (адвалорен).
Специфичният се налага като конкретна сума върху 1000 къса цигари, тоест той не
зависи от цената на цигарите. Пропорционалният елемент се налага като процент от
крайната цена.
Две са основните правила в директивата, които задават рамката на акциза към
момента (2017 г.):


Акцизът да е поне 90 евро на 1000 къса цигари – това е минимална акцизна
тежест, която трябва да бъде постигната независимо от структурата на акциза;



Акцизната тежест да е поне 60% от средно претеглената цена на дребно.

Тези две правила гарантират, че 1) поне 60% от цената на цигарите ще бъде акциз и 2)
минималната номинална тежест на акцизите ще бъде поне 90 евро на 1000 къса. В
предходната версия на Директивата относно структурата и ставките на акцизите,
прилагани към промишлено обработен тютюн (Директива 2002/10/ЕО), която беше в
сила до 2010 г. и играеше важна роля за България в първите години след членството,
правилата бяха: 1) акцизът да е поне 64 евро на 1000 къса и 2) акцизната тежест да е
поне 57% от крайната цена.
На теория, ако в сила беше само правилото за висок дял от крайната цена (въпросните
60% към момента), то това по никакъв начин не гарантира високи цени на цигарите.
Пример за това е именно България. В първата година от членството на България в ЕС
(2007 г.) акцизната тежест върху цигарите в страната е била точно 60%. Въпреки това
акцизът е бил изключително нисък спрямо нивата му в ЕС – едва 35 евро на 1000 къса
при минимални нива от 64 евро спрямо тогавашната Директива 2002/10/ЕО. Това
потвърждава тезата, че в преследването на хармонизация на акцизната тежест в ЕС
много по-голяма роля играе номиналното ниво на акциза, а не акцизният дял в цената
на цигарите.
Директива 2011/64/ЕС задава и рамките за акциза върху тютюна за свиване, като
трябва да бъде покрита една от двете алтернативи:
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46% акцизна тежест (50% към 2020 г.) върху средно претеглена цена на тютюна
за свиване или



54 евро (60 евро към 2020 г.) на килограм тютюн за свиване.

Преди 2010 г. това беше Директива 2002/10/ЕО
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Масово страните предпочитат изцяло специфичния елемент, тоест залагат повече на
втората цел. Към тази група се числи и България с изцяло специфичния си акциз при
тютюна за свиване. Предвид ръста на този пазар в България от последните години и
данните за много високи нива на незаконни изделия (т. нар. насипен тютюн), този
пазар също ще бъде засегнат в настоящия доклад.

Акцизна структура и ставки върху цигарите в Европа
Акцизните ставки върху тютюневите изделия в ЕС се разминават чувствително въпреки
опитите за хармонизация чрез правила за структурата и покачване на минималния
акциз. Това разминаване е обяснимо с много фактори, като водещият е огромните
разлики в покупателната способност в страните-членки. По данни за 2017 г.
номиналното акцизно ниво (excise yield) в ЕС варира от 86 евро на 1000 къса в България
до 312 евро на 1000 къса във Великобритания и 336 евро на 1000 къса в Ирландия.
Последните са и най-крайните примери по отношение на акцизното облагане върху
цигарите в ЕС, докато в повечето държави на континента акцизите са далеч от тези
върхови нива. Във Франция например номиналното акцизно ниво е 217 евро на 1000
къса, а в Германия е 158 евро на 1000 къса. В Централна и Източна Европа, както и в
Прибалтийските републики има множество примери с акцизни нива, близки до тези в
България – 92 евро на 1000 къса в Хърватия, 93 евро на 1000 къса в Литва, 95 евро на
1000 къса в Чехия, 96 евро на 1000 къса в Латвия, 97 евро в Унгария, 98 евро на 1000
къса в Румъния и 98 евро на 1000 къса в Словакия. На практика повечето страни в
региона налагат акцизи върху цигарите, чиято номинална тежест варира от 86 до 100
евро на 1000 къса (данни за 2017 г.).
За постигането на общата акцизна тежест в отделните страни-членки се прилага много
различна акцизна структура. Европейското правило в това отношение е съвсем базово
– специфичният компонент следва да е между 7,5% и 76,5% от общата данъчна тежест,
тоест отделните страни имат голяма свобода да изберат собствена акцизна структура.
Прегледът на данъчните режими на 28-те страни членски на ЕС показва, че към 2017 г.
в 18 от тях доминира специфичният компонент (в т.ч. в България), докато в 10
доминира адвалорният компонент. В случая сравнението е на база на тежестта на
специфичния и съответно адвалорния компонент в крайната цена на цигарите –
изключваме ДДС-то от сметката, което също има адвалорен характер, тоест зависи от
цената на изделието.
Различните подходи към акцизната структура не са изненадващи, но е важно да се
изведат на преден план и тенденциите от последните години. За целта ще сравним
промените във всички страни-членки (без Хърватия) за периода 2010 – 2017 г.
Избираме за начална дата на сравнението именно 2010 г., тъй като към тази дата много
от новите страни-членки (в т.ч. България) трябваше да достигнат минималните нива на
акцизна тежест в ЕС и съответно претърпяха много сериозни промени в акцизните си
политики, голяма част от тях шокови, в годините непосредствено преди 2010 г. След
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2010 г. политиките са много по-балансирани, което позволява да се откроят по-ясно
тенденциите в страните-членки.
Прегледът на периода 2010-2017 г. много ясно откроява тенденцията да се покачва
специфичният компонент в акцизната структура за сметка на адвалорния компонент.
На практика всички страни в ЕС са увеличили специфичния компонент (2017 г. спрямо
2010 г.), като единствено в България той остава непроменен. Това е показано на
графиката по-долу, където е представен специфичният компонент в 27 страни-членки
(без Хърватия) през 2010 и 2017 г.
Графика 1: Специфичен акциз върху цигарите в ЕС-27 (2010-2017 г.)
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Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017)

За същия период – сравнявайки акцизите през 2017 г. с тези от 2010 г., в 23 страни е
намален адвалорният компонент, в три е останал непроменен (Финландия, Литва и
Полша), а само в България е увеличен. В рамките на този период имаше една година, в
която акцизната структура в България беше тотално обърната в полза на адвалорния
компонент (2016 г.), но после бързо беше възстановена в по-балансиран вид.
Сравнението тук изключва този епизод, тъй като дава само картината в края и началото
на периода (2017 спрямо 2010 г.). Тук можем да отбележим, че адвалорният компонент
в България беше леко намален през 2018 г. до 25 на сто от продажната цена, но все
остана над нивата от 2010 г.
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Графика 2: Адвалорен акциз върху цигарите в ЕС-27 (2010-2017 г.)
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Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017)

Общият преглед за периода 2010-2017 г. показва тенденция към засилване ролята на
специфичния акциз за сметка на адвалорния компонент. Към 2017 г., въпреки
различните акцизни структури, общата картина показва, че специфичният компонент
вече доминира над адвалорния. В много страни се наблюдава и постигане на
своеобразен баланс между специфичната тежест и пълната адвалорна такава
(адвалорен акциз + ДДС). Именно това е и ситуацията в България в почти целия период
2010-2017 г., с изключението на кратковременната промяна от 2016 г.

Б2. Акцизна политика и приходи от облагането на тютюневи
изделия в България
В тази част ще разгледаме общата рамка на приходите от акцизи върху тютюневите
изделия в България34, както и ще проследим в детайли проведената акцизна политика
през последното десетилетие.

34

ИПИ благодари на Агенция „Митници” за съдействието и предоставени детайлни данни за приходите
от тютюневи изделия в България. Голяма част от данните са предоставени в чист вид в приложенията
към този доклад.
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Общ поглед към приходите от акцизи върху тютюневите изделия
Приходите от акцизи върху тютюневите изделия играят все по-голяма роля в света на
публичните финанси. България е сред страните в ЕС, които са най-силно зависими от
облагането на тези продукти. Традиционно у нас приходите от облагането на тютюневи
изделия са средно около 2,3% от БВП на страната или около 8% от общите данъчни
приходи за последните десет години. Огромната част от тези приходи – над 98% от
акцизните приходи върху тютюневите изделия, се формират от облагането върху
цигарите. Именно затова и фокусът в този доклад попада върху цигарите.
Таблица 1: Приходи от акцизи върху тютюневи изделия в България
(млн. лв.)
Общо приходи от акцизи върху
тютюневи изделия, вкл.:
цигари
тютюн за свиване
пури и пурети
Общо като % от БВП

2007

2008

2009

1 347

1 715 1 768

1 345
0,1
1,8
2,1%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 520 1 694

1 803

1 804

1 787

2 082

2 304

1 712 1 761 1 492 1 671 1 782
0,3
3,3 26,9 20,8 19,2
3,2
4,0
1,3
1,7
2,0
2,4% 2,4% 2,0% 2,1% 2,2%

1 777
24,9
2,2
2,2%

1 760
25,0
2,1
2,1%

2 046
33,5
2,1
2,3%

2 261
40,6
2,4
2,4%

Източник: Агенция „Митници”, НСИ, ИПИ

В таблицата са показани и приходите от облагането на тютюна за свиване, които
нарастват през последните години, както и тези от облагането с акциз на пури и пурети,
които обаче не играят значима роля и не са фокус на този анализ. Приходите в
таблицата са само от наложените акцизи, като тук не влизат приходите от ДДС върху
същите изделия. Оценките на ИПИ показват, че през последните години приходите от
ДДС върху цигарите у нас са над 500 млн. лв. на година.
Таблица 2: Приходи от данъци (ДДС и акцизи) върху цигарите
(млн. лв.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общо приходи от данъци
върху цигарите, вкл.:
Приходи от акцизи
Приходи от ДДС

1 721

2 152

2 187

1 837

2 075

2 206

2 220

2 202

2 565

2 819

1 345
376

1 712
440

1 761
426

1 492
345

1 671
404

1 782
424

1 777
443

1 760
442

2 046
519

2 261
558

Източник: Агенция „Митници”, НСИ, ИПИ

Акцизна политика спрямо цигарите
Акцизната политика в България спрямо цигарите в последното десетилетие може да
бъде разделена условно на два етапа. Първият е свързан с присъединяването към
Европейския съюз (2007 г.) и ударното достигане на минималните акцизни нива за ЕС
до 2010 г. Този период е наситен с много сериозни промени по отношение на акцизите
и съответно значителни ефекти върху легалния и нелегалния пазар на тютюневи
изделия. Вторият период обхваща годините след 2010 г., които се характеризират със
затишие по отношение на данъчни промени спрямо цигарите (до 2015 г.), както и с
последващо догонване (чрез много по-плавно покачване) на новите цели за 2018 г.
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Общата картина на акцизната политика спрямо цигарите у нас е представена на
графиката по-долу, на която са показани европейските цели пред България към 2010 г.
и 2018 г., развитието на номиналната тежест на акцизите и цената на цигарите през
годините.
Графика 3: Номинална тежест на акцизите върху цигарите в България (2007-2018)
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Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017)

В този доклад ще разгледаме двата периода поотделно. Конкретните акцизни ставки са
представени в левове и в тяхната равностойност в евро – тези ставки се определят в
левове и е коректно да бъдат посочени така. Общият аргумент обаче за номиналната
акцизна тежест в цената на цигарите ще бъде дискутиран изцяло в евро (както на
графиката по-горе), тъй като така е поставена европейската цел, която предопределя
акцизната политика спрямо цигарите в страната.
Периодът 2007-2010 година

През 2007 г. България се присъединява към Европейския съюз с акцизна рамка за
цигарите, която е далеч от минималните нива в ЕС. Преходният период, подобно на
други нови страни-членки, предвижда достигане на минималната нива за ЕС до 2010 г.
През 2007 г. номиналната акцизната тежест в цената на цигарите в България е около 35
евро на 1000 цигари, което е почти два пъти по-ниско от поставената цел за 2010 г. – 64
евро на 1000 цигари. Предизвикателството пред акцизната политика на страната е
сериозно – в рамките на 3 бюджетни години (2008, 2009 и 2010 г.) номиналната
акцизна тежест върху цигарите трябва почти да се удвои, което би имало и съответния
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сериозен ефект върху цената на кутия цигари. Трябва да отбележим, че България вече е
предприела покачване на акцизите през 2006 г., когато акцизната тежест почти се е
удвоила, а цената се е покачила с около 50%35.
Към 2007 г. акцизната структура върху цигарите е почти изцяло доминирана от
адвалорния компонент, който е 54% от цената на цигарите36. Специфичният компонент
е едва 6% от крайната цена – 6,50 лева (3,32 евро) на 1000 къса. Към този момент е
ясно, че достигането на европейските цели ще изисква голямо покачване на
специфичния акциз, тъй като той не се влияе от ценовото равнище на цигарите и
директно покачва номиналната акцизна тежест върху цигарите.
Въпреки това след 2007 г. правителството се лута в избора си на оптимална акцизна
структура при повишението на акцизната тежест. Първо се покачва сериозно (близо 6
пъти) специфичният акциз през 2008 г. до 37 лева (18,92 евро) на 1000 цигари. В същото
време се намалява адвалорният акциз от 54% до 35% от цената на цигарите. Общият
ефект е покачване на номиналната акцизна тежест с 17% до 41,7 евро на 1000 къса,
което все още е далеч от целта – 64 евро до 2010 г.
През 2009 г. специфичният акциз леко се покачва до 41 лева (20,96 евро) на 1000 къса,
а адвалорният също се увеличава до 40,5% от крайната цена. Тези стъпки покачват
акцизната тежест съответно с нови 24% и тя достига до близо 51 евро на 1000 къса
цигари. Повишенията през 2008 и 2009 г. водят до около 26% покачване на цената на
цигарите. Покачването на акцизната тежест през 2008 и 2009 г. води и до повишаване
на приходите от акцизи върху цигарите, които от 1,3 млрд. лв. през 2007 г. се
повишават до 1,7 млрд. лв. през 2008 г. и близо 1,8 млрд. лв. през 2009 г. Именно тези
нива на приходите ще бъдат като отправна точка чак до 2015 г., когато вече
чувствително се повишават.
Макар стъпките през 2008 и 2009 г. да са сериозни по отношение както на акциза, така
и на цената, оставащата стъпка за 2010 г. също е голяма – акцизът трябва да скочи с
нови 25% само за една година, за да може страната да отговори на поетите европейски
ангажименти. В края на 2009 г. правителството предприема нова промяна в акцизната
структура в полза на специфичния акциз – ударно покачване на специфичния
компонент от 41 лв. (20,96 евро) до 101 лв. (51,64 евро) и намаляване на адвалорния от
40,5% до 23% от крайната цена. Тази промяна е допълнително подкрепена с
въвеждането на минимален акциз в рамките на 148 лв. (75,67 евро) на 1000 къса
35

Покачването на акцизите върху цигарите от 2006 г. не е разглеждано в този доклад, тъй като излиза
извън обхвата на изследването (2007-2017 г.) и защото преди 2007 г. липсват достатъчно надеждни
данни за размера на незаконната търговия. Въпреки това е важно да се отбележи, че своеобразният
данъчен шок от 2006 г. е направен в момент на икономически бум в България, което в известна степен е
омекотило ефекта върху достъпността на цигарите.
36

Данните за цените на цигарите и конкретно за тежестта на отделните акцизни компоненти са взети от
Акцизните таблици на Европейската комисия. Извадка за България от последните е представена в
приложение към този доклад.
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цигари. Макар промяната в структурата да е логична – следва европейската практика и
гарантира постигането на поставените цели, остава необяснимо защо покачването
излиза далеч извън рамките на поетите ангажименти.
Таблица 3: Акцизна политика спрямо цигарите и основни показатели (2007-2010)
Минимален акциз върху цигарите (евро на 1000 къса)
Специфичен акциз върху цигарите (евро на 1000 къса)
Адвалорен акциз върху цигарите (% от продажната цена)
Номинална тежест на акцизите върху цигарите (евро на 1000 къса)
Минимален акциз в ЕС - цел за 2010 (евро на 1000 къса)
Цена на цигарите - най-популярна категория (евро на 1000 къса)
Бюджетни приходи от акцизи върху цигарите (млн. лв.)
Размер на незаконната търговия (% от общия пазар)

2007
N/A
3,32
54,0
35,08
64,00
58,80
1 345
11,1%

2008
N/A
18,92
35,0
41,07
64,00
63,29
1 712
12,9%

2009
N/A
20,96
40,5
50,94
64,00
74,01
1 761
16,4%

2010
75.67
51,64
23,0
75,87
64,00
105,33
1 492
30,7%

Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017); Агенция „Митници”; KPMG, Project Sun: A Study of the Illicit Cigarettes Market in the
European Union, Norway and Switzerland

Ролята на минималния акциз е да гарантира, че всички цигари ще бъдат покрити от
дадена акцизна тежест – в случая поне 75,67 евро на 1000 къса. Тъй като акцизната
тежест зависи и от ценовите решения на компаниите – адвалорният компонент зависи
от цената на продукта, то въвеждането на минималния акциз гарантира едно
минимално ниво, което не зависи от поведението на пазарните играчи. С други думи,
ако прилагането на стандартната акцизна структура (специфичен и адвалорен
компонент) върху даден ценови клас цигари не доведе до номинална акцизна тежест
от 148 лв. (75,67 евро) на 1000 къса цигари, то автоматично се налага минималният
акциз.
В крайна сметка покачването на акцизите през 2010 г. постига своята цел, като
акцизната тежест върху най-купуваните цигари достига близо 76 евро на 1000 къса – с
една идея над минималния акциз. Българското правителство не просто постига
европейската цел, но в края на 2009 г. прави стъпка, която значително надскача това,
което е заложено като европейска цел. Покачване на акцизната тежест през 2010 г. е с
близо 50% само за една година. Увеличението на цените на цигарите е съответно с
цели 42% от началото на 2010 г., което е абсолютен ценови шок – при това на фона на
икономика, която все още е в рецесия и бързо покачваща се безработица37. Докато в
предходните години покачването на цените на цигарите е в някаква степен
компенсирано от повишаване на доходите в страната, то през 2010 г. доходите дори
леко се свиват, което означава, че шоковото покачване на цените в пълна степен
подкопава достъпността (affordability) на цигарите.

37

Рецесията в България официално продължи до второто тримесечие на 2010 г. Безработицата през 2010
г. достигна 10,3% (при населението на 15-64 години) при 6,9% през 2009 г.
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Рязкото покачване на цените на цигарите през 2010 г. удря сериозно легалния пазар38,
което се отразява и на приходите в бюджета. През 2010 г. размерът на незаконната
търговия достига близо 31% от общия пазар, а приходи от облагане на цигари са 1,5
млрд. лв., което е спад от 15% спрямо 2009 г. При 50% по-висока акцизна тежест се
постига спад на данъчните приходи с 15%. Това е категорично потвърждение на
теоретичната постановка, че една недалновидна данъчна политика – в случая рязък
данъчен шок, в крайна сметка може да подкопае целите на публичната политика, в т.ч.
данъчни цели (по-малко приходи) и здравни цели (ръст на нелегалния пазар).
Ефекти от данъчния шок през 2010 г.

Данъчният шок от 2010 г. предизвика рязко поскъпване на цигарите, като найпопулярните цигари поскъпват с внушителните 42% (средна цена 2010 г. спрямо
2009 г.). Това доведе до ръст с 1,5 млрд. къса на нелегалния пазар (до 4,8 млрд. къса),
което, отчитайки и спада на общото потребление, на практика удвои дела на
нелегалната търговия (от 16,4% през 2009 г. до 30,7% през 2010 г.).
Избухването на контрабандата през 2010 г. си личи и от данните за задържаните
цигари, предназначени за нелегално разпространение. През 2010 г. Агенция
„Митници” отчитат рекордните 250 млн. къса задържани цигари, което е ръст с
247% спрямо година по-рано. МВР от своя страна отчита иззети количества от
387 млн. къса цигари при едва 17 млн. през 2009 г. Трябва да се отчете, че през 2011
г. МВР регистрира рекорд с иззети количества в рамките на 463 млн. къса.
Митниците също отчитат сериозни количества през 2011 г., когато са задържани
195 млн. къса цигари.
Въпреки шоковото покачване на акциза през 2010 г., данъчните приходи от
облагането на цигарите не просто не пораснаха със същия процент, а дори се свиха.
Този факт не трябва да бъде пренебрегван – покачването на акцизната тежест с
50% доведе до спад в приходите с около 15%. Това е наистина впечатляващо
потвърждение на теоретичната рамка, зададена от Артър Лафер, за
потенциалната загуба на приходи от твърде голямо или рязко покачване на
данъчната тежест върху тютюневите изделия.
Периодът 2011-2018 година

След постигането и надминаването на европейската цел през 2010 г., акцизната
политика по отношение на цигарите у нас се стабилизира. Следват 5 фискални години
(2011-2015), в рамките на които не са предприети промени – акцизните структура и
ставки остават същите. Няма промени и по отношение на ДДС. В този период и цената
на цигарите остава почти непроменена, като при най-предпочитаните цигари се
наблюдават две повишения – с 4% или с около 20 стотинки през 2011 г. (което
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Този епизод е разгледан детайлно в анализ на ИПИ „Преглед и анализ на облагането с акциз на
тютюневите изделия в България в периода 2007-2013” (2013)

24

представлява забавено покачване след новите акцизи от 2010 г.) и с 2% или с 10
стотинки през 2014 г. (което е и най-малката възможна стъпка).
Възстановяването в приходите е факт, като през 2011 г. приходите от акцизи върху
цигарите са 1,7 млрд. лв., а през 2012-2014 г. се установяват на 1,8 млрд. лв. На
практика това са нивата от 2008 и 2009 г., но вече при чувствително по-висока акцизна
тежест и съответно по-високи цени. Наблюдава се и постепенно свиване на
незаконната търговия до около 15-18% през 2012-2014 г. По-сериозният спад в
незаконната търговия след 2015 г. ще бъде коментиран в детайли в съответната глава в
този доклад.
Таблица 4: Акцизна политика спрямо цигарите и основни показатели (2011-2015)
Минимален акциз върху цигарите (евро на 1000 къса)
Специфичен акциз върху цигарите (евро на 1000 къса)
Адвалорен акциз върху цигарите (% от продажната цена)
Номинална тежест на акцизите върху цигарите (евро на 1000 къса)
Минимален акциз в ЕС - цел за 2018 (евро на 1000 къса)
Цена на цигарите - най-популярна категория (евро на 1000 къса)
Бюджетни приходи от акцизи върху цигарите (млн. лв.)
Размер на незаконната търговия (% от общия пазар)

2011
2012
2013
2014
2015
75,67 75,67 75,67 75,67 75,67
51,64 51,64 51,64 51,64 51,64
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
77,51 76,93 78,75 78,98 79,39
90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
109,93 109,93 109,93 112,49 112,49
1 671
1 782
1 777
1 760 2 046
20,1% 15,5% 18,2% 18,5% 11,6%

Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017); Агенция „Митници”; KPMG, Project Sun: A Study of the Illicit Cigarettes Market in the
European Union, Norway and Switzerland

Като цяло обаче можем да твърдим, че след поскъпването на цигарите с около 40% при
реформата от 2010 г., следват години на стабилизиране на пазара – цени, легално
потребление и приходи в бюджета се стабилизират до началото на 2015 г. Този период
съвпада с излизането от кризата и постепенното възстановяване на пазара на труда.
Нарастването на доходите в този период и задържането на акцизните ставки води до
известно възстановяване на достъпността, макар и само частично спрямо данъчния
шок от 2010 г.
През 2011 г. е приета и новата Директива относно структурата и ставките на акциза
върху обработен тютюн (Директива 2011/64/ЕС), която завишава минималния акциз
върху цигарите в рамките на ЕС. България е изправена пред нова европейска цел –
номинална акцизна тежест от 90 евро (с преходен период до 2018 г.). В тази връзка,
след години на стабилизация, в края на 2014 г. в България е приет акцизен календар,
който задава стъпките на покачване на акциза през следващите години до достигане на
европейската цел през 2018 г.
Акцизният календар (приет края на 2014 г.) предвижда запазване на специфичния
акциз на 101 лв. (51,64 евро) и постепенно покачване на адвалорния от текущите 23% (в
сила и за 2015 г.) на 25% през 2016 г., 27% през 2017 г. и 28% през 2018 г. Предвижда се
и покачване на минималния акциз от 148 лв. (75,67 евро) до 177 лв. (90,50 евро) през
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2018 г. Приемането на подобен календар по принцип се възприема като добра
практика, тъй като дава предвидимост на пазара и гарантира постепенно покачване на
акцизната тежест. Ясното му разписване по години в Закона за акцизите и данъчните
складове следваше да даде пълна сигурност на пазара в средносрочен план.
През 2015 г., въпреки че все още няма покачване на акциза, се наблюдава раздвижване
в приходите в бюджета, които нарастват с 16% и достигат над 2 млрд. лв. Причината за
това се крие в ръста на легалния пазар, провокиран от активни действия на Агенция
„Митници” – действия, които водят до изсветляване на местния пазар, тоест преливане
на незаконна търговия в легална такава. Този процес продължава и през 2016 г. с нов
ръст на легалната търговия и съответно на приходите.
Още в рамките на 2015 г., тоест преди първата стъпка от акцизния календар да е влязла
в сила, правителството изненадващо реши да изостави календара и да предприеме
коренно различна политика. В края на 2015 г. беше предложена и гласувана тотална
промяна на структурата на акциза – за 2016 г. се гласува намаляване на специфичния
акциз от 101 лв. (51,64 евро) до 70 лева (35,79 евро) и покачване на адвалорния
компонент от 23% до 38%.
С това решение се обърна изцяло акцизната структура и се даде много голяма роля на
адвалорния компонент. Ефектът върху общата акцизна тежест беше минимален –
покачване на номиналната акцизна тежест от 79,4 евро на 81,8 евро. Тази мярка се
очакваше по някакъв начин да подкрепи по-ниския ценови сегмент, но това така и не
се случи, тъй като пазарните играчи успяха да съобразят поведението си и в общи
линии да запазят пазарните си позиции.
Променената структура предизвика трудности за основните играчи на пазара, но
поради запазването на номиналното ниво на облагане и ограничените ценови
промени, в крайна сметка не доведе до промяна в общата рамка. Легалното
потребление леко се покачи, което бе равнозначно на изсветляване на местния пазар и
ново свиване на незаконната търговия, а приходите в бюджета от акцизите върху
цигарите нараснаха до 2,3 млрд. лв.
В края на 2016 г. политиката отново претърпя обрат и парламентът реши да върне
старата акцизна структура – 101 лв. (51,67 евро) специфичен акциз и 27% адвалорен
акциз върху цигарите за 2017 г. На практика тази структура се върна към акцизния
календар от края на 2014 г., който предвиждаше същите ставки за 2017 г. Остава
отворен въпросът защо беше нужно да се променя цялата акцизна структура само за
една година, след което да се връща към стария календар. Тези промени само
потвърждават наличието на политически риск в акцизната политика, който може да се
прояви в резки промени на водения курс, дори и те да са разписани под формата на
акцизен календар, но с аргументи, които стъпват встрани от класическите данъчна и
здравна цели.
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Таблица 5: Акцизна политика спрямо цигарите и основни показатели (2015-2018)*
Минимален акциз върху цигарите (евро на 1000 къса)
Специфичен акциз върху цигарите (евро на 1000 къса)
Адвалорен акциз върху цигарите (% от продажната цена)
Номинална тежест на акцизите върху цигарите (евро на 1000 къса)
Минимален акциз в ЕС - цел за 2018 (евро на 1000 къса)
Цена на цигарите - най-популярна категория (евро на 1000 къса)
Бюджетни приходи от акцизи върху цигарите (млн. лв.)
Размер на незаконната търговия (% от общия пазар)

2015
75,67
51,64
23,0
79,39
90,00
112,49
2 046
11,6%

2016
82,32
35,79
38,0
81,83
90,00
112,49
2 261
6,8%

2017
85,90
51,64
27,0
85,60
90,00
120,16
N/A
N/A

2018
90,50
55,73
25,0
N/A
90,00
N/A
N/A
N/A

Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017); Агенция „Митници”; KPMG, Project Sun: A Study of the Illicit Cigarettes Market in the
European Union, Norway and Switzerland
*Отново е показана 2015 г., за да се открои промяната в акцизната структура от 2016 г.

През 2018 г. беше предприета и последна стъпка39 с покачване на специфичния акциз
от 101 на 109 лева на 1000 къса цигари и леко свиване на адвалорния компонент от 27
до 25 на сто от продажната цена. Така след като беше увеличен и минималния акциз от
168 лв. до 177 лева (90,50 евро), през 2018 г. страната достигна минималното ниво на
номинална тежест на акцизите от 90 евро на 1000 къса цигари. Поне към момента няма
планове за нови европейски цели, които трябва да се догонват, което най-вероятно
предвещава ново затишие в акцизната политика спрямо цигарите.
Каре акцизен календар

Въвеждането на акцизен календар по принцип се възприема като добра практика,
която допринася за предвидимост и устойчивост на провежданата политика,
както и за залагане на равномерни стъпки към постигането на определена данъчна
цел. Последното е именно с цел избягването на данъчен шок, какъвто се случи през
2010 г. в България по отношение на акциза върху цигарите.
През 2015 г. след широка дискусия парламентът гласува акцизен календар, който
залагаше стъпките до достигане на минималните европейски нива през 2018 г.
Покачванията на акциза бяха равномерни и конкретно разписани по години (за 2016,
2017 и 2018 г.). Парадоксално този акцизен календар беше фундаментално променен
още преди влизането му в сила през 2016 г. В края на 2015 г. правителството
тотално преобърна акцизната структура, давайки сериозна тежест на
адвалорния елемент (покачен от 23% на 38%) и запазвайки почти непроменена
общата акцизна тежест.
Промените бяха до голяма степен неаргументирани, като в мотивите се говореше
за облекчаване на най-евтините цигари, тоест промяната беше насочена към
определен ценови клас, което по принцип не се възприема като добра политика и се
39

Последната промяна на акцизите за 2018 г. също не следва разписаното в акцизния календар от края
на 2014 г. Последният обаче се ползва просто като отправна точка, тъй като отдавна не е в сила.
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отклонява от основните цели на облагането върху цигарите. Промяната обаче не
проработи спрямо очакванията през 2016 г. и в края на годината беше гласувана
нова промяна, с която на практика се направи стъпка назад към стария акцизен
календар. Тези турбуленции в акцизната политика могат да бъдат разчетени като
проявление на политическите рискове в тази публична политика.

Кривата на Лафер в данъчните приходи
Общият преглед на акцизната политика спрямо цигарите и ефектите върху пазара, в т.ч.
цена на цигарите и данъчни проходи, до голяма степен потвърждава написаното в
теоретичната част на доклада. Ценовият шок от 2010 г. доведе до свиване на приходите
от акцизи върху цигарите, което на практика потвърди тезата на Артър Лафер за свръхоблагането и попадането в забранителната зона или зоната на спад на приходите по
кривата на Лафер40. Намалението на акцизните приходи от цигари през 2010 г. беше с
269 млн. лв. или 15% по-ниски приходи спрямо 2009 г.
Графика 4: Номинална тежест на акцизите и приходи в бюджета (2007-2016)
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Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017); Агенция „Митници”

През 2012-2014 г. приходите от акцизи върху цигарите се възстановиха на нивата от
2008-2009 г. и останаха сравнително стабилни, но вече при чувствително по-висока
номинална тежест на акцизите. По-сериозно покачване на приходите се наблюдава чак
40

Това наблюдение се потвърждава и от публикацията на Банчо Банев „Практическо доказателство на
Кривата на Лафер. По примера на повишаване на акциза върху цигарите в България”, Университетско
издателство „Св. Климент Охридски” (2017)
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след 2015 г., като то до голяма степен се дължи на преливането на необложено
потребление към обложено такова, тоест на спад в нивата на незаконната търговия.
Плавното покачване на акцизната тежест след 2015 г. съвпада и с период на
икономически подем в страната, което ограничава негативните ефекти върху
достъпността на пазара.

Акцизна тежест в цената на цигарите
В годините непосредствено преди членството на България в ЕС, както и в първите
години на членството, тежестта на акцизите в цената на цигарите постепенно се
покачва. При близо 50% тежест на акцизите в цената на цигарите през 2004-2005 г., тя
достига 60% през 2006-2007 г., а в годината на данъчния шок (2010) достига над 70% от
цената. След 2007 г. тежестта на акцизите се стабилизира на нива около 66-67% или
грубо 2/3 от крайната цена на цигарите.
Акцизите обаче не изчерпват данъчното бреме върху цигарите. Върху цигарите се
налага и ДДС, при това върху пълната цена на цигарите, в т.ч. и върху начислените
акцизи. С други думи, допълнителни 16,67% от крайната цена на цигарите се падат на
ДДС. Така общата тежест на данъците (акцизи+ДДС) върху цигарите достига 84,7% от
крайната цена за 2017 г. Останалите около 15% са компонентата на компаниите, като в
тях влизат всички производствени и търговски разходи и съответно печалбата. Казано
по друг начин купуването на цигари е около 15% пазарна транзакция и около 85% плащане на данъци.
Графика 5: Разбивка на цената на кутия цигари по компоненти (лева)
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Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017)
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На горната графика е показано покачването на цената на кутия цигари, като самата
цена е разбита по основни компоненти – специфичен и адвалорен акциз, ДДС и
компонент на компаниите. В случая е ползвана цената на кутия цигари от найпопулярната ценова категория в страната за всяка една година.
По отношение тежестта на отделните видове данъци в крайната цена може да се каже,
че към момента е постигнат известен паритет между номиналната тежест (специфичен
акциз) и пропорционалната тежест (адвалорен акциз и ДДС). Към 2017 г. тежестта на
специфичния акциз в цената на цигарите е малко над 41%, докато тежестта на
адвалорния компонент и ДДС е 43,7% от крайната цена. Постигането на подобен
условен паритет изглежда е и цел на правителството.

Акцизна политика спрямо тютюна за свиване
Тютюнът за свиване традиционно не попада във фокуса на изследванията върху
пазара, в т.ч. на акцизната политика и незаконната търговия. Темата обаче е важна.
Първо, защото тютюнът за свиване е много близък продукт от потребителска гледна
точка до цигарите и до голяма степен може да се третира (икономически) като техен
заместител. На практика може да се разглежда не просто като друг тютюнев продукт, а
като част от цигарения пазар. Второ, защото данните показват ръст на пазара на тютюн
за свиване през последните години, както и голям незаконен пазар.
При влизането на България в Европейския съюз (2007 г.) акцизната рамка върху тютюна
за свиване е смесена – специфичен акциз от 4,50 лв. за 100 грама и пропорционален от
10 на сто от продажната цена. Потреблението обаче тогава е пренебрежимо малко на
фона на пазара на цигари и съответно приходите в бюджета от акциза върху този
продукт са много ниски – под 100 хил. лв. за 2007 г.
През 2010 г. начинът на облагане се променя, като акцизът става 100 лв. на килограм,
тоест преминава се към изцяло специфичен компонент, който не се влияе от цената на
изделията. В този пазар е редно да отбележим, че няма ясно изразени ценови
сегменти, тоест строго специфичният елемент е логичен. Тук вече се наблюдават и посериозни акцизни приходи – 27 млн. лв. за 2010 г., които са резултат от повишеното
потребление и по-високия акциз. Ръстът в потреблението в случая е провокиран от
данъчния шок при цигарите от 2010 г.
През 2011 г. акцизът се покачва до 130 лв. на килограм, а през 2012 г. вече е 152 лв. на
килограм. През тези години се наблюдава спад в потреблението на тютюн за свиване и
спад на приходите до около 20-21 млн. лв. На практика, след данъчния шок при
цигарите и ръста в потреблението на тютюн за свиване от 2010 г., през 2011 и 2012 г.
повишеният акциз върху тютюна за свиване, при липсата на големи ценови промени
при цигарите, доведе до спад на пазара на тютюн за свиване и по-ниски данъчни
приходи. Въпреки че този продукт традиционно е по-достъпен, дори и тук се усещат
негативи от рязкото покачване на акцизната тежест.
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След 2012 г. вече няма нови промени при акциза върху тютюна за свиване и се
наблюдава възстановяване на количествата и съответно на приходите в бюджета,
които достигат рекордните 41 млн. лв. през 2016 г. Последните обаче все още
генерират едва 2% от приходите от облагането на тютюневи изделия. Важно е да се
отбележи, че България вече е постигнала и европейската цел за 2020 г. по отношение
на тютюна за пушене – минимален акциз от 60 евро на килограм.
За целия период ръстът на номиналната акцизна тежест е около три пъти – първи скок
до 100 лв. на килограм през 2010 г. и втори скок до 152 лв. през 2011 и 2012 г. Въпреки
това, оценките на ефектите върху този сегмент на пазара са трудни, тъй като той почти
липсва през 2007-2008 г., а впоследствие бележи ръст поради данъчния шок при
цигарите през 2010 г. Развитието през 2011 и 2012 г. обаче показва, че той също е
податлив на ефектите върху потреблението от рязкото повишение на акцизите.
Акцизната тежест в цената на тютюна за свиване към момента е около 60% или 152 лв.
напълно специфичен акциз при крайна цена от около 250 лв. на килограм (12,5 лв. за
50 грама). При цигарите тази тежест е около 68% от крайната цена на кутия цигари, но
при много по-високи цени на цигарите спрямо тютюна за ръчно свиване. Въпреки пониската акцизна тежест върху тютюна за свиване спрямо тази при цигарите,
незаконната търговия при т. нар. нарязан тютюн е огромна и не бива да се
пренебрегва. Детайлни данни ще коментираме в главата за незаконната търговия.

Б3 Цена и потребление
В теоретичната обосновка вече коментирахме значението на еластичността на
търсенето за пазара на тютюневи изделия и ефектите от акцизната политика. България
попада сред страните с по-скоро висока еластичност на търсенето на тютюневи
изделия, тоест цената е сериозен фактор и нейното покачване оказва значителни
ефекти върху потребителското поведение. Традиционно потреблението на цигари в
България е фокусирано в ниските ценови сегменти и съответно силно повлияно от
покачването на акцизната тежест и постигането на целите за минимално ниво на
акциза върху цигарите.

Цигари – цена и потребление
За периода 2007-2017 г. цената на най-продаваните цигари в България се е удвоила –
от под 60 евро през 2007 г. до над 120 евро през 2017 г. за 1000 къса цигари. Обърнато
в кутии, това е ръст от 2,30 лева (1,18 евро) на кутия през 2007 г. до 4,70 лева (2,40
евро) през 2017 г. Големият ръст, разбира се, е в периода 2007-2010 г., като само през
2010 г. цената се покачва с 42%. При най-популярната ценова категория цигари това е
ръст от 2,90 лева на кутия цигари през 2009 г. до 4,10 лева на кутия през 2010 г.
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Повишението на цените оказа сериозен ефект върху легалния пазар на цигари. Има два
основни публични източника на информация за потреблението на легалния пазар41. От
една страна са данните от Агенция „Митници” за освободените количества цигари
(съответно платен акциз). При тях е възможно на места да се наблюдава т. нар.
презапасяване, тоест да има освобождаване на големи количества цигари в края на
дадена година (при по-нисък акциз), които да се продават и през следващата година.
Това най-вероятно се е случило в България в периода 2007-2009 г., когато имаше
големи увеличения на акцизната тежест.
Другият източник на информация е докладът Project Sun, където са предоставени
данни за продажбите на местния пазар и местното потребление, както и за
потреблението на незаконни цигари. Това изследване борави със собствени оценки за
размера на нелегалния пазар на база повече от един източник, затова и ще го ползваме
в главата за незаконната търговия. Въпреки това, когато говорим за легален пазар и
приходи от акцизи, то най-добре да се ползват данните от Агенция „Митници”.
През 2007-2008 г. освободените за потребление късове цигари са били съответно 19,8
млрд. къса за 2007 г. и 21,9 млрд. къса а 2008 г. През 2009 г. вече се отчита свиване на
легалния пазар – освободените за потребление цигари са 17,4 млрд. къса. Голямата
промяна обаче настъпва през 2010 г., когато е и данъчният шок върху цигарите, като
освободените за потребление цигари спадат до 11,7 млрд. къса. Това е на практика
поне наполовина спрямо стойностите от годините преди да започне покачването на
акцизната тежест – в периода 2002-2005 г. например потреблението на цигари в
България е средно около 22-23 млрд. къса. Спадът само за 2010 г. спрямо 2009 г. е 33%,
т.е. 1/3 от легалния пазар е изчезнал в рамките на една година.
Движението на легалния пазар спрямо промените в цената в голяма степен отговаря на
това, което се знае за потребителското поведение на пушачите у нас и съответно
еластичността на търсенето. Старите оценки за еластичността на търсенето у нас
показват еластичност от -0,8, което отговаря на големите промени от 2010 г. – спад на
количеството от 33% при ръст на цената от 42%. Разбира се, тази сметка е по-скоро
схематична, тъй като реакцията на пазара невинаги е изцяло фокусирана в рамките на
една година, а отделно го има и процесът на „презапасяване“, което в някаква степен
изкривява данните за потреблението.
Общата картина за периода до 2010 г. потвърждава наблюдението, че потреблението
на легалния пазар у нас е относително еластично, като ръстът на цената води до сходен
по мащаб спад в легалния пазар. В последващите години, когато няма такива резки
промени при акцизите, това не е толкова ясно видимо.

41

Друг статистически обективен начин за оценка на общото търсене на цигари на един пазар е
калкулация на тоталния обем на пазара като резултат от оценки за броя на пушачите и средната им
консумация. В този доклад този метод не е ползван, а се използват само данни от официални източници,
описани в текста.
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Графика 6: Цена на кутия цигари и легално потребление (2007-2016)
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Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017); Агенция „Митници”

След още едно леко свиване на легалния пазар през 2011 г., количествата се
стабилизират на нива около 11,5 млрд. къса през 2012-2014 г. Това са и години без
промени в акцизите, съответно и в цените, което предполага подобно стабилизиране.
Интересно е обаче развитието през 2015 г., когато без някаква сериозна промяна в
акциза или цената легалният пазар се раздвижва чувствително, нараствайки с 16% или
цели 1,8 млрд. къса до 13,2 млрд. къса цигари, освободени за потребление. Данните
обаче показват, че в същия период нелегалните цигари спадат с 840 млн. къса, тоест
поне половината от ръста в легалния пазар през 2015 г. може да се обясни изцяло със
свиването на нелегалната търговия – това може да служи и като доказателство за
известна обвързаност на легален и нелегален пазар и преливане на количества цигари
от единия в другия.
Обяснението на тази динамика през 2015 г. следва да се търси в масираната кампания
на Агенция „Митници” в този период. В първата половина на 2015 г. полицаи и
митничари влязоха в цигарените фабрики и започнаха да контролират изхода, тоест не
беше възможно цигари без бандерол да напуснат родните фабрики. Разбивката на
месечните данни от Агенция „Митници” показва, че големият ръст в освободените
количества идва непосредствено след края на тази кампания – от юни до декември
2015 г. количествата рязко нарастват спрямо предходни години. Контролът беше
съпроводен и от сериозен фокус на правоприлагащите органи върху найчувствителните към нелегална търговия гранични пунктове.
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През 2016 г. този процес в някакъв смисъл продължава, като се наблюдава нов ръст на
легалния пазар с 670 млн. къса и съответен спад на нелегалния пазар с 680 млн. къса.
На практика след 2015 г. имаме период на леко повишение на номиналната акцизна
тежест (съответно и на цената на кутия цигари) и в същото време повишаване на
легалните продажби. Този ефект обаче е до голяма степен обвързан с намалението на
незаконната търговия. Данните потвърждават тезата, че през последните години (при
липсата на нов данъчен шок) легалният и нелегалният пазар на цигари са като скачени
съдове и ръстът на единия идва заедно със спад на другия пазар.

Тютюн за свиване – цена и потребление
За да е пълна картината следва да покажем и потреблението на т. нар. тютюн за
свиване, който е алтернатива на класическите цигари. В коментарите за еластичността
на търсенето посочихме, че реакцията на пазара следва да се гледа не само в
движението на легалния пазар на цигари, но и в развитието както на нелегалния пазар,
така и на алтернативните продукти – в случая тютюн за свиване. Данните за
потреблението и платения акциз на тютюна за пушене са налични в акцизните таблици
на Агенция „Митници” (последните са представени в приложение към този доклад).
През 2006 и 2007 г. в България се потребяват много малки количества тютюн за свиване
– съответно 8 и 13 тона на година, тоест пазарът е на практика незначителен. През 2008
и 2009 г., при покачването на акцизите върху цигарите, постепенно се наблюдава ръст в
потреблението на тютюн за свиване, но все пак количествата остават ниски – съответно
26 и 51 тона през двете години.
Данъчният шок при цигарите от 2010 г. сериозно раздвижва пазара на тютюн за
свиване, който скача повече от 5 пъти до 269 тона през 2010 г. През 2010 г. акцизът
върху тютюна за свиване се е покачил значително (неизбежно и цената), но въпреки
това количествата скачат – ефектът от шока при цигарите просто е твърде голям. В
следващите години се наблюдава постепенен спад до 135 тона през 2012 г. (резултат от
покачването на акциза върху тютюна за свиване през 2011 и 2012 г.) и нов ръст до 267
тона през 2016 г.
Липсват достатъчно категорични данни за развитието на цената на тютюна за свиване в
България, но по данни от компаниите в сектора цената се покачва от около 200 лв. на
килограм до около 250 лв. на килограм тютюн в периода 2011-2016 г. или ръст от 10 лв.
за 50 грама до 12,5 лв. за 50 грама тютюн за свиване. Тази цена остава чувствително пониска от цената на класическите цигари, което обяснява и повишения интерес към тези
продукти.

Цигари спрямо свити късове
Интересно е да се направи сравнение между пазарния дял на цигарите и на тютюна за
свиване, тъй като сравнението между късове цигари и тонове тютюн за свиване не е
лесно разбираемо. За целта ще превърнем количеството тютюн за свиване в късове
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цигари, като това има някои условности. Общото схващане е, че нормата, която трябва
да се използва за подобно превръщане, е 0,75 грама тютюн за цигара. Тоест това е
нормата, която трябва да бъде изпълнена за да се свие собственоръчно една цигара,
сходна с цигарата, която се намира в цигарените кутии. Наред с това обаче, може да се
направи допълнителна сметка на база норма от 0,4 грама тютюн на цигара, която
разкрива по-скоро потребителските навици да се свиват „леки“ цигари. Т.е. нормата от
0,75 грама ще бъде използвана като методологически правилната норма за
превръщането на количество тютюн за свиване в еквивалент на „класическа“ цигара, а
нормата от 0,4 грама е по-скоро илюстрация на база потребителския навик за „тънка“
или „лека” цигара за свиване.
Таблица 6: Сравнение между количествата цигари и ръчно свитите късове (2007-2016)
Цигари - освободени
количества (млн. къса)
Тютюн за пушене освободени количества
(тона)
Тютюн за пушене еквивалент "класически"
цигари (млн. къса)
0,75 грама тютюн на цигара
Тютюн за пушене еквивалент "леки"
цигари (млн. къса)
0,40 грама тютюн на цигара

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19 637

21 884

17 555

11 735

10 876

11 569

11 511

11 343

13 161

13 834

12,9

25,9

51,2

269,0

178,5

134,7

163,8

164,2

220,4

267,3

17

34

68

359

238

180

218

219

294

356

32

65

128

673

446

337

410

411

551

668

Източник: Агенция „Митници”, ИПИ

Това сравнение показва, че легалният пазар на тютюн за свиване се равнява на около
356 млн. къса еквивалент на цигари за 2016 г. или около 2,6% от легалния пазар на
цигари. При потребителската норма това количество би се равнявало на 668 млн. къса.
Разбивката през годините е показана на таблицата по-горе, като трябва да се отчете, че
тук липсват нелегалните количества, който биха променили картината – при тютюна за
ръчно свиване те са чувствително по-високи, тоест голяма част от потреблението на
свити цигари не се вижда на тази графика, тъй като е с незаконен насипен тютюн.

Б4 Незаконен пазар
В тази част ще се фокусираме върху незаконната търговия, като направим детайлен
преглед на наличните оценки за България и представим пропуснатите ползи за
бюджета на страната. Последното позволява да се спекулира и за финансовите потоци
от нелегална търговия, тоест за ресурса, който се е озовал в криминални структури от
тази дейност.
От методологическа гледна точка е важно да се отбележат две неща за представените
оценки на пропуснатите ползи за бюджета и за приходите от незаконна търговия:
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Оценките за пропуснатите ползи за бюджета се правят на база на наличните
данни за количествата незаконни цигари. Тези оценки на практика пресмятат
колко биха били приходите, ако тези цигари бяха потребени легално. Подобни
изчисления се правят и от различни заинтересовани страни и сходни с
получените от нас резултати могат да бъдат намерени в базата данни на
отделните компании в бранша;



Оценката за приходите от незаконната търговия не бива да се бъркат с
пропуснатите данъчни приходи. Тази сметка вече не оценява хипотетични
варианти (ако незаконните цигари бяха потребени законно), а прави оценка на
пазара на реално потребените незаконни цигари. За целта се ползват данните за
количествата незаконни цигари и допускания за цените, на които те са
пласирани – нисък праг от 50% спрямо легалните продукти и висок праг от 70%
спрямо легалните продукти.

Всички данни в тази глава, в т.ч. общо потребление на цигари и дял на незаконната
търговия, са от доклада Project Sun42, като на места са ползвани и някои детайлни
данни от проучванията на празните опаковки в България. Това е важно да се уточни,
тъй като например данните за потреблението на легални цигари в страната от доклада
Project Sun се различават в известна степен от данни за освободените количества
цигари на Агенция „Митници”. Конкретно оценките за потенциално загубените
приходи за бюджета и за общите приходи от незаконната търговия са на ИПИ.

Размер на незаконната търговия
В първата година на членството в ЕС проучването на празните опаковки в България
показва дял на незаконните цигари от 11,1%. При потребление в рамките на 19,7 млрд.
къса това са близо 2,2 млрд. къса нелегални цигари през 2007 г. В тази първа година от
членството в ЕС приходите от незаконна търговия у нас са били в рамките на 140-190
млн. лв., като точната сума зависи от цената на незаконните цигари, за която няма
категорични данни и ползваме праг от 50 до 70% от средната цена на легалните цигари.
През 2008 и 2009 г. акцизната тежест и цената на цигарите се покачват, което води и до
ръст на незаконната търговия до 16,4% през 2009 г. Към този момент общият пазар е в
рамките на 19,8 млрд. къса (сходно с 2007 г.), но контрабандните цигари вече са около
3,3 млрд. къса (увеличение с над 1 млрд. къса спрямо 2007 г.). Това води и до
удвояване на приходите от незаконната търговия до 260-360 млн. лв.
Големият взрив обаче настъпва през 2010 г., когато номиналната акцизна тежест скача
с близо 50% и цените на легалния пазар се повишават с 42%. Ефектът от това рязко
покачване не е изненадващ – нелегалният пазар нараства шоково от 16,4% до 30,7% от
42

Виж KPMG, Project Sun: A Study of the Illicit Cigarettes Market in the European Union, Norway and
Switzerland (2017 edition). Накратко в текста е ползвано като „доклада Project Sun”.
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общото потребление. По-високите цени водят и до общ спад в потреблението – от 19,8
млрд. къса до 15,6 млрд. къса, като нелегалните цигари вече достигат 4,9 млрд. къса –
те на практика са се удвоили спрямо 2,3 млрд. къса нелегални цигари през 2007 г.
Приходите на незаконния пазар достигат рекордните 450-640 млн. лв.
След 2010 г. настъпва затишие в акцизната политика и успокоение на цените. В този
период се наблюдава и бързо намаляване на незаконната търговия, която спада до
20,1% през 2011 г. и до 15,5% през 2012 г., съответно до 2,7 и 2,1 млрд. къса незаконни
цигари през 2011 и 2012 г. При потреблението след големия спад от 2010 г. се
наблюдава още една година на спад на общото количество потребени цигари (легални
и нелегални) до 13,4 млрд. къса през 2011 г. и задържане на тези нива до 2014 г.
Легалният пазар е сравнително стабилен в периода 2010-2014 г. (около 11 млрд. къса),
докато нелегалният се свива двойно и съответно пада и общото потребление.
През 2015 г. и 2016 г. се наблюдава спад на незаконната търговия до около 7% от
пазара, което е в резултат на повишен контрол, особено през 2015 г. На практика през
2016 г. се отчитат и най-ниските нива на потребление на незаконни цигари – около 1
млрд. къса. Приходите на незаконния пазар обаче остават сериозни – 120-170 млн. лв.
за 2016 г. По-долу е представена детайлната разбивка от доклада Project Sun.
Таблица 7: Общо потребление на цигари в България – детайлна разбивка (2007-2016)
Легални продажби на местния пазар
(млрд. къса) / (1)
Местни цигари, потребени на чужди
пазари (млрд. къса) / (2)
Легално потребление на местни
цигари (млрд. къса) / (1-2)
Легално потребление на цигари,
непредназначени за местния пазар
(млрд. къса) / (3)
Незаконно потребление на цигари фалшификати и контрабанда / (4)
Общо потребление на цигари,
непредназначени за местния пазар
(млрд. къса) / (3+4)
Общо потребление на цигари
(млрд. къса) / (1-2+3+4)
Незаконно потребление на цигари фалшификати и контрабанда
(% от общото потребление)
Общо потребление на цигари,
непредназначени за местния пазар
(% от общото потребление)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

18,06

18,77

16,80

10,91

10,80

11,57

11,50

11,34

13,16

13,83

0,67

0,49

0,47

0,27

0,29

0,38

0,36

0,41

0,61

0,64

17,39

18,28

16,33

10,64

10,51

11,19

11,14

10,93

12,55

13,19

0,14

0,22

0,23

0,15

0,15

0,15

0,15

0,07

0,06

0,18

2,19

2,75

3,26

4,78

2,69

2,08

2,51

2,50

1,66

0,98

2,33

2,97

3,49

4,93

2,84

2,23

2,66

2,57

1,72

1,16

19,72

21,25

19,82

15,57

13,35

13,42

13,80

13,50

14,27

14,35

11,1%

12,9%

16,4%

30,7%

20,1%

15,5%

18,2%

18,5%

11,6%

6,8%

11,8%

14,0%

17,6%

31,7%

21,3%

16,6%

19,3%

19,0%

12,1%

8,1%

Източник: KPMG, Project Sun: A Study of the Illicit Cigarettes Market in the European Union, Norway and
Switzerland (2017)
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Връзката между акцизната тежест при цигарите и развитието на незаконната търговия
е най-силно видима в периода до 2010 г. Свиването на незаконната търговия
непосредствено след 2010 г. също не е изненада – постепенното нормализиране на
пазара в годините след данъчния шок се наблюдава в повечето от новите страничленки на ЕС. Покачването на незаконната търговия през 2013 и 2014 г., както и резкият
спад през 2015 и 2016 г. обаче са интересни. В този период няма сериозни промени по
отношение на номиналната тежест на акцизите върху цигарите, което означава, че
развитието на незаконния пазар е било провокирано от други фактори.
Графика 7: Номинална тежест на акцизите и незаконна търговия (2007-2016)
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Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European
Commission (2017); KPMG, Project Sun: A Study of the Illicit Cigarettes Market in the European Union, Norway
and Switzerland (2017)

Общо за целия 10-годишен период (2007-2016 г.) приходите на незаконния пазар на
цигари в България са в рамките на 2,5-3,5 млрд. лв. Последното е оценка на ИПИ на
база данните за приходите от Агенция „Митници” и данни за незаконната търговия от
доклаsа Project Sun. Това е огромен ресурс, който финансира криминални групировки и
неизбежно води и до корупция по всички етажи на властта, включително и найвисоките. Последното идва да покаже, че незаконният пазар на цигари не просто влияе
негативно на легалния цигарен пазар и води до пропуснати ползи за бюджета, но има и
негативен ефект въобще върху работата на институциите и правовия ред в държавата.
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Таблица 8: Оценки на ИПИ за приходите от незаконната търговия
Незаконна търговия на цигари
(дял от пазара)
Потенциално загубени приходи
за бюджета (млн. лв.)
Приходи от незаконна търговия –
при праг от 50% от средната цена
на легалните цигари (млн. лв.)
Приходи от незаконна търговия –
при праг от 70% от средната цена
на легалните цигари (млн. лв.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11,1%

12,9%

16,4%

30,7%

20,1%

15,5%

18,2%

18,5%

11,6%

6,8%

209

315

424

805

517

397

485

485

324

200

137

193

248

454

302

229

290

292

196

119

191

271

348

635

423

320

406

409

275

166

Източник: ИПИ на база данни за данъчните приходи от Агенция „Митници” и данни за незаконната
търговия от KPMG, Project Sun: A Study of the Illicit Cigarettes Market in the European Union, Norway and
Switzerland (2017)

Регионален поглед към незаконната търговия
Изследването на празните опаковки обхваща над 20 града в страната, като
регионалната картина показва сериозни разлики. Видимо географското разположение
оказва влияние, като градовете в близост до външна граница на ЕС се характеризират с
по-големи нива на незаконния пазар. Градовете в извадката за първото тримесечие на
2017 г. с най-голям дял на опаковките, непредназначени за местния пазар са
Свиленград (44%), Кюстендил (26%), Хасково (21%) и Благоевград (20%). Свиленград е
много интересен и същевременно променлив пазар за незаконните цигари, като през
2012-2013 г. са отчитани нива от над 80% дял на цигарите, непредназначени за местния
пазар, постепенно спадайки до 60-70% през 2013-2014 г. и 30-40% през 2015-2016 г.
Тези резки промени от своя страна поставят под въпрос и надеждността на данните,
като за отделни градове наистина има много големи и резки промени през годините.
Така или иначе, при средни нива за страната от около 7% дял на цигарите,
непредназначени за местния пазар за 2017 г., в централната и особено в североизточната част на страната делът на незаконния пазар е чувствително по-нисък.
Разбивки на намерените празни опаковки показват, че географските дадености
предопределят и типа на цигарите, които не са предназначени за местния пазар:


В Свиленград, който се намира в непосредствена близост до границите с Гърция
и Турция, голяма част от намерените цигари, непредназначени за местния
пазар, са т. нар. „duty free“, тоест цигари, които са легално произведени в други
държави, но без платен акциз;



В градовете в югозападна България, например Кюстендил и Сандански, голяма
част от намерените цигари, непредназначени за местния пазар, идват от
Македония – по-ниските цени на цигарите в Македония позволяват подобен
арбитраж между пазарите;
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2016



В северозападна България, например във Видин, голяма част от намерените
цигари, непредназначени за местния пазар идват от Сърбия, а други са
етикетирани като продукти за duty-free пазар.

Всички тези градове, които са в географска близост до трети държави, т.е. извън ЕС,
регистрират поне двойни спрямо средните за страната нива на употреба на цигари,
непредназначени за местния пазар. Представеният тук регионален преглед ще бъде
допълнен в последващ доклад, който ще стъпи на специално проведено
социологическо проучване по региони в първата половина на 2018 г.

Тютюн за свиване
През 2016 г. беше проведено и първото изследване на нелегалния пазар на нарязан
или насипен тютюн в България. Нарастващото потребление на тютюн за свиване,
особено след данъчния шок при цигарите от 2010 г., прави проучването на този пазар
също толкова важно, колкото и това за цигарите. Проучването43 е проведено в 15
държави в Европа от Crime&Tech Srl, сателитна компания на Universita Cattolica и се
базира на методология на независимия център за изследване на престъпността
Transcrime.
Важен елемент в този пазар е, че България е най-големият производител на суров
тютюн в региона, което предпоставя и известни рискове за потребление на незаконни
(без платен акциз) цигари за свиване. Проучването разделя рязания тютюн на две
групи – branded fine-cut tobacco (брандиран нарязан тютюн) и bulk tobacco (насипен
неетикиран тютюн). Пълното определение за насипен тютюн е нарязан тютюн, който се
продава на килограм, опакован в пликове без етикет и извън законните канали за
продажба.
Данните показват огромен дял на незаконната търговия при тютюна за свиване в
страната – делът на незаконния тютюн е 74,6%, тоест ¾ от тютюна за свиване не е с
платен акциз. При нива на потребление от 220 тона през 2015 г., незаконната търговия
е в рамките на 646 тона. Легалната търговия е изцяло доминирана от брандиран
тютюн, предназначен за местния пазар (branded fine-cut tobacco), докато незаконната
търговия е доминирана от т. нар. насипен тютюн (bulk tobacco), като 86,2% от
последния е с местен произход.
Тези 646 тона насипен тютюн се равняват на 861 млн. къса еквивалент на класическа
цигара (0,75 грама на цигара). При ниската потребителска норма (0,4 грама на цигара),
това количество може да стигне за направата на 1,6 млрд. тънки къса цигари. Тези
данни не са за пренебрегване на фона на легален пазар на класически цигари от 13-14
млрд. къса. Потенциалните загуби за бюджета от незаконния насипен тютюн се
оценяват на около 125 млн. лв. през 2015 г. Въпреки това приходите от незаконната
43

Проучването е по поръчка на PMI, BAT, JTI и ITG, а резултатите се подкрепят от Булгартабак като член
на Инициативата “Срещу незаконната търговия за България”.
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търговия с насипен тютюн са доста по-малки спрямо тези от цигарите поради много
ниската цена на незаконния насипен тютюн на пазара – 1,7 лв. за 50 грама спрямо 12,5
лв. за 50 грама брандиран нарязан тютюн на легалния пазар. Общата оценка за
приходите от незаконна търговия на насипен тютюн през 2015 г. е около 22 млн. лв.

Б5. Фокус върху незаконната търговия
Данните и докладите на Transcrime са изключително полезни за по-дълбокото
вникване в международните аспекти на незаконната търговия. Докладът „European
Outlook on the Illicit Trade in Tobacco Products“44 (2015) прави детайлен преглед на
процесите в отделните страни за периода 2010-2013 г., като към него има и много
данни, някои от които обхващат и по-широкия период 2006-2013 г.
Докладът се базира на заловени късове цигари, като се отчита от коя страната тръгват,
през кои страни минават и за коя страна са предназначени – разбира се, ако е налична
такава информация. Прави се преглед на най-различни детайли, в т.ч. новините във
всяка една страна, свързани с подобни случаи. Такива детайли са например къде са
хванати цигарите, какво превозно средство е употребено, колко човека са били
заловени и т.н.
В този доклад България е представена на първо място като крайна точка (ending) на
контрабандата, на следващо място като стартираща точка (starting point) и чак на
последно като транзитна страна (transit point). Огромна част от контрабандните цигари,
които са предназначени за България, идват от трети страни за ЕС – близо 90% на база
прегледа на всички хванати количества от Агенция „Митници” (в периода 2010-2013 г.).
Това са незаконни цигари от Македония, Сърбия, Украйна, Русия, Турция, ОАЕ, Китай и
Египет. В рамките на ЕС незаконни цигари попадат в България с произход основно от
Гърция.
Незаконни цигари с български произход, хванати в същия период, са били
предназначени за Гърция, Румъния, Белгия, Франция, Холандия, Испания и
Великобритания – всичките членски на ЕС. Повечето от тези страни имат чувствително
по-високи цени на цигарите, което обяснява и ползите от пласирането на цигари
местно производство на тези пазари. Като транзитна страна България е установено да е
на пътя на цигари от Гърция и Турция към Германия и Румъния.
Между 2010 и 2013 г. са изследвани 96 акции на територията на страната с хванати
контрабандни цигари, в които са били замесени около 200 човека. Повечето от тях са
били български граждани на възраст от 31 до 40 години. Предпочитаните средства за
транспорт са тирове и бусове/коли. В повечето случаи контрабандистите са били сами в
момента на залавянето и макар да има данни за много индивидуални случаи (куфари с
цигари през граница), не бива да пренебрегваме наличието на организирани групи,
44

Виж Transcrime, European Outlook on the Illicit Trade in Tobacco Products (2015)
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които са отговорни и за по-големите количества. В доклада на Transcrime се твърди, че
съществуват доказателства, че корупцията и организираната престъпност са свързани с
контрабандата на цигари.
Повече детайли за незаконната търговия могат да се видят и в разбивките по марки от
проучването на празните опаковки през годините – последните са обобщени в доклада
Sun Project от 2017 г. Данните за 2016 г. показват, че 31% от цигарите, непредназначени
за местния пазар, са т. нар. illicit whites, тоест цигари, които по принцип са създадени с
цел незаконно разпространение и нямат аналог на легалния пазар. Други 29% са
цигари, етикетирани като продукти за duty-free пазар. Големият спад на незаконната
търговия през 2015 и 2016 г. се дължи изцяло на намалелите количества “illicit whites”
(от 1,28 млрд. къса през 2014 до 0,36 млрд. къса през 2016 г.) и цигари, етикетирани
като продукти за duty-free пазар (от 0,90 млрд. къса през 2014 г. до 0,34 млрд. къса
през 2016 г. От цигарите, етикетирани като продукти за duty-free пазар, най-голям дял
традиционно имат Karelia (около 11% дял от незаконните кутии през 2016 г.).
Разбивката на т. нар. „illicit whites” или незаконни бели, която е видима от отделните
проучвания на празните опаковки в България, показва много динамичен пазар. Това
означава, че с бързи темпове се появяват нови брандове незаконни цигари, които
нямат аналог на местния пазар и на практика заменят предходните такива. През 2017 г.
най-голям дял на пазара на незаконни цигари има марката Premium (15,1% дял), която
няма аналог на легалния пазар и не е била представена на незаконния пазар допреди
две години. Подобна е и ситуацията с другите популярни цигари на незаконния пазар –
например Business Royals (12,7% дял), които също нямат аналог на местния пазар, но и
не са били представени на незаконния пазар допреди няколко години. Други марки –
например Don и Diva, които доминираха незаконния пазар с общ дял от над 25% през
2013 и 2014 г., вече почти не присъстват на незаконния пазар.
През последните години се заговори усилено и за сериозно присъствие на български
марки цигари на турския пазар. Макар това да няма как да се види в проучването на
празните опаковки в България, то е важно, тъй като тези продукти могат да се
произвеждат в рамките на страната, тоест незаконната им продажба в Турция носи
приходи за лица и групи, замесени с незаконна търговия в България.
Оценките на незаконната търговия в Турция показват дял от около 13% на незаконната
търговия в южната съседка, което означава 15-16 млрд. къса незаконни цигари.
Именно това огромен мащаб на незаконния пазар в Турция, който е чувствително поголям от легалния пазар в България, прави казуса важен. Ако приемем, че български
марки заемат сериозен дял от този незаконен пазар, то това може да е източник на
много сериозни средства. Цената на цигарите в Турция е дори по-висока от тази в
България, което потенциално носи и повече приходи от продажбата на незаконни
цигари.
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В доклад45 от октомври 2017 г., релевантните турски власти изрично отбелязват, че
продукти с български произход (визират се марки цигари на Булгартабак) са се появили
на незаконния турски пазар, като доклад по този въпрос е изпратен в Интерпол.
Отбелязването на този факт в доклада предполага, че делът на незаконните цигари с
български произход в Турция не е пренебрежим. Имайки предвид чувствително поголемия незаконен пазар в южната съседка – над 10 пъти по-голям като количества
спрямо този в България (данни за 2016 г.), то евентуалното по-сериозни присъствие на
този пазар може да осигури огромен ресурс за криминални групи в България.

Някои изводи
Прегледът на акцизната политика спрямо тютюневите изделия в България през
последните 10 години води до няколко много ясни извода. На първо място се
потвърждава теоретичната постановка, че недалновидната акцизна политика може да
има много тежки негативни последици и да подкопае постигането както на здравната,
така и на данъчната цел. Прекомерното и рязкото покачване на акцизната тежест
неизменно води до ръст на незаконния пазар, който не може да бъде овладян само с
контролни механизми. През 2010 г. тютюневият пазар в страната беше буквално залян
от незаконни цигари, които достигнаха 1/3 от пазара и генерираха огромни приходи за
организираната престъпност.
Общо за целия 10-годишен период (2007-2016 г.), незаконната търговия на цигари в
България е донесла приходи за криминалния свят между 2,5 млрд. лв. до 3,5 млрд. лв.
по оценки на ИПИ. Големият бум е през 2010 г., когато криминалните приходи са
между 450 и 640 млн. лв., но и към момента те не са за пренебрегване, като се
оценяват между 120 и 170 млн. лв. за 2016 г. Това е ресурс, които в голямата си част се
влива в организираната престъпност и създава възможности за корумпиране по
високите и по-ниските етажи на властта.
Множество данни сочат, че немалка част от незаконната търговия всъщност е с
източник вътре в страната – за това говорят брандовете на намерените незаконни
кутии, ефектите от проведените акции в страната през 2015 г. и видимото преливане на
количества между нелегалния и легалния пазар на цигари през последните няколко
години. Това означава, че борбата с незаконната търговия не следва да се насочва само
и единствено към опазване на границите, а и към по-ефективен контрол в посока
производството на цигари в страната.
Въпреки спада на незаконната търговия с цигари през последните години до около 7%
от общия пазар през 2016 г., негативните ефекти остават сериозни. За 2016 г. този дял
се е равнявал на близо 1 млрд. къса незаконни цигари, които са ощетили бюджета на
страната с 200 млн. лв. Това биха били приходите за хазната от акцизи и ДДС, ако тези
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цигари бяха потребени легално. В пиковия момент за незаконната търговия – през 2010
г., потенциално пропуснатите приходи за бюджета са надвишавали 800 млн. лв.
Не бива да бъде пропускан и големият незаконен пазар при тютюна за пушене или т.
нар. тютюн за ръчно свиване. Незаконната търговия при тютюна за пушене достига над
75% от общия пазар, което се равнява на около 646 тона насипен тютюн - нарязан
тютюн, който се продава на килограм, опакован в пликове без етикет и извън
законните канали за продажба. Въпросните 646 тона насипен тютюн са равносилни на
861 млн. къса еквивалент на класическа цигара (0,75 грама на цигара). Цели 86% от
незаконния насипен тютюн на пазара е с местен произход, тоест произведен в
България.
Казусът с разпространението на български марки на други пазари, особено на турския,
също не бива да бъде пренебрегван, макар да няма директно отношение към легалния
пазар у нас. Приходите от тази незаконна търговия са сериозни и потенциално могат да
оказват сериозно влияние върху организираната престъпност и корупцията в България.
Макар търговията на тези изделия да се случва на територията на друга държава, може
да се работи в посока засилен контрол по отношение на тяхното производство в
рамките на страната и последващо разпространение.
Прегледът на развитието и ефектите от акцизната политика в България дава и някои
поуки за общоевропейските политики. В процеса на хармонизиране трябва да се
отчитат разликите в социално-икономическите фактори и особено разликите в
платежоспособността. Огромният ръст на нелегалната търговия в България и други
страни от Източна Европа в първите години на членството можеше да бъде избегнат
при по-внимателно поставяне на целите и далновидна политика по догонване.
Към 2018 г. страните-членки на ЕС достигнаха новите минимални нива (в т.ч. и
България) от 90 евро на 1000 къса цигари, с което ЕС се утвърди като икономическия
блок с най-тежко облагане на най-разпространените тютюневи продукти. В
средносрочен план препоръчваме запазване на тези нива на облагане и фокус върху
борбата с незаконната търговия. България има интерес да запази известен данъчен
суверенитет по отношение облагането на тютюневите изделия и да защитава
позицията всички бъдещи промени на ниво ЕС да бъдат съобразени с различната
покупателна възможност в страните-членки.
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Приложения
Приложение 1: Данни за акцизите върху цигарите в България от Excise Duties Tables, European Commission (2004-2017)

Specific excise (per 1000 cigarettes)

BG
(July)

NatCurr

EUR

as % of
WAP

As % of
total tax
(specific + ad
val +VAT)

Ad
valorem
excise in %

(% of
TIRSP)

VAT in %

Ad
valorem
excise +
VAT

Total tax
(incl VAT)

(% of
TIRSP)

(% of
TIRSP)

(% of
WAP)

Current MPPC
per 1000
cigarettes

NatCurr

EUR

WAP
per 1000
cigarettes

NatCurr

EUR

Excise yield*

Minimum
excise duty
Article 8 (6)
Directive
2011/64/EU

Overall
minimum excise
duty*
Specific +ad val
(excl. VAT)

EUR per 1000
cigarettes of
the WAP

EUR per 1000
cigarettes

as % of WAP

2004

4,00

2,05

5,00

7,67

43,50

16,67

60,17

65,17

80

41,07

N/A

N/A

19,92

N/A

48,50

2005

12,50

6,39

15,93

24,73

31,80

16,67

48,47

64,39

78

40,13

N/A

N/A

19,15

N/A

47,73

N/A

60,34

2006

15,00

7,67

12,34

16,02

48,00

16,67

64,67

77,01

122

62,15

N/A

37,50

N/A

2007

6,50

3,32

5,65

7,41

54,00

16,67

70,67

76,32

115

58,80

N/A

N/A

35,08

N/A

59,65

2008

37,00

18,92

29,89

36,65

35,00

16,67

51,67

81,56

124

63,29

N/A

N/A

41,07

N/A

64,89

2009

41,00

20,96

28,32

33,13

40,50

16,67

57,17

85,49

145

74,01

N/A

N/A

50,94

N/A

68,82

N/A

2010

101,00

51,64

49,03

55,28

23,00

16,67

39,67

88,70

206

105,33

N/A

75,87

75,67

72,03

2011

101,00

51,64

45,91

53,64

23,00

16,67

39,67

85,58

215

109,93

220,00

112,49

77,51

75,67

68,91

2012

101,00

51,64

46,98

54,22

23,00

16,67

39,67

86,65

215

109,93

215,00

109,93

76,93

75,67

69,98

2013

101,00

51,64

43,82

52,49

23,00

16,67

39,67

83,48

215

109,93

230,50

117,85

78,75

75,67

66,82

2014

101,00

51,64

43,44

52,27

23,00

16,67

39,67

83,11

220

112,49

232,50

118,88

78,98

75,67

66,44

2015

101,00

51,64

42,79

51,90

23,00

16,67

39,67

82,46

220

112,49

236,00

120,67

79,39

75,67

65,79

2016

70,00

35,79

29,53

35,07

38,00

16,67

54,67

84,20

220

112,49

237,00

121,18

81,83

82,32

67,53

2017

101,00

51,64

41,06

48,46

27,00

16,67

43,67

84,72

235

120,16

246,00

125,78

85,60

85,90

68,06

Източник: Excise Duties: list of the excise duties applicable in the EU, Excise Duties Tables, European Commission
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Приложение 2: Количества освободени цигари и приходи от акциз за периода 2007-2016 г.
Период

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

Общо

2007 **

Количества
(1000 къса)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,637,031

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,344,994,587

2008 **

Количества
(1000 къса)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,884,261

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,711,551,555

2009 **

Количества
(1000 къса)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,554,548

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,760,668,738

2010 **

Количества
(1000 къса)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,735,104

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,492,125,461

2011 **

Количества
(1000 къса)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,875,836

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,671,251,230

2012

Количества
(1000 къса)

910,525

789,526

755,383

860,873

917,552

1,089,581

1,061,766

1,121,583

1,143,318

1,058,602

989,752

870,906

11,569,367

Акциз (лв.)

140,512,362

121,593,486

116,328,715

132,710,809

141,289,322

167,778,185

163,557,537

172,972,047

176,216,653

162,858,405

152,179,619

133,862,225

1,781,859,366

2013

Количества
(1000 къса)

880,883

782,159

734,129

896,379

912,591

1,021,746

1,030,846

1,141,168

1,157,716

1,047,893

918,061

987,758

11,511,328

Акциз (лв.)

136,102,532

120,482,017

113,034,342

138,370,934

140,622,700

157,701,307

159,319,834

175,726,931

178,792,420

161,905,794

141,699,232

152,991,176

1,776,749,218

2014

Количества
(1000 къса)

1,111,236

596,357

748,241

780,702

994,346

937,370

1,045,296

1,191,479

1,087,475

1,031,537

961,099

858,107

11,343,246

Акциз (лв.)

172,953,342

91,985,109

115,602,313

120,824,750

154,228,483

145,482,298

162,288,950

184,909,694

169,088,124

160,334,172

149,092,903

133,380,186

1,760,170,323

2015

Количества
(1000 къса)

997,731

853,757

786,115

894,614

956,374

1,069,250

1,266,150

1,393,505

1,349,271

1,205,139

1,140,583

1,248,410

13,160,900

Акциз (лв.)

155,837,801

132,584,874

121,924,601

138,991,580

148,920,977

166,342,306

196,786,589

216,651,222

209,923,706

187,323,971

177,274,020

193,823,801

2,046,385,447

2016

Количества
(1000 къса)

2,207,269

274,602

641,796

979,346

1,223,401

1,966,156

887,131

971,781

1,192,716

1,086,815

1,111,339

1,291,913

13,834,265

Акциз (лв.)

344,430,696

44,860,680

105,606,870

161,049,986

202,103,905

321,781,755

147,153,374

161,184,728

197,148,348

179,443,398

183,097,749

213,117,162

2,260,978,650

Източник: Агенция „Митници”; ** За периода 2007–2011 г. са предоставени данни на годишна база, поради различния характер на събиране и съхранение на
информацията в този период и липса на изчерпателни данни по месеци в информационните системи на Агенция „Митници“.
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Приложение 3: Количества освободен тютюн за пушене и приходи от акциз за периода 2007-2016 г.
Период
2007 **

2008 **

2009 **

2010 **

2011 **

2012

януари

септември

октомври

Количества (кг)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,650

Количества (кг)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312,370

Количества (кг)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,339,899

Количества (кг)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

269,003

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,900,342

Количества (кг)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

178,544

Акциз (лв.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,844,011

2013

2014

2015

2016

юли

август

ноември

декември

Общо

107

2,238

2,151

2,470

9,838

13,874

14,932

11,956

10,185

10,319

134,678

16,188

340,140

327,013

375,379

1,495,370

2,108,912

2,269,666

1,817,312

1,548,135

1,568,511

19,227,768

7,763

13,513

10,444

12,338

8,931

13,835

15,579

14,220

14,881

14,726

15,162

22,420

163,811

1,179,920

2,053,954

1,587,555

1,875,409

1,357,474

2,102,937

2,367,945

2,161,456

2,261,866

2,238,308

2,304,685

3,407,782

24,899,290

17,796

6,291

8,313

8,963

13,726

14,732

17,114

16,950

18,057

13,857

14,385

14,027

164,210

2,704,962

956,217

1,263,550

1,362,325

2,086,413

2,239,198

2,601,281

2,576,404

2,744,687

2,106,248

2,186,459

2,132,112

24,959,855

15,392

14,705

15,607

15,577

17,644

18,209

19,649

22,514

22,155

21,269

18,502

19,149

220,373

2,339,566

2,235,133

2,372,294

2,367,764

2,681,880

2,767,726

2,986,653

3,422,196

3,367,613

3,232,817

2,812,375

2,910,656

33,496,674

24,993

9,787

19,672

22,896

23,564

31,609

19,995

17,430

25,132

24,144

25,295

22,745

267,261

3,798,987

1,487,570

2,990,095

3,480,121

3,581,751

4,804,563

3,039,300

2,649,397

3,820,034

3,669,854

3,844,807

3,457,206

40,623,686

Количества (кг)
Акциз (лв.)

юни

94

Количества (кг)
Акциз (лв.)

май

14,349

Количества (кг)
Акциз (лв.)

април

56,514

Количества (кг)
Акциз (лв.)

март

7,346,794

Количества (кг)
Акциз (лв.)

февруари

Източник: Агенция „Митници”
** За периода 2007–2011 г. са предоставени данни на годишна база, поради различния характер на събиране и съхранение на информацията в този период и
липса на изчерпателни данни по месеци в информационните системи на Агенция „Митници“, като за периода 2007 - 2009 година не са налични данни на годишна
база за освободените количества тютюн.
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Приложение 4: Справка за количеството освободени за потребление в страната цигари по ценови категории (2009-2016)
(1000 къса)
Продажна
цена
от 10,60 лв. до 11,00 лв.
от 10,00 лв. до 10,50 лв.
от 9,10 лв. до 9,50 лв.
от 8,10 лв. до 9,00 лв.
от 7,60 лв. до 8,00 лв.
от 7,10 лв. до 7,50 лв.
от 6,10 лв. до 7,00 лв.
от 5,60 лв. до 6,00 лв.
от 5,10 лв. до 5,50 лв.
от 4,60 лв. до 5,00 лв.
от 4,10 лв. до 4,50 лв.
от 3,60 лв. до 4,00 лв.
от 3,10 лв. до 3,50 лв.
от 2,60 лв. до 3,00 лв.
от 2,10 лв. до 2,50 лв.
до 2,00 лв.

2009
0
*
0
0
0
0
0
*
*
*
137,701
1,267,313
7,506,688
5,755,895
2,079,622
135,121

2010
0
*
0
0
0
*
*
162,508
845,474
3,361,578
3,646,019
698,912
1,372,662
1,233,291
360,304
*

2011
0
*
0
0
0
*
*
201,028
818,305
3,993,045
4,970,167
*
*
*
694,120
0

2012
0
*
0
0
0
*
*
*
1,034,382
4,035,559
5,263,443
*
*
*
801,872
0

2013
0
*
0
0
0
*
*
*
1,689,113
3,341,255
5,186,539
*
0
*
793,489
0

2014
0
*
0
0
0
*
*
362,222
1,828,283
3,512,987
4,857,445
*
*
*
765,136
0

2015
*
*
*
*
0
*
*
503,378
1,983,225
4,266,659
5,588,868
*
*
*
758,769
0

2016
0
*
0
0
0
*
*
794,563
1,581,830
9,186,700
1,316,177
*
*
*
461,613
0

Източник: Агенция „Митници”
* Данните са защитени, съгласно разпоредбите на чл. 25 ал.2 т.3 от Закона за статистиката и не могат да бъдат предоставени.
** Справката е изготвена от 2009 г., тъй като не е съхранявана информация по ценови категории за предходните години.
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Приложение 5: Справка за приходите от акциз за цигари по ценови категории (2009-2016)
(лева)
Продажна
цена
от 10,60 лв. до 11,00 лв.
от 10,00 лв. до 10,50 лв.
от 9,10 лв. до 9,50 лв.
от 8,10 лв. до 9,00 лв.
от 7,60 лв. до 8,00 лв.
от 7,10 лв. до 7,50 лв.
от 6,10 лв. до 7,00 лв.
от 5,60 лв. до 6,00 лв.
от 5,10 лв. до 5,50 лв.
от 4,60 лв. до 5,00 лв.
от 4,10 лв. до 4,50 лв.
от 3,60 лв. до 4,00 лв.
от 3,10 лв. до 3,50 лв.
от 2,60 лв. до 3,00 лв.
от 2,10 лв. до 2,50 лв.
до 2,00 лв.

2009
0
*
0
0
0
0
0
*
*
*
17,732,884
150,263,285
812,819,368
551,636,063
165,920,366
13,017,598

2010
0
*
0
0
0
*
*
27,636,772
136,001,963
522,005,249
547,384,779
85,739,009
150,527,585
125,094,116
54,922,978
*

2011
0
*
0
0
0
*
*
34,193,242
132,681,783
620,056,360
749,029,713
*
*
*
106,282,309
0

2012
0
*
0
0
0
*
*
*
167,767,194
627,524,267
793,778,258
*
*
*
123,045,397
0

2013
0
*
0
0
0
*
*
*
272,169,884
517,927,038
783,043,614
*
0
*
122,030,434
0

2014
0
*
0
0
0
*
*
61,583,867
295,147,853
545,813,351
736,072,147
*
*
*
118,719,925
0

2015
*
*
*
*
0
*
*
85,395,181
321,818,162
662,942,836
848,764,921
*
*
*
118,190,887
0

2016
0
*
0
0
0
*
*
139,658,144
266,940,196
1,483,313,456
203,871,147
*
*
*
74,590,410
0

Източник: Агенция „Митници”
* Данните са защитени, съгласно разпоредбите на чл. 25 ал.2 т.3 от Закона за статистиката и не могат да бъдат предоставени.
** Справката е изготвена от 2009 г., тъй като не е съхранявана информация по ценови категории за предходните години.
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