


НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАС, 
ВИЕ ЗА ВАШИЯТ БИЗНЕС

Пестим време и средства.
Добавяме стойност

ОТГОВОРНОСТ

ДОВЕРИЕ

КОМПЕТЕНТНОСТ

Организатори
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• Оценка на въздействието на промените върху 
дейността Ви

• Вземане на информирано решение за 
последващи действия

Митнически 
практики

Промени в 
митническите 
режими и 
процедури

ОИО, 
Електронни 
митници 2020

Цели на семинара



Какви промени настъпват

През 2014  ЕС изцяло промени 
политиката насочена към 
икономическите оператори в 
3 основни направления

СИГУРНОСТ

Укрепване 
функционирането на 
вътрешния пазар и 
защита на местния бизнес

ПАРТНЬОРСТВО И 
УЕДНАКВЯВАНЕ НА 
ПРАКТИКИТЕ В ЕС

Създаване на трайни 
взаимоотношения със 
сигурни и надеждни ИО, 
които отговарят на 
определени критерии

ЕЛЕКТРОННА 
СРЕДА 

Намаляване на 
разходите и 
административната 
тежест, изграждане на 
електронна среда за 
работа с Институциите



Кои са основните решения

Програма „Митници 2020“
Изцяло електронна среда

Уеднаквяване на практиките в целия ЕС

Рамка за професионални компетенции

Програма „Фискалис 2020“

Ново митническо законодателство на ЕС



ОБУЧЕНИЯ

ПОКРИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ



Промените с най-съществено влияние

КРИТЕРИИ 
ИЗИСКВАНИЯ 
ПРОЦЕДУРИ

за издаване на 
разрешения   

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

ОБЛЕКЧЕНИЯ

ОПРОСТЯВАНИЯ

СПЕЦИАЛНИ 
РЕЖИМИ

ТРАНЗИТ

СПЕЦИФИЧНА 
УПОТРЕБА



ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ,

ПРЕДОСТАВЕНО ЗА КОНКРЕТНА 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ,
по отношение на две или 

повече операции, декларации 
или митнически режими

100%

В ПЪЛЕН 
РЕФЕРЕНТЕН 

РАЗМЕР 

100%

С НАМАЛЕН 
РЕФЕРЕНТЕН

РАЗМЕР

ОСВОБОЖДА-
ВАНЕ ОТ 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

0%

НА МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, 
КОЕТО БИ МОГЛО ДА ВЪЗНИКНЕ  

НА ВЪЗНИКНАЛО МИТНИЧЕСКО 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ 

С НАМАЛЕН 
РЕФЕРЕНТЕН 

РАЗМЕР –

30% 
за ОИОМО

В ПЪЛЕН 
РЕФЕРЕНТЕН 

РАЗМЕР 

100%



Кого и как засягат промените

ОБЩО 
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ВПИСВАНЕ В 
ОТЧЕТНОСТА

ОДОБРЕН 
ПОЛУЧАТЕЛ И 

ИЗПРАЩАЧ
САМООЦЕНКА

ЦЕНТРАЛИЗИ-
РАНО 

ОФОРМЯНЕ

СПЕЦИАЛНИ 
РЕЖИМИ

ВНОСИТЕЛИ 
ИЗНОСИТЕЛИ 

НА ТОК

ПРЕВОЗВАЧИ
СПЕДИЦИИ

СКЛАДОДЪР-
ЖАТЕЛИ

РАЗРЕШЕНИЕ

КРИТЕРИИ





Програма
Тема Лектор 

Основни акценти и нови моменти
Митническа стойност, Тарифно класиране, Произход, Нетарифни 
мерки

Ивайло Зарев
Началник отдел „Тарифна политика“ 
– Митница Столична

Промени в митническото законодателство
Временно складиране, Митнически статус, Специални режими, 
Обезпечения, Прилагане на преходни мерки

Ваня Клифова
Главен Експерт в Агенция 
„Митници“

Кафе пауза

Статусът ОИО
Предимства, Кой може да стане ОИО, Условия и критерии
Подаване на заявление и одобрение
Контрол за спазване изискванията на статуса МИТНИЦИ 2020

Станка Никлева
Главен експерт в Дирекция 
„Последващ контрол” на Агенция 
„Митници”,
Лице за контакт с ЕК за РБ по 
въпросите за ОИО

ОИО
Извършване на предварителен и последващ одит на ОИО и 
специални режими
Риск анализ

Пламен Павлов
Началник на отдел „Последващ 
контрол“ – Митница Столична
Лице за контакт с ЕК за РБ по 
въпросите за ОИО



Основни акценти и нови моменти
Митническа стойност
Тарифно класиране
Произход
Нетарифни мерки

ИВАЙЛО ЗАРЕВ
Началник отдел „Тарифна политика“ –
Митница „Столична“



ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ НА СТОКИТЕ

ОБЩА  МИТНИЧЕСКА 

ТАРИФА
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 1957 г. РИМСКИ ДОГОВОР (ЧЛ. 9 ДО 29). 

 1968 г.  РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА № 950/68 ОТНОСНО ОБЩАТА 
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА И РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА № 97/69 
ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА УНИФИЦИРАНОТО ПРИЛАГАНЕ НА 
ОМТ .

 1987 г. РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА № 2658/87 ОТНОСНО 
ТАРИФНАТА И СТАТИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА И 
ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА

 1992 г. РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА № 2913/92 – МИТНИЧЕСКИЯ 
КОДЕКС (ЧЛ. 20)

 2013 г. РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА № 952/2013 – МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА(ЧЛ. 
56 И ЧЛ. 57)
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ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
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ОБЩА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА

ОСОБЕНОСТИ :

ПРИЛАГА СЕ ПРИ ВНОС НА СТОКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ;

 КОМБИНАЦИЯ ОТ НОМЕНКЛАТУРА (КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ) И МИТА, 

ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВСЕКИ КЛАС СТОКИ;

 ПРИЛАГА СЕ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА СЪЮЗА;

 ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА Е КОНЦЕПЦИЯ, СБОР ОТ ЗАКОНИ, А НЕ 

КОНКРЕТЕН НОРМАТИВЕН АКТ; 

 ТЯ ОБОБЩАВА И ОТРАЗЯВА ЦЯЛОТО ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

ВЛИЯЕЩО ВЪРХУ РАЗМЕРА НА МИТАТА; 

 СЪЩЕСТВУВА НЕЙНА РАБОТНА ФОРМА (Т.Н. TAРИК), КОЯТО НЯМА ХАРАКТЕР 

НА ЗАКОН.



 Когато възниква митническо задължение законно дължимите сборове 

се основават на Митническата тарифа на Европейския съюз.

 Елементите за облагане са : тарифното класиране на стоките, 

техния произход и митническата им стойност.

 Обхватът на ОМТ на Европейския съюз е регламентиран в чл. 56 от 

МКС /Регламент № 952/2013 г./
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ОБЩА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА



МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВКЛЮЧВА :

 КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА СТОКИТЕ;

 ВСЯКА ДРУГА НОМЕНКЛАТУРА, КОЯТО ОБХВАЩА КН ЧАСТИЧНО
ИЛИ ДОБАВЯ КЪМ НЕЯ СПЕЦИАЛНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С ЦЕЛ
ПРИЛАГАНЕТО НА ТАРИФНИ МЕРКИ В РАМКИТЕ НА ТЪРГОВИЯТА
СЪС СТОКИ (НОМЕНКЛАТУРА НА ЕКСПОРТНИТЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ; TAРИК);
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ОБХВАТ НА ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА

чл. 56 от МКС (Регламент № 952/2013)



 Тарифна квота : е количество стока, изразено в стойност или във

физически единици, за което през определен период се прилага

намалена ставка на митото, като след изчерпване на количеството

се възстановява облагането със ставката по Митническата тарифа.
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 Тарифен плафон : е количество стока, изразено в стойност или във

физически единици, за което се прилага намалена ставка на митото,

като при превишаване размера на това количество може да се

възстанови облагането със ставката по митническата тарифа по реда,

предвиден в акта за въвеждането му.
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 ДЕФИНИРА КН НА ЕС КАТО ЕДИННА СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА, КОЯТО ЩЕ СЕ

ИЗПОЛЗВА ЕДНОВРЕМЕННО ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ И ЗА ТАРИФНИ ЦЕЛИ;

ОПРЕДЕЛЯ НЕЙНИЯ ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА КОДОВЕТЕ;

 ДЕФИНИРА TAРИК КАТО ИНТЕГРИРАНА ТАРИФА НА СЪЮЗА И ОПРЕДЕЛЯ

НЕЙНИЯ ОБХВАТ И СТРУКТУРАТА НА КОДОВЕТЕ Й;

 РЕГЛАМЕНТИРА СЛУЧАИТЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА TAРИК И КН НА ЕС;

 ДЕФИНИРА РОЛЯТА НА КОМИСИЯТА И НА КОМИТЕТА ПО МИТНИЧЕСКИЯ

КОДЕКС В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА

TAРИК И НА КН НА ЕС.
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РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА № 2658/1987 ОТНОСНО 

ТАРИФНАТА И СТАТИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА

И ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА



 КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА ВКЛЮЧВА:

• НОМЕНКЛАТУРАТА НА ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА (6 ЦИФРИ);

• ОБЩНОСТНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КЪМ НОМЕНКЛАТУРАТА НА ХС, НАРИЧАНИ
“КН ПОДПОЗИЦИИ” В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СПРЯМО ТЯХ СА ОПРЕДЕЛЕНИ
СТАВКИ НА МИТАТА (7-МИ И 8-МИ ЗНАК) И

• УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ГЛАВИ ИЛИ
РАЗДЕЛИ И БЕЛЕЖКИ ПОД ЧЕРТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КН ПОДПОЗИЦИИ.

 КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗНОСА НА СТОКИ,
ОСВЕН АКО НЕ СЕ НАЛАГА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОМЕНКЛАТУРАТА ЗА
ЕКСПОРТНИТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ИЛИ TAРИК.
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КОМБИНИРАНА НОМЕНКЛАТУРА
чл. 1, чл.3, чл. 12 на Регламент № 2658/ 1987



 КОМИСИЯТА ПРИЕМА ВСЯКА ГОДИНА ПОСРЕДСТВОМ РЕГЛАМЕНТ ПЪЛЕН 

ВАРИАНТ НА КН ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ АВТОНОМНИ И 

КОНВЕНЦИОНАЛНИ РАВНИЩА НА МИТАТА ПО ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА, 

ТЪЙ КАТО ТЯ Е РЕЗУЛТАТ ОТ МЕРКИТЕ, ПРИЕТИ ОТ СЪВЕТА ИЛИ КОМИСИЯТА. 

 ПОСОЧЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ СЕ ПУБЛИКУВА НЕ ПО-КЪСНО  ОТ 31 ОКТОМВРИ В 

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЕ ПРИЛАГА ОТ 1 ЯНУАРИ 

СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА. С РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2015/1754 Е ПРИЕТА 

КН ЗА 2016 г.

 ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СТОКИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ КЛАСИРАНИ СЪГЛАСНО КН. 

ТОВА ОПРЕДЕЛЯ ПРИЛОЖИМАТА МИТНИЧЕСКА СТАВКА И НАЧИНА НА 

ТРЕТИРАНЕ НА СТОКИТЕ.
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КН Е СТРУКТУРИРАНА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН :

 ЧАСТ ПЪРВА – “УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ” /СЪОТВЕТНО С РАЗДЕЛ I –

ОБЩИ ПРАВИЛА И РАЗДЕЛ II – СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ/;

 ЧАСТ ВТОРА – “ТАБЛИЦА СЪС СТАВКИТЕ НА МИТАТА” - СТОКИТЕ СА

РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 21 РАЗДЕЛА И 99 ГЛАВИ;

 ЧАСТ ТРЕТА – “ТАРИФНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” /СЕЛСКОСТОПАНСКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ, СПИСЪЦИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ СУБСТАНЦИИ, КОИТО

НЕ СЕ ОБЛАГАТ С МИТА, БЛАГОПРИЯТНО ТАРИФНО ТРЕТИРАНЕ

ПРЕДВИД ЕСТЕСТВОТО НА СТОКИТЕ/.
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КОМБИНИРАНА НОМЕНКЛАТУРА

чл. 1, чл.3, чл. 12, ПРИЛ.1 на Регл. № 2658/1987



 ВЪВЕДЕНА С КОНВЕНЦИЯТА ПО ХС ЗА ОПИСАНИЕ И КОДИРАНЕ НА
СТОКИТЕ ОТ 1983 Г., СЪСТАВЕНА И ПОДПИСАНА В БРЮКСЕЛ В
РАМКИТЕ НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (СМО).

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ КОНВЕНЦИЯТА С
РЕШЕНИЕ НА МС № 91/1990г. И СЕ ПРИЛАГА ЕФЕКТИВНО ОТ ЯНУАРИ
1992г.

 КОНВЕНЦИЯТА Е ОБНАРОДВАНА ПРЕЗ 2006г.

 ЕС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ КОНВЕНЦИЯТА С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА ОТ
7-МИ АПРИЛ 1987г.

 ПОНАСТОЯЩЕМ В КОНВЕНЦИЯТА ЧЛЕНУВАТ 138 ДЪРЖАВИ, НО
ЕФЕКТИВНО ТЯ СЕ ПРИЛАГА ОТ НАД 200 АДМИНИСТРАЦИИ.
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ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПИСАНИЕ И КОДИРАНЕ НА 

СТОКИТЕ



 Според СМО, ХС служи основно за :

 митнически тарифи;

 статистически данни за международната търговия; 

 правила за произход; 

 събиране на национални вземания;

 транспортни тарифи и статистики; 

 наблюдаване на контролирани стоки (напр. отпадъци, наркотични вещества, 

химически оръжия, разрушаващи озоновия слой субстанции, застрашени от 

изчезване видове); 

 митнически контрол и режими, включително анализ на риска, 

информационни технологии и др.
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ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПИСАНИЕ И КОДИРАНЕ НА 

СТОКИТЕ



 При създаването на ХС разработващите я са се ръководили от два основни 

принципа за отделянето на стоките в групи:

 стоката следва да притежава самостоятелен отличителен признак;

 стока, включена в система, следва да представлява интерес най-малко за 

няколко страни.  

 Съгласно ХС, стоките са разделени условно на 21 раздела или на 99 групи, 

при което три от тях  - 77, 98 и 99 са резервирани за в бъдеще, но могат да се 

използват на автономно основание.

 Глави 1 до 24 условно класират селскостопанските стоки, а 25 до 97 –

индустриалните. 
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ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПИСАНИЕ И КОДИРАНЕ НА 

СТОКИТЕ



 Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и

статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, Комисията съставя

Интегрирана тарифа на Европейските общности, наричана ТАРИК (TARIC),

основана на Комбинираната номенклатура. Он-лайн многоезична база данни, в

която са обединени всички мерки, отнасящи се до тарифи, търговско и

селскостопанско законодателство.

 Чрез интегриране и кодиране на тези мерки ТАРИК осигурява тяхното еднакво

прилагане от всички държави членки и дава на икономическите оператори ясен

поглед върху всички мерки, които трябва да бъдат предприети при внос или

износ на стоки.
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TAРИК

чл. 2, чл.3, чл. 5 на Регл. № 2658/87



 ТАРИК кодът за внос на дадена стока в ЕС се формира по следния начин :

- първи и втори знак : посочват главата по ХС;

- трети и четвърти знак : тарифна позиция по ХС;

- пети и шести знак : тарифна подпозиция по ХС;

- седми и осми знак : тарифна подпозиция по КН;

- девети и десети знак : подпозиция по ТАРИК;

- единадесети – четиринадесети знак : допълнителни кодове по ТАРИК.
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 За целите на възстановяване при износ от страна-членка, ТАРИК кодът на
една стока се формира както следва:

- първи и втори знак : посочват главата по ХС;

- трети и четвърти знак : тарифна позиция по ХС;

- пети и шести знак : тарифна подпозиция по ХС;

- седми и осми знак : тарифна подпозиция по КН;

- Следните допълнителни кодове : 9+ххх, като последните три цифри се
дефинират в регламента, на чието основание се ползва възстановяването
при износ.
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ЦЕЛИ НА СИСТЕМАТА ОТИ :

 СИСТЕМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА
ИНФОРМАЦИЯ (ОТИ) Е СЪЗДАДЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КОРЕКТНОТО ТАРИФНО
КЛАСИРАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ОТ ТЯХ
ВНОСНО/ИЗНОСНИ ОПЕРАЦИИ.

 ОСНОВНАТА ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЗА ОТ ОТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ТЪРГОВСКИТЕ ОПЕРАТОРИ Е ЮРИДИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ,
КОЯТО ТЯ ДАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАРИФНОТО КЛАСИРАНЕ.
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ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ

чл. 33 - чл. 37 на МКС, чл.19- 20 и 252 от ДР и чл. 16-17 и 20-23 от Регламента 

за изпълнение.



 ТО ОТ СВОЯ СТРАНА Е ЕДИН МНОГО ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ОБЛАГАНЕ,
ТЪЙ КАТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМОТО МИТО,
ОТПУСКАНЕТО НА ЕКСПОРТНИ СУБСИДИИ И ПРИЛАГАНЕТО НА
ДРУГИТЕ МЕРКИ НА ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА, НАПРИМЕР
ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ВНОС ИЛИ
ИЗНОС.

 ОТИ Е ОСНОВНИЯТ ИНСТРУМЕНТ, РАЗРАБОТЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА

КОМИСИЯ ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ ТАРИФНОТО КЛАСИРАНЕ НА НИВО ЕС

И РЕСПЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА

ПОЛИТИКА.

 ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОТВРАТЯВА НЕПРИЛАГАНЕТО НА НЯКОИ МЕРКИ

ПОРАДИ РАЗЛИЧИЯТА В НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАКТИКИ ПО КЛАСИРАНЕТО

НА СТОКИТЕ.
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ОПРЕДЕЛЕНОТО В ОТИ ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ СЕ ИЗПОЛЗВА САМО
ЗА ЦЕЛИТЕ НА:

 ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МИТАТА;

 ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ИЗНОС И ВСЯКАКВИ
ДРУГИ СУМИ, ИЗПЛАЩАНИ ПРИ ВНОС ИЛИ ИЗНОС В РАМКИТЕ НА ОСП;

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ВНОС ИЛИ ИЗНОС , КОИТО СЕ
ПРЕДСТАВЯТ ПО ВРЕМЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА МИТНИЧЕСКИТЕ
ФОРМАЛНОСТИ ЗА ДАДЕНА СТОКА И СЕ ИЗИСКВАТ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА
МИТНИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СЕРТИФИКАТИТЕ СА
БИЛИ ИЗДАДЕНИ НА БАЗАТА НА ОТИ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТИ:

 ОТИ СЕ ИЗДАВА ПО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ОТ СТРАНА НА ТЪРГОВСКИЯ
ОПЕРАТОР ПО ОБРАЗЕЦ, АДРЕСИРАНО ДО СЪОТВЕТНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ
МИТНИЧЕСКИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА, КЪДЕТО Е
РЕГИСТРИРАН ОПЕРАТОРА ИЛИ КЪДЕТО ЩЕ ИЗВЪРШВА СВОЯТА
ДЕЙНОСТ.

 ОТИ СЕ ИЗДАВА НА ФОРМУЛЯР, УНИФИЦИРАН В ЦЕЛИЯ ЕС.

 СПИСЪКЪТ С ИМЕНАТА И АДРЕСИТЕ НА ОРГАНИТЕ, УПЪЛНОМОЩЕНИ
ДА ИЗДАВАТ ОТИ СЕ ПУБЛИКУВА В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕС, СЕРИЯ
“С”.

 ОТИ Е ОБВЪРЗВАЩА ЗА МИТНИЧЕСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ СТРАНАТА, КОЯТО Я Е
ИЗДАЛА.

33

ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ

чл. 33 - чл. 37 на МКС, чл.19- 20 и 252 от ДР и чл. 16-17 и 20-23 от Регламента 

за изпълнение.



 ОТИ Е ВАЛИДНА ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ.

 ОТИ СЕ АНУЛИРА, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА НА БАЗАТА НА
НЕВЯРНА ИЛИ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ
АКО МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ СА РАЗПОЛАГАЛИ С ПЪЛНАТА

ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНОТО КЛАСИРАНЕ БИ БИЛО ДРУГО.
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 ОТИ СЕ ИЗДАВА САМО ЗА ЕДНА ОПРЕДЕЛЕНА СТОКА.

 ОТИ Е ПРИЛОЖИМО САМО ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ВНОСНО-ИЗНОСНИ
ОПЕРАЦИИ.

 ОТИ СЕ ОТМЕНЯ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО Е:

• В ПРОТИВОРЕЧИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА НОВОПРИЕТ РЕГЛАМЕНТ;

• В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ТЪЛКУВАНЕТО НА КН, ДАДЕНО В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ
БЕЛЕЖКИ КЪМ КН ИЛИ В РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД;

• В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ТЪЛКУВАНЕТО НА ХС, ДАДЕНО В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ
БЕЛЕЖКИ КЪМ ХС ИЛИ В МНЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА СМО;

• ИЛИ КОГАТО ЕДНО ИЛИ НЯКОЛКО ОТ УСЛОВИЯТА ЗА НЕЙНОТО
ИЗДАВАНЕ НЕ СА ВЕЧЕ ИЗПЪЛНЕНИ ИЛИ ТИТУЛЯРЪТ НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТИ.
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 ГРАТИСЕН ПЕРИОД НА ОТИ - В ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЧАИ ОТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОЛЗВАНО СЛЕД НЕГОВАТА ОТМЯНА.

 В РАМКИТЕ НА ГРАТИСНИЯ ПЕРИОД СЕ ЗАПАЗВА КАКТО СТАРОТО
КЛАСИРАНЕ, ТАКА И СЪОТВЕТСТВАЩОТО МУ ТАРИФНО ТРЕТИРАНЕ.

 ТОЙ СЕ ОТПУСКА ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ СТРАНА НА ТИТУЛЯРА И ПРИ
УСЛОВИЕ, ЧЕ ПРЕДСТАВИ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА,
ЧЕ НА БАЗАТА НА ОТИ Е СКЛЮЧИЛ ОБВЪРЗВАЩИ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ,
ПРЕДВИЖДАЩИ ДОСТАВКА В ИСКАНИЯ ГРАТИСЕН ПЕРИОД.

 СРОКЪТ НА ГРАТИСНИЯ ПЕРИОД Е 6 МЕСЕЦА.
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ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ 

В РАМКИТЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ



 Същност - икономическа националност на стоките в международната търговия.

 Роля - инструмент на търговската политика и елемент на митническия контрол.

 Приложение - облагане на стоките с мита и прилагане на мерките на търговската

политика.

 Видове – в зависимост от приложното поле:

 Непреференциален – за цели, различни от предоставяне на преференции

 Преференциален – за целите на преференциалното третиране

Произходът винаги се определя в конкретен контекст, като се прилага съответната

нормативна уредба – правила за произход.

В митническите съюзи третирането на стоките се основава на разпоредбите за

свободно обращение, при което се прилага понятието “митнически статут” на

стоките, а не “произход”

Същност, роля, приложение, видове произход 



 С присъединяването България възприема Общата търговска политика
на ЕС и прилага определените мерки към трети страни, като:

 Тарифни мерки:
 Мита, прилагани на общо основание “Erga omnes” / “MFN”
 Преференциални мита – договорни, в рамките на споразумения с трети

страни, или приети едностранно в полза на определени страни
 Суспендирани мита – приети от ЕС на автономно основание

 Инструменти на търговска защита – антидъмпингови и изравнителни
мита

 Нетарифни мерки – забрани, ограничения, лицензиране, наблюдение
 Мерки на Общата селскостопанска политика

Мерките са определени за конкретни стоки и/или страна или група
страни.
За прилагане на мерките е необходимо да се знае страната на произход
на стоките.

Мерки на Европейския съюз към трети страни 



 Разпоредбите относно произхода, наричани правила за произход, се
съдържат във вътрешното законодателство на Общността или в
международни актове:
 Митническото законодателство – Митническия кодекс на ЕС

(Регламент 952/2013), Делегирания регламент (Регламент
2015/2446) и Регламент за изпълнение (Регламент 2015/2447). Тези
разпоредби обхващат непреференциалния произход и
преференциалния произход, прилаган в рамките на едностранни
тарифни преференции, приети от ЕС в полза на някои страни,
групи страни или територии (Обща система за преференции)

 Споразумения с трети страни, предвиждащи преференциално
третиране – протоколи, приложения и др. неразделни части от
споразуменията, в които се регламентират правилата за произход за
целите на преференциалното третиране.

 Решения на Съвета

Нормативна уредба



 Приложение: антидъмпингови или изравнителни мита, търговско ембарго, защитни
мерки, наблюдение, количествени ограничения, някои тарифни квоти, за
статистически цели, за обществени поръчки, за маркиране на произхода и др., както и
за възстановявания при износ на селскостопански стоки от ЕС

 Митнически кодекс на Съюза (МК) - чл. 59 - чл. 63; Делегиран регламент на
Комисията (2015/2446) – от чл. 31 – до чл. 36 и Приложение 22-01; Регламент за
изпълнение (2015/2446) – от чл. 57 – до чл. 59 и Приложение 22-14

 Тези разпоредби се прилагат, когато в регламентите относно условията за вноса на
определени стоки е указано, че произходът се определя съгласно правилата на ЕС. Те
обхващат:

 Определяне на страната на произход при:

 Участие на една страна – “изцяло получени стоки” - списък

 Участие на повече от една страна – “съществена обработка”, обща дефиниция в
МКС, специфични продуктови правила в РИ и списък с правила за произход,
предложени от ЕС при преговорите в СТО

 Доказване на произхода:

 Сертификат за произход – формуляр в Приложение 22-14 – само в случаите на
наличие на специални непреференциални разпоредби при внос - чл.57;

 Митническите органи могат да изискат допълнителни доказателства относно
спазването на правилата за непреференциален произход на ЕС

Непреференциален произход – приложение и 

разпоредби



Споразумения за преференциална търговия с трети страни:
 Страните на ЕАСТ – Споразумения за свободна търговия с индивидуалните страни-

членки на ЕАСТ: Споразумение за Европейско икономическа пространство (ЕИП),
формирано от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – протоколи за произход

 Западни Балкани – Споразумения за стабилизация и асоцииране (ССА) – протоколи
за произход

 Средиземноморски страни – споразумения за свободна търговия с Турция (за въглища
и продукти от стомана и за селскостопански продукти, които не са обхванати от
митническия съюз), евро-средиземноморски споразумения за асоцииране – протоколи
за произход

 Други страни и територии – споразумения за свободна търговия с Андора
(селскостопански продукти, които не са обхванати от митническия съюз), с
Фарьорски острови, с Южна Африка, с Мексико, с Чили, с Южна Корея, с Украйна, с
Грузия, с Молдова, с Косово - разпоредби за произход

 Временно прилагане на Споразумения за търговия с Перу, с Колумбия, с държавите от
Централна Америка, с държавите от Източна и Южна Африка

 Споразумение за икономическо партньорство със страните от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн (АКТБ - АСР), със страните от КАРИФОРУМ – протоколи за
произход

Преференциални договорености на ЕС и техните 

правила за произход



Автономни преференциални договорености:
 Отвъдморски страни и територии (ОСТ) – Решение на Съвета № 2013/755 за

асоцииране на Отвъдморските страни и територии към Европейския съюз -
правила за произход се съдържат в Приложение към решението

 Обща система за преференции (GSP) – Регламент на Съвета № 978/2012 за
прилагане на схема на общи тарифни преференции – правилата за произход се
съдържат чл. 64 до чл. 68 от МКС; от чл. 41 до чл. 58 от Делегирания регламент
(ЕС) 2015/2446; от чл. 70 до чл. 112 от Регламента за изпълнение (ЕС)
2015/2447.

 Регламент на Съвета № 1215/2009 (изменен с Регламент (ЕС) № 1336/2011) за
въвеждане на изключителни търговски мерки за страните и териториите,
участващи или свързани с процеса на ЕС за стабилизация и асоцииране –
правилата за произход се съдържат в Делегирания регламент (ЕС) 2015/2446 –
чл. 59 до чл. 70 и в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447 - чл. 113 до чл.
126.

 Сеута и Мелила – Протокол 2 от Акт за присъединяване на Испания към
Общността

Преференциални договорености на ЕС и техните 

правила за произход - продължение



 В митническите съюзи третирането на стоките се базира на
разпоредбите за свободно обращение (митнически статут на
стоките), а не на техния произход.

 Стоките, търгувани между страните в митническия съюз не се
облагат с мита, при условие, че това са стоки, които са изцяло
получени или произведени от изцяло получени стоки, или са стоки
от трети страни, за които са извършени формалностите за внос и са
заплатени митата.

Европейският съюз има митнически съюз с:
 Турция – за промишлените стоки, с изключение на въглищата и 

продуктите от стомана и за преработените селскостопански стоки;  
 Андора – за стоките от глави 25 до 97 от Хармонизираната система;
 Сан Марино – за всички продукти, с изключение на въглищата и 

продуктите от стомана.

Митнически съюзи на ЕС



 Статус на стоки с произход

 Кумулация

 Недостатъчни обработки или преработка

 Правило за общ толеранс

 Забрана за възстановяване или освобождаване от мита 

 Принцип на териториална непрекъснатост

 Правило за директен транспорт

 Доказателство за произход

 Одобрени износители

 Административно сътрудничество 

Основни елементи на преференциалните правила за 

произход към Споразуменията за свободна търговия



Доказателствата за произход са документите, издадени в страната на
износа, с които в страната на вноса се удостоверява преференциалния
произход на стоките. Според съответната договореност те са:

 Сертификати, издадени от митническите органи или оправомощени за
целта органи или организации в страната на износа, например:

 Сертификат за движение EUR.1 – в споразуменията за свободна
търговия и в други преференциални договорености, включително и при
едностранни преференции; Сертификат за движение EUR-MED при
прилагане на пан-евро-средиземноморските протоколи за кумулация в
пан-евро-средиземноморската зона за кумулация

 Сертификат формуляр А – само в рамките на GSP

 Декларация за произхода, изготвена от износителя върху фактурата или
друг търговски документ, в случаи на:

 Пратки, съдържащи стоки с произход до определена стойност (6000
евро) или

 Одобрени от митницата на страната на износа износители (изключение:
в преференциалните правила за произход по Регламента за изпълнение (ЕС)
2015/2447 тази възможност не се допуска за страните-бенефициери)

Доказателства за произход



 Декларацията на доставчика, не е доказателство за произход, а документ за
проследяване на произхода (чл. 61 – чл. 66 от РИ), и в протоколите,
предвиждащи пълна кумулация на произхода. Документът се изготвя от
доставчика върху фактурата или друг търговски документ с цел деклариране
на преференциален произход на стоките или на извършените обработки върху
материали без произход. Декларацията служи като директно доказателство за:

 преференциалния произход на стоките за улесняване на издаването на
доказателства за произход при износ от Съюза за преференциални
партньори.

 извършените обработки или преработки, при които полученият продукт не
е придобил преференциален произход, но тези обработки или преработки
се вземат предвид при използването на продукта в по-нататъшно
производство в друга държава-членка на Съюза или в страна-партньор,
участваща в зона за пълна кумулация на произхода.

 Декларация на доставчика за преференциалния произход на стоките в
свободно обращение е предвидена и в Решение № 1/2006 на Комитета за
митническо сътрудничество ЕС – Турция относно митническия съюз.

Декларация на доставчика



 Това е рамката, в която компетентните органи на страните по съответната
преференциална договореност могат да проверят дали правилата за произход
са били правилно приложени. Сътрудничеството включва:

 Съобщаване на печати, използвани за издаване на сертификати за произход
и адреси на органите, компетентни за извършване на последваща проверка
на доказателствата за произход

 Извършване на последваща проверка на доказателствата за произход, както
и на декларации на доставчиците (ако такива документи са предвидени в
преференциалното споразумение) за установяване на тяхната автентичност
и/или произхода на стоките

 Последваща проверка се инициира от митническите органи от страната на
износа в случаи на основателни съмнения или по избор и се извършва от
компетентните органи на страната на износа.

 Резултатите от последващата проверка се съобщават в определен срок.

 В случаи на основателни съмнения митниците могат да изискат обезпечение на
митните сборове до получаване на резултатите, а при отсъствие на отговор в
определения срок – да откажат преференциалното третиране.

 В ОВ серия “С” се публикуват съобщения за вносителите за случаи на
некоректно деклариране на произхода.

Административно сътрудничество



 Документите удостоверяват, че стоките са в свободно обращение, което 
означава, че това са стоки, които са:

 Изцяло получени; или

 От трети страни, допуснати в свободно обращение; или

 Съдържащи стоки, от трети страни, за които се извършени 
формалности за допускане в свободно обращение. 

 В рамките на митническия съюз с Турция - сертификат A.TR

 В рамките на митническия съюз с Андора - T2, T2F T2L или с документ, 
имащ равностоен ефект (документ имащ индикация “T2L” или “T2LF”)

 В рамките на митническия съюз със Сан Марино - T2 или T2L, T2F или 
T2LF или документ с равностоен ефект 

Доказателство за статус в рамките на 

митнически съюз



МИТНИЧЕСКА СТОЙНОСТ



Нормативна база

От 1 май 2016 г. се прилага ново митническо законодателство на Съюза, което
включва:

- Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 
октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза /МКС/ -
ОВ L 269, 10.10.2013 г. /МКС/ - Глава 3 чл. 69-76

- Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за
допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на
Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на
Митническия кодекс на Съюза - ОВ L 343, 29.12.2015 г. /ДР/ - Глава 2 чл. 71

- Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015
година за определяне на подробни правила за прилагането на някои
разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза - ОВ L 343, 29.12.2015 г.
/РИ/ - Глава 3 чл. 127-143

- Преходни разпоредби

- Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година
за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на
Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на
Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в
действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446
- ОВ В 69, 15.03.2016 г. - Делегиран регламент за преходни мерки /ПДР/



Законодателството в областта на митническата стойност се определя във връзка
разпоредбите на чл. VII от Общото споразумение за митата и търговията, подписано
през 1947 г. (ГАТТ 1947) - многостранно търговско споразумение, съдържащо
принципи, правни норми и правила, от които участващите в него страни са длъжни да
се ръководят.

Споразумението за създаване на СТО трябва да бъде интегрирано в националните

митнически законодателства на всяка държава член на СТО.

В случая на Европейския съюз, това транспониране е под формата на Митническия

кодекс на Съюза и разпоредби за неговото прилагане и допълнение.



Митническата стойност е основата за:

- изчисляване  размера на митата;

- определяне на основата на ДДС ;

- статистиката във външната търговия 



Правила за определяне на митническа стойност

Митническата стойност /МС/ на стоките във връзка с прилагането на Общата
митническа тарифа и нетарифните мерки, установени от разпоредби на Съюза, се
определя в съответствие с членове 70 и 74 – предвид разпоредбите на чл. 69 от МКС

Има шест метода за определяне на МС

Основен метод за определяне на митническата стойност въз основа на

договорна стойност – чл. 70 МКС

Вторични методи за определяне на митническата стойност - чл. 74 МКС

Петте вторични метода за определяне на МС са:

- договорна стойност на идентични стоки

- договорна стойност на сходни стоки

- единичната цена, по която се продава най-голямото сборно количество т.нар.
/дедуктивен метод/

- изчислена стойност

- налични данни на митническата територия на Съюза

- Допълнителните методи за определяне на МС се прилагат последователно, докато се
стигне до първия , по който може да се определи МС. По искане на декларатора, могат
да бъдат разменени „дедуктивния метод“ и метода на „изчислена стойност“



Действително платената или подлежащата на плащане цена е общата сума, която
купувачът е платил или трябва да плати на продавача или която купувачът е платил
или трябва да плати на трета страна в полза на продавача за внасяните стоки, и
включва всички суми, които са платени или трябва да бъдат платени като условие за
продажбата на внасяните стоки - чл. 70 пар. 2 от МКС

Чл. 129, пар. 1 от РИ, определя всички плащания, които се извършват като условие
за продажбата на внасяните стоки от купувача в полза на някое от следните лица:

- Продавача

- Трета страна в полза на продавача

- Трета страна, която е свързана с продавача

- Трета страна, когато плащането в полза на тази страна се извършва с цел
удовлетворяване на задължение на продавача

Плащанията могат да се извършат чрез акредитиви или прехвърляеми инструменти и
да бъдат извършени пряко или непряко

ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНА ИЛИ ПОДЛЕЖАЩА НА 

ПЛАЩАНЕ ЦЕНА



Договорната стойност се прилага, ако е изпълнено всяко едно от условията посочени в

чл. 70 пар. 3 от МКС:

а) не съществуват ограничения относно правото на разпореждане или ползване на

стоките от купувача, различни от някое от следните:

i) ограничения, наложени или изисквани по силата на закон или от публичните органи в

Съюза;

ii) ограничения, засягащи географската област, в която стоките могат да бъдат

препродавани;

iii) ограничения, които не влияят значително върху митническата стойност на стоките;



б) продажбата или цената не зависят от условия или съображения, които не могат да

получат стойностно изражение по отношение на подлежащите на остойностяване стоки;

Определяне на стойността на условията и съображенията чл. 133 от РИ

-Когато по отношение на продажбата или цената на внасяните стоки се прилага условие или

съображение, чиято стойност може да се определи спрямо остойностяваните стоки, тази

стойност се счита за част от действително платената или подлежащата на плащане цена

освен ако тези условия или съображения се отнасят до едно от следните :

-Маркетенгови дейности

-Елемент на митническата стойност по чл. 71 от Кодекса



в) никаква част от прихода от всяка последваща препродажба, прехвърляне или ползване

на стоките от купувача не се получава пряко или косвено от продавача, освен в случаите,

когато е възможна подходяща корекция;

Пример: при внос на кафе 20 % от приходите от препродажби се връщат на продавача /т.е.

при условие, че част от приходите при последващите продажби в страната на Съюза на

внесената стока се връщат на чуждестранния продавач, митническата стойност следва да

се коригира



г) купувачът и продавачът не са свързани или връзката не е повлияла върху цената.

Фактът,че продавачът и купувачът са свързани лица по смисъл на член 127 от РИ,
не е достатъчно основание да се счита, че договорната стойност е неприeмлива.В тези
случаи обстоятелствата около продажбата трябва да бъдат внимателно проучени, за да
се установи дали свързаността между страните наистина е повлияла на цената и на
декларатора се дава възможност да представи допълнителна информация относно тези
обстоятелства. Деклараторът следва да докаже, че декларираната договорна стойност се
доближава до голяма степен до една от сравнителните стойности и елементи изброени в
чл 134 пар. 2 и 3 от РИ /т.е, че съществува продажба на стойност, която се доближава до
декларираната, и е извършена между продавачи и купувачи, които не са свързани лица/ .
Сравнителните стойности, следва да се използват по искане на декларатора. Те не
заменят декларираната договорна стойност.



ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРНАТА СТОЙНОСТ, КОИТО СЕ ПРИБАВЯТ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МС

Чл.71,ал.1 от МКС

При определяне на митническата стойност съгласно член 70 от Кодекса, към
действително платената или подлежаща на плащане цена за внасяните стоки се
прибавят:

а) в степента,в която са направени от купувача, но не са включени в действително
платената или подлежащата на плащане цена ,следните разходи:

i) комисиони и възнаграждения за посредничество , с изключение на комисионите за
покупката;

Чл.5,т.41 от МКС : терминът „комисионна за покупка“ означава възнаграждението,
платено от вносител на агента му за услугата да го представлява при покупката на
остойностяваните стоки.

В този случай следва да се докаже характера на дейността на комисионера.
Посредникът при покупка е лице, което работи за сметка на купувача



ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В МС

Чл. 72 от МКС

При определяне на МС съгласно чл. 70 от МКС, не се включва следните разходи:

а) разходи за транспорт на внасяните стоки след въвеждането им в митническата
територия на Съюза

б) разходи за строителство, монтиране,сглобяване, поддръжка или техническа помощ,
предприети след въвеждане на внасяните стоки, в митническата територия на Съюза,
като например съоръжения, машини или оборудване

в) разходи за лихви по финансови споразумения, сключени от купувача във връзка с
покупката на внасяните стоки, независимо дали кредитът е предоставен от продавача
или от друго лице, при условие че финансовото споразумение е в писмена форма и при
необходимост купувачът може да докаже, че са изпълнени следните условия:



i) такива стоки са действително продадени на цена, декларирана като действително
платената или подлежащата на плащане цена

ii) изискваният лихвен процент не е по-висок от приетия при подобни договори в страната,
където и по времето, когато финансирането е било осигурено

д) комисионите за покупка

е) вносни сборове или други задължения, платими в Съюза във връзка с вноса или
продажбата на стоките

ж) независимо от чл. 71, пар. 1 б. в) плащания, направени от купувача за правото да
разпространява или препродава внасяните стоки, ако тези плащания не са условие за
продажбата за износ в Съюза на внасяните стоки



Понятие за продажба

Споразумението е базирано на действително платената цена за стоките, продадени за
износ. За да се приложи основният метод за определяне на МС / договорната стойност/,
стоките предмет на остойностяване, трябва да са продадени преди вноса им. Продажбата
представлява прехвърляне собствеността на стоката, от страна на продавача към купувача
при определена за това цена.
Ако внасяните стоки не са продадени, не съществува договорна стойност и чл. 70 от МКС
не може да бъде приложен.В този случай МС се определя при последователно прилагане
на вторичните методи .
Случаи, при които внасяните стоки не се считат за обект на продажба:

- безплатна доставка -когато доставката на стоките е безплатна, не може да бъде
разглеждана като продажба и не може да се приложи договорната стойност по чл. 70 от
МКС.За подаръци, мостри и др. трябва да бъдат приложени вторичните методи за
определяне на МС.



-консигнационни продажби – отнася се за внасяните стоки, при които не се е състояла
продажба до момента на вноса, а се внасят с намерение да бъдат продадени за сметка на
доставчика. Напр.- внесени стоки за аукционна продажба

-стоки внасяни с договор за наем или лизингов договор - наемът или лизингът дори
когато съдържат опция за продажба, не представляват продажба, не съществува
договорна стойност по време на вноса /дори продадени след вноса за тях не съществува
продажба в момента на вноса/ – определянето на МС се извършва по вторичните методи

-стоки, предмет на бартерна сделка / размяна на стоки срещу стоки/– не се прилага
основния метод за определяне на МС, а вторичните методи



ВТОРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МС

Когато митническата стойност на стоките не може да се определи съгласно чл. 70 от

МКС (договорна стойност, действително платена или подлежаща на плащане-

основния метод), тя се определя, като се прилагат последователно вторичните

методи, букви от „а“ до „г“ от параграф 2 на чл. 74 от МКС, докато се стигне до

първата от тези букви, по която може да се определи митническата стойност на

стоките.

Ако деклараторът поиска могат да се разменят по реда на прилагане “дедуктивния”

метод и метода на “изчислената стойност”



ВТОРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МС

1. Договорна стойност на идентични стоки – чл. 74, параграф 2, буква „а“ от МКС и чл. 141

от РИ.

2. Договорна стойност на сходни стоки - чл. 74, параграф 2, буква „б“ от МКС и чл. 141 от

РИ.

3. Дедуктивен метод - чл. 74, параграф 2, буква „в“ от МКС и чл. 142 от РИ.

4. Метод на изчислената стойност - чл. 74, параграф 2, буква „г“ от МКС и чл. 143 от РИ.

5. Резервен метод - чл. 74, параграф 3 от МКС и чл. 144 от РИ.



Неприемане на декларирана митническата стойност

Член 140 от РИ – неприемане на декларирана МС

1. Когато митническите органи имат основателни съмнения дали декларираната

договорна стойност представлява общата платена или подлежаща на плащане сума

/чл.70 пар. 1 от Кодекса/, те могат да поискат от декларатора да предостави

допълнителна информация.

2.Когато не са получили задоволителна информация, и ако съмненията им не

отпаднат, митническите органи могат да решат, че стойността на стоките не може

да се определи по метода на договорната стойност.



Разпоредби относно мястото на въвеждане на стоките на 

митническата територия на Съюза 

Член 137 от РИ

1. За целите на член 71, пар.1 ,буква (д) от Кодекса мястото, на въвеждане на стоките на
територията на Съюза е:

(а) за стоките, превозвани по море – пристанището, в което стоките пристигат за първи път
в митническата територия наСъюза

(б)за стоките, превозвани по море до един от френските отвъдморски департаменти,
които са част от митн.територия на Съюза и превозени директно до друга част от
митн.териотрия на Съюза, или обратното – пристанището, в което стоките пристигат за
първи път в митн.териотрия на Съюза, при условие,че са били разтоварени или
претоварени там;

(в)за стоките, превозвани по море, и след това, без претоварване, по вътрешен воден път-
първото пристанище, където може да се извърши разтоварване

(г)за стоките,превозвани с железопътен транспорт - мястото, където се намира
митническото учреждение на въвеждане;

(д)за стоките,превозвани с други видове транспорт - мястото, където се пресича границата
на митническата територия на Съюза.



Условия на доставка

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ
ТЕРМИНИ

Търговската практика е наложила известни правила и своеобразни
съкращения, установени от Международната търговска камара в Париж,
наречени ИНКОТЕРМС (Международни търговски термини), зад които се
крият определени права и задължения за страните по външнотърговския
договор.

включва 11 термина, които са групирани в четири различни категории:
„E“, „F“, „C“, „D“.

ИНКОТЕРМС 2010



EXW - франко завод (уговорено място)

- Купувача - понася всички разноски и рискове, свързани с превозването на 
стоката от помещенията на продавача до желаното местоназначение 

- FCA - франко превозвача (уговорено място)

- Купувача - сключва договора с превозвача, заплаща транспортните 
разходи и застрахователната премия

- FAS - франко протежение на кораба (уговорено пристанище за 
натоварване)

- Купувача - Сключва договора с превозвача, и поема всички разходи и 
рискове от момента на предаването им по протежение на кораба

- FOB - франко борд (уговорено пристанище за натоварване)  

- Купувача - Сключва договора с превозвача, заплаща навлото и 
застрахователната премия 

ИНКОТЕРМС 2010



CFR - стойност и навло (уговорено пристанище в 
местоназначението) 

Продавача – поема навлото /купувача тук поема 
застрахователната премия/

CIF - стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в 
местоназначението)

Продавача - Като при CFR, с допълнението, че заплаща 
застрахователна премия 

CPT - превоз платен до (уговорено място в место-назначението) 

CIP - превоз и застраховка платени до (уговорено място в место-
назначението)

Продавача - заплаща навлото и застрахователната премия

ИНКОТЕРМС 2010



DAT - доставено на терминал (уговорено място)

Продавача - Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на 
уговореният терминал 

DAP - доставено на място (уговорено местоназначение)

Продавача - Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката в 
уговореното местоназначение 

DDP - доставено (уговорено място в местоназначението)

Продавача - Поема всички разходи и рискове до доставката на 
стоката на определено място в държавата вносител 

ИНКОТЕРМС 2010



1. До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса (от
първото тримесечие на 2016 г. до четвъртото тримесечие на 2020 г.),
митническата декларация за допускане за свободно обращение трябва да
включва данни, свързани с митническата стойност.

2. Митническите органи имат право да разрешат за представяне на данните,
да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка
на данни.

3. Когато данните, се представят чрез средства, различни от средствата за
електронна обработка на данни, това се извършва чрез формуляра,
поместен в приложение 8.

4. Митническите органи имат право да отменят задължението за представяне
на данните, когато митническата стойност на въпросните стоки не може
да се определи съгласно разпоредбите на чл. 70 от МКС.

Декларация за данните, свързани с митническата стойност 

D.V.1 – чл. 6 прил. 8 от ПДР



С изключение на случаите, когато това е абсолютно необходимо за правилното определяне
на митническата стойност, митническите органи отменят задължението за представяне
на данните:

а) когато митническата стойност на внесените стоки в дадена пратка не надвишава 20 000
EUR, при условие че пратката не представлява част от разделени пратки или
многократни пратки от един и същ изпращач до един и същ получател;

б) когато сделката, на която се основава допускането на стоките за свободно обращение, е
с нетърговски характер;

в) когато подаването на въпросните данни не е необходимо за прилагането на Общата
митническа тарифа;

г) когато предвидените в Общата митническа тарифа мита не са дължими.

При редовно доставяне на стоки от един и същ продавач за един и същ купувач при
едни и същи търговски условия, митническите органи имат право да отменят
действащото изискване за представяне на данните, посочени в параграф 1.



ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУМИ В ДРУГА ВАЛУТА – чл. 53 от МКС

Публикуват се и/или се посочват в интернет приложимия обменен курс, ако се налага
преизчисляване на суми в друга валута:

- когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са
изразени във валута, различна от тази на държавата членка;

- когато за определяне на тарифното класиране на стоките и размера на вносните и
износните мита, включително стойностните прагове в Общата митническа тарифа, се
прилага равностойността на еврото в национални валути;

- равностойността на еврото в национални валути, която се прилага в рамките на
митническото законодателство, когато преизчисляването на суми в друга валута е
необходимо поради различни причини се определя най-малко веднъж годишно.



НЕТАРИФНИ МЕРКИ

и мерки по надзор 

на пазара



 Нетарифните мерки са : 

- мерки на търговската политика, установени с нормативен акт и прилагани
при

- внасянето в и изнасянето от ЕС на стоките, като: регистрационен режим
(автоматично лицензиране), разрешителен режим (неавтоматично
лицензиране), защитни мерки, количествени ограничения, забрани за
износ и внос.



 Разпоредбите на чл. 134 от МКС не изключват прилагането на забрани

или ограничения във връзка с опазването на обществения морал,

обществения ред, обществената сигурност, опазването на здравето и

живота на хората и на животните, защитата на растенията, както и на

националното богатство, имащо художествена, историческа,

археологическа стойност и защитата на индустриалната и търговска

собственост.



 Ролята на митническите органи в тези случаи е да подпомагат съответния 
компетентен национален орган по осъществяването на контрола, свързан със 
съответните забрани и ограничения на основата на Споразумения или Инструкции 
за сътрудничество и взаимодействие. 

 В Интегрираната тарифа на Европейския съюз /ТАРИК/ се съдържат в кодиран вид 
всички мерки по законодателството на Общността, включително и мерките, 
свързани с ограничение на движението на стоки. 

 Нетарифни мерки, приложими на национално ниво могат да се намерят в 
българското приложение на ТАРИК.



чл. 194, ал. 1 от МКС:

Когато са изпълнени условията за поставяне на стоките под даден режим и ако
те не са обект на ограничения или забрани, митническите органи вдигат
стоките, след като данните от митническата декларация са проверени или са
приети без проверка.

чл. 245, ал. 2 от РИ:

Когато митническите органи имат съмнения относно това дали се прилага
забрана или ограничение и този въпрос не може да се реши преди да се
получат резултатите от извършените от тях проверки, съответните стоки не се
вдигат.



Нетарифните мерки, приложими в ЕС, дефинирани в регламенти,  
могат да се групират по следния начин: 

 Ветеринарен контрол  за живи животни и продукти от животински произход, риба и 
рибни продукти;

 Фитосанитарен контрол  за растения, растителни и др. продукти;

 Контрол за съответствие на качеството на пресни плодове и

 зеленчуци;

 Контрол на фуражи;

 Контрол на лекарства;

 Контрол на търговията със застрашените видове на дивата флора и фауна, съгласно 
изискванията на Вашингтонската конвенция /CITES/;



 Експортен контрол върху стоки с възможна двойна употреба;

 Износ и временен износ на културни ценности;

 Оръжие и взривни вещества;

 Контрол на наркотици и прекурсори;

 Контрол на радиоактивни материали и отпадъци;

 Спазване на въведено ембарго, спрямо страни в изпълнение на Общи позиции на 
Съвета на ЕС и Резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

 Продукти от стомана и желязо, лицензионни режими;



 Ограничения на търговската политика за необработени диаманти-

Кимбърлийски процес;

 Превоз на опасни отпадъци - спазване на изискванията на Базелската

конвенция за контрол на трансгранично движение на опасни отпадъци и 

тяхното унищожаване;

 Други ограничения и забрани
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Въпроси ??





Промени в митническото 
законодателство
Временно складиране
Митническа статус
Специални режими
Обезпечения
Преходни мерки

ВАНЯ КЛИФОВА
Главен експерт
Агенция „Митници“



ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА 

МИТНИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ И 

ПРОЦЕДУРИ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ 

ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ



ЦЕЛ НА НОВОТО МИТНИЧЕСКО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 SIMPLICITY (ОПРОСТЕНОСТ)

 SERVICE (ОБСЛУЖВАНЕ) 

 SPEED (БЪРЗИНА)



ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ

 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОПЕРАЦИИ В 

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО 

СКЛАДИРАНЕ

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО 

СКЛАДИРАНЕ 

 ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

 ДВИЖЕНИЕ

 ЗАВЪРШВАНЕ  - СРОК 90 ДНИ



МИТНИЧЕСКИ СТАТУС

 ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА МИТНИЧЕСКИ 

СТАТУС НА СЪЮЗНИ СТОКИ

 ИЗКЛЮЧЕНИЯ

 СТОКИ ПОД РЕЖИМ ВЪТРЕШЕН 

СЪЮЗЕН ТРАНЗИТ (T2, T2F) 



ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА СЪЮЗЕН 

СТАТУС

 ДОКУМЕНТ T2L ИЛИ T2LF

 МАНИФЕСТ НА КОРАБНА КОМПАНИЯ

 ФАКТУРА ИЛИ ТРАНСПОРТЕН 

ДОКУМЕНТ ЗА СТОКИ СЪС СТОЙНОСТ 

ДО 15 000 EUR

НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗАВЕРКА САМО ОТ 

ОДОБРЕН ИЗДАТЕЛ!



РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН 

ИЗДАТЕЛ

 УСЛОВИЯ: 
 НЯМА СЕРИОЗНИ ИЛИ ПОВТАРЯЩИ СЕ НАРУШЕНИЯ

 НАДЗОР И КОНТРОЛ ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

 ОТЧЕТНОСТ, ПОЗВОЛЯВАЩА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ

 РЕДОВНО ИЗДАВА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА 
МИТНИЧЕСКИ СТАТУС

 АКО ЛИЦЕТО ИМА СТАТУС НА ОИО, 
ЧАСТ ОТ УСЛОВИЯТА СЕ СЧИТАТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИ



ОДОБРЕНИЯТ ИЗДАТЕЛ МОЖЕ ДА 

УСТАНОВЯВА МИТНИЧЕСКИ 

СТАТУС ЧРЕЗ:

 ДОКУМЕНТ T2L ИЛИ T2LF

 МАНИФЕСТ НА КОРАБОПЛАВАТЕЛНО 
ДРУЖЕСТВО

 ФАКТУРА ИЛИ ТРАНСПОРТЕН 
ДОКУМЕНТ ЗА СТОКИ СЪС СТОЙНОСТ 
НАД 15 000 EUR



ФОРМИ НА ДЕКЛАРИРАНЕ

 СТАНДАРТНА МИТНИЧЕСКА 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 ОПРОСТЕНА МИТНИЧЕСКА 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 МД ЧРЕЗ ВПИСВАНЕ В ОТЧЕТНОСТТА 

НА ДЕКЛАРАТОРА

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ



ДРУГИ ОПРОСТЯВАНИЯ

 ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ОФОРМЯНЕ

 САМООЦЕНКА

 ВПИСВАНЕ В ОТЧЕТНОСТТА НА 

ДЕКЛАРАТОРА



ПРОМЕНИ ПРИ 

МИТНИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ

 ОТПАДАТ РЕЖИМИ:
 ОБРАБОТКА ПОД МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ /ОМК/

 АКТИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО СИСТЕМАТА С    
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

 МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ В СКЛАД ТИП D

 СВОБОДНИ ЗОНИ ТИП II

 АКТИВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
ОБЕДИНЯВА АУ/ОП И ОМК 

 СВОБОДНИ ЗОНИ И СПЕЦИФИЧНА 
УПОТРЕБА СТАВАТ СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ



СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

 ТРАНЗИТ

 ВЪНШЕН

 ВЪТРЕШЕН

 СКЛАДИРАНЕ

 МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ

 СВОБОДНИ ЗОНИ



СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

 УПОТРЕБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 ВРЕМЕНЕН ВНОС

 СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА

 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 АКТИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ



РАЗРЕШЕНИЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА:

 АКТИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 ВРЕМЕНЕН ВНОС

 СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА

 ОПЕРИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 
СКЛАДИРАНЕ ЗА МИТНИЧЕСКО 
СКЛАДИРАНЕ НА СТОКИ



УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ

ЛИЦЕТО ДА Е:

 УСТАНОВЕНО НА МИТНИЧЕСКАТА 

ТЕРИТОРИЯ НА ЕС

 ОСИГУРИЛО НЕОБХОДИМИТЕ ГАРАНЦИИ 

ЗА ПРАВИЛНО ПРОТИЧАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИТЕ - СЧИТА СЕ, ЧЕ ОИОМО Е 

ИЗПЪЛНИЛ ТОВА УСЛОВИЕ

 ПРЕДСТАВИЛО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ



УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ

 МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ДА МОГАТ ДА 

ИЗВЪРШВАТ НАДЗОР, БЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ 

НА АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 ЗА РЕЖИМ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – ДА

НЕ СЕ ЗАСЯГАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО 

СЪЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ СЪЮЗА



ОТЧЕТНОСТ

 СЪДЪРЖА ДАННИ ЗА:

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ

 МИТНИЧЕСКИЯ ИМ СТАТУС

 ДВИЖЕНИЕТО

 СЧИТА СЕ, ЧЕ ОИОМО Е ИЗПЪЛНИЛ 

ТОВА ИЗИСКВАНЕ



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН 

РЕЖИМ, РАЗЛИЧЕН ОТ ТРАНЗИТ

 СТОКИТЕ ИЛИ ОБРАБОТЕНИТЕ 
ПРОДУКТИ:

 СЕ ПОСТАВЯТ ПОД СЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ 
РЕЖИМ

 СА ИЗВЕДЕНИ ОТ МИТНИЧЕСКАТА 
ТЕРИТОРИЯ НА СЪЮЗА

 СА УНИЩОЖЕНИ

 СА ИЗОСТАВЕНИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА



ПРЕХОДНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

 ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ –
КОИТО НЯМАТ ОГРАНИЧЕН СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

 ВАЛИДНОСТ

РАЗРЕШЕНИЯ, КОИТО СА ВАЛИДНИ КЪМ 1 

МАЙ 2016 Г., ОСТАВАТ ВАЛИДНИ:

 ЗА ТЕЗИ С ОГРАНИЧЕН СРОК НА ДЕЙСТВИЕ - ДО 

КРАЯ НА ТОЗИ СРОК ИЛИ ДО 1 МАЙ 2019 Г., КОЯТО 

ДАТА Е ПО-РАННА

 ЗА ОСТАНАЛИТЕ - ДО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ



ПРЕХОДНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

 ИЗПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ТЕЗИ 

РАЗРЕШЕНИЯ, СЧИТАНО ОТ 1 МАЙ 2016 Г., СА 

ТЕЗИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СЪОТВЕТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ 

НА МКС И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО АКТОВЕ



ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ И 

РАЗРЕШЕНИЯ ОТНОСНО 

СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

 ДО ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА 

“МКС: МИТНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ” ЩЕ СЕ 

ИЗПОЛЗВА ФОРМУЛЯР ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

КЪМ ПДР 2016/341

 МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТ 

СЪЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ



ОПРОСТЯВАНИЯ ПРИ РЕЖИМ 

СЪЮЗЕН ТРАНЗИТ

 ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА:

 ОДОБРЕН ИЗПРАЩАЧ

 ОДОБРЕН ПОЛУЧАТЕЛ

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН ТИП 
ПЛОМБИ

КОИТО СА В СИЛА КЪМ 1 МАЙ 2016 Г.,

СА ВАЛИДНИ И СЕ ПРИЛАГАТ ДО 
ТЯХНОТО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ



ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 ФОРМИ:
 ДЕПОЗИТ

 ПОРЪЧИТЕЛСТВО

 ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

 ВИДОВЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:

 ЕДНОКРАТНО

 ОБЩО - ПОКРИВА РАЗМЕРА НА 
МИТНИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДВЕ ИЛИ 
ПОВЕЧЕ ОПЕРАЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ 
РЕЖИМИ



УСЛОВИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 

ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ЛИЦАТА ТРЯБВА ДА:

 СА УСТАНОВЕНИ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ 

НА СЪЮЗА

 ОТГОВАРЯТ НА КРИТЕРИИТЕ В ЧЛ.39, БУКВА А) ОТ 

МКС

 ПОЛЗВАТ РЕДОВНО СЪОТВЕТНИТЕ МИТНИЧЕСКИ 

РЕЖИМИ ИЛИ СА ОПЕРАТОРИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ ИЛИ ОТГОВАРЯТ НА 

КРИТЕРИИТЕ В ЧЛ.39, БУКВА Г) ОТ МКС



НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ОБЩОТО 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

 ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ С РАЗМЕР, НАМАЛЕН 

НА 50% ОТ РЕФЕРЕНТНИЯ РАЗМЕР

 ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ С РАЗМЕР, НАМАЛЕН 

НА 30% ОТ РЕФЕРЕНТНИЯ РАЗМЕР

 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ



ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПРИ РЕЖИМ 

ТРАНЗИТ

 ЕДНАКРАТНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:
 ПОД ФОРМАТА НА ДЕПОЗИТ

 ПОД ФОРМАТА НА ПОРЪЧИТЕЛСТВО

 ПОД ФОРМАТА НА ВАУЧЕР – 10000 EUR

 ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
 РЕФЕРЕНТЕН РАЗМЕР

 КОГАТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ - 10000 
EUR НА ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ



КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ НОВОТО 

МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО?

 ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ БЕЗКНИЖНА И ИЗЦЯЛО 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 ОПРОСТЯВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

 ПО-ГОЛЯМА ПРАВНА СИГУРНОСТ И 

ЕДНАКВО ТРЕТИРАНЕ НА БИЗНЕСА

 УЛЕСНЕНИЯ ЗА ОДОБРЕНИТЕ 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ВАНЯ КЛИФОВА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”

Vania.Klifova@customs.bg





КАФЕ ПАУЗА



СТАТУСЪТ ОИО
Предимства
Кой може да стане ОИО
Условия и критерии
Подаване на заявление и одобрение
Контрол за спазване изискванията на статуса 
МИТНИЦИ 2020

СТАНКА НИКЛЕВА
Главен експерт
Дирекция „Последващ контрол” 
Агенция „Митници”





• Позволява възползването 
от някои опростявания

• Позволява улеснения, 
свързани със сигурността 
и безопасността















I>

 Общо обезпечение, включително намален размер и 

освобождаване от обезпечение

 Разрешение за вписване в отчетността на декларатора

 Одобряване на място, различно от компетентното 

митническо учреждение (за представяне на стоките)

 Разрешение за опростена митническа декларация

 Одобрен издател (доказателство за митнически статус)

 Одобрен получател

 Разрешение за опростявания свързани с транзит









Сключени СВП с трети страни:









Подаване на 
заявление

Проверка за 
допустимост

Проверка на 
критериите

Решение



От титуляря на разрешението

 Съответствие с критериите за 

получаване на статус-вътрешен контрол

 Информиране на митническите органи,

в случай на промени-приложение 4

От  митническите органи :

 Наблюдение на разрешението-план за

наблюдение и контрол



• ИМО

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

• ИМО и ОИО

ИЗМЕНЕНИЕ

• ИМО и ОИО

СПИРАНЕ  НА  ДЕЙСТВИЕТО

• ИМО - 3 годишен “наказателен” срок

• ОИО

ОТМЯНА







ОИО
Извършване на предварителен и последващ одит на 
ОИО и специални режими
Риск анализ

ПЛАМЕН ПАВЛОВ
Началник на отдел „Последващ контрол“ 
Митница „Столична“



ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН 
И ПОСЛЕДВАЩ ОДИТ НА ОИО И 

СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

РИСК АНАЛИЗ







ОИОМО 

• чл. 39, буква а) – г) от Регламент 
№ 952/2013г., икономическите 
оператори е необходимо да 
отговорят на определени 
изисквания. 

• Изискванията са регламентирани 
в чл. чл. 24, 25, 26 и 27 от РИ 
(Регламент № 2447/2015г.).



чл. 39, (а) от МКС
• Липсата на сериозно нарушение или повторни 

нарушенилипсата на сериозно нарушение или 
повторни нарушения на митническото 
законодателство и на правилата за данъчно 
облагане, включително липсата на сериозни 
криминални нарушения, свързани с 
икономическата дейност на заявителя. 



чл. 24, § 1 от РИ

Критерият, се счита за изпълнен, ако през последните
три години заявителят или  служителят, който 
отговаря за митническите въпроси, не са извършили 
сериозно нарушение или повторни нарушения на 
митническото законодателство и разпоредбите в 
областта на данъчното облагане, нито сериозни 
криминални нарушения, свързани с икономическата 
им дейност.



чл. 24, § 1 от РИ



чл. 39, (б) от МКС

Доказателство от заявителя за високото равнище на 
контрол върху неговите операции и стокови потоци, 
посредством система за управление на търговската и в 
съответните случаи на транспортната отчетност, 
позволяваща уместен митнически контрол.



чл. 39, (б) от МКС



чл. 25, § 1 от РИ

Заявителят поддържа счетоводна система, която 
съответства на общоприетите счетоводни принципи, 
които се прилагат в държавата членка, където се 
намира счетоводната му отчетност, позволява 
митнически контрол, основан на одит, и съхранява 
записи на данни за минали периоди, които 
осигуряват одитна следа от момента, в който данните 
се въвеждат в съответното досие.



чл. 25, § 1 от РИ



чл. 25, § 1 (б) от РИ

Отчетността, която заявителят води за митнически 
цели, е интегрирана в счетоводната му система или 
дава възможност за кръстосана проверка на 
информацията със счетоводната система.



чл. 25, § 1 (б) от РИ



чл. 25, § 1 (б) от РИ



чл. 25, § 1 (в) и (г) от РИ

(в) Заявителят позволява на митническия орган 
физически достъп до своите счетоводни системи и - в 
съответните случаи - до търговската и транспортната 
си отчетност.

(г) заявителят позволява на митническия орган 
електронен достъп до своите счетоводни системи и -в 
съответните случаи — до търговската и 
транспортната си отчетност, когато тези системи или 
тази отчетности се водят в електронен вид.



чл. 25, § 1 (д) от РИ
Заявителят разполага с логистична система, която 
идентифицира стоките като съюзни или несъюзни и 
когато е целесъобразно указва тяхното 
местоположение. 



чл. 25, § 1 (д) от РИ



чл. 25, § 1 (д) от РИ



чл. 25, § 1 (e) от РИ
Заявителят разполага с административна 
организация, която съответства на вида и мащаба на 
стопанската му дейност и е подходяща за 
управлението на стоковите потоци, както и със 
система за вътрешен контрол, която е в състояние да 
предотвратява, открива и коригира грешки и да 
предотвратява и открива незаконосъобразни или 
нередовни операции.



чл. 25, § 1 (e) от РИ



чл. 25, § 1 (e) от РИ



чл. 25, § 1 (e) от РИ
Вътрешен контрол – на проверка и 
оценка подлежат всички практики и 
процедури за вътрешен контрол, както 
и тяхното прилагане.



чл. 25, § 1 (e) от РИ



чл. 25, § 1 (ж) от РИ
Когато е приложимо Заявителят разполага 
с удовлетворителни процедури за 
управление на лицензи и разрешения, 
предоставени в съответствие с мерки на 
търговската политика или свързани с 
търговията със селскостопански продукти.



чл. 25, § 1 (3) от РИ
Заявителят разполага с удовлетворителни 

процедури за архивиране на своята 

отчетност и информацията си, както и за 

защита от загуба на тази информация.



чл. 25, § 1 (и) от РИ
Заявителят осигурява условия неговите 

отговорни служители да са инструктирани 

да уведомяват митническите органи при 

констатирани трудности във връзка с 

изпълнението на изискванията и въвежда 

процедури за уведомяване на 

митническите органи за такива трудности. 



чл. 25, § 1 (й) от РИ
Заявителят разполага с адекватни мерки за

сигурност, които предпазват компютърната

му система от нерегламентиран достъп и

защитават документацията му.



чл. 25, § 1 (к) от РИ
Когато е приложимо — заявителят 

разполага с удовлетворителни процедури 

за управление на лицензи за внос и износ, 

които са свързани със забрани и 

ограничения, включително мерки за 

разграничаване на стоките, които са обект 

на забрани или ограничения, от 

останалите стоки, и мерки за осигуряване 

на спазването на тези забрани и 

ограничения.



Митнически практики



Митнически практики

Общи митнически практики:

• Тарифно класиране;

• Определяне на произход и ползване на 

преференции;

• Митническа стойност;

• Статистическа стойност при износ;

• Определяне на данъчна основа;

• Правила за попълване на ЕАД.



Митнически практики

Специфични митнически практики:

• Практики свързани със съхранение на стоки:



Митнически практики

Специфични митнически практики:

• Практики свързани с производство на 
стоки:



Митнически практики

Специфични митнически практики:

• Практики свързани с поставянето на стоки 
под специални режими транзит,  временен 
внос и специфично предназначение.

• На контрол подлежат условията по 
издадените разрешения, размера на заетото 
обезпечение, функционирането и 
приключването на режима.



Митнически практики

Специфични митнически практики:

Практики свързани с предоставени 
митнически опростявания:

Тук се включват всички проверки за спазване 
условията по вече издадени разрешения за 
опростено деклариране, вписване в отчетността, 
самооценка, централизирано оформяне, 
регистриран получател, регистриран получател 
за целите на ТИР, регистриран изпращач, 
разрешение за използване на пломби от 
специален тип и др.



Митнически практики

Специфични митнически практики:

• Практики насочени към опериране с 
акцизни стоки :

• На контрол подлежат издадени лицензи, 
разрешения и регистрации; производство, 
съхранение и движение на акцизни стоки под 
РОПА.



Чл. 39, (в) от МКС

Платежоспособност, която се счита за 

доказана, когато заявителят има добро 

финансово състояние, което е достатъчно, за да 

може да изпълнява ангажиментите си, при 

надлежно отчитане на характерните особености 

на съответния вид стопанска дейност.



Чл. 39, (в) от МКС



Чл. 26, § 1, (а) от РИ

Заявителят не е обект на производство по 
несъстоятелност – за доказване на това изискване 
митническите органи изискват предоставянето на 
документи от други държавни органи, като агенция 
по вписванията, НАП и др.



Чл. 26, § 1, (б) от РИ

През последните три години преди подаването на 
заявлението заявителят е изпълнявал финансовите 
си задължения, свързани с плащането на мита и на 
всички други задължения, данъци или такси, 
начислявани върху или във връзка с вноса или износа 
на стоки.



Чл. 26, § 1, (б) от РИ

Заявителят докаже въз основа на отчетността и 
информацията, налични за последните три години 
преди подаването на заявлението, че има достатъчен 
финансов капацитет, за да спазва задълженията си и 
да изпълнява ангажиментите си с оглед на вида и 
обема на стопанската дейност, в т.ч. че няма 
отрицателни активи, освен ако те може да бъдат 
обезпечени.



Чл. 26, § 1, (б) от РИ
Показатели: 

 Ликвидност;

 Рентабилност;

 Ефективност;

 Финансова автономност;

 Нетна стойност на краткотрайни активи;

 Обращаемост на основния капитал.



Чл. 39, (г) от МКС 
По отношение на разрешението, ОИОМО -
практически стандарти за компетентност или 
професионална квалификация, пряко свързани с 
осъществяваната дейност.



Чл. 27, § 1, (а) от РИ
• Доказан минимум тригодишен практически опит в 

областта на митническите въпроси. 

или

• Стандарт за качество в областта на митническите 

въпроси, приет от европейски орган по 

стандартизация; 



Чл. 27, § 1, (а) от РИ
• Извършваните митнически дейности (например 

за внос/износ/транзит) или митнически 

формалности от най-малко три години. В този 

случай е важно за митниците да знаят дали тези 

дейности се извършват директно от заявителя 

(вътре в компанията) или от трети лица 

(например митнически агенти). Ако последното е 

приложимо, заявителят не е освободен от 

задължението да гарантира, че формалностите се 

извършват правилно;



Чл. 27, § 1, (а) от РИ

• Ако заявителя е притежател на специално разрешение,

дадено съгласно МКС от поне три години, свързано с

извършваните митнически дейности;



Чл. 27, § 1, (б) от РИ

Заявителят или лицето, което при заявителя 
отговаря за митническите въпроси, е завършил 
успешно обучение във връзка с митническото 
законодателство, което съответства на степента му на 
участие в дейности, свързани с митниците, и е 
осигурено от някоя от следните организации:



Чл. 27, § 1, (б) от РИ

• Митнически орган на държава членка или учебно 
заведение, признато от митническите органи или 
от орган на държава членка, отговарящ за 
професионалното обучение, за целите на 
предоставяне на такава квалификация;

Или
• Професионална или браншова асоциация, 

призната от митническите органи на държава 
членка или акредитирана в Съюза за целите на 
предоставяне на такава квалификация. 

• професионална или браншова асоциация, 
призната от митническите органи на държава 
членка или акредитирана в Съюза за целите на предоставяне на такава квалификация.



Чл. 39, (б) от МКС
По отношение на разрешението, ОИОСБ -

целесъобразни стандарти за сигурност и 

безопасност, които се считат за изпълнени, когато 

заявителят докаже, че поддържа уместни мерки за 

гарантиране на сигурността и безопасността на 

международната верига за доставки, включително 

що се отнася до физическата цялост и контрол на 

достъпа, логистичните процеси и обработката на 

специфични видове стоки, персонала и 

търговските партньори.



Чл. 28, § 1, (а) от РИ



Чл. 28, § 1, (а) от РИ



Чл. 28, § 1, (б) от РИ

Взети са адекватни мерки за предотвратяване на 

нерегламентирания достъп до офисите, зоните за 

експедиране, товарните докове, товарните зони и други 

подобни места; 



Чл. 28, § 1, (б) от РИ

За изпълнението на това изискване митническите органи 

извършват проверки на достъпа до всички обекти на 

заявителя. На контрол подлежат:



Чл. 28, § 1, (б) от РИ
• Осветление за външни и вътрешни врати, прозорци, порти,

огради и зони за паркиране;

• Достъп до ключове, чип карти и др.;

• Достъп до различните по вид и функционалност зони в
обектите;

• Местата за паркиране;

• Поддръжката на границите на обектите;

• Видеонаблюдението или физическата охрана на портите и
порталите;

• Достъпа до транспортните единици и местата определени за
товарене;

• Предприетите мерки за защита от манипулиране на товарните
единици;

• на процедура за разграничаване на различните категории служители на обекта (т.е.

жилетки, отличителни знаци с имена);

• - контролиран и индивидуализиран достъп в зависимост от длъжността на служителя.



Чл. 28, § 1, (в) от РИ

По отношение на манипулацията на стоки са взети 

мерки, които включват защита срещу 

нерегламентирано въвеждане или замяна, срещу 

неправилна манипулация на стоките и срещу 

подправяне на товарните единици; 



Чл. 28, § 1, (г) от РИ



Чл. 28, § 1, (г) от РИ

Заявителят е взел мерки, които дават възможност 

неговите делови партньори да бъдат ясно 

идентифицирани и да се гарантира — чрез подходящи 

договорености или други мерки в зависимост от модела 

на стопанска дейност на заявителя — че тези делови 

партньори обезпечават сигурността на своята част от 

международната верига за доставки; 



Чл. 28, § 1, (д) от РИ

Заявителят извършва, доколкото националното 

законодателство позволява, проверка за сигурност на 

бъдещите служители за длъжности, чувствителни от 

гледна точка на сигурността, и провежда периодично и 

когато обстоятелствата го изискват цялостни проверки 

на настоящите си служители, които работят на такива 

длъжности; 



Чл. 28, § 1, (д) от РИ

Заявителят разполага с адекватни процедури за

сигурност за всички външни доставчици на услуги, с

които има договорни отношения;



Чл. 28, § 1, (ж) от РИ

Заявителят осигурява условия неговите служители, 

чиито отговорности имат отношение към въпросите на 

сигурността, да участват редовно в програми за 

повишаване на осведомеността им по тези въпроси; 



Чл. 28, § 1, (з) от РИ

Заявителят е определил лице за връзка, което отговаря

по въпросите на безопасността и сигурността.



РИСК АНАЛИЗ



РИСК АНАЛИЗ

МАТРИЦА НА РИСКОВЕТЕ

Процесът по идентифициране на рисковете се

подпомага от матрица на рисковете.

Матрицата на рисковете включва следните компоненти:

• Критерий за изпълнение на изисквания за ОИО;

• Риск категория

• Основни / присъщи рискове

• Необходими действия за идентифицирането им.



РИСК АНАЛИЗ
МАТРИЦА НА РИСКОВЕТЕ

№
законова 

норма
описание № законоава норма описание № основни  рискове

1
чл. 24, § 1 първо 

изречение от РИ
физическо лице

криминални нарушения, нарушения на митническото, 

акцизното и данъчното законодателсто

проверка в изнформационните 

системи на АМ за АУАН и НП

2
чл. 24, § 1 първо 

изречение от РИ

служителя, които работи при заявителя 

(физическо лице)

попълването на митническите декларации, включително 

неправилно класиране, остойностяване, определяне на 

произхода, 

проверка на документи

3
чл. 24, § 1, буква а) 

от РИ
 юридическо лице (заявител) 

неправомерно използване на митнически режими и 

процедури, 

проверка на разрешителни за спазване 

на изискванията

4
чл. 24, § 1, буква б) 

от РИ

лицето, което отговаря за заявителя 

(юридическо лице)  или упражнява 

контрол върху неговото управление 

прилагане на мерки, свързани със забрани и ограничения, 

търговска политика

проверка на процедури за управление 

на лицензи, разрешителни и др. и 

резултатите от тяхното прилагане

5
чл. 24, § 1, буква в) 

от РИ

 служителят, който при заявителя 

(юридическо лице) отговаря за 

митническите въпросине 

неправомерно въвеждане на стоки на митническата 

територия на Общността или въвеждане в нарушение на 

процедура или режим и т.н.

проверка на отчетностите
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РИСК АНАЛИЗ



РИСК АНАЛИЗ

След оценка на присъщия риск въз основа на 
основните показатели:

влияние вероятност



РИСК АНАЛИЗ

Съвместно със Заявителят се съставя План за 
въздействие и третиране на основните рискове с 
установени нива различни от “ниски”



РИСК АНАЛИЗ
Контролни действия в хода на предварителната 
проверка за минимизиране на установените 
присъщи рискове със средни и високи нива:

• Определяне на контролни дейности за всички 
съществени присъщи рискове;

• Оценка на контролните дейности;

• Дефиниране на инструменти за въздействие. 

• Прилагане на мерките.



РИСК АНАЛИЗ

Остатъчен риск:

• Остатъчният риск е резултат от стойността на риска 
и ефективността на предприетите мерки за 
въздействие след прилагането им. 

• Това е рискът, който съществува след приложените 
към момента на проверката контролни дейности.



РИСК АНАЛИЗ

Приемлив

1 2 3 4 5 6

Остатъчен риск

 Висока степен на остатъчен риск (9) 

 Следва да бъде третиран повече (7) 

Неприемлив

Оценка на ефективност на контрола

Ср. 

Аритм. 

Оценка 

на 

ефективн

остта на 

контрола

Максима

лен риск
Рейтинг

 Третирането на този риск, е   адекватно (5) 

Изисква 

внимание
 Нивото на риск е сведено до ниско (3) 

 Рискът е отстранен (1) 



РИСК АНАЛИЗ

Оценка на остатъчните рискове:
• висок остатъчен риск – висока стойност на присъщия риск без 

наличие на адекватен и ефективен контрол.
• среден остатъчен риск 

1) с висока стойност, но са предприети необходимите мерки за
ограничаването му чрез въвеждане на адекватни и ефективни
контроли. Рискът ще бъде наблюдаван от Митническите органи.
2) с ниска стойност, но организацията е изложена на този риск
поради липса на ефективни контролни механизми за
ограничаването му. Необходимо е да се анализира общото
въздействие на всички такива рискове.

• нисък остатъчен риск - има ниска стойност и са предприети
необходимите мерки за ограничаването му чрез въвеждане на
ефективни контролни дейности.



РИСК АНАЛИЗ



Таблица на съотвествието



Таблица на съотвествието - опростявания



Благодаря за вниманието!
Пламен Павлов,

началник отдел „Последващ контрол“, към митница Столична,

тел. 02/ 9859 4636, e-mail: plamen.pavlov@customs.bg
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