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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
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 291 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално членове 8, 11, 17, 25, 32, 37, 41, 50, 54, 58, 63, 66, 76, 100, 107,
123, 132, 138, 143, 152, 157, 161, 165, 169, 176, 178, 181, 184, 187, 193, 200, 207, 209, 213, 217, 222, 225,
232, 236, 266, 268, 273 и 276 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 952/2013 (Кодексът), съгласуван с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),
предоставя на Комисията изпълнителни правомощия да определя процедурните правила за някои елементи на
регламента с оглед постигането на яснота, точност и предвидимост.

(2)

Използването на информационни и комуникационни технологии, както предвижда Решение № 70/2008/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (2), е ключов елемент за осигуряване на улеснения за търговията и същевременно
на ефективност на митническия контрол, като по този начин се допринася значително за намаляване на разходите за
стопанска дейност и на риска за обществото. Поради това обменът на информация между митническите органи, от
една страна, и между икономическите оператори и митническите органи, от друга страна, както и съхранението на
тази информация чрез средства за електронна обработка на данни изискват специфични правила за използваните
информационни системи. Следва да се организира съхраняването и обработката на митническа информация и да се
създаде хармонизиран интерфейс с икономическите оператори като компонент от системи, предоставящ пряк и
хармонизиран на равнището на ЕС достъп до търговския сектор, където е подходящо. Съхранението и обработката
на лични данни по силата на настоящия регламент е в пълно съответствие с действащите разпоредби на Съюза и
национални разпоредби за защитата на личните данни.

(3)

Обработката на лични данни по силата на настоящия регламент е в пълно съответствие с действащите разпоредби на
Съюза и национални разпоредби за защитата на личните данни.

(4)

В случаи, при които органи или лица от трети държави ще използват електронни системи, техният достъп се
ограничава до изискваната функционалност и е в съответствие с правните разпоредби на Съюза.

(5)

С цел да се гарантира, че съществува само един регистрационен и идентификационен номер (EORI номер) за всеки
икономически оператор, е необходимо да има ясни и прозрачни правила, които определят митническия орган,
компетентен за определянето на номера.

(6)

За да се подпомогне правилното развитие и поддържане на електронната система за обвързваща тарифна
информация и ефективното използване на информацията, съдържаща се в нея, следва да се определят правила за
създаването на тази система и нейното функциониране.

(1) ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и
търговията (ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21).

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/559

(7)

За да се постигне улесняването и да се осигури ефективно наблюдение, следва да се въведе електронна информа
ционно-комуникационна система за обмен и съхранение на информация относно доказателствата за митническия
статус на съюзни стоки.

(8)

Изискването за предварително представяне на данните, необходими за подаването на декларация КН 23 в елек
тронна форма, предполага корекции в обработката на митническите декларации, отнасящи се до пощенските пратки,
по-специално онези пратки, които се ползват от освобождаването от мита.

(9)

Опростяванията при режим транзит следва да бъдат приведени в съответствие с електронната среда, предвидена в
Кодекса, която отговаря по-добре на нуждите на икономическите оператори, като същевременно се гарантира
улесняването на законната търговия и ефективността на митническия контрол.

(10)

С цел осигуряване на по-ефикасно функциониране и по-добро наблюдение на процедурите по отношение на стоките
под режим транзит, които понастоящем се извършват на хартия или са частично компютризирани, е желателно
режимите транзит да са изцяло компютризирани за всички видове транспорт, като същевременно бъдат определени
изключения за пътници и в случай на необходимост да се осигури непрекъснатост на дейностите.

(11)

С цел да се приведе в действие правото на всяко лице да бъде изслушано преди митническите органи да вземат
решение, което би се отразило неблагоприятно на това лице, е необходимо да се определят точно процедурните
правила за упражняването на това право, като се вземат предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз и
основните права, които са неделима част от правния ред на Съюза и по-специално правото на добра администрация.

(12)

За да бъде функционална системата за заявления за вземане на решения, отнасящи се до митническото законода
телство, и за осигуряване на безпрепятственото и ефективно протичане на процеса по вземане на решения от страна
на митническите органи, е от особено значение държавите членки да съобщават на Комисията списъка на своите
компетентни митнически органи, пред които трябва да бъдат представени заявленията за вземане на решения.

(13)

Необходими са общи правила за подаването на заявление и приемането на решение, отнасящо се до обвързваща
информация, както и за вземането на такива решения, за да се гарантират равни условия за всички икономически
оператори.

(14)

Доколкото електронната система, отнасяща се до обвързваща тарифна информация, все още предстои да се подобри,
е необходимо да се използват заявления и решения за ОТИ на хартиен носител до подобрението на системата.

(15)

С цел спазване на задължението решенията, касаещи обвързваща информация, да бъдат обвързващи, в митническата
декларация следва да бъде включена препратка към съответното решение. Освен това, с цел да се подпомогне
ефективния мониторинг от митническите органи на спазването на задълженията, произтичащи от решение,
отнасящо се до обвързваща тарифна информация, е необходимо също така да се определят процедурните правила
за събирането и използването на данни от мониторинга, които са от значение за мониторинга на използването на
това решение. Необходимо е също така да се посочи по какъв начин ще се извършва този мониторинг, докато
електронната система все още не е подобрена.

(16)

За да се гарантират еднаквост, прозрачност и правна сигурност, са необходими процедурни правила за удълженото
използване на решения, отнасящи се до обвързваща информация, и за уведомяването на митническите органи, че
вземането на решения, отнасящи се до обвързваща информация, е спряно за стоки, по отношение на които не може
да бъде гарантирано правилно и еднакво тарифно класиране или определяне на произхода.

(17)

Критериите за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор (ОИО) за митнически опростявания и за
сигурност и безопасност, които могат да бъдат и комбинирани, и процедурата за подаване на заявления за такъв
статус следва да бъдат изложени по-подробно, за да се осигури еднаквото прилагане по отношение на различните
видове статус на разрешенията за ОИО.

(18)

Доколкото електронната система, която е необходима за прилагане на разпоредбите на Кодекса, регулиращи заяв
ленията и разрешенията за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор (ОИО), все още предстои да
се подобри, е необходимо до подобрението на системата да продължат да се използват използваните понастоящем
средства на хартиен носител и в електронен вид.

(19)

Еднаквото и ефективно прилагане на митническия контрол изисква хармонизиран обмен на информация за риска и
резултатите от анализа на риска. Следователно за комуникация, свързана с риска, между митническите органи и
между тези органи и Комисията, както и за съхраняването на тази информация следва да се използва електронна
комуникационно-информационна система.
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(20)

За да се осигури правилно и еднакво прилагане на тарифни квоти, следва да бъдат определени правилата за тяхното
управление и отговорностите на митническите органи във връзка с тази задача. Също така е необходимо установя
ването на процедурни правила за правилното функциониране на електронната система по отношение на управ
лението на тарифни квоти.

(21)

Необходими са процедурни правила, за да се гарантира събирането на данни от наблюдението на декларации за
допускане за свободно обращение или на декларациите за износ, представителни за Съюза. Също така е необходимо
установяването на процедурни правила за правилното функциониране на електронната система по отношение на
това наблюдение. Също така е необходимо установяването на процедурни правила за събирането на данни за
наблюдение до подобрението на електронната система, свързана с това наблюдение, и националните системи за
внос и износ.

(22)

В контекста на правилата за непреференциален произход са необходими процедурни правила за предоставянето и
проверката на доказателството за произход, когато селскостопанското или друго законодателство на Съюза
предвижда изискване за такова доказателство за произход като условие за ползване на специалните споразумения
за внос.

(23)

В рамките на Общата система за преференции (ОСП) на Съюза и на преференциалните тарифни мерки, приети
едностранно от Съюза по отношение на определени държави или територии, следва да бъдат въведени процедури и
формуляри, за да се гарантира общото прилагане на правилата за произход. Следва също така да бъдат установени
разпоредби, целящи да се гарантира спазването на съответните правила от държавите бенефициери по ОСП и от
въпросните държави или територии, и да се определят процедури за ефективно административно сътрудничество със
Съюза, с цел улесняване на проверките и предотвратяването или борбата с измамите.

(24)

В контекста на преференциалните правила за произход са необходими процедури за улесняване на процеса за
издаване на доказателства за произход от Съюза, включително разпоредби относно обмена на информация между
икономическите оператори, с помощта на декларациите на доставчика, както и на функционирането на админист
ративното сътрудничество между държавите членки, по-специално чрез издаване на информационни сертификати
INF 4. Тези процедури следва да отчитат и да способстват за намаляването на различията, произтичащи от факта, че
Съюзът е сключил споразумения за свободна търговия, които не винаги включват правила за замяната на доказател
ствата за произход с цел изпращане на продукти, които все още не са допуснати за свободно обращение на друго
място в рамките на страните по тези споразумения. Тези процедури следва също така да вземат предвид, че Съюзът
може да не включи в бъдещите споразумения за свободна търговия всеобхватни правила или да не включи каквото
и да било правило за сертифициране на произход и да разчита единствено на вътрешното законодателство на
страните. Поради това е необходимо да се установят общи процедури за предоставяне на разрешения за одобрен
износител за целите на тези споразумения. По същата логика следва да бъдат предвидени и процедури за регист
рацията на износителите извън рамките на ОСП.

(25)

В рамките на ОСП са необходими процедури, така че да се улесни замяната на доказателствата за произход,
независимо дали те са сертификати за произход, формуляр A, декларации върху фактури или изявления за
произход. Такива правила следва да улесняват движението на продукти, които все още не са допуснати за
свободно обращение на друго място в рамките на митническата територия на Съюза, или когато е приложимо,
за Норвегия, Швейцария или Турция, след като тази държава изпълни определени условия. Следва да бъдат
предвидени и формуляри, които да се използват за издаването на сертификати за произход формуляр А, сертификат
за движение EUR.1 и формуляри, използвани от износителите за кандидатстване за статус на регистрирани изно
сители.

(26)

За да се гарантира еднакво и хармонизирано прилагане на разпоредбите относно определянето на митническата
стойност в съответствие с международните правила, следва да бъдат приети процедурни правила за определяне на
начина, по който се определя договорната стойност. По същите причини е необходимо да се приемат процедурни
правила, определящи начина, по който трябва да се прилагат вторичните методи за определяне на митническата
стойност, и начина за определяне на митническата стойност в конкретни случаи и при конкретни обстоятелства.

(27)

Предвид необходимостта от осигуряване на подходяща защита на финансовите интереси на Съюза и на държавите
членки и гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция между икономическите оператори, е необходимо
да се определят процедурни правила за предоставяне на обезпечение, за определянето на размера му и при отчитане
на риска, свързан с различните митнически режими — за мониторинг на обезпечението от съответния иконо
мически оператор и от митническите органи.

(28)

С цел да се гарантира събирането на митническите задължения, следва да бъде осигурена взаимопомощ между
митническите органи в случаите, когато митническото задължение е възникнало в държава членка, различна от
държавата членка, която е приела обезпечението.

(29)

С цел да се улесни еднаквото тълкуване в целия Съюз на правилата за възстановяване или опрощаване на мита, е
необходимо определянето на процедури и изисквания. Възстановяване или опрощаване се предоставя при условие че
са изпълнени изисквания и формалности, които трябва да бъдат изяснени на равнището на Съюза, с цел да се
улесни прилагането на Кодекса в държавите членки и да се предотвратят евентуални различия в третирането. Трябва
да бъдат уточнени условията, при които може да се осъществи взаимопомощта между митническите органи за
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целите на възстановяването или опрощаването в случаите, при които трябва да бъде получена допълнителна
информация. Еднакво прилагане трябва да се предвиди и при възстановяване или опрощаване в случаи, когато
износът или унищожаването е извършен/о без митнически надзор. Трябва да бъдат определени условията и дока
зателствата, необходими, за да се докаже, че стоките, за които се иска възстановяване или опрощаване, са изнесени
или унищожени.
(30)

В някои случаи на възстановяване или опрощаване, когато въпросната сума не е значителна, държавите членки
следва да държат на разположение на Комисията списък на тези случаи, за да се даде възможност на Комисията да
извършва проверки в рамките на контрола на собствените ресурси и за защита на финансовите интереси на Съюза.

(31)

С цел да се вземат предвид случаите, когато определени данни от обобщената декларация за въвеждане трябва да
бъдат представени на ранен етап от превоза на стоките, за да се даде възможност за по-добра защита срещу сериозни
заплахи, както и случаите, в които, наред с превозвача, други лица представят данни за обобщената декларация за
въвеждане, за да се подобри ефективността на анализа на риска за целите на сигурността и безопасността, следва да
бъде възможно подаването на обобщената декларация за въвеждане чрез повече от един набор от данни. Следва да
бъдат определени ясни правила за съответната регистрация на подаването на данни и на измененията.

(32)

С цел да се избегне нарушаване на законната търговия, следва да се извършва анализ на риска за целите на
сигурността и безопасността, по правило в сроковете за подаване на обобщената декларация за въвеждане, с
изключение на случаите, когато бъде установен риск или трябва да бъде извършен допълнителен анализ на риска.

(33)

Доколкото системата за контрол на вноса (ICS), необходима за прилагане на разпоредбите на Кодекса, които
регулират обобщената декларация за въвеждане, все още не е напълно подобрена, трябва да продължат да се
използват използваните понастоящем средства за обмен и съхраняване на информация, различни от средствата за
електронна обработка на данни, посочени в член 6, параграф 1 от Кодекса, а именно съществуващата система за
контрол на вноса.

(34)

Също така, доколкото действащата ICS може да приема обобщена декларация за въвеждане чрез подаване на само
един набор от данни, прилагането на разпоредбите, свързани с предоставянето на информация чрез повече от един
набор данни, следва да бъде временно прекратено, до подобрението на ICS.

(35)

Целесъобразно е да се определят процедурните правила, които следва да се прилагат, когато морски плавателен съд
или въздухоплавателно средство, които навлизат в митническата територия на Съюза, пристигат първо в митническо
учреждение в държава членка, която не е била декларирана като държава по маршрута в обобщената декларация за
въвеждане.

(36)

Когато движението на стоки на временно складиране включва складови съоръжения, които се намират в повече от
една държава членка, компетентният митнически орган следва да се консултира със съответните митнически органи,
с цел да се гарантира изпълнението на условията, преди да се даде разрешение за такова движение.

(37)

С цел по-ефективно управление на съоръженията за временно складиране, е целесъобразно да се определят
разпоредби в митническото законодателство на Съюза, които регламентират движението на стоки от едно
съоръжение за временно складиране до друго, когато всяко от тях е обхванато от едно и също или от различни
разрешения, както и случаите, в които титуляр/и на такива разрешения може да бъде/ат едно и също или различни
лица. За да се гарантира ефективен митнически надзор, следва да бъдат установени ясни правила за определяне на
отговорностите на митническите органи, компетентни за мястото на пристигане на стоките.

(38)

С цел да се осигури еднакво прилагане на правилата за митническия статус на съюзни стоки, което ще доведе до
повишаване на ефективността на митническите администрации и на икономическите оператори, следва да бъдат
определени процедурните правила за предоставянето и проверката на доказателството за митническия статус на
съюзни стоки, по-специално правилата, свързани с различните начини, по които тези доказателства могат да бъдат
предоставяни, и опростяванията, свързани с предоставянето на доказателство.

(39)

За по-голяма яснота за икономическите оператори е целесъобразно да се уточни митническото учреждение, което е
компетентно за получаване и обработка на митническата декларация въз основа на вида на митническата декларация
и искания от икономическия оператор митнически режим. Също така е уместно да се определят условията за
приемане на митническа декларация и случаите, в които митническа декларация може да бъде изменена след
вдигането на стоките.

(40)

За подаване на стандартна митническа декларация се изискват процедурни правила, които предвиждат, че когато е
подадена митническа декларация с различни стокови позиции, всяка позиция се смята за отделна митническа
декларация.

(41)

Случаите на предоставените разрешения за редовно използване на опростени декларации изискват хармонизиране на
практиките по отношение на крайните срокове за подаване на допълнителните декларации и придружаващите
документи, ако са липсвали в момента, когато е подадена опростената декларация.
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(42)

За да се осигури лесно идентифициране на митническа декларация за целите на формалностите и проверките след
приемането на митническата декларация, следва да бъдат определени процедурни правила, които уточняват изпол
зването на основен референтен номер (MRN).

(43)

Следва да бъдат установени единни мерки за определяне на тарифната подпозиция, която би могло да се приложи
по заявление на декларатора за дадена пратка, когато тя се състои от стоки, попадащи в различни тарифни
подпозиции и разглеждането на всяка от тези стоки в съответствие с нейната тарифна подпозиция би довело до
непропорционална тежест на работата и разходите спрямо дължимите вносни или износни мита.

(44)

За да се осигури правилно управление на предоставянето на разрешение за централизирано оформяне, което засяга
повече от един митнически орган, процедурата на консултации следва да бъде стандартизирана. Също така следва да
се създаде подходяща рамка за навременен обмен на данни между надзорното митническо учреждение и митни
ческото учреждение на представяне, за да се даде възможност на държавите членки да разрешат вдигане на стоките
навреме и да се съобразят и със законодателството в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите, както
и с националните забрани и ограничения и със статистическите изисквания.

(45)

Въведена е самооценка като нов вид опростяване, предвидено в Кодекса. Ето защо е от основно значение да се
определи точно опростяването, отнасящо се до митническите формалности и контрола, които трябва да направи
титулярят на разрешението. Съответните правила следва да гарантират ясно прилагане на самооценката в държавата
членка чрез подходящи и пропорционални проверки.

(46)

Унищожаването, продажбата и изоставянето на стоки в полза на държавата изискват процедурни правила, с които да
се определи ролята на митническите органи във връзка с вида и количеството на отпадъците или остатъците
(скрапа), получени при унищожаването на стоките, и процедурите, които трябва да се следват по отношение на
изоставянето и продажбата на стоките.

(47)

Освобождаването от вносни мита на върнати стоки следва да бъде подкрепено от информация, която удостоверява,
че условията за това освобождаване са изпълнени. Следва да се прилагат процедурни правила по този въпрос,
свързани с изискваната информация и обмена на тази информация между икономическите оператори и митни
ческите органи, както и между митническите органи.

(48)

Освобождаването от вносни мита на продукти от морски риболов и други продукти, извлечени от морето, следва да
бъде подкрепено от доказателства, че условията за възползване от това освобождаване са изпълнени. Следва да се
прилагат процедурни правила по този въпрос, свързани с изискваната информация.

(49)

Като се има предвид, че в случай на заявление за издаване на разрешение за специални режими се изисква
разглеждане на икономическите условия, когато съществуват доказателства, че основните интереси на производи
телите от Съюза вероятно ще бъдат засегнати неблагоприятно, следва да бъдат установени ясни и прости правила за
надлежно разглеждане на равнището на Съюза.

(50)

Необходимо е да се определят процедурни правила за приключването на специален режим, когато стоките са били
поставени под такъв режим, като се използват две или повече митнически декларации, така че да е ясно в каква
последователност се извършва приключването.

(51)

Компетентните митнически органи следва да вземат решение по искане за прехвърляне на права и задължения от
титуляря на режима на друго лице.

(52)

Движението на стоки, поставени под специален режим, до митническото учреждение на напускане, следва да бъде
разрешено, ако са извършени формалностите, свързани с режим износ.

(53)

Когато се използват еквивалентни стоки, следва да бъде разрешено счетоводно отделяне. Процедурните правила за
промяната на митническия статус на несъюзни стоки и еквивалентни стоки трябва да гарантират, че икономическите
оператори не могат да получат неоснователно облагодетелстване от вносни мита.

(54)

С оглед на улесняването на законната търговия и гарантирането на ефективността на митническия контрол, като
същевременно се избягват каквито и да било разлики в третирането от страна на митническите администрации на
отделните държави членки, следва да бъдат определени процедурните правила за режим съюзен транзит, режим
транзит в съответствие с Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на
карнети ТИР (1) (Конвенцията ТИР), включително последващите изменения в нея, Митническата конвенция относно

(1) ОВ L 252, 14.9.1978 г., стр. 2.
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карнета АТА за временен внос на стоки (Конвенцията АТА), съставена в Брюксел на 6 декември 1961 г., вклю
чително всички нейни последващи изменения, и Конвенцията за временен внос (1) (Истанбулската конвенция),
включително последващите изменения в нея, и режим транзит под покритието на формуляр 302 и чрез пощенската
система. Тези процедурни правила определят основните елементи на процесите и включват опростявания и по този
начин дават възможност на митническите администрации и на икономическите оператори да се възползват напълно
от хармонизирани ефикасни процедури като конкретен пример за улесняване на търговията.
(55)

С оглед на особеностите на въздушния и морския транспорт, е целесъобразно да се предвидят допълнителни
опростявания за тези видове транспорт, които позволяват използването на наличните данни в отчетността на
въздушните и морските превозвачи като декларации за транзит. Освен това следва да се въведат допълнителни
опростявания на средствата за електронна обработка на данни за стоки, превозвани с железопътен транспорт, с цел
съответните разпоредби да бъдат съгласувани с промените в резултат на либерализацията на пазара и промените в
процедурните правила в железопътния транспорт.

(56)

С цел да се постигне баланс между ефективността на задачите на митническите органи и очакванията на иконо
мическите оператори, следва да се извърши анализ на риска за целите на сигурността и безопасността на пред
варителна декларация за заминаване преди вдигането на стоките в рамките на срок, който взема предвид законния
интерес от безпрепятствена търговия при транспорта на стоки.

(57)

Следва да бъдат определени подробни правила за представянето на стоките, формалностите в митническото
учреждение на износ и в митническото учреждение на напускане, по-специално тези, които осигуряват
ефективно и ефикасно потвърждение на напускането, както и обмена на информация между митническото
учреждение на износ и митническото учреждение на напускане.

(58)

Като се има предвид наличието на прилики между износа и реекспорта, е уместно да се разшири обхватът на някои
правила, отнасящи се до износа на стоки, така че те да се прилагат и за стоки, които се реекспортират.

(59)

С цел да бъдат защитени законните интереси на икономическите оператори и да се осигури плавен преход към
новите правни норми, е необходимо да се установят преходни разпоредби за определяне на правилата, които да се
прилагат за стоки, поставени под определени митнически режими преди 1 май 2016 г. и които ще бъдат вдигнати
или режимът, под който се намират, ще приключи след тази дата. Също така на икономическите оператори следва
да се разреши да подават заявления за разрешения по Кодекса преди датата на неговото прилагане, за да бъдат в
състояние да използват предоставените разрешения от 1 май 2016 г.

(60)

Общите правила за прилагането на Кодекса са тясно свързани помежду си, те не могат да бъдат разделени поради
взаимосвързаността на предмета им, доколкото те съдържат хоризонтални разпоредби, които се прилагат в няколко
митнически режима. Следователно е уместно те да бъдат групирани в единен регламент, за да се гарантира правната
съгласуваност.

(61)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия
кодекс.

(62)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат от 1 май 2016 г., с цел да се даде възможност за
пълното прилагане на Кодекса,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ДЯЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ГЛАВА 1

Обхват на митническото законодателство, мисия на митниците и определения
Член 1
Определения
1.

За целите на настоящия регламент се прилага член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (2).

(1) ОВ L 130, 27.5.1993 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета с цел определяне на подробни правила за уточняване на някои от разпоредбите на Митническия кодекс на
Съюза (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).
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За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „ръчен багаж“ при пътуване с въздухоплавателно средство означава багажът, който физическо лице внася и изнася със
себе си от салона на въздухоплавателното средство;
2) „митническо учреждение на представяне“ означава митническото учреждение, компетентно по отношение на мястото,
където се представят стоките;
3) „регистриран багаж“ при пътуване с въздухоплавателно средство означава багажът, който физическо лице е регис
трирало в отправното летище и до който то няма достъп по време на полета, нито по време на междинните кацания
(ако има такива);
4) „идентични стоки“ означава — в рамките на определянето на митническата стойност — стоките, произведени в
същата държава, които са еднакви във всяко отношение, включително физическите им характеристики, качеството и
репутацията им. Незначителните различия във външния вид не изключват стоките, които в друго отношение отговарят
на определението, от третирането им като идентични;
5) „международно съюзно летище“ означава съюзно летище, което с разрешение на митническия орган е одобрено за
въздушен транспорт от и до територии извън митническата територия на Съюза;
6) „вътресъюзен полет“ означава движението на въздухоплавателно средство между две съюзни летища, без междинни
кацания, което не започва и не завършва на несъюзно летище;
7) „основни преработени продукти“ означава преработени продукти, за които е предоставено разрешение за активно
усъвършенстване;
8) „маркетингови дейности“ означава — в рамките на определянето на митническата стойност — всички дейности,
свързани с рекламирането или маркетинга и насърчаването на продажбата на съответните стоки, и всички дейности,
свързани с гаранции по отношение на тези стоки;
9) „вторични преработени продукти“ означава преработени продукти, които са необходими странични продукти от
операция по усъвършенстване и са различни от основните преработени продукти;
10) „въздухоплавателно средство за туристически или бизнес цели“ означава частно въздухоплавателно средство, пред
назначено за пътувания, чийто маршрут зависи от желанията на ползвателя;
11) „обществен митнически склад тип III“ означава митнически склад, който се управлява от митническите органи;
12) „фиксирана транспортна инсталация“ означава техническо съоръжение, което се използва за непрекъснато транспор
тиране на стоки като електроенергия, газ и нефт;
13) „митническо учреждение на транзит“ означава всяко от следните:
а) митническото учреждение, в чиито правомощия е точката на напускане на митническата територия на Съюза,
когато стоките напускат тази територия в хода на транзитна операция през граница с територия, която се намира
извън митническата територия на Съюза и е различна от държава с общ транзитен режим;
б) митническото учреждение, в чиито правомощия е точката на въвеждане в митническата територия на Съюза,
когато в хода на транзитна операция стоките са преминали през територия, която се намира извън митническата
територия на Съюза;
14) „сходни стоки“ означава — в рамките на определянето на митническата стойност — стоки, произведени в същата
държава, които, въпреки че не са еднакви във всяко отношение, имат подобни характеристики и подобни съставни
материали, което им дава възможност да изпълняват същите функции и да бъдат взаимозаменяеми в търговско
отношение; сред факторите, които определят дали стоките са сходни, са качеството на стоките, репутацията им и
съществуването на търговска марка.
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ГЛАВА 2

Права и задължения на лицата с оглед на митническото законодателство
РАЗДЕЛ 1
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ПОДРАЗДЕЛ 1
Формати и кодове на общите изисквания за данните, както и за обмена и съхранението на
данни

Член 2
Формати и кодове на общите изисквания за данните
(член 6, параграф 2 от Кодекса)
1.
Форматите и кодовете на упоменатите в член 6, параграф 2 от Кодекса и в член 2 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446 общи изисквания за данните за обмен и съхранение на информацията, необходима за заявления и решения, са
посочени в приложение А.
2.
Форматите и кодовете на упоменатите в член 6, параграф 2 от Кодекса и в член 2 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446 общи изисквания за данните за обмен и съхранение на информацията, необходима за декларации, уведомления
и доказателства за митническия статус, са посочени в приложение Б.
3.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на въвеждане на първата фаза от подобрението на
системата за ОТИ и системата „Наблюдение 2“, кодовете и форматите, посочени в приложение А, не се прилагат, а се
прилагат съответните кодове и формати, посочени в приложения 2—5 към Делегиран регламент (ЕС) …/… на Комисията
за определяне на преходни правила за някои разпоредби от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в
действие (1).
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на подобрението на системата за ОИО, кодовете и форматите,
посочени в приложение А, не се прилагат, а се прилагат съответните кодове и формати, посочени в приложения 6—7 към
Делегиран регламент (ЕС) …/… на Комисията за определяне на преходни правила за някои разпоредби от Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза,
за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие.
Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, до датите на въвеждане или подобрение на съответните информацион
нотехнологични системи, посочени в приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) …/… на Комисията за определяне на
преходни правила за някои разпоредби от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи
все още не са в действие, форматите и кодовете, посочени в приложение Б, не са задължителни за държавите членки.
До датите на въвеждане или подобрение на съответните информационнотехнологични системи, посочени в приложение 1
към Делегиран регламент (ЕС) …/… на Комисията за определяне на преходни правила за някои разпоредби от Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на
Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, форматите и кодовете, изисквани за
декларации, уведомления и доказателство за митнически статус, подлежат на изискванията към данните, посочени в
приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) …/… на Комисията за определяне на преходни правила за някои разпоредби
от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически
кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие.
До датите съответно на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износ“ и на подобрение на националните системи
във връзка с вноса, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията (2),
държавите членки осигуряват условия кодовете и форматите за уведомлението за представяне да дават възможност
стоките да се представят в съответствие с член 139 от Кодекса.
4.
До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“ форматите и кодовете, определени в приложение А
за долупосочените заявления и разрешения, не са задължителни за държавите членки:
а) заявления и разрешения във връзка с опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на
стоките;
(1) Все още непубликуван в Официален вестник.
(2) Решение за изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията от 29 април 2014 г. за създаване на работна програма за Митническия кодекс на
Съюза (OB L 134, 7.5.2014 г., стр. 46).
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б) заявления и разрешения във връзка с общи обезпечения;
в) заявления и разрешения за отсрочване на плащане;
г) заявления и разрешения за управление на съоръжения за временно складиране на стоки, както е посочено в член 148
от Кодекса;
д) заявления и разрешения за откриване на редовна корабна линия;
е) заявления и разрешения за одобрен съставител;
ж) заявления и разрешения за използване на опростена декларация;
з) заявления и разрешения за централизирано оформяне;
и) заявления и разрешения за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора;
й) заявления и разрешения за самооценка;
к) заявления и разрешения за статус на одобрен измервач на теглото на банани;
л) заявления и разрешения за използване на режим активно усъвършенстване;
м) заявления и разрешения за използване на режим пасивно усъвършенстване;
н) заявления и разрешения за използване на режим специфична употреба;
о) заявления и разрешения за използване на режим временен внос;
п) заявления и разрешения за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране;
р) заявления и разрешения за статус на одобрен получател за операции ТИР;
с) заявления и разрешения за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит;
т) заявления и разрешения за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит;
у) заявления и разрешения за използване на пломби от специален тип;
ф) заявления и разрешения за използване на декларация за транзит с намален набор от данни;
х) заявления и разрешения за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация.
Ако по време на преходния период държавите членки отменят задължението да се използват някои кодове и формати, те са
длъжни да осигурят прилагането на ефективни процедури, които им дават възможност да проверят, че условията за
предоставяне на съответното разрешение са изпълнени.
Член 3
Сигурност на електронните системи
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато разработват, поддържат и експлоатират електронните системи, упоменати в член 16, параграф 1 от Кодекса,
държавите членки установяват и поддържат адекватни процедури за сигурност с оглед на ефективното, надеждно и сигурно
функциониране на различните системи. Те освен това осигуряват въвеждането на мерки за проверка на източника на данни,
както и за защита на данните от риск от неразрешен достъп, загуба, промяна или унищожаване.
2.
Всяко въвеждане, изменение и заличаване на данни се записва, като се посочват причината и точният момент на
съответната операция, както и лицето, което я е извършило.
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3.
Държавите членки се информират взаимно и информират Комисията и — по целесъобразност — съответния иконо
мически оператор за всяко действително или предполагаемо нарушение на сигурността на електронните системи.
Член 4
Съхранение на данни
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
Освен ако е посочено друго, всички данни, валидирани в съответната електронна система, се съхраняват за срок от
минимум три години, считано от края на годината, през която са валидирани данните.
Член 5
Достъпност на електронните системи
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
1.
Комисията и държавите членки сключват оперативни споразумения, в които се определят практическите изисквания
във връзка с достъпността и работните характеристики на електронните системи, както и във връзка с непрекъснатостта на
дейностите.
2.
В оперативните споразумения, упоменати в параграф 1, по-конкретно се определя адекватно време за отговор при
обмена и обработването на информация в съответните електронни системи.
3.

Електронните системи трябва да бъдат достъпни непрекъснато. Това задължение обаче не се прилага:

а) в специфични случаи, свързани с използването на електронните системи, определени в упоменатите в параграф 1
споразумения или на национално равнище при отсъствието на такива споразумения;
б) в случай на непреодолима сила.
ПОДРАЗДЕЛ 2
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

Член 6
Компетентен митнически орган
(член 9 от Кодекса)
Митническите органи, които отговарят за регистрацията, се определят от държавите членки. Държавите членки съобщават
на Комисията наименованията и адресите на тези органи. Комисията публикува тази информация в интернет.
Член 7
Електронна система във връзка с номерата EORI
(член 16 от Кодекса)
1.
За обмен и съхранение на информация относно EORI номерата се използва електронна система, създадена за тези
цели съгласно член 16, параграф 1 от Кодекса („системата за EORI“).
Чрез тази система компетентният митнически орган оповестява информация при издаване на нови EORI номера или
промени в данните, които се съхраняват във връзка с вече издадени регистрации.
2.

За едно лице се издава само един EORI номер.

3.

Форматите и кодовете на данните, които се съхраняват в системата за EORI, са посочени в приложение 12-01.

4.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, форматите и кодовете, посочени в приложение 12-01, не се
прилагат до датата на подобрението на централната система за EORI.
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До датата на подобрението на централната система за EORI, кодовете на общите изисквания за данните, необходими за
регистрация на икономически оператори и други лица, са определените в приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446 на Комисията за определяне на преходни правила за някои разпоредби от Регламент (ЕС) № 952/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза, за случаите,
когато съответните електронни системи все още не са в действие.
5.
Ако държавите членки събират данните, изброени в точка 4 от приложение 12-01, те са длъжни да осигурят
използването на форматите и кодовете, посочени в приложение 12-01.
РАЗДЕЛ 2
Решения, свързани с прилагането на митническото законодателство
Подраздел 1
Решения, взети от митническите органи

Член 8
Обща процедура във връзка с правото на изслушване
(член 22, параграф 6 от Кодекса)
1.

В съобщението, упоменато в член 22, параграф 6, първа алинея от Кодекса, се посочват:

а) документите и информацията, които митническите органи възнамеряват да използват като основание за своето решение;
б) срокът, в който съответното лице трябва да изрази своето становище, считан от датата, на която е получило съоб
щението или се счита, че го е получило;
в) упоменаване на правото на съответното лице на достъп до документите и информацията, посочени в буква а), съгласно
приложимите разпоредби.
2.
Когато съответното лице изрази своето становище преди изтичането на срока по параграф 1, буква б), митническите
органи имат право да пристъпят към вземане на решението, освен ако съответното лице същевременно изрази намерението
си да допълни становището си в определения срок.
Член 9
Специална процедура във връзка с правото на изслушване
(член 22, параграф 6 от Кодекса)
1.
Митническите органи имат право да направят съобщението, упоменато в член 22, параграф 6, първа алинея от
Кодекса, в рамките на процеса на проверка или контрол, когато възнамеряват да вземат решение, използвайки някое от
следните основания:
а) резултатите от проверка след представяне на стоките;
б) резултатите от проверка на митническата декларация, посочени в член 191 от Кодекса;
в) резултатите от посочения в член 48 от Кодекса последващ контрол, когато стоките са все още под митнически надзор;
г) резултатите от проверка на доказателството за митническия статус на съюзни стоки или — когато е приложимо —
резултатите от проверка на заявлението за регистрация или за заверка на това доказателство;
д) издаването на доказателство за произход от страна на митническите органи;
е) резултатите от контрол на стоки, за които не са подадени обобщена декларация, декларация за временно складиране,
декларация за реекспорт или митническа декларация.
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Когато е направено съобщение по реда на параграф 1, съответното лице има право:

а) да изрази незабавно своето становище чрез същите средства, чрез които е направено съобщението по реда на член 9 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446; или
б) да поиска съобщение по реда на член 8, с изключение на случаите, посочени в параграф 1, буква е).
Митническите органи информират съответното лице за тези две възможности.
3.
Когато митническите органи вземат решение, което е неблагоприятно за съответното лице, те документират дали това
лице е изразило своето становище по реда на параграф 2, буква а).
Подраздел 2
Решения, взети въз основа на заявление

Член 10
Електронни системи във връзка с решенията
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
1.
За обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, които може да имат въздействие в повече
от една държава членка, и относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното
заявление или решение, се използва електронна система, създадена за тези цели съгласно член 16, параграф 1 от Кодекса.
Чрез тази система компетентният митнически орган оповестява информацията своевременно и не по-късно от седем дни от
датата, на която тя му е станала известна.
2.
За обмен на информация относно заявленията и решенията, които може да имат въздействие в повече от една
държава членка, се използва хармонизиран на равнището на ЕС интерфейс за търговци, разработен по взаимно съгласие
на Комисията и държавите членки.
3.
Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат от датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“,
посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС.
Член 11
Митнически орган, определен да приема заявления
(член 22, параграф 1, трета алинея от Кодекса)
Държавите членки предават на Комисията списък на митническите органи по член 22, параграф 1, трета алинея от
Кодекса, определени да приемат заявления. Държавите членки информират Комисията и за всякакви последващи
промени в този списък.
Член 12
Приемане на заявление
(член 22, параграф 2 от Кодекса)
1.
Когато митническият орган приема заявление съгласно член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446,
датата на приемане на заявлението е датата, на която той е получил цялата информация, изисквана съгласно член 22, втора
алинея от Кодекса.
2.
Когато митническият орган констатира, че заявлението не съдържа цялата изисквана информация, той изисква от
заявителя да представи необходимата информация в разумен срок, който не надхвърля 30 дни.
Ако заявителят не представи информацията, изисквана от митническите органи, в определения от тях за тази цел срок,
заявлението не се приема и заявителят се уведомява съответно.

L 343/570

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

3.
Ако до заявителя не е изпратено съобщение относно това дали заявлението е прието, се счита, че заявлението е
прието. Датата на приемането е датата, на която е подадено заявлението, или — в случаите, когато заявителят е представил
допълнителна информация по искане на митническия орган, както е посочено в параграф 2 — датата, на която са
представени последните сведения.
Член 13
Съхранение на информация във връзка с решенията
(член 23, параграф 5 от Кодекса)
Митническият орган, компетентен за вземане на решение, съхранява всички данни и придружаващи сведения, въз основа на
които е взел решението, за срок от минимум три години от датата на изтичане на валидността му.
Член 14
Консултации между митническите органи
(член 22 от Кодекса)
1.
Когато митническият орган, компетентен за вземане на решение, има нужда да се консултира с митнически орган на
друга заинтересована държава членка относно изпълнението на условията и критериите, необходими за вземане на благо
приятно решение, консултацията се провежда в определения за съответното решение срок. Митническият орган,
компетентен за вземане на решение, определя срок за провеждане на консултацията, който започва от датата, на която
митническият орган е съобщил условията и критериите, които трябва да бъдат проверени от митническия орган, участващ
в консултацията.
Когато след проверката, посочена в първата алинея, митническият орган, участващ в консултацията, констатира, че
заявителят не отговаря на едно или повече условия или един или повече критерии за вземане на благоприятно
решение, резултатите — надлежно документирани и обосновани — се изпращат на митническия орган, компетентен за
вземане на решение.
2.
Срокът, определен за консултацията в съответствие с параграф 1, може да бъде удължен от митническия орган,
компетентен за вземане на решение, във всеки от следните случаи:
а) когато поради естеството на проверките, които трябва да се извършат, митническият орган, участващ в консултацията,
поиска повече време;
б) когато заявителят извършва промени, за да осигури изпълнението на условията и критериите по параграф 1, и съобщава
за тези промени на митническия орган, компетентен за вземане на решение, който съответно информира митническия
орган, участващ в консултацията.
3.
Когато митническият орган, участващ в консултацията, не отговори в срока, определен за консултацията в съот
ветствие с параграфи 1 и 2, се счита, че условията и критериите, във връзка с които е проведена консултацията, са
изпълнени.
4.
Процедурата за консултации, посочена в параграфи 1 и 2, може да се прилага и за целите на преразглеждане и
мониторинг на решението.
Член 15
Отмяна на благоприятно решение
(член 28 от Кодекса)
Митническият орган, компетентен за вземане на решение, отменя решение, чието действие е спряно в съответствие с член
16, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, в случаите, упоменати в член 16, параграф 1, букви б) и в) от
същия регламент, когато в определения срок титулярят на решението не вземе мерките, необходими за изпълнение на
условията, определени за решението, или за спазване на задълженията, наложени по силата на решението.
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Подраздел 3
Решения, отнасящи се до обвързваща информация

Член 16
Заявление за решение, отнасящо се до обвързваща информация
(член 22, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато заявление за решение, отнасящо се до обвързваща информация, съгласно член 19, параграф 1 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446 се подава в държава членка, различна от тази, в която е установен заявителят, митническият
орган, до който е подадено заявлението, уведомява митническия орган на държавата членка, в която е установен заяви
телят, в срок от седем дни от приемането на заявлението.

Когато митническият орган, който получава уведомлението, разполага с информация, за която счита, че е от значение за
обработването на заявлението, той предава тази информация на митническия орган, до който е подадено заявлението,
възможно най-бързо и не по-късно от 30 дни от датата на уведомлението.

2.
Заявлението за решение относно обвързваща тарифна информация (ОТИ) обхваща само стоки, които имат сходни
характеристики и разликите между които не са от значение с оглед на тарифното им класиране.

3.
Заявлението за решение относно обвързваща информация за произхода (ОИП) обхваща само един вид стоки и един
набор от обстоятелства за определяне на произхода.

4.
С цел да се осигури спазването на изискването по член 33, параграф 1, втора алинея, буква а) от Кодекса по
отношение на заявление за решение ОТИ, митническият орган, посочен в член 19, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, прави справки в електронната система, посочена в член 21 от настоящия регламент, и съхранява информация
за направените справки.

Член 17
Съгласуваност със съществуващи решения ОТИ
(член 22, параграф 3 от Кодекса)
С цел да осигури съгласуваност между решение ОТИ, което възнамерява да издаде, и решения ОТИ, които са вече издадени,
митническият орган, компетентен за вземане на решение, прави справки в електронната система, посочена в член 21, и
съхранява информация за направените справки.

Член 18
Уведомяване за решения ОИП
(член 6, параграф 3 от Кодекса)
1.
Когато митническият орган, компетентен за вземане на решение, уведомява заявителя за решение ОИП чрез средства,
различни от средствата за електронна обработка на данни, той използва за тази цел формуляра, поместен в приложение 1202.

2.
Когато митническият орган, компетентен за вземане на решение, уведомява заявителя за решение ОИП чрез средства
за електронна обработка на данни, решението трябва да бъде във формат, който е подходящ за отпечатване и съответства на
формата, поместен в приложение 12-02.

Член 19
Обмен на данни относно решения ОИП
(член 23, параграф 5 от Кодекса)
1.

Митническите органи предават на Комисията съответните данни относно решения ОИП на всяко тримесечие.
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2.
Комисията предоставя данните, получени в съответствие с параграф 1, на митническите органи на всички държави
членки.
Член 20
Мониторинг на решения ОТИ
(член 23, параграф 5 от Кодекса)
Когато митническите формалности по отношение на стоки, обхванати от решение ОТИ, се изпълняват от титуляря на
решение ОТИ или от негово име, това се посочва в митническата декларация, като се вписва референтният номер на
решението ОТИ.
Член 21
Електронна система във връзка с ОТИ
(член 16, параграф 1 и член 23, параграф 5 от Кодекса)
1.
За обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, отнасящи се до ОТИ, и относно всякакви
последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, се използва електронна
система, създадена за тези цели съгласно член 16, параграф 1 от Кодекса.
Чрез тази система компетентният митнически орган оповестява информацията своевременно и не по-късно от седем дни от
датата, на която тя му е станала известна.
2.

Освен информацията, посочена в параграф 1:

а) наблюдението, посочено в член 55 от настоящия регламент, включва данни, които са от значение за мониторинга на
използването на решенията ОТИ;
б) митническият орган, който е получил заявлението и е взел решението ОТИ, уведомява чрез системата, посочена в
параграф 1, дали е предоставен срок на удължено използване на решението ОТИ, като посочва крайната дата на
срока на удължено използване и количествата стоки, за които се отнася този срок.
3.
Комисията редовно съобщава на държавите членки резултатите от мониторинга, посочен в параграф 2, буква а), с цел
да подпомогне мониторинга на спазването на задълженията, произтичащи от ОТИ, който извършват митническите органи.
4.
За обмен на информация относно заявленията и решенията, отнасящи се до ОТИ, се използва хармонизиран на
равнището на ЕС интерфейс за търговци, разработен по взаимно съгласие на Комисията и държавите членки.
5.
При обработване на заявление за решение ОТИ митническите органи вписват статуса на заявлението в системата,
посочена в параграф 1.
6.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на подобрението на посочената в него система в
съответствие с приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, държавите членки използват централната база
данни на Комисията, която база данни е създадена по силата на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на
Комисията (1).
7.
До датата на въвеждане на първата фаза от подобрението на системата, посочена в параграф 1 от настоящия член, и
системата, посочена в член 56 от настоящия регламент, митническите органи извършват мониторинг на използването на
решения ОТИ, когато провеждат митнически контрол или последващ контрол в съответствие с членове 46 и 48 от Кодекса.
Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член, до датата на въвеждането Комисията не е длъжна да съобщава на
държавите членки резултатите от мониторинга, посочен в параграф 2, буква а) от настоящия член.
(1) Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО)
№ 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).
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Член 22
Удължено използване на решения, отнасящи се до обвързваща информация
(член 34, параграф 9 от Кодекса)
1.
Когато в съответствие с член 34, параграф 9, трета алинея от Кодекса митническите органи решат да предоставят срок
на удължено използване, те определят датата, на която изтича срокът на удължено използване на съответното решение.

2.
Когато в съответствие с член 34, параграф 9, трета алинея от Кодекса митническите органи решат да предоставят срок
на удължено използване на решение ОТИ, освен датата, посочена в параграф 1, те определят количествата стоки, които
може да бъдат освободени през срока на удължено използване.

Използването на решение, за което е предоставен срок на удължено използване, се прекратява при достигане на опреде
лените количества.

Въз основа на наблюдението, посочено в член 55, Комисията информира държавите членки при достигане на определените
количества.

Член 23
Действия за осигуряване на правилно и еднакво тарифно класиране или определяне на произхода
(член 34, параграф 10 от Кодекса)
1.
В съответствие с член 34, параграф 10, буква а) от Кодекса Комисията незабавно уведомява митническите органи за
спирането на вземане на решения ОТИ и ОИП, когато:

а) Комисията открие неправилни или различаващи се решения;

б) митническите органи са представили на Комисията случаи, при които в срок от максимум 90 дни не са успели да
преодолеят различията си по отношение на правилното и еднакво тарифно класиране или определяне на произхода.

За стоките, които попадат под действието на буква а) или буква б), от датата, на която Комисията е уведомила митни
ческите органи за спирането, до осигуряването на правилно и еднакво тарифно класиране или определяне на произхода, не
се издава решение, отнасящо се до обвързваща информация.

2.
Правилното и еднакво тарифно класиране или определяне на произхода подлежи на консултации на равнището на
Съюза при първа възможност и не по-късно от 120 дни от уведомлението на Комисията, посочено в параграф 1.

3.

Комисията уведомява незабавно митническите органи при отмяна на спирането.

4.
За целите на прилагането на параграфи 1—3 решенията ОИП се считат за различаващи се, когато определят различен
произход за стоки, които:

а) попадат в една и съща тарифна позиция и чийто произход е определен съгласно едни и същи правила за произход; и

б) са получени при идентични условия с използване на един и същ производствен процес и еквивалентни материали, що се
отнася предимно до техния статус на материали с произход или без произход.
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Раздел 3
Одобрен икономически оператор
Член 24
Изпълнение на критериите
(член 39, буква а) от Кодекса)
1.
Когато заявителят е физическо лице, критерият, посочен в член 39, буква а) от Кодекса, се счита за изпълнен, ако
през последните три години заявителят или — когато е приложимо — служителят, който при заявителя 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.
Когато заявителят не е физическо лице, критерият, посочен в член 39, буква а) от Кодекса, се счита за изпълнен, ако през
последните три години никое от долуизброените лица не е извършило сериозно нарушение или повторни нарушения на
митническото законодателство и разпоредбите в областта на данъчното облагане, нито сериозни криминални нарушения,
свързани с неговата икономическа дейност:
а) заявителят;
б) лицето, което отговаря за заявителя или упражнява контрол върху неговото управление;
в) служителят, който при заявителя отговаря за митническите въпроси.
2.
При все това критерият, посочен в член 39, буква а) от Кодекса, може да се счита за изпълнен, когато митническият
орган, компетентен за вземане на решение, смята, че дадено нарушение е несъществено спрямо броя или мащаба на
съответните операции и не се съмнява в добросъвестността на заявителя.
3.
Когато лицето, посочено в параграф 1, буква б), е установено или пребивава в трета държава, митническият орган,
компетентен за вземане на решение, преценява дали е изпълнен критерият по член 39, буква а) от Кодекса въз основа на
данните и информацията, с които разполага.
4.
Когато заявителят е установен от по-малко от три години, митническият орган, компетентен за вземане на решение,
преценява дали е изпълнен критерият по член 39, буква а) от Кодекса въз основа на данните и информацията, с които
разполага.
Член 25
Удовлетворителна система за управление на търговската и транспортната отчетност
(член 39, буква б) от Кодекса)
1.

Критерият, посочен в член 39, буква б) от Кодекса, се счита за изпълнен, ако са изпълнени следните условия:

а) 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;
б) отчетността, която заявителят води за митнически цели, е интегрирана в счетоводната му система или дава възможност
за кръстосана проверка на информацията със счетоводната система;
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 отчетност се водят в електронен вид;
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д) заявителят разполага с логистична система, която идентифицира стоките като съюзни или несъюзни и — когато е
целесъобразно — указва тяхното местоположение;
е) 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;
ж) 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;
з) заявителят разполага с удовлетворителни процедури за архивиране на своята отчетност и информацията си, както и за
защита от загуба на тази информация;
и) 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;
й) заявителят разполага с адекватни мерки за сигурност, които предпазват компютърната му система от нерегламентиран
достъп и защитават документацията му;
к) 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.
2.
Когато заявителят подава заявление само за разрешение за одобрен икономически оператор за сигурност и
безопасност (ОИОСБ) по член 38, параграф 2, буква б) от Кодекса, изискването по параграф 1, буква д) не се прилага.
Член 26
Платежоспособност
(член 39, буква в) от Кодекса)
1.
Критерият, определен в член 39, буква в) от Кодекса, се счита за изпълнен, когато заявителят отговаря на следните
изисквания:
а) заявителят не е обект на производство по несъстоятелност;
б) 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;
в) 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.
2.
Ако заявителят е установен от по-малко от три години, неговата платежоспособност, както е предвидена в член 39,
буква в) от Кодекса, се проверява въз основа на наличната отчетност и информация.
Член 27
Практически стандарти за компетентност или професионална квалификация
(член 39, буква г) от Кодекса)
1.
Критерият, определен в член 39, буква г) от Кодекса, се счита за изпълнен, когато е изпълнено някое от следните
условия:
а) заявителят или лицето, което при заявителя отговаря за митническите въпроси, отговаря на един от следните стандарти
за компетентност:
i) доказан минимум тригодишен практически опит в областта на митническите въпроси;
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ii) стандарт за качество в областта на митническите въпроси, приет от европейски орган по стандартизация;
б) 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:
i) митнически орган на държава членка;
ii) учебно заведение, признато от митническите органи или от орган на държава членка, отговарящ за професионалното
обучение, за целите на предоставяне на такава квалификация;
iii) професионална или браншова асоциация, призната от митническите органи на държава членка или акредитирана в
Съюза за целите на предоставяне на такава квалификация.
2.
Когато лицето, което при заявителя отговаря за митническите въпроси, е лице, ангажирано по силата на договор,
критерият, определен в член 39, буква г) от Кодекса, се счита за изпълнен, ако ангажираното по силата на договор лице е
одобрен икономически оператор за митнически опростявания (ОИОМО) по смисъла на член 38, параграф 2, буква а) от
Кодекса.
Член 28
Стандарти за сигурност и безопасност
(член 39, буква д) от Кодекса)
1.

Критерият, определен в член 39, буква д) от Кодекса, се счита за изпълнен, когато са изпълнени следните условия:

а) сградите, които ще се използват за операции, свързани с разрешение ОИОСБ, осигуряват защита срещу незаконен достъп
и са изградени от материали, които са устойчиви срещу незаконно влизане;
б) взети са адекватни мерки за предотвратяване на нерегламентирания достъп до офисите, зоните за експедиране, товарните
докове, товарните зони и други подобни места;
в) 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;
г) 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;
д) 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;
е) заявителят разполага с адекватни процедури за сигурност за всички външни доставчици на услуги, с които има
договорни отношения;
ж) 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;
з) заявителят е определил лице за връзка, което отговаря по въпросите на безопасността и сигурността.
2.
Когато заявителят е титуляр на сертификат за сигурност и безопасност, издаден въз основа на международна
конвенция, на международен стандарт на Международната организация по стандартизация или на европейски стандарт
на европейски орган по стандартизация, този сертификат се взема под внимание при проверката на изпълнението на
критериите, определени в член 39, буква д) от Кодекса.

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/577

Критериите се считат за изпълнени, ако се докаже, че критериите за издаване на този сертификат са идентични или
еквивалентни на критериите, определени в член 39, буква д) от Кодекса.
Критериите се считат за изпълнени, ако заявителят е титуляр на сертификат за сигурност и безопасност, издаден от трета
държава, с която Съюзът е сключил споразумение, предвиждащо признаването на този сертификат.
3.
Ако заявителят е пълноправен контрольор или познат изпращач съгласно определенията в член 3 от Регламент (ЕО)
№ 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1) и отговаря на изискванията по Регламент (ЕС) № 185/2010 на
Комисията (2), критериите, определени в параграф 1, се считат за изпълнени по отношение на обектите и операциите, за
които заявителят е получил статус на пълноправен контрольор или познат изпращач, ако критериите за предоставяне на
статус на пълноправен контрольор или познат изпращач са идентични или еквивалентни на критериите, определени в член
39, буква д) от Кодекса.
Член 29
Проверка на критериите
(член 22 от Кодекса)
1.
За целите на проверката на критериите, определени в член 39, букви б) и д) от Кодекса, митническият орган,
компетентен за вземане на решение, осигурява извършването на проверки на място във всички помещения, които имат
отношение към свързаните с митниците дейности на заявителя.
Когато заявителят има голям брой помещения и съответният срок за вземане на решение не позволява да се извърши
проверка на всички помещения, митническият орган може да вземе решение за проверка само на представителна част от
тях, ако се е уверил, че във всичките си помещения заявителят прилага еднакви стандарти за сигурност и безопасност и
еднакви общи стандарти и процедури за водене на отчетност.
2.
Митническите органи, компетентни за вземане на решение, може да вземат под внимание резултатите от оценки или
одити, извършени в съответствие със законодателството на Съюза, ако имат отношение към проверката на критериите по
член 39 от Кодекса.
3.
За целите на проверката на изпълнението на критериите, определени в член 39, букви б), в) и д) от Кодекса,
митническите органи може да вземат под внимание представени от заявителя експертни заключения, ако експертът,
който е изготвил заключенията, не е свързан със заявителя по смисъла на член 127 от настоящия регламент.
4.
При проверката на изпълнението на критериите, определени в член 39 от Кодекса, митническите органи надлежно
вземат предвид специфичните характеристики на икономическите оператори, и по-специално на малките и средните
предприятия.
5.
Проверката на критериите, определени в член 39 от Кодекса, и резултатите от нея се документират от митническия
орган, компетентен за вземане на решение.
Член 30
Електронна система във връзка със статуса на одобрен икономически оператор
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
1.
За обмен и съхранение на информация относно заявленията за разрешение за одобрен икономически оператор (ОИО)
и предоставените разрешения за ОИО, както и за всички следващи събития или действия, които може впоследствие да
повлияят върху първоначалното решение, включително обезсилване, спиране, отмяна или изменение или резултати от
мониторинг или повторна оценка, се използва електронна система, създадена за тези цели съгласно член 16, параграф 1 от
Кодекса. Чрез тази система компетентният митнически орган оповестява информацията своевременно и не по-късно от
седем дни.
За обмен на информация относно заявленията и решенията, отнасящи се до разрешения за ОИО, се използва хармонизиран
на равнището на ЕС интерфейс за търговци, разработен по взаимно съгласие на Комисията и държавите членки.
(1) Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на
сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72).
(2) Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни
стандарти за сигурност във въздухоплаването (ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 1).

L 343/578

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

2.
Когато е приложимо, и по-специално когато статусът на ОИО е основание за предоставяне на одобрение, разрешения
или улеснения съгласно други разпоредби от законодателството на Съюза, компетентният митнически орган може да
предостави достъп до електронната система, упомената в параграф 1, на съответния национален орган, отговарящ за
сигурността на гражданското въздухоплаване. Достъп се предоставя във връзка със следната информация:

а) разрешения за ОИОСБ, включително името на титуляря на разрешението, и — когато е приложимо — изменението или
отмяната на тези разрешения или прекратяването на статуса на одобрен икономически оператор, както и причините за
това;

б) всякакви преразглеждания на разрешения за ОИОСБ, както и резултатите от тях.

Националните органи, отговарящи за сигурността на гражданското въздухоплаване, които обработват посочената инфор
мация, я използват единствено за целите на съответните програми за пълноправни контрольори или познати изпращачи и
прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на тази информация.

3.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на подобрението на системата за ОИО, посочена в
приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, държавите членки използват системата, посочена в член 14ч от
Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 31
Процедура за консултации и обмен на информация между митническите органи
(член 22 от Кодекса)
1.
Митническият орган, компетентен за вземане на решение, може да проведе консултации с митническите органи на
други държави членки, които са компетентни за мястото, където се съхранява необходимата информация или където трябва
да се извършат проверките за изпълнението на един или повече критерии, определени в член 39 от Кодекса.

2.

Консултациите, посочени в параграф 1, са задължителни, когато:

а) заявлението за статус на ОИО е подадено в съответствие с член 12, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446
до митническия орган на мястото, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за
митнически цели;

б) заявлението за статус на ОИО е подадено в съответствие с член 27 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 до
митническите органи на държавата членка, където заявителят има постоянно установена стопанска дейност и където
се намира или е достъпна информацията за дейностите му по общо логистично управление в Съюза;

в) част от отчетността и документацията от значение за заявлението за статус на ОИО се води в държава членка, различна
от тази, в която се намира митническият орган, компетентен за вземане на решение;

г) заявителят за статус на ОИО поддържа съоръжение за складиране или има други свързани с митниците дейности в
държава членка, различна от тази, в която се намира компетентният митнически орган.

3.
Чрез дерогация от срока, определен в член 14, параграф 1, първа алинея, второ изречение от настоящия регламент,
митническите органи приключват процеса на консултации в срок от 80 дни от датата, на която митническият орган,
компетентен за вземане на решение, е съобщил необходимите условия и критерии, които трябва да бъдат проверени от
митническия орган, който участва в консултациите.
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4.
Когато митническият орган на друга държава членка разполага с информация, която е от значение за предоставянето
на статус на ОИО, той предава тази информация на митническия орган, компетентен за вземане на решение, в срок от 30
дни от датата, на която за заявлението е съобщено чрез електронната система, посочена в член 30 от настоящия регламент.
Член 32
Отхвърляне на заявление
(член 22 от Кодекса)
Отхвърлянето на заявление за ОИО не влияе върху съществуващите благоприятни решения, издадени по отношение на
заявителя съгласно митническото законодателство, освен ако издаването на тези благоприятни решения е основано на
изпълнението на някой от критериите за ОИО, за който при проверката на заявлението за ОИО е констатирано, че не е
изпълнен.
Член 33
Комбиниране на двата вида разрешение
(член 38, параграф 3 от Кодекса)
Когато даден заявител има право да получи както разрешение за ОИОМО, така и разрешение за ОИОСБ, митническият
орган, компетентен за вземане на решение, издава едно комбинирано разрешение.
Член 34
Отмяна на разрешение
(член 28 от Кодекса)
1.
Отмяната на разрешение за ОИО не влияе върху благоприятно решение, издадено по отношение на същото лице,
освен ако статусът на ОИО е бил условие за издаването на това благоприятно решение или решението е основано на
посочен в член 39 от Кодекса критерий, който вече не се изпълнява.
2.
Отмяната или изменението на благоприятно решение, издадено по отношение на титуляря на разрешението, не влияе
автоматично върху разрешението за ОИО на съответното лице.
3.
Когато едно и също лице е едновременно ОИОМО и ОИОСБ и поради неизпълнение на условията, определени в член
39, буква г) от Кодекса, се прилага член 28 от Кодекса или член 15 от настоящия регламент, разрешението за ОИОМО се
отменя, а разрешението за ОИОСБ остава в сила.
Когато едно и също лице е едновременно ОИОСБ и ОИОМО и поради неизпълнение на условията, определени в член 39,
буква д) от Кодекса, се прилага член 28 от Кодекса или член 15 от настоящия регламент, разрешението за ОИОСБ се
отменя, а разрешението за ОИОМО остава в сила.
Член 35
Мониторинг
(член 23, параграф 5 от Кодекса)
1.
Митническите органи на държавите членки незабавно информират компетентния митнически орган за всички обстоя
телства, възникнали след предоставянето на статус на ОИО, които може да повлияят върху продължаването на действието
му или върху съдържанието му.
2.
Компетентният митнически орган предоставя цялата съответна информация, с която разполага, на митническите
органи на другите държави членки, в които ОИО извършва дейности, свързани с митниците.
3.
Когато митнически орган отмени благоприятно решение, издадено въз основа на статуса на ОИО, той уведомява
митническия орган, който е предоставил този статус.
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4.
Когато ОИОСБ е пълноправен контрольор или познат изпращач съгласно определенията в член 3 от Регламент (ЕО)
№ 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета и отговаря на изискванията, определени в Регламент (ЕС)
№ 185/2010, компетентният митнически орган незабавно предоставя на съответния национален орган, отговарящ за
сигурността на гражданското въздухоплаване, следната минимална информация във връзка със статуса на ОИО, с която
разполага:
а) разрешението за ОИОСБ, включително името на титуляря на разрешението, и — когато е приложимо — изменението
или отмяната на това разрешение или прекратяването на статуса на одобрен икономически оператор, както и причините
за това;
б) информация за това дали съответният обект е посещаван от митническите органи, датата на последното посещение,
както и неговата цел (процес на разрешение, преразглеждане или наблюдение);
в) всякакви преразглеждания на разрешението за ОИОСБ, както и резултатите от тях.
Националните митнически органи в сътрудничество със съответния национален орган, отговарящ за сигурността на граж
данското въздухоплаване, определят подробни условия за обмена на всякаква информация, която не е обхваната от
електронната система, посочена в член 30 от настоящия регламент.
Националните органи, отговарящи за сигурността на гражданското въздухоплаване, които обработват посочената инфор
мация, я използват единствено за целите на съответните програми за пълноправни контрольори или познати изпращачи и
прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на тази информация.
Раздел 4
Контрол върху стоките
Подраздел 1
Митнически контрол и управление на риска

Член 36
Електронна система във връзка с управлението на риска и с митническия контрол
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
1.
За обмен и съхранение на информация относно съобщаването между митническите органи на държавите членки и
Комисията на всяка информация, свързана с риска, се използва електронна система, създадена за тези цели съгласно член
16, параграф 1 от Кодекса („митническа система за управление на риска“).
2.
Системата, упомената в параграф 1, се използва и за комуникация между митническите органи, както и между
митническите органи и Комисията при прилагането на общи критерии и стандарти за риск, общи приоритетни области
на контрол, справяне с кризи в митническата област, а също и при обмена на информация, свързана с риска, и на
резултати от анализ на риска, както е предвидено в член 46, параграф 5 от Кодекса, и на резултати от митническия
контрол.
Подраздел 2
Ръчен и регистриран багаж, превозван по въздуха

Член 37
Транзитни полети
(член 49 от Кодекса)
1.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към ръчния и регистрирания багаж на лица, които
предприемат полет от несъюзно летище с въздухоплавателно средство, което след междинно кацане на съюзно летище
продължава към друго съюзно летище, се извършват на последното международно съюзно летище.
За ръчния и регистрирания багаж важат разпоредбите, приложими към багажа на лица, които пристигат от трета държава,
освен ако лицето, носещо такъв багаж, докаже, че съдържащите се в багажа стоки имат статус на съюзни стоки.
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2.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към ръчния и регистрирания багаж на лица, които
предприемат полет от съюзно летище с въздухоплавателно средство, което извършва междинно кацане на друго съюзно
летище, преди да продължи към несъюзно летище, се извършват на първото международно съюзно летище.
Ръчният багаж може да подлежи на контрол на последното международно съюзно летище, когато въздухоплавателното
средство извършва междинно кацане, за да се провери митническият му статус на съюзна стока.
Член 38
Транзитни полети за туристически или бизнес цели
(член 49 от Кодекса)
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към багажа на лица, които се намират на борда на
въздухоплавателно средство за туристически или бизнес цели, се извършват на следните летища:
а) за полети от несъюзно летище, при които въздухоплавателното средство след междинно кацане на съюзно летище
продължава към друго съюзно летище — на първото международно съюзно летище;
б) за полети от съюзно летище, при които въздухоплавателното средство след междинно кацане на съюзно летище
продължава към несъюзно летище — на последното международно съюзно летище.
Член 39
Входящи трансферни полети
(член 49 от Кодекса)
1.
Когато багаж, пристигащ на съюзно летище на борда на въздухоплавателно средство, идващо от несъюзно летище, се
трансферира на това съюзно летище на друго въздухоплавателно средство, продължаващо по вътресъюзен полет, се прилагат
параграфи 2 и 3.
2.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към регистрирания багаж, се извършват на
последното международно съюзно летище на пристигане на вътресъюзния полет. Митническият контрол и митническите
формалности, приложими към регистрирания багаж, пристигащ от несъюзно летище и трансфериран на международно
съюзно летище на въздухоплавателно средство, което извършва полет до друго международно съюзно летище на тери
торията на същата държава членка, обаче може да се извършват на международното съюзно летище, където се извършва
трансферът на регистрирания багаж.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към регистрирания багаж, може — в изключителни
случаи и в допълнение към контрола и формалностите, упоменати в първата алинея — да се извършват на първото
международно съюзно летище, когато това се окаже необходимо след контрола на ръчния багаж.
3.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към ръчния багаж, се извършват на първото
международно съюзно летище.
Допълнителният митнически контрол и допълнителните митнически формалности, приложими към ръчния багаж, може да
се извършват на летището на пристигане на вътресъюзния полет само в изключителни случаи, когато това се окаже
необходимо след контрола на регистрирания багаж.
Член 40
Изходящи трансферни полети
(член 49 от Кодекса)
1.
Когато багаж е натоварен на съюзно летище на въздухоплавателно средство по вътресъюзен полет и впоследствие е
трансфериран на друго съюзно летище на друго въздухоплавателно средство, чието направление е несъюзно летище, се
прилагат параграфи 2 и 3.
2.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към регистрирания багаж, се извършват на първото
международно съюзно летище на заминаване. Митническият контрол и митническите формалности, приложими към
регистрирания багаж, натоварен на въздухоплавателно средство на международно съюзно летище и трансфериран на
друго международно съюзно летище на територията на същата държава членка на въздухоплавателно средство, което
изпълнява полет до несъюзно летище, обаче може да се извършват на международното съюзно летище, където се
извършва трансферът на регистрирания багаж.
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Митническият контрол и митническите формалности, приложими към регистрирания багаж, може — в изключителни
случаи и в допълнение към контрола и формалностите, упоменати в първата алинея — да се извършват на последното
международно съюзно летище, когато това се окаже необходимо след контрола на ръчния багаж.
3.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към ръчния багаж, се извършват на последното
международно съюзно летище.
Допълнителният митнически контрол и допълнителните митнически формалности, приложими към ръчния багаж, може да
се извършват на летището на заминаване на вътресъюзния полет само в изключителни случаи, когато това се окаже
необходимо след контрола на регистрирания багаж.
Член 41
Трансфер към въздухоплавателно средство за туристически или бизнес цели
(член 49 от Кодекса)
1.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към багажа, пристигащ на съюзно летище с
редовен или чартърен полет от несъюзно летище и трансфериран на това съюзно летище на въздухоплавателно средство
за туристически или бизнес цели, което продължава по вътресъюзен полет, се извършват на летището на пристигане на
редовния или чартърния полет.
2.
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към багажа, натоварен на съюзно летище на
въздухоплавателно средство за туристически или бизнес цели по вътресъюзен полет за трансфер на друго съюзно
летище на редовен или чартърен полет, чието направление е несъюзно летище, се извършват на летището на заминаване
на редовния или чартърния полет.
Член 42
Трансфери между летища на територията на една и съща държава членка
(член 49 от Кодекса)
Митническите органи може да извършват проверки на международното съюзно летище, където се извършва трансферът на
регистрирания багаж, на:
а) багаж, пристигащ от несъюзно летище и трансфериран на международно съюзно летище на въздухоплавателно средство,
което изпълнява полет до международно съюзно летище на същата национална територия;
б) багаж, натоварен на въздухоплавателно средство на международно съюзно летище за трансфер на друго международно
съюзно летище на същата национална територия на въздухоплавателно средство, което изпълнява полет до несъюзно
летище.
Член 43
Мерки за предотвратяване на незаконен трансфер
(член 49 от Кодекса)
Държавите членки правят необходимото:
а) при пристигане на международно съюзно летище, където трябва да се извърши митнически контрол, да се осъществява
наблюдение върху трансфера на стоки, които се намират в ръчния багаж преди преминаването му през такъв контрол;
б) при заминаване от международно съюзно летище, където трябва да се извърши митнически контрол, да се осъществява
наблюдение върху трансфера на стоки, които се намират в ръчния багаж след преминаването му през такъв контрол;
в) при пристигане на международно съюзно летище, където трябва да се извърши митнически контрол, са предприети
необходимите мерки за предотвратяване на трансфера на стоки, които се намират в регистрирания багаж преди
преминаването му през такъв контрол;
г) при заминаване от международно съюзно летище, където трябва да се извърши митнически контрол, са предприети
необходимите мерки за предотвратяване на трансфера на стоки, които се намират в регистрирания багаж след преми
наването му през такъв контрол.
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Член 44
Етикет за багаж
(член 49 от Кодекса)
Регистриран багаж, регистриран на съюзно летище, се обозначава с етикет, прикрепен към багажа. Образецът и техни
ческите характеристики на етикета са поместени в приложение 12-03.
Член 45
Списък на международните съюзни летища
(член 49 от Кодекса)
Всяка държава членка предоставя на Комисията списък на своите международни съюзни летища и информира Комисията
за всякакви изменения на този списък.
Подраздел 3
Багаж, превозван по море

Член 46
Развлекателни плавателни съдове
(член 49 от Кодекса)
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към багажа на лица на борда на развлекателен
плавателен съд, се извършват на всички пристанища на посещение в Съюза, независимо от произхода или направлението
на плавателния съд. Развлекателен плавателен съд означава плавателен съд за отдих съгласно определението в Директива
94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).
Член 47
Преминавания, свързани с трансфер
(член 49 от Кодекса)
Митническият контрол и митническите формалности, приложими към багажа на лица, които използват морска линия,
обслужвана от един и същ плавателен съд и включваща последователни етапи на заминаване, посещение или приключване
на плаването в несъюзно пристанище, се извършват на всяко съюзно пристанище, където багажът се товари или разтоварва.
ГЛАВА 3

Преизчисляване на суми в друга валута
Член 48
Разпоредби относно обменния курс
(член 53 от Кодекса)
1.
Когато това се изисква в съответствие с член 53, параграф 1, буква б) от Кодекса, равностойността на еврото се
определя веднъж месечно.
Обменният курс, който трябва да се използва, е последният курс, определен от Европейската централна банка преди
предпоследния ден на месеца, и се прилага през следващия месец.
Когато обаче обменният курс, приложим в началото на месеца, се различава с над 5 % от обменния курс, определен от
Европейската централна банка преди 15-о число на същия месец, за периода от 15-о число до края на съответния месец се
прилага вторият упоменат по-горе обменен курс.
2.
Когато преизчисляването на суми в друга валута се налага поради някоя от причините, посочени в член 53, параграф
2 от Кодекса, равностойността на еврото в национални валути, която се прилага, е обменният курс, определен от
Европейската централна банка на първия работен ден от месец октомври; този обменен курс се прилага от 1 януари
следващата година.
(1) Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите членки относно плавателните съдове с развлекателна цел (ОВ L 164, 30.6.1994 г.,
стр. 15).
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3.
Държавите членки може да не променят равностойността в национална парична единица на сумата, определена в
евро, ако към момента на годишната корекция, вследствие на преизчисляването на тази сума равностойността, изразена в
национална парична единица, се променя с по-малко от 5 %.
Държавите членки може да закръгляват получената при преизчисляването сума нагоре или надолу до най-близкия знак
след десетичната запетая.
ДЯЛ II
ЕЛЕМЕНТИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ НАЛАГАТ ВНОСНИ ИЛИ ИЗНОСНИ МИТА И ДРУГИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ТЪРГОВИЯТА СЪС СТОКИ
ГЛАВА 1

Обща митническа тарифа и тарифно класиране на стоки
Раздел 1
Управление на тарифните квоти
Член 49
Общи правила относно еднаквото управление на тарифните квоти
(член 56, параграф 4 от Кодекса)
1.
Тарифните квоти, открити в съответствие със законодателството на Съюза във връзка с метода на администриране в
настоящия член и в членове 50—54 от настоящия регламент, се управляват съгласно хронологичния ред на датите на
приемане на митническите декларации за допускане за свободно обращение.
2.
Всяка тарифна квота се идентифицира в законодателството на Съюза чрез пореден номер, който улеснява нейното
управление.
3.
За целите на настоящия раздел, декларациите за допускане за свободно обращение, приети от митническите органи
на 1, 2 или 3 януари, се считат за приети на 3 януари същата година. Когато обаче някой от тези дни е събота или неделя,
декларациите се считат за приети на 4 януари същата година.
4.
За целите на настоящия раздел, работни дни са дните, които не са официални празници за институциите на Съюза в
Брюксел.
Член 50
Отговорности на митническите органи на държавите членки по отношение на еднаквото управление на
тарифните квоти
(член 56, параграф 4 от Кодекса)
1.
Митническите органи проверяват дали искането за ползване на тарифна квота, направено от декларатора в
митническа декларация за допускане за свободно обращение, е валидно съгласно законодателството на Съюза, с което
се открива тарифната квота.
2.
Когато се приема митническа декларация за допускане за свободно обращение, съдържаща валидно искане от страна
на декларатора за ползване на тарифна квота, и на митническите органи са представени всички придружаващи документи,
необходими за предоставяне на тарифната квота, митническите органи предават незабавно въпросното искане на Комисията,
като посочват датата на приемане на митническата декларация и точното количество, за което е направено искането.
Член 51
Разпределяне на количества по тарифните квоти
(член 56, параграф 4 от Кодекса)
1.
Разпределянето на количества от Комисията се извършва в работни дни. Комисията обаче може да реши да не
разпределя количества в даден работен ден, при условие че компетентните органи на държавите членки са информирани
предварително.
2.
Количествата по тарифните квоти не могат да се разпределят по-рано от втория работен ден след датата на приемане
на митническата декларация, съдържаща искането на декларатора да ползва тарифната квота.

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/585

При всяко разпределяне от Комисията се вземат предвид всички неполучили отговор искания за ползване на тарифни квоти
въз основа на митнически декларации, приети до и включително на втория работен ден, предхождащ деня на разпреде
лянето, и които са предадени от митническите органи на системата, посочена в член 54 от настоящия регламент.
3.
Количествата за всяка тарифна квота се разпределят от Комисията въз основа на получените от нея искания за
ползване на въпросната тарифна квота по хронологичния ред на датите на приемане на съответните митнически
декларации и доколкото позволява оставащото количество по тарифната квота.
4.
Когато в деня на разпределяне сборът от количествата по всички искания за ползване на дадена тарифна квота,
отнасящи се до приетите на една и съща дата декларации, е по-голям от оставащото количество по тарифната квота,
количествата по тези искания се разпределят от Комисията пропорционално на исканите количества.
5.
Когато се открива нова тарифна квота, Комисията не разпределя количества по тази тарифна квота преди 11-ия
работен ден, следващ датата на публикуване на акта на Съюза, с който се открива тази тарифна квота.
Член 52
Анулиране на искания и връщане на неизползваните разпределени количества по тарифните квоти
(член 56, параграф 4 от Кодекса)
1.
Митническите органи незабавно връщат в електронната система, посочена в член 54 от настоящия регламент, всички
погрешно разпределени количества. Задължението за връщане обаче не се прилага, когато погрешно разпределяне, пред
ставляващо митническо задължение в размер на по-малко от 10 EUR, бъде открито след първия месец, следващ края на
периода на валидност на съответната тарифна квота.
2.
Когато митническите органи анулират митническа декларация за стоки, за които е направено искане за ползване на
тарифна квота, преди Комисията да е разпределила исканото количество, митническите органи анулират цялото искане за
ползване на тарифната квота.
Когато Комисията вече е разпределила исканото количество въз основа на анулирана митническа декларация, митническият
орган незабавно връща разпределеното количество в електронната система, посочена в член 54 от настоящия регламент.
Член 53
Критичен статус на тарифните квоти
(член 56, параграф 4 от Кодекса)
1.
За целите на член 153 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, дадена тарифна квота се смята за критична, след
като са използвани 90 % от пълния ѝ обем.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, дадена тарифна квота се смята за критична от датата на откриването ѝ във всеки от
следните случаи:
а) тарифната квота се открива за период, по-малък от три месеца;
б) през предходните две години не са били откривани тарифни квоти със същия продуктов обхват и произход и с
еквивалентен квотен период като въпросната квота („еквивалентни тарифни квоти“);
в) еквивалентна тарифна квота, открита през предходните две години, е била изчерпана на или преди последния ден от
третия месец на нейния квотен период или е имала по-висок първоначален обем от въпросната тарифна квота.
3.
Тарифна квота, чието единствено предназначение е прилагането на защитна мярка или мярка, произтичаща от
преустановяването на отстъпките, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на
Съвета (1), се смята за критична, след като бъдат използвани 90 % от пълния ѝ обем, независимо дали през предходните две
години са били откривани еквивалентни тарифни квоти.
(1) Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно упражняването на правата на Съюза за
прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила и за изменение на Регламент (ЕО) № 3286/94 на
Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 50).
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Член 54
Електронна система за управлението на тарифните квоти
(член 16, параграф 1, член 56, параграф 4 от Кодекса)
1.
За управлението на тарифните квоти се използва електронна система, създадена за тези цели съгласно член 16,
параграф 1 от Кодекса, с цел:
а) обмен на информация между митническите органи и Комисията, свързана с исканията за ползване на тарифни квоти и
върнатите по тарифните квоти количества и със статуса на тарифните квоти, и съхранението на тази информация;
б) управление от Комисията на исканията за ползване на тарифни квоти и на върнатите по тарифните квоти количества;
в) обмен на информация между митническите органи и Комисията във връзка с разпределянето на количества по
тарифните квоти и съхранение на тази информация;
г) регистриране на всички следващи събития или действия, които могат да засегнат първоначално изтеглените или върнати
количества по тарифните квоти или разпределянето им.
2.

Чрез посочената система Комисията предоставя информацията, свързана с резултатите от разпределянето.
Раздел 2
Наблюдение на допускането за свободно обращение или износа на стоки
Член 55
Общи правила относно наблюдението на допускането за свободно обращение или износа на стоки
(член 56, параграф 5 от Кодекса)

1.
Когато Комисията наложи изискване определени стоки да подлежат на наблюдение при допускане за свободно
обращение или при износ, тя уведомява митническите органи своевременно, преди да стане приложимо изискването за
наблюдение, за кодовете по КН на тези стоки и за необходимите данни за целите на наблюдението.
Списъкът на данните, които може да се изискват от Комисията за целите на наблюдението, се съдържа в приложение 2101.
2.
Когато стоки са предмет на наблюдение при допускане за свободно обращение или при износ, митническите органи
предоставят на Комисията данни относно митническите декларации за съответния режим поне веднъж седмично.
Когато стоките са вдигнати в съответствие с член 194, параграф 1 от Кодекса, митническите органи предоставят незабавно
данните на Комисията.
3.
Комисията разкрива предоставените от митническите органи данни по параграф 1 само в обобщен вид и само на
потребителите с разрешен достъп в съответствие с член 56, параграф 2 от настоящия регламент.
4.
Когато стоките се поставят под митнически режим въз основа на опростена декларация, както е посочено в член 166
от Кодекса, или чрез вписване в отчетността на декларатора, както е посочено в член 182 от Кодекса, и данните, изисквани
от Комисията, не са били на разположение при вдигането на стоките в съответствие с член 194, параграф 1 от Кодекса,
митническите органи предоставят незабавно тази информация на Комисията, след като получат допълнителната декларация,
подадена в съответствие с член 167 от Кодекса.
5.
В случаите на освобождаване от задължението за подаване на допълнителна декларация в съответствие с член 167,
параграф 3 от Кодекса или в случаите на подаване или предоставяне на разположение на допълнителната декларация в
съответствие с член 225 от настоящия регламент, титулярят на разрешението изпраща на митническите органи поне
веднъж месечно данните, изисквани от Комисията, или митническите органи вземат тези данни от системата на декла
ратора.
Митническите органи незабавно въвеждат данните в електронната система, посочена в член 56 от настоящия регламент.
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6.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на въвеждане на първата фаза на подобрението на
системата, посочена в член 56, параграф 1, и на националните системи за внос и износ, посочени в приложението към
Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, списъкът на данните, които може да се изискват от Комисията за целите на
наблюдението, се съдържа в приложение 21-02.
Член 56
Електронна система за наблюдението на допускането за свободно обращение или износа на стоки
(член 16, параграф 1, член 56, параграф 5 от Кодекса)
1.
За целите на наблюдението на допускането за свободно обращение или износа на стоки се използва електронна
система, създадена съгласно член 16, параграф 1 от Кодекса, за предаване и съхранение на следната информация:
а) данни от наблюдението на допускането за свободно обращение или износа на стоки;
б) информация, която може да актуализира въведените и съхранени в електронната система данни от наблюдението на
допускането за свободно обращение или износа на стоки.
2.
Комисията може да разреши на потребителите достъп до електронната система, посочена в параграф 1, въз основа на
искания от държавите членки.
3.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на въвеждане на първата фаза на подобрението на
системата, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за целите на предаване и съхранение на
данните, посочени в букви а) и б) от същия параграф, се използва системата „Surveillance 2“ („Наблюдение 2“) на
Комисията.
ГЛАВА 2

Произход на стоките
Раздел 1
Доказателство за непреференциален произход
Член 57
Сертификат за произход на продукти, за които се прилагат специални непреференциални разпоредби при внос
(член 61, параграфи 1 и 2 от Кодекса)
1.
Сертификати за произход на продуктите с произход от трета държава, за които са установени специални непрефе
ренциални разпоредби при внос, се издават — когато тези разпоредби се отнасят до настоящия член — като се използва
формулярът, поместен в приложение 22-14, при спазване на посочените в него технически спецификации.
2.
Сертификатите за произход се издават от компетентните органи на третата държава, откъдето произхождат
продуктите, за които се прилагат специалните непреференциални разпоредби при внос, или от надеждна агенция,
надлежно оправомощена за тази цел от посочените органи (издаващи органи), при условие че произходът на продуктите
е определен в съответствие с член 60 от Кодекса.
Издаващите органи съхраняват копие от всеки издаден сертификат за произход.
3.
Сертификатите за произход се издават, преди продуктите, за които се отнасят тези сертификати, да бъдат декларирани
за износ в третата държава на произход.
4.
Чрез дерогация от параграф 3, сертификатите за произход могат по изключение да бъдат издадени след износа на
продуктите, за които се отнасят, когато неиздаването им по време на износа се дължи на грешка, неволен пропуск или
особени обстоятелства.
Издаващите органи могат да издават впоследствие сертификат за произход, предвиден в параграф 1, само след като се
уверят, че данните в заявлението на износителя отговарят на данните в съответното досие за износ.
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Член 58
Информиране относно административното сътрудничество във връзка със специалните непреференциални
разпоредби при внос
(член 61 от Кодекса)
1.
Когато в специалните непреференциални разпоредби при внос на определени продукти се предвижда използването на
посочения в член 57 от настоящия регламент сертификат за произход, тези разпоредби се използват, при условие че е
създадена процедура за административно сътрудничество, освен ако в съответните разпоредби е посочено друго.
За целите на създаване на посочената процедура за административно сътрудничество, съответните трети държави изпращат
на Комисията:
а) имената и адресите на издаващите органи, заедно с образци на печатите, използвани от тези органи;
б) имената и адресите на правителствените органи, до които следва да се изпращат исканията за последваща проверка на
сертификатите за произход, предвидени в член 59 от настоящия регламент.
Комисията предава горната информация на компетентните органи на държавите членки.
2.
Ако трета държава не изпрати на Комисията посочената в параграф 1 информация, компетентните органи в Съюза
отказват използването на специалната непреференциална разпоредба при внос.
Член 59
Последваща проверка на сертификатите за произход на продукти, за които се прилагат специални
непреференциални разпоредби при внос
(член 61 от Кодекса)
1.
Проверката на сертификатите за произход, посочени в член 57 от настоящия регламент, се извършва в съответствие с
настоящия член след приемане на митническата декларация (последваща проверка).
2.
Когато митническите органи имат основателни съмнения относно автентичността на сертификата за произход или
точността на съдържащата се в него информация и когато извършват последващи проверки на случаен принцип, митни
ческите органи изискват от органа, посочен в член 58, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, да удостовери дали
сертификатът за произход е автентичен, дали декларираният произход е определен правилно и в съответствие с член 60 от
Кодекса, или и двете.
За тези цели митническите органи връщат сертификата за произход или копие от него на органа, посочен в член 58,
параграф 1, буква б) от настоящия регламент. Ако декларацията е била придружена от фактура, към върнатия сертификат
за произход се прилага оригиналната фактура или копие от нея.
Митническите органи посочват, когато е целесъобразно, причините за последващата проверка и предоставят всяка инфор
мация, с която разполагат, сочеща, че данните в сертификата за произход са неточни или че сертификатът за произход не е
автентичен.
3.
Органът, посочен в член 58, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, съобщава на митническите органи
резултатите от проверките във възможно най-кратък срок.
Когато не се получи отговор в рамките на шест месеца след изпращането на искане по параграф 2, митническите органи
отказват използването на специалната непреференциална разпоредба при внос на въпросните продукти.
Раздел 2
Преференциален произход
Член 60
За целите на настоящия раздел се прилагат определенията, установени в член 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
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Подраздел 1
Процедури за улесняване на издаването или съставянето на доказателства за произход

Член 61
Декларации на доставчика и използването им
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато доставчик предоставя на износителя или търговеца необходимата информация за определяне на статуса на
стоки с произход на стоките за целите на разпоредбите, уреждащи преференциалната търговия между Съюза и определени
държави или територии (статус на стоки с преференциален произход), информацията се предоставя от доставчика чрез
декларация на доставчика.
За всяка пратка от стоки се изготвя отделна декларация на доставчика, с изключение на случаите, предвидени в член 62 от
настоящия регламент.
2.
Доставчикът вписва декларацията върху търговската фактура за въпросната пратка, върху известие за доставяне или
върху всеки друг търговски документ, който описва съответните стоки достатъчно подробно, за да могат да бъдат иден
тифицирани.
3.

Доставчикът може да предостави декларацията по всяко време, дори след като стоките са доставени.
Член 62
Дългосрочна декларация на доставчика
(член 64, параграф 1 от Кодекса)

1.
Когато даден доставчик редовно снабдява износителя или търговеца с пратки от стоки и се очаква статусът на стоки с
произход на стоките от всички тези пратки да бъде един и същ, доставчикът може да предостави една-единствена
декларация, обхващаща последващите пратки от тези стоки (дългосрочна декларация на доставчика). Дългосрочната
декларация на доставчика може да бъде съставена със срок на валидност до две години от датата на съставянето ѝ.
2.
Дългосрочната декларация на доставчика може да бъде съставена впоследствие за стоки, доставени преди съставянето
ѝ. Такава дългосрочна декларация на доставчика може да бъде съставена със срок на валидност до една година преди
датата на съставянето ѝ. Срокът на валидност изтича на датата, на която е била съставена дългосрочната декларация на
доставчика.
3.
Доставчикът информира незабавно съответния износител или търговец, когато дългосрочната декларация на
доставчика не е валидна за някои или за всички пратки от стоки, които са доставени или предстои да бъдат доставени.
Член 63
Съставяне на декларации на доставчика
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
За продуктите, придобили статус на продукти с преференциален произход, декларациите на доставчика се съставят
съгласно приложение 22-15. Въпреки това дългосрочните декларации на доставчика за тези продукти се съставят, както е
посочено в приложение 22-16.
2.
За продуктите, които са претърпели обработка или преработка в Съюза, без да са придобили статус на продукти с
преференциален произход, декларациите на доставчика се съставят съгласно приложение 22-17. Въпреки това, за дългос
рочните декларации на доставчика, декларациите на доставчика се съставят съгласно приложение 22-18.
3.
Декларацията на доставчика трябва да носи собственоръчния подпис на доставчика. Въпреки това, когато декла
рацията на доставчика и фактурата се изготвят чрез електронни средства, те могат да бъдат удостоверени по електронен път,
или доставчикът може да поеме писмен ангажимент пред износителя или търговеца, с който поема пълна отговорност за
всяка декларация на доставчика, която го идентифицира, все едно че е подписана собственоръчно от него.
Член 64
Издаване на информационни сертификати INF 4
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Митническите органи могат да поискат от износителя или търговеца да получи от доставчика информационен
сертификат INF 4, удостоверяващ точността и автентичността на декларацията на доставчика.
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2.
При подаване на заявление от доставчика, митническите органи на държавата членка, в която е съставена декла
рацията на доставчика, издават информационен сертификат INF 4, като използват формуляра, поместен в приложение 2202, при спазване на посочените в него технически спецификации. Тези органи могат да изискват всякакви доказателства и
да извършват проверки на счетоводната документация на доставчика или други проверки, които считат за необходими.
3.
Митническите органи издават на доставчика информационен сертификат INF 4 в срок от 90 дни от получаване на
неговото заявление, като посочват дали декларацията на доставчика е точна и автентична.
4.
Митническият орган, до който е подадено заявление за издаване на информационен сертификат INF 4, съхранява
заявлението най-малко три години или при необходимост за по-дълъг срок, за да гарантира спазването на разпоредбите,
уреждащи преференциалната търговия между Съюза и определени държави или територии.
Член 65
Административно сътрудничество между държавите членки
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Митническите органи взаимно си оказват съдействие при проверка на точността на информацията, дадена в декларациите
на доставчиците.
Член 66
Проверка на декларациите на доставчиците
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато даден износител не е в състояние да представи информационен сертификат INF 4 в 120-дневен срок от
искането на митническите органи, митническите органи на държавата членка на износ могат да поискат от митническите
органи на държавата членка, в която е съставена декларацията на доставчика, да потвърдят произхода на съответните
продукти за целите на разпоредбите, уреждащи преференциалната търговия между Съюза и определени държави.
2.
За целите на параграф 1, митническите органи на държавата членка на износ изпращат на митническите органи на
държавата членка, в която е съставена декларацията на доставчика, цялата налична информация и документи и посочват
причините за своето запитване.
3.
За целите на параграф 1 митническите органи на държавата членка, в която е съставена декларацията на доставчика,
могат да искат доказателства от доставчика или да извършват подходящи проверки на посочената декларация.
4.
Митническите органи, които изискват проверката, биват информирани за резултатите във възможно най-кратък срок
чрез информационен сертификат INF 4.
5.
Когато не се получи отговор в рамките на 150 дни от датата на искането за проверка или когато отговорът не
съдържа достатъчно информация за определяне на произхода на съответните продукти, митническите органи на държавата
на износ обявяват за невалидно доказателството за произход, изготвено въз основа на декларацията на доставчика.
Член 67
Разрешение за одобрен износител
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато Съюзът има преференциално споразумение с трета държава, в което се предвижда доказателството за произход
да бъде във вид на декларация върху фактура или декларация за произход, съставена от одобрен износител, износителите,
установени на митническата територия на Съюза, могат да подадат заявление за издаване на разрешение за одобрен
износител за целите на съставянето и заместването на тези декларации.
2.
Член 11, параграф 1, буква г) и членове 16, 17 и 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 относно условията за
приемането на заявления и спирането на решения и членове 10 и 15 от настоящия регламент относно използването на
електронни средства за обмен и съхранение на информация и отмяната на благоприятни решения, отнасящи се до
заявленията и решенията, не се прилагат по отношение на решенията, свързани с разрешенията за одобрен износител.
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3.
Разрешения за одобрен износител се издават само на лица, които отговарят на условията, посочени в разпоредбите за
произход по споразумения, сключени от Съюза с определени държави или територии извън митническата територия на
Съюза, или по мерки, приети едностранно от Съюза по отношение на такива държави или територии.
4.
Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническо разрешение, който се поставя върху
доказателствата за преференциален произход. Номерът на митническото разрешение се предхожда от кода по ISO
3166-1-alpha-2 на държавата членка, която издава разрешението.
5.
Комисията предоставя на съответните трети държави адресите на митническите органи, отговарящи за контрола на
доказателствата за преференциален произход, съставяни от одобрени износители.
6.
Когато в приложимото преференциално споразумение не се уточнява видът на декларациите върху фактура или
декларациите за произход, посочените декларации се изготвят в съответствие с формуляра, поместен в приложение 22-09.
7.
Когато в приложимото преференциално споразумение не се уточнява прагът на стойността, до който даден износител,
който не е одобрен износител, може да съставя декларация върху фактура или декларация за произход, прагът на
стойността е 6 000 EUR за всяка пратка.
Член 68
Регистрация на износителите извън рамките на схемата ОСП на Съюза
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато Съюзът има преференциално споразумение с трета държава, в което се предвижда, че документ за произход
може да бъде попълнен от износител в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, износител, който е
установен на митническата територия на Съюза, може да поиска да бъде регистриран за тази цел. Подраздели 2—9 от
настоящия раздел се прилагат mutatis mutandis.
2.
За целите на настоящия член не се прилагат член 11, параграф 1,
регламент (ЕС) 2015/2446 относно условията за приемането на заявления
настоящия регламент. Заявленията и решенията, свързани с настоящия
електронна информационно-комуникационна система, както е предвидено

буква г) и членове 16, 17 и 18 от Делегиран
и спирането на решения и членове 10 и 15 от
член, не подлежат на обмен и съхранение в
в член 10 от настоящия регламент.

3.
Комисията предоставя на третата държава, с която Съюзът има преференциално споразумение, адресите на митни
ческите органи, отговорни за проверката на документ за произход, попълнен от регистриран износител в Съюза съгласно
настоящия член.
4.
Когато в приложимото преференциално споразумение не се уточнява прагът на стойността, до който даден износител,
който не е регистриран износител, може да попълни документ за произход, прагът на стойността е 6 000 EUR за всяка
пратка.
5.
До датите на въвеждане на системата за регистрирани износители (REX), посочени в приложението към Решение за
изпълнение 2014/255/ЕС, се прилагат следните разпоредби:
а) износител, който е установен на митническата територия на Съюза, може да поиска да бъде одобрен съгласно член 67
от настоящия регламент с цел да действа като регистриран износител съгласно параграф 1;
б) износител, който вече е титуляр на разрешение за одобрен износител в Съюза, може да поиска то да бъде разширено с
цел да действа като регистриран износител съгласно параграф 1;
и номерът на тяхното разрешение за одобрен износител се използва като номер на регистриран износител.
Считано от датите на въвеждане на системата за регистрирани износители (REX), износителят по първа алинея, буква а) или
буква б), който иска да продължи да действа като регистриран износител съгласно параграф 1, се регистрира в посочената
система.
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Член 69
Заместване на доказателствата за преференциален произход, издадени или съставени извън рамките на схемата
ОСП на Съюза
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато продукти с произход, обхванати от доказателство за преференциален произход, издадено или съставено преди
това за целите на преференциална тарифна мярка, посочена в член 56, параграф 2, буква г) или д) от Кодекса, различна от
ОСП на Съюза, все още не са допуснати за свободно обращение и са поставени под контрола на митническо учреждение в
Съюза, първоначалното доказателство за произход може да бъде заместено от едно или повече заместващи доказателства с
цел изпращане на всички или някои от тези продукти на друго място в рамките на Съюза.
2.
Когато доказателството за произход, изисквано за целите на преференциалната тарифна мярка, посочена в параграф 1,
е сертификат за движение EUR.1, друг правителствен сертификат за произход, декларация за произход или декларация
върху фактура, заместващото доказателство за произход се издава или съставя във вид на един от следните документи:
а) заместваща декларация за произход или заместваща декларация върху фактура, съставена от одобрен износител, който
извършва повторна експедиция на стоките;
б) заместваща декларация за произход или заместваща декларация върху фактура, съставена от всяко лице, извършващо
повторна експедиция на стоките, когато общата стойност на продуктите с произход в първоначалната пратка, която ще
бъде разделена, не надвишава приложимия праг на стойността;
в) заместваща декларация за произход или декларация върху фактура, съставена от всяко лице, извършващо повторна
експедиция на стоките, когато общата стойност на продуктите с произход в първоначалната пратка, която ще бъде
разделена, надвишава приложимия праг на стойността и лицето, извършващо повторна експедиция на стоките, прилага
към заместващата декларация за произход или декларация върху фактура копие от първоначалното доказателство за
произход;
г) сертификат за движение EUR.1, издаден от митническото учреждение, под чийто контрол са поставени стоките, когато
са изпълнени следните условия:
i) лицето, извършващо повторна експедиция, не е одобрен износител и не е съгласно към заместващото доказателство
да бъде приложено копие от първоначалното доказателство за произход;
ii) общата стойност на продуктите с произход в първоначалната пратка надвишава приложимия праг на стойността, над
който износителят трябва да бъде одобрен износител, за да състави заместващо доказателство.
3.
Когато заместващото доказателство за произход се издава в съответствие с параграф 2, буква г), заверката от митни
ческото учреждение, издаващо заместващия сертификат за движение EUR.1, се вписва в клетка 11 на сертификата. Данните
от клетка 4 на сертификата, отнасящи се до държавата на произход, трябва да съответстват напълно на данните в
първоначалното доказателство за произход. Клетка 12 се подписва от лицето, извършващо повторна експедиция.
Лицето, извършващо повторна експедиция, което добросъвестно подписва клетка 12, не отговаря за точността на
данните, вписани в оригиналното доказателство за произход.
Митническото учреждение, получило искане да издаде заместващия сертификат, отбелязва върху първоначалното доказа
телство за произход или върху приложение към него теглото, броя, естеството и държавата на получаване на изпращаните
продукти и посочва серийните номера на съответния/ите заместващ/и сертификат/и. То съхранява първоначалното доказа
телство за произход за срок от поне три години.
4.
Когато доказателството за произход, изисквано за целите на преференциалната тарифна мярка, посочена в параграф 1,
е изявление за произход, заместващото доказателство за произход се съставя от лицето, извършващо повторна експедиция,
във вид на заместващо изявление.
Когато общата стойност на продуктите от пратката, за която е съставено доказателство за произход, не надвишава
приложимия праг на стойността, не е необходимо самото лице, извършващо повторна експедиция на части от пратката,
да е регистриран износител, за да съставя заместващи изявления за произход.
Когато общата стойност на продуктите от пратката, за която е съставено доказателство за произход, надвишава приложимия
праг на стойността, за да състави заместващи изявления за произход, лицето, извършващо повторна експедиция, трябва да
отговаря на едно от следните условия:
а) да бъде регистриран износител в Съюза;
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б) да приложи към заместващото изявление за произход копие от първоначалното изявление за произход.
Подраздел 2
Задължения на държавите бенефициери в рамките на схемата осп на съюза

Член 70
Задължение за осигуряване на административно сътрудничество в рамките на системата REX
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.

За да осигурят правилното прилагане на схемата ОСП, държавите бенефициери се задължават:

а) да създадат и поддържат необходимите административни структури и системи, изисквани за прилагането и управлението
в съответната държава на правилата и процедурите, установени в настоящия подраздел и подраздели 3—9 от настоящия
раздел и в дял II, глава 1, раздел 2, подраздели 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, включително, когато е
подходящ, необходимите разпоредби за прилагането на кумулация;
б) техните компетентни органи да си сътрудничат с Комисията и с митническите органи на държавите членки.
2.

Сътрудничеството, посочено в параграф 1, буква б), се състои в:

в) оказване на необходимата подкрепа при искане от страна на Комисията за осъществяване на наблюдение на правилното
управление на схемата ОСП в съответната държава, включително посещения за проверка на място от страна на
Комисията или на митническите органи на държавите членки;
г) без да се засягат разпоредбите на членове 108 и 109 от настоящия регламент, проверка на статуса на продукти с
произход на продуктите и спазването на другите условия, установени в настоящия подраздел, подраздели 3—9 от
настоящия раздел и в дял II, глава 1, раздел 2, подраздели 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, включително
посещения на място, когато бъде поискано от Комисията или от митническите органи на държавите членки в контекста
на разследванията на произхода.
3.
За да имат право да прилагат системата за регистрирани износители, държавите бенефициери представят на
Комисията текста на поетото задължение, посочено в параграф 1, най-малко три месеца преди датата, на която
възнамеряват да започнат регистрацията на износителите.
4.
Когато дадена държава или територия е заличена от приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския
парламент и на Съвета (1), задължението за осигуряване на административно сътрудничество, установено в член 55,
параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и членове 72, 80 и 108 от настоящия регламент, продължава да
се прилага по отношение на тази държава или територия за период от три години, считано от датата на заличаването ѝ от
посоченото приложение.
Член 71
Процедури и методи на административно сътрудничество, приложими по отношение на износа, при които се
използват сертификати за произход, формуляр A, и декларации върху фактура
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.

Всяка държава бенефициер спазва или осигурява спазването на:

а) правилата за произход на продуктите за износ, установени в дял II, глава 1, раздел 2, подраздел 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446;
б) правилата за попълване и издаване на сертификати за произход, формуляр A;
в) разпоредбите относно използването на декларации върху фактура, съставяни в съответствие с изискванията, посочени в
приложение 22-09;
(1) Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни
преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (OB L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).
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г) разпоредбите относно задълженията за уведомяване, посочени в член 73 от настоящия регламент;
д) разпоредбите относно предоставянето на дерогации, посочени в член 64, параграф 6 от Кодекса.
2.
Компетентните органи на държавите бенефициери си сътрудничат с Комисията или с държавите членки, поспециално чрез следното:
а) оказване на необходимата подкрепа при искане от страна на Комисията за осъществяване на наблюдение на правилното
управление на схемата ОСП в съответната държава, включително посещения за проверка на място от страна на
Комисията или на митническите органи на държавите членки;
б) без да се засягат разпоредбите на членове 73 и 110 от настоящия регламент, проверка на статуса на продукти с
произход на продуктите и спазването на другите условия, установени в настоящия подраздел, подраздели 3—9 от
настоящия раздел и в дял II, глава 1, раздел 2, подраздели 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, включително
посещения на място, когато бъде поискано от Комисията или от митническите органи на държавите членки в контекста
на разследванията на произхода.
3.
Когато в дадена държава бенефициер е определен компетентен орган за издаване на сертификати за произход,
формуляр А, извършват се проверки на документни доказателства за произход и се издават сертификати за произход,
формуляр А, за износа в Съюза, се счита, че тази държава бенефициер е приела условията, предвидени в параграф 1.
4.
Когато дадена държава е допусната или е повторно допусната като държава бенефициер по отношение на продуктите,
посочени в Регламент (ЕС) № 978/2012, стоките с произход от тази държава се ползват от Общата система за преференции,
при условие че са били изнесени от държавата бенефициер на датата или след датата, посочена в член 73, параграф 2 от
настоящия регламент.
5.
Когато дадена държава или територия е заличена от приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012, задължението за
осигуряване на административно сътрудничество, установено в член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и членове
110 и 111 от настоящия регламент, продължава да се прилага по отношение на тази държава или територия за период от
три години, считано от датата на заличаването ѝ от посоченото приложение.
6.
Задълженията, посочени в параграф 5, се прилагат по отношение на Сингапур за период от три години, считано от
1 януари 2014 г.
Член 72
Задължения за уведомяване, приложими след датата на прилагане на системата за регистрирани износители
(REX)
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Държавите бенефициери уведомяват Комисията за имената и адресите и за данните за връзка с разположените на
тяхна територия органи, които са:
а) част от правителствените органи на съответната държава или действат под ръководството на нейното правителство и
притежават правомощия да регистрират износители в системата REX, да променят и актуализират регистрационни данни
и да отменят регистрации;
б) част от правителствените органи на съответната държава и отговарят за осигуряването на административното сътруд
ничество с Комисията и митническите органи на държавите членки, както е предвидено в настоящия подраздел,
подраздели 3—9 от настоящия раздел и в дял II, глава 1, раздел 2, подраздели 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446.
2.
Уведомлението се изпраща до Комисията най-късно три месеца преди датата, на която държавите бенефициери
възнамеряват да започнат регистрацията на износителите.
3.
Държавите бенефициери незабавно информират Комисията за всички промени в информацията, която са съобщили по
параграф 1.
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Член 73
Задължения за уведомяване, приложими до датата на прилагане на системата за регистрирани износители
(REX)
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Държавите бенефициери информират Комисията за имената и адресите на разположените на тяхна територия прави
телствени органи, които притежават правомощия да издават сертификати за произход, формуляр А, заедно с образци на
отпечатъците на печатите, използвани от тези органи, и за имената и адресите на съответните правителствени органи,
отговорни за контрола върху сертификатите за произход, формуляр А, и декларациите върху фактура.
Комисията препраща тази информация на митническите органи на държавите членки. Когато тази информация се
предоставя под формата на изменение на предходна информация, Комисията посочва датата на влизане в употреба на
новите печати съгласно инструкциите, дадени от компетентните правителствени органи на държавите бенефициери. Тази
информация е за служебно ползване; когато обаче стоките се допускат за свободно обращение, въпросните митнически
органи могат да позволят на вносителя да се запознае с образците на отпечатъците на печатите.
Държавите бенефициери, които вече са предоставили информацията, изисквана по първа алинея, не са длъжни да я
предоставят отново, освен ако в нея е настъпила промяна.
2.
За целите на член 71, параграф 4 от настоящия регламент, Комисията публикува на своя уебсайт датата, на която
държавата, допусната или повторно допусната като държава бенефициер по отношение на продуктите, посочени в
Регламент (ЕС) № 978/2012, е изпълнила задълженията си по параграф 1 от настоящия член.
Подраздел 3
Процедури при износ в държавите бенефициери и в съюза, приложими в рамките на
схемата осп на съюза до прилагането на системата за регистрирани износители

Член 74
Процедура за издаване на сертификат за произход, формуляр A
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Сертификати за произход, формуляр А, се издават при писмено заявление от износителя или негов представител,
придружено от всякакви други подходящи придружаващи документи, доказващи, че изнасяните продукти отговарят на
изискванията за издаване на сертификат за произход, формуляр А. Сертификати за произход, формуляр А, се издават, като
се използва формулярът, поместен в приложение 22-08.
2.
Компетентните органи на държавите бенефициери предоставят сертификата за произход, формуляр А, на
разположение на износителя веднага след като износът е бил осъществен или гарантиран. Въпреки това компетентните
органи на държавите бенефициери могат да издават сертификат за произход, формуляр А, и след износа на продуктите, за
които той се отнася, ако:
а) сертификатът за произход не е бил издаден по време на износа поради грешки или неволни пропуски или особени
обстоятелства; или
б) е доказано по задоволителен за компетентните органи начин, че сертификат за произход, формуляр А, е бил издаден, но
не е бил приет при вноса по технически причини; или
в) крайното местоназначение на съответните продукти е било определено по време на тяхното транспортиране или
съхранение и след евентуално разделяне на пратката в съответствие с член 43 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
3.
Компетентните органи на държавите бенефициери могат да издават впоследствие сертификат само след като се уверят,
че информацията в заявлението на износителя за издаване впоследствие на сертификат за произход, формуляр А, съот
ветства на информацията в съответното досие за износ и че при износа на въпросните продукти не е бил издаден
сертификат за произход, формуляр А, с изключение на случаите, когато сертификатът за произход, формуляр А, не е
бил приет по технически причини. Компетентните органи на държавите бенефициери могат да издават впоследствие
сертификат само след като се уверят, че информацията в заявлението на износителя за издаване впоследствие на сертификат
за произход, формуляр А, съответства на информацията в съответното досие за износ и че при износа на въпросните
продукти не е бил издаден сертификат за произход, формуляр А. Думите „Issued retrospectively“ или „Délivré a posteriori“
или „Emitido a posteriori“ се посочват в клетка 4 на издадения впоследствие сертификат за произход, формуляр А.
4.
В случай на кражба, изгубване или унищожаване на сертификат за произход, формуляр А, износителят може да
подаде заявление до компетентните органи, които са го издали, с искане да бъде изготвен дубликат въз основа на
документите за износ, с които те разполагат. Думата „Duplicate“ или „Duplicata“ или „Duplicado“, датата на издаване и
серийният номер на оригиналния сертификат се посочват в клетка 4 на дубликата на сертификата за произход, формуляр
А. Дубликатът поражда действие от датата на издаване на оригинала.
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5.
За да проверят дали продуктът, за който е поискан сертификат за произход, формуляр А, отговаря на съответните
правила за произход, компетентните правителствени органи имат право да изискват всякакви документни доказателства и
да извършват всякакви проверки, които сметнат за подходящи.
6.
Попълването на клетки 2 и 10 от сертификата за произход, формуляр А, не е задължително. В клетка 12 се изписват
думите „Съюз“ или името на една от държавите членки. Датата на издаване на сертификата за произход, формуляр А, се
посочва в клетка 11. Подписът, който се поставя в тази клетка, предназначена за компетентните правителствени органи,
издаващи сертификата, както и подписът на упълномощеното от износителя подписващо лице в клетка 12, трябва да бъдат
положени собственоръчно.
Член 75
Условия за съставяне на декларация върху фактура
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Декларацията върху фактура може да бъде съставена от всеки износител, действащ в държава бенефициер, за всяка
пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава
6 000 EUR, и при условие че административното сътрудничество по член 67, параграф 2 от настоящия регламент се
прилага по отношение на тази процедура.
2.
Износителят, който съставя декларация върху фактура, трябва да бъде готов да представи по всяко време, по искане
на митническите или други компетентни правителствени органи на държавата износител, всички необходими документи,
доказващи статуса на продукти с произход на съответните продукти.
3.
Декларацията върху фактура се съставя от износителя на френски, английски или испански език чрез напечатване на
пишеща машина, полагане на печат или отпечатване върху фактурата, известието за доставяне или върху друг търговски
документ, на декларацията, чийто текст се съдържа в приложение 22-09. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва
да бъде написана с мастило с печатни букви. Декларациите върху фактура трябва да носят оригиналния подпис на
износителя, положен собственоръчно.
4.

Използването на декларация върху фактура се извършва при спазване на следните условия:

а) за всяка пратка се съставя една декларация върху фактура;
б) ако стоките, които се съдържат в пратката, вече са били подложени на проверка в държавата износител по отношение
на определението за „продукти с произход“, износителят може да се позове на тази проверка в декларацията върху
фактура.
Член 76
Условия за издаване на сертификат за произход, формуляр A, при кумулация
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Когато се прилага кумулация по членове 53, 54, 55 или 56 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, компетентните
правителствени органи на държавата бенефициер, които трябва да издадат сертификат за произход, формуляр А, за
продукти, за чието производство са използвани материали с произход от страна, с която е разрешена кумулация, се
основават на следното:
а) при двустранна кумулация — на доказателството за произход, представено от доставчика на износителя и издадено в
съответствие с разпоредбите на член 77 от настоящия регламент;
б) при кумулация с Норвегия, Швейцария или Турция — на доказателството за произход, представено от доставчика на
износителя и издадено съгласно съответните правила за произход на Норвегия, Швейцария или Турция, в зависимост от
случая;
в) при регионална кумулация — на доказателството за произход, представено от доставчика на износителя, а именно
сертификат за произход, формуляр А, издаден посредством формуляра, поместен в приложение 22-08, или, в зависимост
от случая, декларация върху фактура, чийто текст се съдържа в приложение 22-09;
г) при разширена кумулация — на доказателството за произход, представено от доставчика на износителя и издадено в
съответствие с разпоредбите на съответното споразумение за свободна търговия между Съюза и съответната държава.
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В случаите, посочени в първа алинея, букви а), б), в) и г), в клетка 4 на сертификата за произход, формуляр А, се отбелязва,
в зависимост от случая:
— „EU cumulation“, „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „regional cumulation“,
„extended cumulation with country x“, или
— „Cumul UE“, „Cumul Norvège“, „Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“, „cumul régional“, „cumul étendu avec le pays x“, или
— „Acumulación UE“, „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“, „Acumulación Turquía“, „Acumulación regional“,
„Acumulación ampliada con el país x“.
Член 77
Доказателство за статуса на продукти с произход от Съюза за целите на двустранната кумулация и одобрен
износител
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Доказателствата за статуса на продукти с произход на продуктите от Съюза се представят по един от следните
начини:
а) чрез представяне на сертификат за движение EUR.1, издаден посредством формуляра, поместен в приложение 22-10,
или
б) чрез представяне на декларация върху фактура, чийто текст се съдържа в приложение 22-09 към Делегиран регламент
(ЕС) 2015/2446. Декларация върху фактура може да се съставя от всеки износител за пратките, съдържащи продукти с
произход, чиято обща стойност не надвишава 6 000 EUR, или от одобрен износител на Съюза.
2.
Износителят или неговият представител вписват „GSP beneficiary countries“ и „EU“ или „Pays bénéficiaires du SPG“ и
„UE“ в клетка 2 на сертификата за движение EUR.1.
3.
Разпоредбите на настоящия подраздел, подраздели 3—9 от настоящия раздел и дял II, глава 1, раздел 2, подраздели
2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 относно издаването, използването и последващата проверка на сертифи
катите за произход, формуляр A, се прилагат mutatis mutandis по отношение на сертификатите за движение EUR.1 и
декларациите върху фактура, с изключение на разпоредбите относно издаването на посочените декларации.
4.
Митническите органи на държавите членки могат да упълномощят всеки износител, установен на митническата
територия на Съюза, наричан по-долу „одобрен износител“, който често експедира продукти с произход от Съюза в
рамките на двустранната кумулация, да съставя декларации върху фактура, независимо от стойността на съответните
продукти, когато посоченият износител предлага по задоволителен за митническите органи начин всички необходими
гаранции за удостоверяване на следното:
а) статуса на продукти с произход на продуктите;
б) изпълнението на другите изисквания, приложими в съответната държава членка.
5.
Митническите органи могат да обвържат предоставянето на статус на одобрен износител с всякакви условия, които
считат за необходими. Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническо разрешение, който се
поставя върху декларацията върху фактура.
6.
Митническите органи осъществяват контрол върху използването на разрешението от одобрения износител. Митни
ческите органи могат да оттеглят разрешението по всяко време.
Те оттеглят разрешението във всеки от следните случаи:
а) одобреният износител вече не предлага гаранциите, посочени в параграф 4;
б) одобреният износител не отговаря на условията, посочени в параграф 5;
в) одобреният износител по друг начин използва неправилно разрешението.
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7.
От одобрения износител не се изисква да подписва декларации върху фактура, при условие че поеме писмен
ангажимент пред митническите органи, че носи пълна отговорност за всяка декларация върху фактура, която го иденти
фицира, все едно че е подписана собственоръчно от него.
ПОДРАЗДЕЛ 4
Процедури при износ в държавите бенефициери и в съюза, приложими в рамките на
схемата осп на съюза от датата на прилагане на системата за регистрирани износители

Член 78
Задължение на износителите да бъдат регистрирани и освобождаване от него
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.

Схемата ОСП се прилага в следните случаи:

а) за стоки, отговарящи на изискванията на настоящия подраздел, подраздели 3—9 от настоящия раздел и дял II, глава 1,
раздел 2, подраздели 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, изнасяни от регистриран износител;
б) за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, изнасяни от какъвто и да е
износител, когато общата стойност на продуктите с произход в пратката не надвишава 6 000 EUR.
2.
Стойността на продуктите с произход в пратката, е стойността на всички продукти с произход в една пратка, която е
предмет на изявление за произход, съставено в държавата на износ.
Член 79
Процедура за регистрация в държавите бенефициери и процедури при износ, приложими през преходния
период до прилагането на системата за регистрирани износители
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.

Държавите бенефициери започват регистрацията на износителите на 1 януари 2017 г.

Въпреки това, когато държавата бенефициер не е в състояние да започне регистрацията на посочената дата, тя съобщава на
Комисията в писмена форма най-късно до 1 юли 2016 г., че регистрацията на износителите се отлага до 1 януари 2018 г.
или 1 януари 2019 г.
2.
В продължение на дванадесетмесечен период след датата, на която държавата бенефициер започне регистрация на
износителите, компетентните органи на тази държава бенефициер продължават да издават сертификати за произход,
формуляр А, по искане на износителите, които все още не са регистрирани към момента на искането за издаване на
сертификата.
Без да се засягат разпоредбите на член 94, параграф 2 от настоящия регламент, сертификатите за произход, формуляр А,
издадени в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, са допустими в Съюза като доказателство за произход, ако
са издадени преди датата на регистрация на съответния износител.
Компетентните органи на държава бенефициер, която среща затруднения и не може да приключи процеса по регистрация в
рамките на горепосочения дванадесетмесечен период, могат да поискат от Комисията неговото удължаване. Тези удъл
жавания не могат да надвишават шест месеца.
3.
Износителите от дадена държава бенефициер, независимо дали са регистрирани или не, съставят изявления за
произход за продуктите с произход в пратката, когато общата стойност на продуктите не надвишава 6 000 EUR,
считано от датата, от която държавата бенефициер възнамерява да започне регистрацията на износителите.
След като бъдат регистрирани, износителите съставят изявления за произход за продуктите с произход в пратката, когато
общата стойност на продуктите надвишава 6 000 EUR, считано от датата, от която е валидна тяхната регистрация в
съответствие с член 86, параграф 4 от настоящия регламент.
4.

Всички държави бенефициери прилагат системата за регистрирани износители най-късно от 30 юни 2020 г.
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Подраздел 5

Член 80
База данни за регистрираните износители: задължения на органите
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Комисията създава система за регистриране на износители, упълномощени да удостоверяват произхода на стоките
(система REX), и я предоставя на разположение най-късно до 1 януари 2017 г.
2.
След получаване на пълния формуляр за заявление съгласно приложение 22-06 компетентните органи на държавите
бенефициери и митническите органи на държавите членки определят незабавно номер на регистриран износител на
износителя или, когато е уместно, на лицето, извършващо повторна експедиция на стоки, и въвеждат в системата REX
номера на регистриран износител, регистрационните данни и датата, от която е валидна регистрацията в съответствие с
член 86, параграф 4 от настоящия регламент.
Компетентните органи на държавата бенефициер или митническите органи на държавата членка информират износителя
или, когато е уместно, лицето, извършващо повторна експедиция на стоки, за номера на регистриран износител, определен
на този износител или на лицето, извършващо повторна експедиция на стоки, както и за датата, от която е валидна
регистрацията.
3.
Когато компетентните органи считат, че информацията, предоставена в заявлението, е непълна, те незабавно
информират износителя за това.
4.
Компетентните органи на държавите бенефициери и митническите органи на държавите членки актуализират
данните, регистрирани от тях. Те променят тези данни веднага след като бъдат информирани от регистрирания
износител в съответствие с член 89 от настоящия регламент.
Член 81
Дата на прилагане на някои разпоредби
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Членове 70, 72, 78—80, 82—93, 99—107, 108, 109 и 112 от настоящия регламент се прилагат по отношение на
износа на стоки от износители, регистрирани в системата REX в държава бенефициер, от датата, на която държавата
бенефициер започне да регистрира износителите в тази система. По отношение на износителите от Съюза посочените
членове се прилагат от 1 януари 2017 г.
2.
Членове 71, 73, 74—77, 94—98 и 110—112 от настоящия регламент се прилагат по отношение на износа на
стоки от износители, които не са регистрирани в системата REX в държава бенефициер. По отношение на износителите от
Съюза посочените членове се прилагат до 31 декември 2017 г.
Член 82
База данни за регистрираните износители: права на достъп до базата данни
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.

Комисията взема мерки за осигуряване на достъп до системата REX в съответствие с настоящия член.

2.

Комисията има достъп за справка до всички данни.

3.
Компетентните органи на държавата бенефициер имат достъп за справка до данните за износителите, регистрирани от
тях.
4.
Митническите органи на държавите членки имат достъп за справка до данните, регистрирани от тях, от митническите
органи на други държави членки и от компетентните органи на държавите бенефициери, както и от Норвегия, Швейцария
и Турция. Достъп до данните се осъществява с цел извършване на проверки на митническите декларации по член 188 от
Кодекса или за последващия контрол по член 48 от Кодекса.
5.

Комисията предоставя на компетентните органи на държавите бенефициери защитен достъп до системата REX.
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6.
Когато дадена държава или територия е заличена от приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012, нейните
компетентни органи запазват достъпа си до системата REX толкова дълго, колкото е необходимо, за да могат да
изпълнят задълженията си по член 70 от настоящия регламент.
7.
Със съгласието, дадено от износителя чрез подписване на клетка 6 от формуляра, поместен в приложение 22-06,
Комисията предоставя на разположение на обществеността следните данни:
а) наименование на регистрирания износител;
б) адрес по местоустановяване на регистрирания износител;
в) данни за връзка, както е посочено в клетка 2 от формуляра, поместен в приложение 22-06;
г) примерно описание на стоките, които отговарят на изискванията за преференциално третиране, включително примерен
списък с позициите или главите по Хармонизираната система, както е указано в клетка 4 от формуляра, поместен в
приложение 22-06;
д) EORI номер или идентификационен номер на търговеца (TIN) на регистрирания износител.
Отказът да се подпише клетка 6 не представлява основание за отказ да бъде регистриран износителят.
8.

Комисията винаги предоставя на разположение на обществеността следните данни:

а) номера на регистрирания износител;
б) датата, от която е валидна регистрацията;
в) датата на прекратяване на регистрацията, когато е приложимо;
г) информация дали регистрацията се прилага и към износа за Норвегия, Швейцария и Турция;
д) датата на последната синхронизация между системата REX и публичния уебсайт.
Член 83
База данни за регистрираните износители: защита на данните
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Данните, регистрирани в системата REX, се обработват единствено за целите на прилагането на схемата ОСП, както е
посочено в настоящия подраздел.
2.
На регистрираните износителите се предоставя информацията, предвидена в член 11, параграф 1, букви а)—д) от
Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1) или в член 10 от Директива 95/46/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (2). В допълнение към това им се предоставя и следната информация:
а) информация относно правното основание за операциите по преработка, за които са предназначени данните;
б) срокът за съхранение на данните.
Тази информация се предоставя на регистрираните износители чрез известие, приложено към заявлението за получаване на
регистрация като регистриран износител съгласно приложение 22-06.
3.
Всеки компетентен орган в държава бенефициер и всеки митнически орган в държава членка, който е въвел данни в
системата REX, се счита за администратор по отношение на обработката на тези данни.
(1) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение
на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OB L 8,
12.1.2001 г., стр. 1).
(2) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването
на лични данни и за свободното движение на тези данни (OB L 281, 23.11.1995г., стр. 31).
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Комисията се счита за съвместен администратор по отношение на обработката на всички данни, за да се гарантира, че
регистрираният износител ще получи правата си.
4.
Правата на регистрираните износители по отношение на обработката на данни, които се съхраняват в системата REX,
изброени в приложение 22-06 и обработвани в националните системи, се упражняват в съответствие със законодателството
за защита на данните, транспониращо Директива 95/46/ЕО, на държавата членка, която съхранява техните данни.
5.
Държави членки, които възпроизвеждат в националните си системи данните от системата REX, до която имат достъп,
актуализират възпроизвежданите данни.
6.
Правата на регистрираните износители по отношение на обработката на регистрационните им данни от Комисията се
упражняват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.
7.
Всяко искане на регистриран износител да упражни правото си на достъп, поправка, заличаване или блокиране на
данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001, се подава до администратора на данни и се обработва от него.
Когато регистрираният износител е подал такова искане до Комисията, без да се е опитал да получи правата си от
администратора на данни, Комисията препраща това искане до администратора на данните на регистрирания износител.
Ако регистрираният износител не получи правата си от администратора на данни, регистрираният износител подава
искането си до Комисията, която действа като администратор на данни. Комисията има правото да поправи, заличи
или блокира тези данни.
8.
Националните надзорни органи за защита на данните и Европейският надзорен орган по защита на данните, като
действат в обхвата на своите съответни правомощия, си сътрудничат и осигуряват координиран надзор върху регистраци
онните данни.
Като действат в обхвата на своите съответни правомощия, те обменят помежду си полезна информация, подпомагат се
взаимно при извършването на одити и проверки, разглеждат трудностите при тълкуването или прилагането на настоящия
регламент, проучват проблемите, свързани с упражняването на независим надзор или при упражняването на правата на
субектите на данни, разработват хармонизирани предложения за съвместни решения на всички проблеми и при необхо
димост съдействат за повишаване на осведомеността относно правата, свързани със защитата на данните.
Член 84
Задължения за уведомяване, приложими към държавите членки, по отношение на въвеждането в действие на
системата за регистрирани износители (REX)
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Държавите членки уведомяват Комисията за имената, адресите и данните за връзка на своите митнически органи, които:
а) са компетентни да регистрират в системата REX износители и лица, извършващи повторна експедиция на стоки, да
променят и актуализират регистрационни данни и да отменят регистрация;
б) отговарят за осигуряване на административното сътрудничество с компетентните органи на държавите бенефициери,
както е предвидено в настоящия подраздел, подраздели 3—9 от настоящия раздел и в дял II, глава 1, раздел 2,
подраздели 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
Уведомлението се изпраща до Комисията в срок до 30 септември 2016 г.
Държавите членки незабавно информират Комисията за всички промени в информацията, която са съобщили по първа
алинея.
Член 85
Процедура за регистрация в държавите членки и процедури при износ, приложими през преходния период до
прилагането на системата за регистрирани износители
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
На 1 януари 2017 г. митническите органи на държавите членки започват регистрация на износителите, установени
на тяхна територия.
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2.
Считано от 1 януари 2018 г. митническите органи във всички държави членки прекратяват издаването на серти
фикати за движение EUR.1 за целите на кумулацията по член 53 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
3.
До 31 декември 2017 г. митническите органи на държавите членки издават сертификати за движение EUR.1 или
заместващи сертификати за произход, формуляр А, по искане на все още нерегистрираните износители или лица,
извършващи повторна експедиция на стоки. Това се прилага и когато продуктите с произход, изпратени за Съюза, се
придружават от изявления за произход, съставени от регистриран износител в държава бенефициер.
4.
Износителите на Съюза, независимо дали са регистрирани или не, съставят изявления за произход за продуктите с
произход в пратката, когато общата стойност на продуктите не надвишава 6 000 EUR, считано от 1 януари 2017 г.
След като бъдат регистрирани, износителите съставят изявления за произход за продуктите с произход в пратката, когато
общата стойност на продуктите надвишава 6 000 EUR, считано от датата, от която е валидна тяхната регистрация в
съответствие с член 86, параграф 4 от настоящия регламент.
5.
Регистрираните лица, извършващи повторна експедиция на стоки, могат да съставят заместващи изявления
произход, считано от датата, от която е валидна тяхната регистрация в съответствие с член 86, параграф 4
настоящия регламент. Тази разпоредба се прилага независимо от това дали стоките се придружават от сертификат
произход, формуляр А, издаден от държавата бенефициер, или от декларация върху фактура или изявление
произход, съставен/а/о от износителя.

за
от
за
за

Член 86
Заявление за получаване на регистрация като регистриран износител
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
За да бъде регистриран като регистриран износител, съответният износител подава заявление до компетентните органи
на държавата бенефициер, в която се намира седалището му или в която е постоянно установен.
Заявлението се подава, като се използва формулярът, поместен в приложение 22-06.
2.
За да бъде регистриран като регистриран износител, съответният износител или лицето, извършващо повторна
експедиция на стоки, установен/о на митническата територия на Съюза, подава заявление до митническите органи на
съответната държава членка. Заявлението се подава, като се използва формулярът, поместен в приложение 22-06.
3.
За целите на износа в рамките на ОСП и в рамките на общите схеми за преференции на Норвегия, Швейцария и
Турция, от износителите се изисква да се регистрират само веднъж.
На износителя се предоставя номер на регистриран износител от компетентните органи в държавата бенефициер с цел
износ в рамките на схемите ОСП на Съюза, на Норвегия и Швейцария, както и на Турция, доколкото тези държави са
признали за държава бенефициер държавата, в която е извършена регистрацията.
4.
Регистрацията е валидна, считано от датата, на която компетентните органи на държава бенефициер или митни
ческите органи на държава членка получат изцяло попълнено заявление за регистрация в съответствие с параграфи 1 и 2.
5.
Когато износителят е представляван за целите на извършване на формалностите по износа и представителят на
износителя също е регистриран износител, този представител не може да използва своя собствен номер на регистриран
износител.
Член 87
База данни за регистрираните износители: мерки за публичност
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
За целите на член 70, параграф 4 от настоящия регламент, Комисията ще публикува на своя уебсайт датата, на която
държавите бенефициери започват да прилагат системата за регистрирани износители. Комисията ще актуализира информа
цията.

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/603

Член 88
Автоматична регистрация на износителите за държава, която става държава бенефициер по схемата ОСП на
Съюза
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Когато дадена държава бъде добавена към списъка на държавите бенефициери в приложение II към Регламент (ЕС)
№ 978/2012, Комисията автоматично активира за своята схема ОСП регистрациите на всички износители, регистрирани
в тази държава, при условие че регистрационните данни на износителите са налични в системата REX и са валидни наймалко за схемата ОСП на Норвегия, Швейцария или Турция.
В този случай износител, който вече е регистриран най-малкото по схемата ОСП на Норвегия, Швейцария или Турция, не е
необходимо да подава до компетентните органи на своята държава заявление за регистриране по схемата ОСП на Съюза.
Член 89
Заличаване от регистъра на регистрирани износители
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Регистрираните износители информират незабавно компетентните органи на държавата бенефициер или митническите
органи на държавата членка за промени в информацията, която са предоставили за целите на регистрацията си.
2.
Регистрираните износители, които вече не отговарят на условията за извършване на износ на стоки по схемата ОСП
или които не възнамеряват повече да изнасят стоки по схемата ОСП, съобщават за това съответно на компетентните органи
на държавата бенефициер или на митническите органи на държавата членка.
3.
Компетентните органи на държава бенефициер или митническите органи на държава членка отменят регистрацията,
ако регистрираният износител:
а) вече не съществува;
б) вече не отговаря на условията за извършване на износ на стоки по схемата ОСП;
в) е съобщил на компетентния орган на държавата бенефициер или на митническите органи на държавата членка, че вече
не възнамерява да изнася стоки по схемата ОСП;
г) умишлено или поради небрежност състави или е причина за съставянето на изявление за произход, което съдържа
невярна информация и води до неправомерно ползване на преференциално тарифно третиране.
4.
Компетентният орган на държава бенефициер или митническите органи на държава членка могат да отменят регист
рацията, ако регистрираният износител не актуализира системно регистрационните си данни.
5.
Отмяната на регистрации поражда действие занапред, т.е. по отношение на изявления за произход, съставени след
датата на отмяната. Отмяната на регистрация не оказва никакво въздействие върху валидността на изявленията за произход,
съставени преди регистрираният износител да бъде информиран за отмяната.
6.
Компетентният орган на държава бенефициер или митническите органи на държава членка информират регис
трирания износител за отмяната на регистрацията му и за датата, от която отмяната поражда действие.
7.
В случай на отмяна на регистрацията на износител или на лице, извършващо повторна експедиция на стоки, следва
да са налични средства за съдебна защита на износителя или на лицето, извършващо повторна експедиция на стоки.
8.
Отмяната на регистрацията на регистриран износител се анулира в случай на неправилна отмяна. Износителят или
лицето, извършващо повторна експедиция на стоки, има право да използва номера на регистриран износител, който му е
бил предоставен при регистрацията.
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9.
Износителите или лицата, извършващи повторна експедиция на стоки, чиято регистрация е била отменена, могат да
подадат ново заявление за регистриране като регистриран износител в съответствие с член 86 от настоящия регламент.
Износителите или лицата, извършващи повторна експедиция на стоки, чиято регистрация е била отменена в съответствие с
параграф 3, буква г) и параграф 4, могат да бъдат регистрирани отново само ако докажат пред компетентните органи на
държавата бенефициер или пред митническите органи на държавата членка, която ги е регистрирала, че са отстранили
причините, довели до отмяната на регистрацията им.
10.
Данните, свързани с отмяна на регистрация, се съхраняват в системата REX от компетентния орган на държавата
бенефициер или от митническите органи на държавата членка, която ги е въвела в системата, за срок от най-много десет
календарни години след календарната година, през която е извършена отмяната. След изтичането на тези десет календарни
години компетентният орган на държавата бенефициер или митническите органи на държавата членка заличават данните.
Член 90
Автоматично заличаване от регистъра на регистрираните износители при заличаване на държава от списъка на
държавите бенефициери
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Комисията отменя всички регистрации на износители, регистрирани в държава бенефициер, ако тази държава бене
фициер бъде заличена от списъка на държавите бенефициери в приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012 или ако
тарифните преференции, предоставени на тази държава бенефициер, са временно оттеглени в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 978/2012.
2.
Когато съответната държава бъде включена отново в посочения списък или когато бъде прекратено временното
оттегляне на тарифните преференции, предоставени на държавата бенефициер, Комисията активира отново регистрациите
на всички износители, регистрирани в съответната държава, при условие че регистрационните данни на износителите са
налични в системата и са останали валидни най-малкото за схемата ОСП на Норвегия, Швейцария или Турция. В противен
случай износителите се регистрират отново в съответствие с член 86 от настоящия регламент.
3.
В случай на отмяна на регистрациите на всички регистрирани износители в държава бенефициер в съответствие с
параграф 1, данните на отменените регистрации се съхраняват в системата REX за срок от най-малко десет календарни
години след календарната година, през която е извършена отмяната. След изтичането на този десетгодишен период и ако
държавата бенефициер не е била държава бенефициер по схемата ОСП на Норвегия, Швейцария или Турция в продължение
на повече от десет години, Комисията ще заличи данните на отменените регистрации от системата REX.
Член 91
Задължения на износителите
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.

Износителите и регистрираните износители изпълняват следните задължения:

а) водят подходящи търговски счетоводни регистри за производството и доставките на стоки, които отговарят на изиск
ванията за преференциално третиране;
б) пазят на разположение всички доказателства, свързани с използваните в производството материали;
в) съхраняват цялата митническа документация, свързана с използваните в производството материали;
г) съхраняват за срок от най-малко три години, считано от края на календарната година, през която е било съставено
изявлението за произход, или за по-дълъг срок, ако това се изисква от националното законодателство, данни за:
i) изявленията за произход, които са съставили;
ii) своите регистри за материали с произход и без произход, за своето производство и складови наличности.
Тези регистри и изявления за произход могат да бъдат съхранявани в електронен формат, но трябва да позволяват
проследяването на материалите, използвани в производството на изнасяните продукти, и потвърждаването на техния
статус на материали с произход.
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2.
Задълженията, предвидени в параграф 1, се прилагат и по отношение на доставчиците, които предоставят на
износителите декларации на доставчиците, с които се удостоверява статусът на стоки с произход за стоките, които те
доставят.
3.
Лицата, извършващи повторна експедиция на стоки, независимо дали са регистрирани или не, които съставят
заместващи изявления за произход, съхраняват първоначалните изявления за произход, които са заместили, за срок от
най-малко три години, считано от края на календарната година, през която е било съставено заместващото изявление за
произход, или за по-дълъг срок, ако това се изисква от националното законодателство.
Член 92
Общи разпоредби относно изявлението за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Изявление за произход може да бъде съставено по време на износа за Съюза или когато износът за Съюза е
гарантиран.
Когато съответните продукти се считат за продукти с произход от държавата бенефициер на износ или от друга държава
бенефициер в съответствие с член 55, параграф 4, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 или член 55,
параграф 6, втора алинея от същия регламент, изявлението за произход се съставя от износителя в държавата бенефициер
на износ.
Когато съответните продукти се изнасят без допълнителна обработка или преработка или след като са били подложени
само на операциите, описани в член 47, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, и следователно са
запазили произхода си в съответствие с член 55, параграф 4, трета алинея и член 55, параграф 6, трета алинея от същия
регламент, изявлението за произход се съставя от износителя в държавата бенефициер на произход.
2.
Изявление за произход може да бъде съставено и след износа („изявление, изготвено впоследствие“) на съответните
продукти. Такова изявление за произход, съставено впоследствие, е допустимо, ако бъде представено на митническите
органи в държавата членка на подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение не по-късно
от две години след вноса.
В случаите, когато разделянето на пратка се извършва в съответствие с член 43 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и
при условие че е спазен двегодишният срок, посочен в първа алинея, изявлението за произход може да бъде съставено
впоследствие от износителя в държавата на износ на продуктите. Това се прилага mutatis mutandis, когато разделянето на
пратка се извършва в друга държава бенефициер или в Норвегия, Швейцария или Турция.
3.
Изявлението за произход се предоставя от износителя на неговия клиент в Съюза и съдържа данните, посочени в
приложение 22-07. То се съставя на английски, френски или испански език.
То може да бъде съставено върху всеки търговски документ, който позволява съответният износител и съответните стоки да
бъдат идентифицирани.
4.
Параграфи 1—3 се прилагат mutatis mutandis по отношение на изявленията за произход, съставени в Съюза за целите
на двустранната кумулация.
Член 93
Изявление за произход при кумулация
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
За целите на установяване на произхода на материалите, използвани в рамките на двустранната или регионалната
кумулация, износителят на продукт, за чието производство са използвани материали с произход от държава, с която е
разрешена кумулация, се основава на изявлението за произход, представено от доставчика на тези материали. В тези случаи
изявлението за произход, съставено от износителя, съдържа в зависимост от случая надписа „EU cumulation“, „regional
cumulation“ или „Cumul UE“, „Cumul regional“ или „Acumulación UE“, „Acumulación regional“.
2.
За целите на установяване на произхода на материалите, използвани в рамките на кумулацията по член 54 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, износителят на продукт, за чието производство са използвани материали с
произход от Норвегия, Швейцария или Турция, се основава на доказателството за произход, представено от доставчика
на тези материали, при условие че това доказателство е издадено в съответствие с разпоредбите на правилата за произход по
ОСП на Норвегия, Швейцария или Турция, в зависимост от случая. В този случай изявлението за произход, съставено от
износителя, съдържа надписа „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „Cumul Norvège“,
„Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“ или „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“, „Acumulación Turquía“.
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3.
За целите на установяване на произхода на материалите, използвани в рамките на разширената кумулация по член 56
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, износителят на продукт, за чието производство са използвани материали с
произход от страна, с която е разрешена разширена кумулация, се основава на доказателството за произход, представено
от доставчика на тези материали, при условие че това доказателство е издадено в съответствие с разпоредбите на съот
ветното споразумение за свободна търговия между Съюза и въпросната страна.
В този случай изявлението за произход, съставено от износителя, съдържа надписа „extended cumulation with country x“
или „cumul étendu avec le pays x“ или „Acumulación ampliada con el país x“.
ПОДРАЗДЕЛ 6
Процедури при допускане за свободно обращение в съюза, приложими в рамките на
схемата осп на съюза до датата на прилагане на системата за регистрирани износители

Член 94
Представяне и валидност на сертификатите за произход, формуляр A, или декларациите върху фактура и
закъсняло представяне на тези документи
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Сертификатите за произход, формуляр A, или декларациите върху фактура се представят на митническите органи на
държавите членки на внос в съответствие с процедурите, свързани с митническата декларация.
2.
Доказателството за произход е валидно за срок от десет месеца от датата на издаване в държавата износител и се
представя в рамките на посочения срок на митническите органи на държавата вносител.
Доказателствата за произход, представени на митническите органи на държавата вносител след изтичане на техния срок на
валидност, могат да бъдат приети за целите на прилагане на тарифните преференции, когато непредставянето на тези
документи до определената крайна дата се дължи на извънредни обстоятелства.
В други случаи на закъсняло представяне митническите органи на държавата вносител могат да приемат доказателствата за
произход, ако продуктите са били представени пред митницата преди посочения краен срок.
Член 95
Заместване на сертификатите за произход, формуляр A, и декларациите върху фактура
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато продукти с произход, които още не са допуснати за свободно обращение, са поставени под контрола на
митническо учреждение на държава членка, по писмено искане на лицето, извършващо повторна експедиция на стоки,
въпросното митническо учреждение замества първоначалния сертификат за произход, формуляр А, или декларацията върху
фактура с един или повече сертификати за произход, формуляр А (заместващ сертификат) за целите на изпращане на всички
или някои от тези продукти на друго място в рамките на Съюза или до Норвегия или Швейцария. Лицето, извършващо
повторна експедиция, посочва в искането си дали към заместващия сертификат трябва да се приложи фотокопие на
първоначалното доказателство за произход.
2.

Заместващият сертификат се съставя в съответствие с приложение 22-19.

Митническото учреждение проверява дали заместващият сертификат съответства на първоначалното доказателство за
произход.
3.
Когато искането за заместващ сертификат е отправено от лице, извършващо повторна експедиция, което действа
добросъвестно, лицето не отговаря за точността на данните, вписани в първоначалното доказателство за произход.
4.
Митническото учреждение, получило искане да издаде заместващия сертификат, отбелязва върху първоначалното
доказателство за произход или върху приложение към него теглото, броя, естеството и държавата на получаване на
изпращаните продукти и посочва поредните номера на съответния заместващ сертификат или сертификати. То съхранява
първоначалното доказателство за произход за срок от поне три години.
5.
За продуктите, ползващи се от тарифни преференции съгласно дерогация, предоставена в съответствие с член 64,
параграф 6 от Кодекса, процедурата по реда на настоящия член се прилага само когато продуктите са предназначени за
Съюза.
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Член 96
Внасяне на стоки чрез поредица от доставки посредством сертификати за произход, формуляр A, или
декларации върху фактура
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато по искане на вносителя и при условията, определени от митническите органи на държавата членка вносител,
чрез поредица от доставки се внасят продукти в немонтирано или демонтирано състояние по смисъла на буква а) от Общо
правило 2 за тълкуване на Хармонизираната система и включени в раздел XVI или XVII, или в позиция 7308 или 9406 от
Хармонизираната система, на митническите органи може да се представи само едно доказателство за произход на тези
продукти при вноса на първата доставка.
2.
По искане на вносителя и като се спазват условията, определени от митническите органи на държавата членка
вносител, на митническите органи може да се представи само едно доказателство за произход при внасянето на първата
пратка, когато стоките:
а) се внасят в рамките на чести и постоянни търговски потоци със значителна търговска стойност;
б) са предмет на един и същ договор за продажба, страните по който са установени в държавата износител или в
държавата(ите) членка(и);
в) са класирани в един и същ код (осемцифрен) по Комбинираната номенклатура;
г) идват изключително от един и същ износител, предназначени са за един и същ вносител и формалностите по
въвеждането им се извършват в едно и също митническо учреждение в една и съща държава членка.
Тази процедура е приложима за период, определен от компетентните митнически органи.
Член 97
Освобождаване от задължението за представяне на сертификат за произход, формуляр A, или декларация
върху фактура
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Продуктите, изпращани като малки пакети от частни лица за частни лица или представляващи част от личния багаж
на пътниците, се приемат за продукти с произход, ползващи се от тарифни преференции по ОСП, без да се изисква
представянето на сертификат за произход, формуляр А, или на декларация върху фактура, при условие че:
а) тези продукти:
i) не се внасят с търговска цел;
ii) са декларирани като отговарящи на необходимите условия за ползване на схемата ОСП;
б) няма съмнение относно достоверността на декларацията, посочена в буква а), подточка ii).
2.

Вносът не се счита за внос с търговска цел, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а) вносът е със случаен характер;
б) вносът се състои единствено от продукти за лична употреба на получателите или на пътниците или на техните
семейства;
в) от естеството и количеството на продуктите е видно, че те не са предназначени за търговия.
3.
Общата стойност на продуктите, посочени в параграф 2, не може да надвишава 500 EUR за малки пакети или
1 200 EUR за продукти, представляващи част от личния багаж на пътниците.
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Член 98
Несъответствия и технически грешки в сертификатите за произход, формуляр А, или декларациите върху
фактура
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Установяването на несъществени несъответствия между заявленията, направени в сертификата за произход, формуляр
А, или в декларацията върху фактура, и тези, направени в документите, представени в митническото учреждение с цел
извършване на формалностите по внасянето на продуктите, не прави ipso facto сертификата или декларацията недей
ствителен/на, ако е надлежно установено, че въпросният документ съответства на представените продукти.
2.
Явните технически грешки в сертификата за произход, формуляр А, в сертификата за движение EUR.1 или в
декларацията върху фактура не водят до отхвърляне на съответния документ, ако тези грешки не са от естество, което
да поражда съмнения относно верността на заявленията, направени в документа.
Подраздел 7
Процедури при допускане за свободно обращение в съюза, приложими в рамките на
схемата осп на съюза от датата на прилагане на системата за регистрирани износители

Член 99
Валидност на изявлението за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.

Изявление за произход се съставя за всяка пратка.

2.

Изявлението за произход е валидно за срок от дванадесет месеца от датата на съставянето му.

3.
Едно единствено изявление за произход може да обхваща няколко пратки, ако стоките отговарят на следните
условия:
а) представят се в немонтирано или демонтирано състояние по смисъла на буква а) от Общо правило 2 за тълкуване на
Хармонизираната система;
б) включени са в раздел XVI или XVII или в позиция 7308 или 9406 от Хармонизираната система, и
в) са предназначени за внос чрез поредица от доставки.
Член 100
Допустимост на изявлението за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
За да имат право вносителите да поискат да ползват схемата ОСП при деклариране на изявление за произход, стоките
трябва да са били изнесени на датата или след датата, на която държавата бенефициер, от която се изнасят стоките, е
започнала да регистрира износителите в съответствие с член 79 от настоящия регламент.
Когато дадена държава е допусната или е повторно допусната като държава бенефициер по отношение на продуктите,
посочени в Регламент (ЕС) № 978/2012, стоките с произход от тази държава се ползват от Общата схема за преференции,
при условие че са били изнесени от държавата бенефициер на датата или след датата, на която тази държава бенефициер е
започнала да прилага системата за регистрирани износители, посочена в член 70, параграф 3 от настоящия регламент.
Член 101
Заместване на изявленията за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато продукти с произход, които още не са допуснати за свободно обращение, са поставени под контрола на
митническо учреждение на държава членка, лицето, извършващо повторна експедиция на стоки, може да замести първо
началното изявление за произход с едно или повече заместващи изявления за произход (заместващи изявления) за целите
на изпращане на всички или някои от продуктите на друго място в рамките на митническата територия на Съюза или до
Норвегия или Швейцария.
Заместващото изявление се съставя в съответствие с изискванията в приложение 22-20.
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Заместващи изявления за произход може да се съставят само ако първоначалното изявление за произход е било съставено в
съответствие с членове 92, 93, 99 и 100 от настоящия регламент и приложение 22-07.
2.
Лицата, извършващи повторна експедиция на стоки, трябва да са регистрирани за целите на съставяне на заместващи
изявления за произход по отношение на продуктите с произход, които ще бъдат изпратени на друго място в рамките на
територията на Съюза, когато общата стойност на продуктите с произход от първоначалната пратка, която ще бъде
разделена, надвишава 6 000 EUR.
Въпреки това нерегистрираните лица, извършващи повторна експедиция на стоки, могат да съставят заместващи изявления
за произход, когато общата стойност на продуктите с произход от първоначалната пратка, която ще бъде разделена,
надвишава 6 000 EUR, при условие че приложат копие от първоначалното изявление за произход, съставено в
държавата бенефициер.
3.
Само регистрираните в системата REX лица, извършващи повторна експедиция на стоки, могат да съставят заместващи
изявления за произход по отношение на продуктите, които ще бъдат изпратени в Норвегия или Швейцария.
4.
Заместващото изявление за произход е валидно за срок от дванадесет месеца от датата на съставяне на първона
чалното изявление за произход.
5.

Параграфи 1—4 се прилагат и по отношение на изявленията, които заместват заместващите изявления за произход.

6.
Когато продуктите се ползват от тарифни преференции съгласно дерогация, предоставена в съответствие с член 64,
параграф 6 от Кодекса, заместване по реда на настоящия член може да се извърши само ако продуктите са предназначени
за Съюза.
Член 102
Общи принципи и предпазни мерки, които трябва да бъдат предприети от декларатора
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато деклараторът иска преференциално третиране по схемата ОСП, той се позовава на изявлението за произход в
митническата декларация за допускане за свободно обращение. При позоваване на изявлението за произход ще се посочва
датата му на издаване във формат ггггммдд, където гггг е годината, мм е месецът и дд е денят. Когато общата стойност на
продуктите с произход в пратката надвишава 6 000 EUR, деклараторът трябва да посочи и номера на регистрирания
износител.
2.
Когато деклараторът е поискал прилагането на схемата ОСП в съответствие с параграф 1, без да притежава изявление
за произход към момента на приемане на митническата декларация за допускане за свободно обращение, тази декларация
се счита за непълна по смисъла на член 166 от Кодекса и се третира като такава.
3.
Преди да декларира стоките за допускане за свободно обращение, деклараторът взема необходимите мерки, за да се
увери, че стоките са в съответствие с правилата от настоящия подраздел, подраздели 3—9 от настоящия раздел и дял II,
глава 1, раздел 2, подраздели 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, по-специално като провери:
а) на публичния уебсайт — дали износителят е регистриран в системата REX, когато общата стойност на продуктите с
произход в пратката надвишава 6 000 EUR, и
б) дали изявлението за произход е съставено в съответствие с приложение 22-07 към Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446.
Член 103
Освобождаване от задължението за представяне на изявление за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Освобождаването от задължението за съставяне и представяне на изявление за произход се отнася за следните
продукти:
а) продуктите, изпращани като малки пакети от частни лица за частни лица, чиято обща стойност не надвишава 500 EUR;
б) продуктите, представляващи част от личния багаж на пътниците, чиято обща стойност не надвишава 1 200 EUR.
2.

Продуктите, посочени в параграф 1, трябва да отговарят на следните условия:

а) да не се внасят с търговска цел;

L 343/610

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

б) да са декларирани като отговарящи на необходимите условия за ползване на схемата ОСП;
в) да няма съмнение относно достоверността на декларацията, посочена в буква б).
3.
За целите на параграф 2, буква а) вносът не се счита за внос с търговска цел, ако са изпълнени всички посочени подолу условия:
а) вносът е със случаен характер;
б) вносът се състои единствено от продукти за лична употреба на получателите или на пътниците или на техните
семейства;
в) от естеството и количеството на продуктите е видно, че те не са предназначени за търговия.
Член 104
Несъответствия и технически грешки в изявленията за произход; закъсняло представяне на изявленията за
произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Установяването на несъществени несъответствия между данните в изявлението за произход и тези, посочени в
документите, представени на митническите органи с цел извършване на формалностите за внасянето на продуктите, не
прави ipso facto изявлението за произход недействително, ако е надлежно установено, че този документ съответства на
въпросните продукти.
2.
Явните технически грешки, като например печатни грешки, в изявлението за произход не водят до отхвърляне на
посочения документ, ако тези грешки не са от естество, което да поражда съмнения относно верността на заявленията,
направени в документа.
3.
Изявленията за произход, представени на митническите органи на държавата вносител след срока на валидност,
посочен в член 99 от настоящия регламент, могат да бъдат приети за целите на прилагане на тарифните преференции,
когато непредставянето на тези документи до определената крайна дата се дължи на извънредни обстоятелства. В други
случаи на закъсняло представяне митническите органи на държавата вносител могат да приемат изявленията за произход,
ако продуктите са били представени пред митницата преди посочения краен срок.
Член 105
Внасяне на стоки чрез поредица от доставки посредством изявления за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Процедурата, посочена в член 99, параграф 3 от настоящия регламент, се прилага за период, определен от митни
ческите органи на държавите членки.
2.
Митническите органи на държавите членки на внасяне, които извършват надзор върху последователните допускания
за свободно обращение, проверяват дали последователните пратки са част от продуктите в немонтирано или демонтирано
състояние, за които е съставено изявлението за произход.
Член 106
Преустановяване на прилагането на преференцията
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
При наличие на съмнения относно статуса на продукти с произход на продуктите митническите органи могат да
поискат от декларатора да представи в разумен срок, определен от тях, всяко налично доказателство, позволяващо да се
провери точността на обозначения произход в декларацията или спазването на условията по член 43 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446.
2.
Митническите органи могат да преустановят прилагането на преференциалната тарифна мярка, докато трае проце
дурата по проверка, определена в член 109 от настоящия регламент, когато:
а) предоставената от декларатора информация е недостатъчна за потвърждаване на статуса на продукти с произход на
продуктите или на спазването на условията, определени в член 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 или член 43
от същия регламент;
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б) деклараторът не отговори в срока, предвиден за представяне на посочената в параграф 1 информация.
3.
До получаването на поисканата от декларатора информация, посочена в параграф 1, или на резултатите от проце
дурата по проверка, посочена в параграф 2, на вносителя се предлага вдигане на продуктите след предприемането на
всички необходими обезпечителни мерки.
Член 107
Отказ да бъде предоставена тарифна преференция
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Митническите органи на държавата членка на внасяне отказват да предоставят тарифни преференции, без да са
длъжни да искат допълнителни доказателства или да изпращат искане за проверка до държавата бенефициер, когато:
а) стоките не са същите като посочените в изявлението за произход;
б) деклараторът не представи изявление за произход за съответните продукти, когато такова се изисква;
в) без да се засягат разпоредбите на член 78, параграф 1, буква б) и член 79, параграф 3 от настоящия регламент,
притежаваното от декларатора изявление за произход не е било съставено от износител, регистриран в държавата
бенефициер;
г) изявлението за произход не е съставено в съответствие с приложение 22-07;
д) не са спазени условията по член 43 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
2.
Митническите органи на държавата членка на внасяне отказват да предоставят тарифни преференции след изпращане
на искане за проверка по смисъла на член 109 до компетентните органи на държавата бенефициер, когато митническите
органи на държавата членка на внасяне:
а) са получили отговор, според който износителят не е имал право да състави изявлението за произход;
б) са получили отговор, според който съответните продукти не са с произход от държава бенефициер или не са били
спазени условията по член 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;
в) са имали основателни съмнения относно валидността на изявлението за произход или точността на информацията,
представена от декларатора по отношение на действителния произход на въпросните продукти, когато са отправили
искането за проверка, и е изпълнено едно от следните условия:
i) не са получили отговор в рамките на срока, позволен съгласно член 109 от настоящия регламент, или
ii) са получили отговор, който не отговаря задоволително на въпросите, повдигнати в искането.
Подраздел 8
Контрол на произхода в рамките на схемата осп на съюза

Член 108
Задължения на компетентните органи, свързани с контрола на произхода след датата на прилагане на системата
за регистрирани износители
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
С цел да се гарантира спазване на правилата относно статуса на продукти с произход на продуктите, компетентните
органи на държавата бенефициер извършват:
а) проверки на статуса на продукти с произход на продуктите по искане на митническите органи на държавите членки;
б) редовен контрол на износителите по своя собствена инициатива.
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Първа алинея се прилага mutatis mutandis по отношение на изпратените до органите на Норвегия и Швейцария искания за
проверка на заместващите изявления за произход, съставени на тяхна територия, с цел да бъде поискано от посочените
органи по-нататъшно сътрудничество с компетентните органи на държавата бенефициер.
Разширена кумулация по член 56 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се допуска само ако държава, с която Съюзът
има действащо споразумение за свободна търговия, се е съгласила да оказва подкрепа на държавата бенефициер по въпроси,
свързани с административното сътрудничество, по същия начин, по който би оказвала подобна подкрепа на митническите
органи на държавите членки съгласно приложимите разпоредби на съответното споразумение за свободна търговия.
2.
Контролът, посочен в параграф 1, буква б), трябва да гарантира непрекъснатото спазване от страна на износителите на
техните задължения. Контролът се извършва през интервали от време, определени въз основа на подходящи критерии за
анализ на риска. За тази цел компетентните органи на държавите бенефициери изискват от износителите да представят
копия или списък на изявленията за произход, които са съставили.
3.
Компетентните органи на държавите бенефициери имат право да изискват всякакви доказателства и да извършват
всякакви проверки на счетоводната отчетност на износителя и, когато е необходимо, на счетоводната отчетност на
производителите — доставчици на износителя, включително на място, и да извършват всякакви други проверки, които
сметнат за подходящи.
Член 109
Последваща проверка на изявленията за произход и заместващите изявления за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Последващи проверки на изявленията за произход или на заместващите изявления за произход се извършват на
случаен принцип или винаги, когато митническите органи на държавите членки имат основателни съмнения относно
тяхната автентичност, статуса на продукти с произход на съответните продукти или изпълнението на другите изисквания
на настоящия подраздел, подраздели 3—9 от настоящия раздел и дял II, глава 1, раздел 2, подраздели 2 и 3 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446.
Когато митническите органи на държава членка поискат сътрудничество от компетентните органи на държава бенефициер
за извършване на проверка на валидността на изявленията за произход, статуса на продукти с произход на определени
продукти, или и на двете, те посочват в своето искане, когато е подходящо, причините, поради които имат основателни
съмнения относно валидността на изявлението за произход или относно статуса на продукти с произход на продуктите.
В подкрепа на искането за проверка могат да бъдат изпратени копие от изявлението за произход или заместващото
изявление за произход и всякаква допълнителна информация или документи, от които може да се направи заключение,
че информацията, представена в изявлението или в заместващото изявление, е невярна.
Държавата членка, отправяща искането, определя шестмесечен първоначален срок за съобщаване на резултатите от
проверката, който започва да тече от датата на искането за проверка, с изключение на исканията, изпращани до
Норвегия или Швейцария с цел проверка на заместващи изявления за произход, съставени на тяхна територия въз
основа на изявление за произход, съставено в държава бенефициер, за които този срок се удължава на осем месеца.
2.
Ако в случай на основателно съмнение не се получи отговор в рамките на определения в параграф 1 срок или ако
отговорът не съдържа достатъчно информация за определяне на действителния произход на продуктите, до компетентните
органи се изпраща второ съобщение. В това съобщение се определя нов срок, не по-дълъг от шест месеца. Ако след второто
съобщение резултатите от проверката не бъдат съобщени на поискалите проверката органи в срок от шест месеца от датата
на изпращане на второто съобщение или ако този резултат не позволява да се определи автентичността на въпросния
документ или действителният произход на продуктите, поискалите проверката органи отказват предоставянето на
тарифните преференции.
3.
Когато от проверката, предвидена в параграф 1, или от друга налична информация е видно, че правилата за произход
се нарушават, държавата бенефициер износител провежда по своя инициатива или по искане на митническите органи на
държавите членки или по искане на Комисията необходимите разследвания или организира провеждането на такива
разследвания с необходимата бързина с цел установяването и предотвратяването на такива нарушения. За тази цел
Комисията или митническите органи на държавите членки могат да участват в тези разследвания.
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Член 110
Последваща проверка на сертификатите за произход, формуляр A, и декларациите върху фактура
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Последващи проверки на сертификатите за произход, формуляр А, и на декларациите върху фактура се извършват на
случаен принцип или винаги, когато митническите органи на държавите членки имат основателни съмнения относно
автентичността на тези документи, статуса на продукти с произход на съответните продукти или изпълнението на
другите изисквания на настоящия подраздел, подраздели 3—9 от настоящия раздел и дял II, глава 1, раздел 2, подраздели
2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
2.
Когато отправят искане за последваща проверка, митническите органи на държавите членки връщат сертификата за
произход, формуляр А, и фактурата, ако същата е била представена, декларацията върху фактура, или копие от тези
документи, на компетентните правителствени органи в държавата бенефициер износител, като посочват, когато е
подходящо, причините за запитването. В подкрепа на искането за проверка се изпращат всички получени документи и
информация, от които може да се направи заключение, че информацията, представена в доказателството за произход, е
невярна.
Ако митническите органи на държавите членки решат да преустановят предоставянето на тарифните преференции до
получаването на резултатите от проверката, на вносителя се предлага вдигане на продуктите след предприемането на
всички необходими обезпечителни мерки.
3.
Когато е отправено искане за последваща проверка, тази проверка се извършва и резултатите от нея се съобщават на
митническите органи на държавите членки в максимален срок от шест месеца или, при исканията, изпращани до Норвегия,
Швейцария или Турция с цел проверка на заместващи доказателства за произход, съставени на тяхна територия въз основа
на сертификат за произход, формуляр А, или декларация върху фактура, съставени в държава бенефициер — в максимален
срок от осем месеца от датата на изпращане на искането. Резултатите трябва да позволяват да се установи дали въпросното
доказателство за произход се отнася за действително изнесените продукти и дали тези продукти могат да се считат за
продукти с произход от държавата бенефициер.
4.
В случай на сертификати за произход, формуляр А, издадени в контекста на двустранна кумулация, отговорът
включва копие(я) на сертификата(ите) за движение EUR.1 или, когато е необходимо, на съответстващата(ите) декларация(и)
върху фактура.
5.
Ако в случай на основателно съмнение не се получи отговор в рамките на шестмесечния срок, определен в параграф
3, или ако отговорът не съдържа достатъчно информация за определяне на автентичността на въпросния документ или на
действителния произход на продуктите, до компетентните органи се изпраща второ съобщение. Ако след второто
съобщение резултатите от проверката не бъдат съобщени на поискалите проверката органи в срок от четири месеца от
датата на изпращане на второто съобщение или ако тези резултати не позволяват да се определят автентичността на
въпросния документ или действителният произход на продуктите, поискалите проверката органи отказват предоставянето
на тарифните преференции, освен при изключителни обстоятелства.
6.
Когато от процедурата за проверка или от друга налична информация е видно, че правилата за произход се
нарушават, държавата бенефициер износител провежда по своя инициатива или по искане на митническите органи на
държавите членки необходимите разследвания или организира провеждането на такива разследвания с необходимата
бързина с цел установяването и предотвратяването на такива нарушения. За тази цел Комисията или митническите
органи на държавите членки могат да участват в разследванията.
7.
За целите на последващата проверка на сертификатите за произход, формуляр A, износителите съхраняват всички
необходими документи, доказващи статуса на продукти с произход на съответните продукти, а компетентните правител
ствени органи на държавата бенефициер износител съхраняват копия от сертификатите, както и всички свързани с тях
документи за износ. Посочените документи се съхраняват за срок от най-малко три години, считано от края на годината,
през която е бил издаден сертификатът за произход, формуляр А.
Член 111
Последваща проверка на доказателствата за произход, свързани с продукти, които са придобили произход чрез
кумулация
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Членове 73 и 110 от настоящия регламент се прилагат и между държавите от една и съща регионална група с цел
информиране на Комисията или на митническите органи на държавите членки и с цел последваща проверка на сертифи
катите за произход, формуляр А, или на декларациите върху фактура, издадени в съответствие с правилата за регионална
кумулация на произход.
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Подраздел 9
Други разпоредби, приложими в рамките на схемата осп на съюза

Член 112
Сеута и Мелиля
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Членове 41—58 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се прилагат при определяне на това дали продуктите могат
да бъдат считани за продукти с произход от държава бенефициер, когато се изнасят за Сеута или Мелиля, или за продукти
с произход от Сеута и Мелиля, когато се изнасят за държава бенефициер, за целите на двустранната кумулация.
2.
Членове 74—79 и 84—93 от настоящия регламент се прилагат по отношение на продукти, изнасяни от държава
бенефициер за Сеута или Мелиля, и по отношение на продукти, изнасяни от Сеута и Мелиля за държава бенефициер, за
целите на двустранната кумулация.
3.

За целите на параграфи 1 и 2 Сеута и Мелиля се считат за една територия.
ПОДРАЗДЕЛ 10

Доказателства за произход, приложими в рамките на правилата за произход за целите на
преференциалните тарифни мерки, приети едностранно от съюза за определени държави
или територии

Член 113
Общи изисквания
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Продуктите с произход от една от държавите или териториите бенефициери се ползват от тарифните преференции по член
59 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 при представяне на един от следните документи:
а) сертификат за движение EUR.1, издаден посредством формуляра, поместен в приложение 22-10, или
б) в случаите, посочени в член 119, параграф 1 — декларация, чийто текст се съдържа в приложение 22-13, направена от
износителя върху фактура, върху известие за доставяне или върху всеки друг търговски документ, който описва съот
ветните продукти достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани (наричана по-долу „декларация върху
фактура“).
Клетка 7 от сертификатите за движение EUR.1 или от декларациите върху фактура съдържа обозначението „Autonomous
trade measures“ или „Mesures commerciales autonomes“.
Член 114
Процедура за издаване на сертификат за движение EUR.1
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Продуктите с произход по смисъла на дял II, глава 1, раздел 2, подраздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446
отговарят на условията, при внасянето им в Съюза, да се ползват от тарифните преференции по член 59 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446, при условие че са били транспортирани директно до Съюза по смисъла на член 69 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, при представяне на сертификат за движение EUR.1, издаден от митническите
или от други компетентни правителствени органи на държава или територия бенефициер, при условие че държавата
или територията бенефициер:
а) е съобщила на Комисията информацията, изисквана в член 124 от настоящия регламент, и
б) оказва съдействие на Съюза, като позволява на митническите органи на държавите членки да извършват проверка на
автентичността на документа или точността на информацията по отношение на действителния произход на въпросните
продукти.
2.
Сертификат за движение EUR.1 се издава само когато може да послужи като документно доказателство, изисквано за
целите на тарифните преференции по член 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
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3.
Сертификат за движение EUR.1 се издава само при писмено заявление от износителя или негов представител. Такова
заявление се подава, като се използва формулярът, поместен в приложение 22-10, и се попълва в съответствие с
разпоредбите на настоящия член и членове 113, 115, 116, 117, 118, 121 и 123 от настоящия регламент.
Заявленията за сертификати за движение EUR.1 се съхраняват от компетентните органи на държавата или територията
бенефициер износител или държавата членка износител за срок от най-малко три години, считано от края на годината,
през която е бил издаден сертификатът за движение.
4.
Износителят или неговият представител представя заедно със заявлението си всякакви други подходящи придру
жаващи документи, доказващи, че изнасяните продукти отговарят на изискванията за издаване на сертификат за движение
EUR.1.
Износителят се задължава да представи, по искане на компетентните органи, всякакви допълнителни доказателства, които
те могат да поискат с цел установяване на коректността на статуса на продукти с произход на продуктите, отговарящи на
условията за преференциално третиране, и се задължава да се съгласи на всякакви проверки на счетоводната му отчетност и
на всякакви проверки от страна на тези органи относно обстоятелствата, при които тези продукти са били получени.
5.
Сертификатът за движение EUR.1 се издава от компетентните правителствени органи на държавата или територията
бенефициер или от митническите органи на държавата членка износител, ако изнасяните продукти могат да се считат за
продукти с произход по смисъла на дял II, глава 1, раздел 2, подраздел 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
6.
Тъй като сертификатът за движение EUR.1 представлява документното доказателство за прилагане на преференци
алните разпоредби, определени в член 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, компетентните правителствени органи
на държавата или територията бенефициер или митническите органи на държавата членка износител отговарят за пред
приемането на всички необходими стъпки за удостоверяване на произхода на продуктите и за проверка на другите
изявления върху сертификата.
7.
За да проверят дали са спазени условията, определени в параграф 5, компетентните правителствени органи на
държавата бенефициер или митническите органи на държавата членка износител имат право да изискват всякакви доку
ментни доказателства и да извършват всякакви проверки, които сметнат за подходящи.
8.
Компетентните правителствени органи на държавата или територията бенефициер или митническите органи на
държавата членка износител отговарят за осигуряване на надлежното попълване на формулярите, посочени в параграф 1.
9.
Датата на издаване на сертификата за движение EUR.1 се посочва в частта на сертификата, запазена за митническите
органи.
10.
Сертификат за движение EUR.1 се издава от компетентните органи на държавата или територията бенефициер или
от митническите органи на държавата членка износител, когато продуктите, за които той се отнася, се изнасят. Серти
фикатът за движение EUR.1 се предоставя на разположение на износителя веднага след като износът е бил осъществен или
гарантиран.
Член 115
Внос чрез поредица от доставки
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Когато по искане на вносителя и при условията, определени от митническите органи на държавата вносител, чрез поредица
от доставки се внасят продукти в немонтирано или демонтирано състояние по смисъла на буква а) от Общо правило 2 за
тълкуване на Хармонизираната система и включени в раздели XVI или XVII или в позиции 7308 или 9406 от Хармо
низираната система, на митническите органи се представя само едно доказателство за произход на тези продукти при
внасянето на първата доставка.
Член 116
Представяне на доказателство за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Доказателства за произход се представят на митническите органи на държавата членка на внасяне в съответствие с
процедурите, установени в член 163 от Кодекса. Посочените органи могат да изискват превод на доказателството за
произход и могат също така да изискват декларацията за внос да бъде придружена от писмено изявление на вносителя,
че продуктите отговарят на условията, които се изискват за прилагането на настоящия подраздел.
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Член 117
Сертификати за движение EUR.1, издадени впоследствие
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Чрез дерогация от член 114, параграф 10, сертификат за движение EUR.1 може по изключение да бъде издаден след
износа на продуктите, за които се отнася, ако е изпълнено едно от следните условия:
а) сертификатът за движение EUR.1 не е бил издаден по време на износа поради грешки или неволни пропуски или
особени обстоятелства, или
б) доказано е по задоволителен за компетентните органи начин, че сертификат за движение EUR.1 е бил издаден, но не е
бил приет при внасянето по технически причини.
2.
Компетентните органи могат да издават впоследствие сертификат за движение EUR.1 само след като проверят, че
информацията в заявлението на износителя съответства на информацията в съответното досие за износ и че при износа на
въпросните продукти не е бил издаден сертификат за движение EUR.1, отговарящ на разпоредбите на настоящия
подраздел.
3.

Сертификатите за движение EUR.1, издадени впоследствие, се заверяват с един от следните изрази:

BG: „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“
ES: „EXPEDIDO A POSTERIORI“
HR: „IZDANO NAKNADNO“
CS: „VYSTAVENO DODATEČNĚ“
DA: „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“
DE: „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“
ET: „VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“
EL: „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“
EN: „ISSUED RETROSPECTIVELY“
FR: „DÉLIVRÉ À POSTERIORI“
IT: „RILASCIATO A POSTERIORI“
LV: „IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“
LT: „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“
HU: „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“
MT: „MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“
NL: „AFGEGEVEN A POSTERIORI“
PL: „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“
PT: „EMITIDO A POSTERIORI“
RO: „ELIBERAT ULTERIOR“
SL: „IZDANO NAKNADNO“
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SK: „VYDANÉ DODATOČNE“
FI: „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“
SV: „UTFÄRDAT I EFTERHAND“
4.

Заверката, посочена в параграф 3, се вписва в клетка „Забележки“ на сертификата за движение EUR.1.
Член 118
Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1
(член 64, параграф 1 от Кодекса)

1.
В случай на кражба, изгубване или унищожаване на сертификат за движение EUR.1 износителят може да подаде
заявление до компетентните органи, които са го издали, с искане да бъде изготвен дубликат въз основа на документите за
износ, с които те разполагат.
2.

Издаденият по този начин дубликат се заверява с една от следните думи:

BG: „ДУБЛИКАТ“
ES: „DUPLICADO“
HR: „DUPLIKAT“
CS: „DUPLIKÁT“
DA: „DUPLIKÁT“
DE: „DUPLIKAT“
ET: „DUPLIKAAT“
EL: „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“
EN: „DUPLICATE“
FR: „DUPLICATA“
IT: „DUPLICATO“
LV: „DUBLIKĀTS“
LT: „DUBLIKATAS“
HU: „MÁSODLAT“
MT: „DUPLIKAT“
NL: „DUPLICAAT“
PL: „DUPLIKAT“
PT: „SEGUNDA VIA“
RO: „DUPLICAT“
SL: „DVOJNIK“
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SK: „DUPLIKÁT“
FI: „KAKSOISKAPPALE“
SV: „DUPLIKAT“
3.

Заверката, посочена в параграф 2, се вписва в клетка „Забележки“ на сертификата за движение EUR.1.

4.
Дубликатът, на който трябва да се постави датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1,
поражда действие, считано от тази дата.
Член 119
Условия за съставяне на декларация върху фактура
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.

Декларацията върху фактура може да бъде съставена от едно от следните лица:

а) одобрен износител на Съюза по смисъла на член 120 от настоящия регламент;
б) всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща
стойност не надвишава 6 000 EUR, и при условие че съдействието, посочено в член 114, параграф 1 от настоящия
регламент, се прилага по отношение на тази процедура.
2.
Декларация върху фактура може да бъде съставена, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с
произход от Съюза или от държава или територия бенефициер и отговарят на другите изисквания на дял II, глава 1, раздел
2, подраздели 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
3.
Износителят, който съставя декларация върху фактура, трябва да бъде готов да представи по всяко време, по искане
на митническите или други компетентни правителствени органи на държавата или територията износител, всички необ
ходими документи, доказващи статуса на продукти с произход на съответните продукти, както и изпълнението на другите
изисквания на дял II, глава 1, раздел 2, подраздели 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
4.
Декларацията върху фактура се съставя от износителя чрез напечатване на пишеща машина, полагане на печат или
отпечатване върху фактурата, известието за доставяне или върху друг търговски документ, на декларацията, чийто текст се
съдържа в приложение 22-13 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, като се използва една от езиковите версии,
поместени в посоченото приложение, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на държавата
износител. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва да бъде написана с мастило с печатни букви.
5.
Декларациите върху фактура трябва да носят оригиналния подпис на износителя, положен собственоръчно. Въпреки
това от одобрения износител по смисъла на член 120 от настоящия регламент не се изисква да подписва такива
декларации, при условие че поеме писмен ангажимент пред митническите органи, че носи пълна отговорност за всяка
декларация върху фактура, която го идентифицира, все едно че е подписана собственоръчно от него.
6.
В случаите, посочени в параграф 1, буква б), използването на декларация върху фактура се извършва при спазване на
следните специални условия:
а) декларация върху фактура се съставя за всяка пратка;
б) ако стоките, които се съдържат в пратката, вече са били подложени на проверка в държавата износител по отношение
на определението за „продукти с произход“, износителят може да се позове на тази проверка в декларацията върху
фактура.
Разпоредбите на първа алинея не освобождават износителите от задължението да спазват всички други формалности,
изисквани съгласно митническите или пощенските разпоредби.
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Член 120
Одобрен износител
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Митническите органи в Съюза могат да упълномощят всеки износител, установен на митническата територия на
Съюза, наричан по-долу „одобрен износител“, който често експедира продукти с произход от Съюза по смисъла на член
59, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и който предлага по задоволителен за митническите органи начин
всички необходими гаранции за удостоверяване на статуса на продукти с произход на продуктите, както и изпълнението на
другите изисквания на дял II, глава 1, раздел 2, подраздели 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, да съставя
декларации върху фактура, независимо от стойността на съответните продукти.
2.
Митническите органи могат да обвържат предоставянето на статус на одобрен износител с всякакви условия, които
считат за необходими.
3.
Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническо разрешение, който се поставя върху
декларацията върху фактура.
4.

Митническите органи осъществяват контрол върху използването на разрешението от одобрения износител.

5.
Митническите органи могат да оттеглят разрешението по всяко време. Те оттеглят разрешението, когато одобреният
износител вече не предлага гаранциите, посочени в параграф 1, не отговаря на условията, посочени в параграф 2, или по
друг начин използва неправилно разрешението.
Член 121
Валидност на доказателството за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Доказателството за произход е валидно за срок от четири месеца от датата на издаване в държавата износител и се
представя в рамките на посочения срок на митническите органи на държавата вносител.
2.
Доказателствата за произход, представени на митническите органи на държавата вносител след крайния срок за
представяне, определен в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на тарифните преференции по член
59 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, когато непредставянето на тези документи до определената крайна дата се
дължи на извънредни обстоятелства.
3.
В други случаи на закъсняло представяне митническите органи на държавата вносител могат да приемат доказател
ствата за произход, ако продуктите са били представени преди посочения краен срок.
4.
По искане на вносителя и като се спазват условията, определени от митническите органи на държавата членка
вносител, на митническите органи може да се представи само едно доказателство за произход при внасянето на първата
пратка, когато стоките отговарят на следните условия:
а) внасят се в рамките на чести и постоянни търговски потоци със значителна търговска стойност;
б) предмет са на един и същ договор за продажба, страните по който са установени в държавата износител или в Съюза;
в) класирани са в един и същ код (осемцифрен) по Комбинираната номенклатура;
г) идват изключително от един и същ износител, предназначени са за един и същ вносител и формалностите по
въвеждането им се извършват в едно и също митническо учреждение в Съюза.
Тази процедура се прилага по отношение на количествата и за период, определени от компетентните митнически органи.
Този период не може при никакви обстоятелства да надхвърля три месеца.
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5.
Процедурата, описана в предходния параграф, се прилага и в случаите, когато на митническите органи се представя
само едно доказателство за произход при внасяне чрез поредица от доставки в съответствие с член 115 от настоящия
регламент. В този случай обаче компетентните митнически органи могат да разрешат период на прилагане, който
надвишава три месеца.
Член 122
Освобождаване от задължението за представяне на доказателство за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Продуктите, изпращани като малки пакети от частни лица за частни лица или представляващи част от личния багаж
на пътниците, се приемат за продукти с произход, ползващи се от тарифните преференции по член 59 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446, без да се изисква представянето на сертификат за движение EUR.1 или на декларация върху
фактура, при условие че тези продукти не се внасят с търговска цел и са декларирани като отговарящи на необходимите
условия за прилагане на дял II, глава 1, раздел 2, подраздели 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и когато няма
съмнение относно достоверността на тази декларация.
2.
Внос, който е със случаен характер и се състои единствено от продукти за лична употреба на получателите или на
пътниците или на техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако от естеството и количеството на продуктите е
видно, че те не са предназначени за търговия.
Освен това общата стойност на продуктите не може да надвишава 500 EUR за малки пакети или 1 200 EUR за продукти,
представляващи част от личния багаж на пътниците.
Член 123
Несъответствия и технически грешки
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
Установяването на незначителни несъответствия между заявленията, направени в доказателството за произход, и тези,
направени в документите, представени в митническото учреждение с цел извършване на формалностите при внасянето
на продуктите, не прави ipso facto доказателството за произход недействително, ако бъде надлежно установено, че този
документ съответства на представените продукти.
Явните технически грешки, като например печатни грешки, в доказателството за произход не водят до отхвърляне на
посочения документ, ако тези грешки не са от естество, което да поражда съмнения относно верността на заявленията,
направени в документа.
ПОДРАЗДЕЛ 11
Методи на административно сътрудничество с цел удостоверяване на произхода в рамките
на преференциалните тарифни мерки, приети едностранно от съюза за определени
държави или територии

Член 124
Административно сътрудничество
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Държавите или териториите бенефициери информират Комисията за имената и адресите на разположените на тяхна
територия правителствени органи, които притежават правомощия да издават сертификати за движение EUR.1, заедно с
образци на отпечатъците на печатите, използвани от тези органи, и за имената и адресите на съответните правителствени
органи, отговорни за контрола върху сертификатите за движение EUR.1 и декларациите върху фактура. Печатите са
валидни от датата на получаване на образците от Комисията. Комисията препраща тази информация на митническите
органи на държавите членки. Когато тези съобщения се правят в рамките на изменение на предходни съобщения,
Комисията посочва датата на влизане в употреба на новите печати съгласно инструкциите, дадени от компетентните
правителствени органи на държавите или териториите бенефициери. Тази информация е за служебно ползване; когато
обаче стоките се допускат за свободно обращение, въпросните митнически органи могат да позволят на вносителя да се
запознае с посочените в настоящия параграф образци на отпечатъците на печатите.
2.
Комисията изпраща на държавите или териториите бенефициери образците на отпечатъците на печатите, използвани
от митническите органи на държавите членки при издаване на сертификати за движение EUR.1.
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Член 125
Проверка на доказателствата за произход
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Последващи проверки на сертификатите за движение EUR.1 и на декларациите върху фактура се извършват на
случаен принцип или винаги, когато митническите органи в държавата членка вносител или компетентните правителствени
органи на държавите или териториите бенефициери имат основателни съмнения относно автентичността на тези документи,
статуса на продукти с произход на съответните продукти по смисъла на дял II, глава 1, раздел 2, подраздел 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446 или изпълнението на другите изисквания на дял II, глава 1, раздел 2, подраздел 5 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446.
2.
За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1 компетентните органи на държавата членка вносител или
държавата или територията бенефициер връщат сертификата за движение EUR.1 и фактурата, ако същата е била пред
ставена, декларацията върху фактура, или копие от тези документи, на компетентните органи в държавата или територията
бенефициер износител или държавата членка износител, като посочват, когато е подходящо, причините за запитването. В
подкрепа на искането за проверка се изпращат всички получени документи и информация, от които може да се направи
заключение, че информацията, представена в доказателството за произход, е невярна.
Ако митническите органи в държавата членка вносител решат да преустановят предоставянето на тарифните преференции
по член 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 до получаването на резултатите от проверката, на вносителя се
предлага вдигане на продуктите след предприемането на всички необходими обезпечителни мерки.
3.
Когато е подадено заявление за последваща проверка в съответствие с параграф 1, тази проверка се извършва и
резултатите от нея се съобщават на митническите органи на държавите членки вносители или на компетентните правител
ствени органи на държавата или територията бенефициер вносител в максимален срок от шест месеца. Резултатите трябва
да позволяват да се установи дали въпросното доказателство за произход се отнася за действително изнесените продукти и
дали тези продукти могат да се считат за продукти с произход от държавата или територията бенефициер или от Съюза.
4.
Ако в случай на основателно съмнение не се получи отговор в рамките на шестмесечния срок, определен в параграф
3, или ако отговорът не съдържа достатъчно информация за определяне на автентичността на въпросния документ или на
действителния произход на продуктите, до компетентните органи се изпраща второ съобщение. Ако след второто
съобщение резултатите от проверката не бъдат съобщени на поискалите проверката органи в срок от четири месеца или
ако тези резултати не позволяват да се определят автентичността на въпросния документ или действителният произход на
продуктите, поискалите проверката органи отказват предоставянето на тарифните преференции, освен при изключителни
обстоятелства.
5.
Когато от процедурата за проверка или от друга налична информация е видно, че разпоредбите на дял II, глава 1,
раздел 2, подраздели 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се нарушават, държавата или територията бенефициер
износител провежда по своя инициатива или по искане на Съюза необходимите разследвания или организира провеж
дането на такива разследвания с необходимата бързина с цел установяването и предотвратяването на такива нарушения. За
тази цел Съюзът може да участва в разследванията.
6.
За целите на последващата проверка на сертификатите за движение EUR.1, компетентните правителствени органи на
държавата или територията бенефициер износител или митническите органи на държавата членка износител съхраняват
копия от сертификатите, както и всички свързани с тях документи за износ, за срок от най-малко три години, считано от
края на годината, през която са били издадени сертификатите за движение.
Подраздел 12
Други разпоредби, приложими в рамките на правилата за произход за целите на
преференциалните тарифни мерки, приети едностранно от съюза за определени държави
или територии

Член 126
Сеута и Мелиля
(член 64, параграф 1 от Кодекса)
1.
Настоящият подраздел се прилага mutatis mutandis при определяне на това дали продуктите могат да бъдат считани за
продукти с произход от държавите или териториите бенефициери износители, ползващи се от преференциите, когато се
внасят в Сеута и Мелиля, или за продукти с произход от Сеута и Мелиля.
2.

Сеута и Мелиля се считат за една територия.
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3.
Разпоредбите на настоящия подраздел относно издаването, използването и последващата проверка на сертификатите
за движение EUR.1 се прилагат mutatis mutandis по отношение на продуктите с произход от Сеута и Мелиля.
4.

Испанските митнически органи отговарят за прилагането на настоящия подраздел в Сеута и Мелиля.
ГЛАВА 3

Стойност на стоките за митнически цели
Член 127
Общи разпоредби
(член 70, параграф 3, буква г) от Кодекса)
1.

За целите на настоящата глава се счита, че две лица са свързани, ако е изпълнено едно от следните условия:

а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице;
б) са юридически признати търговски партньори;
в) са работодател и служител;
г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове
или акции с право на глас във всяко от предприятията;
д) едното лице пряко или косвено контролира другото;
е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице;
ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице;
з) са членове на едно и също семейство.
2.
Лицата, които са свързани едно с друго в дейността си, като едното от тях е единствен представител, единствен
дистрибутор или единствен концесионер, независимо как са наречени, на другото лице, се считат за свързани само ако
попадат в обхвата на критериите, посочени в параграф 1.
3.
За целите на параграф 1, букви д), е) и ж) се счита, че едно лице контролира друго, когато първото е в позиция,
правно или фактически, да дава указания на последното.
Член 128
Договорна стойност
(член 70, параграф 1 от Кодекса)
1.
Договорната стойност на стоките, продадени за износ с местоназначение в митническата територия на Съюза, се
определя в момента на приемане на митническата декларация въз основа на продажбата, извършена непосредствено преди
въвеждането на стоките в посочената митническа територия.
2.
Когато стоките се продават за износ с местоназначение в митническата територия на Съюза не преди въвеждането им
в посочената митническа територия, а докато са на временно складиране или са поставени под специален режим, различен
от вътрешен транзит, специфична употреба или пасивно усъвършенстване, договорната стойност ще се определя въз основа
на тази продажба.
Член 129
Действително платена или подлежаща на плащане цена
(член 70, параграфи 1 и 2 от Кодекса)
1.
Действително платената или подлежащата на плащане цена по смисъла на член 70, параграфи 1 и 2 от Кодекса
включва всички плащания, които са извършени или трябва да се извършат като условие за продажбата на внасяните стоки
от купувача в полза на някое от следните лица:
а) продавача;
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б) трета страна в полза на продавача;
в) трета страна, която е свързана с продавача;
г) трета страна, когато плащането в полза на тази страна се извършва с цел удовлетворяване на задължение на продавача.
Плащанията могат да се извършват чрез акредитиви или прехвърляеми инструменти и да бъдат извършвани пряко или
непряко.
2.
Дейностите, включително маркетинговите дейности, предприети от купувача или от свързано с купувача предприятие
за сметка на купувача или на предприятието, различни от дейностите, за които е предвидена корекция в член 71 от
Кодекса, не се считат за непряко плащане в полза на продавача.
Член 130
Отстъпки
(член 70, параграфи 1 и 2 от Кодекса)
1.
За целите на определяне на митническата стойност по член 70, параграф 1 от Кодекса, отстъпките се вземат предвид,
ако към момента на приемане на митническата декларация тяхното прилагане и техният размер са предвидени в договора
за продажба.
2.
Отстъпките за предсрочно плащане се вземат предвид по отношение на стоки, за които цената не е действително
платена към момента на приемане на митническата декларация.
3.
Не се вземат предвид отстъпки, произтичащи от изменения в договора след датата на приемане на митническата
декларация.
Член 131
Частична доставка
(член 70, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато стоки, декларирани за поставяне под митнически режим, са част от по-голямо количество от същите стоки,
закупени в рамките на една търговска сделка, за целите на член 70, параграф 1 от Кодекса действително платената или
подлежащата на плащане цена се изчислява пропорционално въз основа на цената за цялото закупено количество.
2.
Пропорционалното разпределяне на действително платената или подлежащата на плащане цена се прилага и в случай
на загуба на част от пратката или в случай на повреждане на стоките преди допускането им за свободно обращение.
Член 132
Корекции на цената при дефектни стоки
(член 70, параграф 1 от Кодекса)
Корекция на действително платената или подлежащата на плащане цена на стоките, направена от продавача в полза на
купувача, може да бъде взета предвид при определяне на митническата стойност в съответствие с член 70, параграф 1 от
Кодекса, ако са изпълнени следните условия:
а) стоките са били дефектни към момента на приемане на митническата декларация за допускане за свободно обращение;
б) продавачът е извършил корекцията за компенсиране на дефекта, с цел да бъде изпълнено едно от следните:
i) договорно задължение, поето преди приемането на митническата декларация;
ii) законово задължение, приложимо по отношение на стоките;
в) корекцията се прави в едногодишен срок след датата на приемане на митническата декларация.
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Член 133
Определяне на стойността на условия и съображения
(член 70, параграф 3, буква б) от Кодекса)
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:
а) дейност, по отношение на която се прилага член 129, параграф 2 от настоящия регламент;
б) елемент на митническата стойност по член 71 от Кодекса.
Член 134
Сделки между свързани лица
(член 70, параграф 3, буква г) от Кодекса)
1.
Когато купувачът и продавачът са свързани лица и за да се определи дали тази връзка не е повлияла на цената,
обстоятелствата около продажбата се проверяват според необходимостта и на декларатора се дава възможност да представи
евентуално необходимата допълнителна подробна информация относно тези обстоятелства.
2.
Стойността на стоките обаче се определя в съответствие с член 70, параграф 1 от Кодекса, когато деклараторът
докаже, че декларираната договорна стойност се доближава до голяма степен до една от следните сравнителни стойности,
определени по същото време или почти по същото време:
а) договорната стойност при продажби на идентични или сходни стоки за износ с местоназначение в митническата
територия на Съюза, извършени между купувачи и продавачи, които не са свързани лица в нито един конкретен случай;
б) митническата стойност на идентични или сходни стоки, определена съгласно член 74, параграф 2, буква в) от Кодекса;
в) митническата стойност на идентични или сходни стоки, определена в съответствие с член 74, параграф 2, буква г) от
Кодекса;
3.
При определяне на стойността на идентични или сходни стоки, посочена в параграф 2, се вземат предвид следните
елементи:
а) разликите между търговските равнища;
б) количествата;
в) елементите, изброени в член 71, параграф 1 от Кодекса;
г) разходите, направени от продавача при продажби, при които той и купувачът не са свързани лица, когато такива
разходи не се правят от продавача при продажби между свързани лица.
4.
Сравнителните стойности, изброени в параграф 2, следва да се използват по искане на декларатора. Те не заменят
декларираната договорна стойност.
Член 135
Стоки и услуги, използвани за производството на внасяните стоки
(член 71, параграф 1, буква б) от Кодекса)
1.
Когато купувачът доставя на продавача някои от стоките или услугите, изброени в член 71, параграф 1, буква б) от
Кодекса, стойността на тези стоки и услуги се счита за равна на покупната им цена. Покупната цена включва всички
плащания, които трябва да извърши купувачът на стоките или услугите, изброени в член 71, параграф 1, буква б), за да
придобие тези стоки или услуги.
Когато стоките или услугите са произведени от купувача или от свързано с него лице, стойността им е равна на разходите
за производството им.
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2.
Когато стойността на стоките и услугите, изброени в член 71, параграф 1, буква б) от Кодекса, не може да бъде
определена по реда на параграф 1, тя се определя въз основа на други обективни и количествено определими данни.
3.
Когато стоките, изброени в член 71, параграф 1, буква б) от Кодекса, са използвани от купувача, преди да бъдат
доставени, стойността им се коригира, за да се вземе предвид евентуалната амортизация.
4.
Стойността на услугите, посочени в член 71, параграф 1, буква б) от Кодекса, включва разходите за неуспешни
развойни дейности, доколкото тези разходи са били направени по отношение на проекти или поръчки, свързани с
внасяните стоки.
5.
За целите на член 71, параграф 1, буква б), подточка iv) от Кодекса разходите за научноизследователска дейност и
идейни проекти не се включват в митническата стойност.
6.
Стойността на доставените стоки и услуги, установена в съответствие с параграфи 1—5, се разпределя пропор
ционално върху внесените стоки.
Член 136
Авторски и лицензионни възнаграждения
(член 71, параграф 1, буква в) от Кодекса)
1.
Авторските и лицензионните възнаграждения са свързани с внасяните стоки, по-специално когато правата,
прехвърлени съгласно лицензионното споразумение или споразумението за авторско възнаграждение, са включени в
стоките. Методът за изчисляване на размера на авторското или лицензионното възнаграждение не представлява решаващ
фактор.
2.
Когато методът за изчисляване на размера на авторските или лицензионните възнаграждения произтича от цената на
внесените стоки, се приема, при липса на доказателства за противното, че плащането на тези авторски или лицензионни
възнаграждения е свързано със стоките, чиято стойност ще се определя.
3.
Ако авторските или лицензионните възнаграждения са свързани отчасти със стоките, чиято стойност се определя, и
отчасти с други съставни части или компоненти, добавени към стоките след вноса им, или с дейности или услуги след
вноса, се прави подходяща корекция.
4.
Авторските и лицензионните възнаграждения се считат за платени като условие за продажба на внесените стоки,
когато е изпълнено някое от следните условия:
а) продавачът или свързано с него лице изисква от купувача да извърши това плащане;
б) плащането от страна на купувача се извършва с цел удовлетворяване на задължение на продавача по договорни
задължения;
в) стоките не могат да бъдат продадени на купувача или купени от него, без да бъдат заплатени авторските или лицен
зионните възнаграждения на лицензодателя.
5.
Държавата, в която е установен получателят на плащането на авторски или лицензионни възнаграждения, не пред
ставлява съществено съображение.
Член 137
Място на въвеждане на стоките на митническата територия на Съюза
(член 71, параграф 1, буква д) от Кодекса)
1.
За целите на член 71, параграф 1, буква д) от Кодекса мястото на въвеждане на стоките на митническата територия
на Съюза е:
а) за стоките, превозвани по море — пристанището, в което стоките пристигат за първи път в митническата територия на
Съюза;
б) за стоките, превозвани по море до един от френските отвъдморски департаменти, които са част от митническата
територия на Съюза, и превозени директно до друга част от митническата територия на Съюза, или обратното —
пристанището, в което стоките пристигат за първи път в митническата територия на Съюза, при условие че са били
разтоварени или претоварени там;
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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, по вътрешен воден път или по шосе — 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.
2.
За целите на член 71, параграф 1, буква д) от Кодекса, когато стоките се въвеждат на митническата територия на
Съюза и след това се превозват до местоназначение в друга част от тази територия през територии, които са извън
митническата територия на Съюза, мястото на въвеждане на стоките на митническата територия на Съюза е мястото,
където стоките са въведени за първи път на тази митническа територия, при условие че са били превозени директно през
посочените територии по обичаен маршрут до местоназначението.
3.
Параграф 2 се прилага и когато стоките са били разтоварени, претоварени или движението им временно е било
спряно на територии извън митническата територия на Съюза по причини, свързани единствено с транспорта им.
4.
Когато не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква б) и параграфи 2 и 3, мястото на въвеждане на
стоките на митническата територия на Съюза е:
а) за стоките, превозвани по море — пристанището на разтоварване;
б) за стоките, превозвани с други транспортни средства — мястото, посочено в параграф 1, буква в), г) или д), разположено
в онази част от митническата територия на Съюза, до която са изпратени стоките.
Член 138
Транспортни разходи
(член 71, параграф 1, буква д) от Кодекса)
1.
Когато стоките се превозват с едно и също транспортно средство до място извън мястото на въвеждането им на
митническата територия на Съюза, транспортните разходи се оценяват пропорционално на разстоянието до мястото на
въвеждане на стоките на митническата територия на Съюза в съответствие с член 137 от настоящия регламент, освен ако
на митническите органи бъдат предоставени доказателства за разходите, които биха възникнали при стандартна тарифа на
навлото за превоз на стоките до мястото на въвеждането им на митническата територия на Съюза.
2.
Разходите за въздушен транспорт, включително разходите за експресна въздушна доставка, които се включват в
митническата стойност на стоките, се определят в съответствие с приложение 23-01.
3.
Когато транспортът е безплатен или се осигурява от купувача, транспортните разходи, които се включват в митни
ческата стойност на стоките, се изчисляват съгласно обичайно прилаганата тарифа на навлото за същите видове транспорт.
Член 139
Такси, начислявани върху пощенските пратки
(член 70, параграф 1 от Кодекса)
Пощенските такси, начислявани до местоназначението, за стоки, изпратени по пощата, се включват в митническата
стойност на тези стоки, с изключение на евентуалните допълнителни пощенски такси, начислени в митническата
територия на Съюза.
Член 140
Неприемане на декларираните договорни стойности
(член 70, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато митническите органи имат основателни съмнения дали декларираната договорна стойност представлява общата
платена или подлежаща на плащане сума, посочена в член 70, параграф 1 от Кодекса, те могат да поискат от декларатора
да предостави допълнителна информация.
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2.
Ако съмненията им не отпаднат, митническите органи могат да решат, че стойността на стоките не може да се
определи по реда на член 70, параграф 1 от Кодекса.
Член 141
Митническа стойност на идентични или сходни стоки
(член 74, параграф 2, букви а) и б) от Кодекса)
1.
При определяне на митническата стойност на внасяните стоки по реда на член 74, параграф 2, буква а) или б) от
Кодекса се използва договорната стойност на идентични или сходни стоки, които са в продажба на същото търговско
равнище и по същество в същите количества като стоките, чиято стойност се определя.
Когато не може да се установи такава продажба, митническата стойност се определя, като се има предвид договорната
стойност на идентични или сходни стоки, продавани на различно търговско равнище или в различни количества. Тази
договорна стойност следва да се коригира, за да се вземат предвид разликите, дължащи се на търговското равнище и/или
количествата.
2.
Прави се корекция, за да се вземат предвид значителните разлики в разходите и таксите между внесените стоки и
въпросните идентични или сходни стоки, дължащи се на разликите в разстоянията и видовете транспорт.
3.
Когато се установи повече от една договорна стойност на идентични или сходни стоки, за определяне на митни
ческата стойност на внасяните стоки се използва най-ниската от тези стойности.
4.
Понятията „идентични стоки“ и „сходни стоки“, според случая, не обхващат стоките, които включват или отразяват
инженеринг, разработки, художествено оформяне, дизайн, планове и чертежи, за които не е направена корекция по член
71, параграф 1, буква б), подточка iv) от Кодекса, защото са били разработени в Съюза.
5.
Договорна стойност за стоки, произведени от различно лице, следва да се взема предвид само когато не може да се
установи договорна стойност за идентични или сходни стоки, произведени от лицето, което е произвело стоките, чиято
стойност се определя.
Член 142
Дедуктивен метод
(член 74, параграф 2, буква в) от Кодекса)
1.
Единичната цена, използвана за определяне на митническата стойност по член 74, параграф 2, буква в) от Кодекса, е
цената, на която внесените стоки или внесените идентични или сходни стоки се продават в Съюза в състоянието, в което са
внесени, по време или почти по време на внасянето на стоките, чиято стойност се определя.
2.
При липса на единичната цена, посочена в параграф 1, използваната единична цена е цената, на която внесените
стоки или внесените идентични или сходни стоки се продават на митническата територия на Съюза в състоянието, в което
са внесени, в най-ранния момент след внасянето на стоките, чиято стойност ще се определя, и във всички случаи в срок от
90 дни след това внасяне.
3.
Ако липсва единична цена по параграфи 1 и 2, по искане на декларатора се използва единичната цена, на която
внесените стоки се продават на митническата територия на Съюза след допълнителна обработка или преработка, като
надлежно се взема предвид добавената стойност в резултат на тази обработка или преработка.
4.
За целите на определяне на митническата стойност по член 74, параграф 2, буква в) от Кодекса не се вземат предвид
следните продажби:
а) продажби на стоките на търговско равнище, различно от първото търговско равнище след внасянето;
б) продажби на свързани лица;
в) продажби на лица, които пряко или непряко доставят, безплатно или на намалени цени, стоките и/или услугите,
изброени в член 71, параграф 1, буква б) от Кодекса, за използване във връзка с производството и продажбата за износ
на внасяните стоки;
г) продажби в количества, които не са достатъчни, за да може да се определи единичната цена.
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5.
При определяне на митническата стойност, от определената съгласно параграфи 1—4 единична цена се приспада
следното:
а) или комисионите, които обичайно се заплащат или са договорени, или добавките, които обичайно се правят за печалба
и покриване на разходи от общ характер (включително преките и непреките разходи за маркетинг на въпросните стоки)
във връзка с продажбите в митническата територия на Съюза на внасяни стоки от същия клас или вид, които са стоки,
попадащи в една група или гама от стоки, произвеждани от даден промишлен отрасъл;
б) обичайните разходи за транспорт и застраховка и свързаните с тях разходи, направени на митническата територия на
Съюза;
в) вносните мита и други задължения, платими на митническата територия на Съюза във връзка с вноса или продажбата на
стоките.
6.
Митническата стойност на някои бързоразвалящи се стоки, посочени в приложение 23-02, внасяни на консигнация,
може да се определя директно в съответствие с член 74, параграф 2, буква в) от Кодекса. За тази цел единичните цени се
съобщават на Комисията от държавите членки и се разпространяват от Комисията посредством ТАРИК в съответствие с член
6 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1).
Тези единични цени може да се използват за определяне на митническата стойност на внасяните стоки в продължение на
14-дневни периоди. Всеки период започва в петък.
Единичните цени се изчисляват и съобщават, както следва:
а) след приспаданията, предвидени в параграф 5, държавите членки съобщават на Комисията единична цена на 100 kg
нетно тегло за всяка категория от стоки. Държавите членки могат да определят стандартни суми за разходите, посочени
в параграф 5, буква б), които се съобщават на Комисията;
б) референтният период за определяне на единичните цени е предходният 14-дневен период, който приключва в
четвъртъка, предхождащ седмицата, през която следва да бъдат установени новите единични цени.
в) Държавите членки съобщават на Комисията единичните цени в евро не по-късно от 12.00 часа в понеделника на
седмицата, през която те следва да бъдат разпространени от Комисията. Когато този ден не е работен ден, съобщението
се прави в работния ден, непосредствено предхождащ този ден. Единичните цени се прилагат само ако това съобщение е
разпространено от Комисията.
Член 143
Метод на изчислената стойност
(член 74, параграф 2, буква г) от Кодекса)
1.
При прилагането на член 74, параграф 2, буква г) от Кодекса митническите органи не могат да изискват или
задължават лице, което не е установено на митническата територия на Съюза, да представя за проверка или да
позволява достъп до каквато и да било счетоводна или друга документация за целите на определяне на митническата
стойност.
2.
Разходите или стойността за материалите и производството, посочени в член 74, параграф 2, буква г), подточка i) от
Кодекса, включват разходите за елементите, посочени в член 71, параграф 1, буква а), подточки ii) и iii) от Кодекса.
Разходите или стойността включват също разпределените разходи за всеки продукт или услуга, посочен/а в член 71,
параграф 1, буква б) от Кодекса, който/която е доставен/а пряко или непряко от купувача за използване във връзка с
производството на стоките, чиято стойност се определя. Стойността на елементите, посочени в член 71, параграф 1, буква
б), подточка iv) от Кодекса, които са извършени в Съюза, се включва само доколкото тези елементи са начислени на
производителя.
3.
Разходите за производство включват всички разходи, направени при създаването на икономически стоки, добавянето
към тях или същественото им подобряване. Разходите за производство включват и разходите, посочени в член 71, параграф
1, буква б), подточки ii) и iii) от Кодекса.
4.
Общите разходи, посочени в член 74, параграф 2, буква г), подточка ii) от Кодекса, обхващат преките и непреките
разходи за производство и продажба на стоките за износ, които не са включени в член 74, параграф 2, буква г), подточка i)
от Кодекса.
(1) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа
тарифа (OB L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).
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Член 144
Резервен метод
(член 74, параграф 3 от Кодекса)
1.
При определяне на митническата стойност по член 74, параграф 3 от Кодекса може да се използва разумна гъвкавост
при прилагането на методите, предвидени в член 70 и член 74, параграф 2 от Кодекса. Така определената стойност се
основава във възможно най-голяма степен на определените преди това митнически стойности.
2.
Когато не може да се определи митническа стойност по параграф 1, се използват други подходящи методи. В този
случай митническата стойност не може да се определя въз основа на някое от следните:
а) продажната цена в рамките на митническата територия на Съюза на стоките, произведени на митническата територия на
Съюза;
б) система, при която за определяне на митническата стойност се използва по-високата от две възможни стойности;
в) цената на стоките на вътрешния пазар на държавата на изнасяне;
г) разходите за производство, различни от изчислените стойности, които са определени за идентични или сходни стоки по
член 74, параграф 2, буква г) от Кодекса;
д) цените за износ в трета държава;
е) минимални митнически стойности;
ж) произволно определени или фиктивни стойности.
Член 145
Придружаващи документи във връзка с митническата стойност
.(член 163, параграф 1 от Кодекса)
Фактурата, свързана с декларираната договорна стойност, се изисква като придружаващ документ.
Член 146
Преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност
(член 53, параграф 1, буква а) от Кодекса)
1.
В съответствие с член 53, параграф 1, буква а) от Кодекса при преизчисляване на суми в друга валута за целите на
определяне на митническата стойност се използват следните обменни курсове:
а) обменният курс, публикуван от Европейската централна банка — за държавите членки, чиято парична единица е
еврото;
б) обменният курс, публикуван от компетентния национален орган, или, когато националният орган е определил частна
банка за целите на публикуване на обменния курс — публикуваният от съответната частна банка курс — за държавите
членки, чиято парична единица не е еврото.
2.
Обменният курс, който следва да се използва в съответствие с параграф 1, е обменният курс, публикуван в пред
последната сряда на всеки месец.
Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.
3.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

4.
Когато не е публикуван обменен курс съгласно параграфи 1 и 2, курсът, който следва да се използва за прилагането
на член 53, параграф 1, буква а) от Кодекса, се определя от съответната държава членка. Този курс трябва да отразява
възможно най-точно стойността на валутата на съответната държава членка.
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ДЯЛ III
МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
ГЛАВА 1

Обезпечение за потенциално или съществуващо митническо задължение
РАЗДЕЛ 1
Общи разпоредби
Член 147
Електронни системи за обезпечения
(член 16 от Кодекса)
За обмен и съхранение на информация относно обезпеченията, които може да се използват в повече от една държава
членка, се използва електронна система, създадена за тези цели съгласно член 16, параграф 1 от Кодекса.
Първа алинея от настоящия член е приложима от датата на въвеждане на системата за управление на обезпечението в
рамките на Митническия кодекс на Съюза (UCC GUM), посочена в приложението към Решение за изпълнение
2014/255/ЕС.
Член 148
Еднократно обезпечение за потенциално митническо задължение
(член 90, параграф 1, втора алинея от Кодекса)
1.
Когато предоставянето на обезпечение е задължително, обезпечението, покриващо една единствена операция (едно
кратно обезпечение) за потенциално митническо задължение, покрива размера на вносните или износните мита, съот
ветстващ на митническото задължение, което може да възникне, изчислен въз основа на най-високите ставки на митата,
приложими за стоки от същия тип.
2.
Когато другите вземания във връзка с вноса или износа на стоки се покриват от еднократното обезпечение, изчис
ляването им се извършва въз основа на най-високите ставки, приложими за стоки от същия тип в държавата членка, в
която съответните стоки са поставени под митническия режим или са на временно складиране.
Член 149
Незадължително обезпечение
(член 91 от Кодекса)
Когато митническите органи решат да изискват обезпечение, което е незадължително, се прилагат членове 150—158 от
настоящия регламент.
Член 150
Обезпечение под формата на паричен депозит
(член 92, параграф 1, буква а) от Кодекса)
Когато се изисква обезпечение за специални режими или за временно складиране и то се предоставя като еднократно
обезпечение под формата на паричен депозит, това обезпечение се предоставя на митническите органи на държавата членка,
в която стоките са поставени под митническия режим или са на временно складиране.
Когато е приключил специален режим, различен от режим специфична употреба, или надзорът над стоките под
специфична употреба или временно складиране е завършил правилно, обезпечението се връща от митническия орган на
държавата членка, в която е било предоставено.
Член 151
Обезпечение под формата на поръчителство
(член 92, параграф 1, буква б) и член 94 от Кодекса)
1.
Поръчителството се одобрява от митническото учреждение, на което се предоставя обезпечението (митническо
учреждение по обезпечението), което уведомява за одобрението лицето, от което се изисква да предостави обезпечението.
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2.
Митническото учреждение по обезпечението може да отмени по всяко време одобрението на поръчителството.
Митническото учреждение по обезпечението уведомява за отмяната поръчителя и лицето, от което се изисква да предостави
обезпечението.
3.
Поръчителят може по всяко време да прекрати поръчителството си. Поръчителят уведомява за прекратяването
митническото учреждение по обезпечението.
4.
Прекратяването на поръчителството не засяга стоките, които към момента на пораждане на действие на прекратя
ването вече са били поставени и все още са под митнически режим или на временно складиране по силата на прекратеното
поръчителство.
5.
Еднократно обезпечение, предоставено под формата на поръчителство, се дава, като се използва формулярът, поместен
в приложение 32-01.
6.
Общо обезпечение, предоставено под формата на поръчителство, се дава, като се използва формулярът, поместен в
приложение 32-03.
7.
Независимо от параграфи 5 и 6 и член 160, всяка държава членка може, в съответствие с националното си
законодателствo, да разреши обезпечението да се предостави във форма, различна от формите, посочени в приложения
32-01, 32-02 и 32-03, при условие че има същото правно действие.
Член 152
Еднократно обезпечение под формата на поръчителство
(член 89 и член 92, параграф 1, буква б) от Кодекса)
1.
Когато се предоставя еднократно обезпечение под формата на поръчителство, доказателството за това поръчителство
се съхранява от митническото учреждение по обезпечението за срока на валидност на обезпечението.
2.
Когато се предоставя еднократно обезпечение под формата на поръчителство, титулярят на режима не може да
променя кода за достъп, свързан с референтния номер на обезпечението.
Член 153
Взаимопомощ между митническите органи
(член 92, параграф 1, буква в) от Кодекса)
Когато е възникнало митническо задължение в държава членка, различна от държавата членка, която е приела обезпечение
под една от формите, посочени в член 83, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, и което може да се
използва в повече от една държава членка, държавата членка, която е приела обезпечението, превежда на държавата
членка, в която е възникнало митническото задължение, по искане на последната, отправено след изтичането на срока
за плащане, размера на вносните или износните мита в границите на приетото обезпечение и на неплатеното мито.
Преводът на сумата се извършва в срок от един месец от получаване на искането.
Член 154
Референтен номер на обезпечението и код за достъп
(член 89, параграф 2 от Кодекса)
1.
Когато еднократно обезпечение може да се използва в повече от една държава членка, митническото учреждение по
обезпечението съобщава на лицето, предоставило обезпечението, или, при обезпечение под формата на ваучери — на
поръчителя, следната информация:
а) референтен номер на обезпечението;
б) код за достъп, свързан с референтния номер на обезпечението.
2.
Когато общо обезпечение може да се използва в повече от една държава членка, митническото учреждение по
обезпечението съобщава на лицето, предоставило обезпечението, следната информация:
а) референтен номер на обезпечението за всяка част от референтния размер, която подлежи на мониторинг в съответствие с
член 157 от настоящия регламент;

L 343/632

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

б) код за достъп, свързан с референтния номер на обезпечението.
По искане на лицето, предоставило обезпечението, митническото учреждение по обезпечението присъжда един или
няколко допълнителни кода за достъп до това обезпечение, които да се използват от лицето или от неговите представители.
3.
Митническият орган проверява съществуването и валидността на обезпечението винаги, когато дадено лице му
съобщи референтен номер на обезпечение.
Раздел 2
Общо обезпечение
Член 155
Референтен размер
(член 90 от Кодекса)
1.
Освен ако е предвидено друго в член 158 от настоящия регламент, размерът на общото обезпечение е равен на
референтния размер, определен от митническото учреждение по обезпечението в съответствие с член 90 от Кодекса.
2.
Когато трябва да се предостави общо обезпечение за вносни или износни мита и други вземания, чийто размер може
да бъде определен със сигурност в момента, в който се изисква обезпечението, частта от референтния размер, покриваща
тези мита и вземания, съответства на размера на вносните или износните мита и на другите вземания, подлежащи на
плащане.
3.
Когато трябва да се предостави общо обезпечение за вносни или износни мита и други вземания, чийто размер не
може да бъде определен със сигурност в момента, в който се изисква обезпечението, или чийто размер се променя във
времето, частта от референтния размер, покриваща тези мита и вземания, се определя, както следва:
а) за частта, която следва да покрива вносните или износните мита и други вземания, които са възникнали, референтният
размер съответства на размера на вносните или износните мита и другите вземания, подлежащи на плащане;
б) за частта, която следва да покрива вносните или износните мита и други вземания, които може да възникнат, рефе
рентният размер съответства на размера на вносните или износните мита и други вземания, които може да станат
дължими във връзка с всяка митническа декларация или декларация за временно складиране, за която е предоставено
обезпечението, в периода от поставянето на стоките под съответния митнически режим или на временно складиране до
приключването на този режим или до завършване на надзора върху стоките под специфична употреба или временно
складиране.
За целите на буква б) се вземат предвид най-високите ставки на вносните или износните мита, приложими за стоки от
същия тип, и най-високите ставки на другите вземания, дължими във връзка с вноса или износа на стоки от същия тип в
държавата членка на митническото учреждение по обезпечението.
Когато информацията, необходима за определяне на частта от референтния размер съгласно първа алинея, не е на
разположение на митническото учреждение по обезпечението, този размер се определя на 10 000 EUR за всяка декла
рация.
4.
Митническото учреждение по обезпечението определя референтния размер в сътрудничество с лицето, от което се
изисква да предостави обезпечението. При определяне на частта от референтния размер в съответствие с параграф 3
митническото учреждение по обезпечението определя размера въз основа на информацията за стоките, поставени под
съответните митнически режими или на временно складиране през предходните 12 месеца, и въз основа на прогнозния
обем на предстоящите операции, както е видно между другото от търговската документация и счетоводната отчетност на
лицето, от което се изисква да предостави обезпечението.
5.
По своя инициатива или по искане на лицето, от което се изисква да предостави обезпечението, митническото
учреждение по обезпечението извършва преглед на референтния размер и го коригира така, че да отговаря на разпоредбите
на настоящия член и член 90 от Кодекса.
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Член 156
Мониторинг на референтния размер от лицето, от което се изисква да предостави обезпечение
(член 89 от Кодекса)
Лицето, от което се изисква да предостави обезпечение, гарантира, че размерът на вносните или износните мита и другите
вземания във връзка с вноса или износа на стоки, когато те трябва да бъдат покрити от обезпечението, който е дължим или
може да стане дължим, не надвишава референтния размер.
Лицето уведомява митническото учреждение по обезпечението, когато референтният размер вече не е на равнище,
достатъчно за покриване на неговите операции.
Член 157
Мониторинг на референтния размер от митническите органи
(член 89, параграф 6 от Кодекса)
1.
Мониторингът на частта от референтния размер, която покрива размера на вносните или износните мита и другите
вземания във връзка с вноса или износа на стоки, които ще станат дължими по отношение на стоките, поставени под
режим допускане за свободно обращение, се осигурява за всяка митническа декларация към момента на поставяне на
стоките под митническия режим. Когато се подават митнически декларации за допускане за свободно обращение съгласно
разрешение, посочено в член 166, параграф 2 или член 182 от Кодекса, мониторингът на съответната част от референтния
размер се осигурява въз основа на допълнителните декларации или, когато е приложимо, въз основа на данните, вписани в
отчетността.
2.
Мониторингът на частта от референтния размер, която покрива размера на вносните или износните мита и другите
вземания във връзка с вноса или износа на стоки, които може да станат дължими по отношение на стоките, поставени под
режим съюзен транзит, се осигурява посредством електронната система, посочена в член 273, параграф 1 от настоящия
регламент, за всяка митническа декларация към момента на поставяне на стоките под митническия режим. Този мони
торинг не се прилага по отношение на стоките, поставени под режим съюзен транзит, при използване на опростяването по
член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса, когато митническата декларация не се обработва чрез електронната система,
посочена в член 273, параграф 1 от настоящия регламент.
3.
Мониторингът на частта от референтния размер, която покрива размера на вносните или износните мита и други
вземания, дължими във връзка с вноса или износа на стоки, когато те трябва да бъдат покрити от обезпечението, които ще
възникнат или може да възникнат в случаи, различни от посочените в параграфи 1 и 2, се осигурява чрез редовен и
подходящ одит.
Член 158
Равнище на общото обезпечение
(член 95, параграфи 2 и 3 от Кодекса)
1.

За целите на член 95, параграф 2 от Кодекса размерът на общото обезпечение се намалява на:

а) 50 % от частта от референтния размер, определена в съответствие с член 155, параграф 3 от настоящия регламент,
когато са изпълнени условията по член 84, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;
б) 30 % от частта от референтния размер, определена в съответствие с член 155, параграф 3 от настоящия регламент,
когато са изпълнени условията по член 84, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446; или
в) 0 % от частта от референтния размер, определена в съответствие с член 155, параграф 3 от настоящия регламент, когато
са изпълнени условията по член 84, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
2.
За целите на член 95, параграф 3 от Кодекса размерът на общото обезпечение се намалява на 30 % от частта от
референтния размер, определена в съответствие с член 155, параграф 2 от настоящия регламент.
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Раздел 3
Разпоредби за режим съюзен транзит и режим по конвенциите тир и ata
Подраздел 1
Съюзен транзит

Член 159
Изчисляване за целите на общия транзит
(член 89, параграф 2 от Кодекса)
За целите на изчисляването, посочено в член 148 и член 155, параграф 3, буква б), втора алинея от настоящия регламент,
съюзните стоки, превозвани в съответствие с Конвенцията за общ транзитен режим (1), се третират като несъюзни стоки.
Член 160
Еднократно обезпечение под формата на ваучери
(член 92, параграф 1, буква б) от Кодекса)
1.
При режим съюзен транзит еднократното обезпечение под формата на поръчителство може да се предоставя от
поръчителя и чрез издаване на ваучери на лицата, които възнамеряват да бъдат титуляри на режима.
Доказателството за това поръчителство се изготвя, като се използва формулярът, поместен в приложение 32-02, а ваучерите
се изготвят, като се използва формулярът, поместен в приложение 32-06.
Всеки ваучер покрива сума в размер на 10 000 EUR, за който плащане отговаря поръчителят.
Срокът на валидност на един ваучер е една година от датата на издаването му.
2.
Поръчителят предоставя на митническото учреждение по обезпечението всички изисквани данни относно издадените
от него ваучери за еднократно обезпечение.
3.
Поръчителят съобщава на лицето, което възнамерява да бъде титуляр на режима, следната информация за всеки
ваучер:
а) референтния номер на обезпечението;
б) кода за достъп, свързан с референтния номер на обезпечението.
Лицето, което възнамерява да бъде титуляр на режима, не може да променя кода за достъп.
4.
Лицето, което възнамерява да бъде титуляр на режима, подава в отправното митническо учреждение брой ваучери,
съответстващи на сума, кратна на 10 000 EUR, необходими за покриване на сумата от задълженията, посочени в член 148
от настоящия регламент.
Член 161
Отмяна и прекратяване на поръчителство, предоставено при еднократно обезпечение под формата на ваучери
(член 92, параграф 1, буква б) и член 94 от Кодекса)
Митническият орган, отговорен за съответното митническо учреждение по обезпечението, въвежда в електронната система,
посочена в член 273, параграф 1, информация за всяка отмяна или прекратяване на поръчителство, предоставено при
еднократно обезпечение под формата на ваучери и датата на пораждане на действие.
(1) ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.
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Член 162
Общо обезпечение
(член 89, параграф 5 и член 95 от Кодекса)
1.

При режим съюзен транзит общото обезпечение може да се предоставя само под формата на поръчителство.

2.
Доказателството за това поръчителство се съхранява от митническото учреждение по обезпечението за срока на
валидност на обезпечението.
3.

Титулярят на режима не може да променя кода за достъп, свързан с референтния номер на обезпечението.
Подраздел 2
Процедури по конвенциите тир и ata

Член 163
Отговорност на обезпечаващите асоциации при операции ТИР
(член 226, параграф 3, буква б) от Кодекса)
За целите на член 8, параграф 4 от Конвенцията ТИР, включително всички нейни последващи изменения, при извършване
на операция ТИР на митническата територия на Съюза всяка обезпечаваща асоциация, установена на митническата
територия на Съюза, може да бъде задължена за заплащане на обезпечения размер за стоките в съответната операция
ТИР, в размер до 60 000 ЕUR, или неговата равностойност в национална валута, за всеки карнет ТИР.
Член 164
Уведомление до обезпечаващите асоциации за неприключване на митнически режим
(член 226, параграф 3, букви б) и в) от Кодекса)
Всяко валидно уведомление за неприключване на митнически режим в съответствие с Конвенцията ТИР или Конвенцията
ATA, съставена в Брюксел на 6 декември 1961 г., включително всички нейни последващи изменения, или Истанбулската
конвенция, включително всички нейни последващи изменения, отправено от митническите органи на една държава членка
до обезпечаваща асоциация, представлява уведомление до всяка друга обезпечаваща асоциация в друга държава членка,
идентифицирана като отговорна за заплащането на размера на вносните или износните мита или другите вземания.
ГЛАВА 2

Събиране, плащане, възстановяване и опрощаване на вносни или износни мита
Раздел 1
Определяне

на

размера на вносните или износните мита, уведомяване
митническото задължение и вземане под отчет

за

Подраздел 1

Член 165
Взаимопомощ между митническите органи
(член 101, параграф 1 и член 102, параграф 1 от Кодекса)
1.
При възникването на митническо задължение митническите органи, компетентни за събиране на размера на вносните
или износните мита, съответстващ на митническото задължение, уведомяват другите участващи митнически органи за:
а) факта, че е възникнало митническо задължение;
б) предприетите срещу длъжника действия по събиране на съответните суми.
2.
Държавите членки взаимно се подпомагат при събирането на размера на вносните или износните мита, съответстваща
на митническото задължение.
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3.
Без да се засяга член 87, параграф 4 от Кодекса, когато митническият орган на държавата членка, в която стоките са
били поставени под специален режим, различен от режим транзит, или са били на временно складиране, получи преди
изтичането на срока, посочен в член 80 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, доказателства, че събитията, от които
възниква или се смята, че възниква митническото задължение, са настъпили в друга държава членка, този митнически
орган изпраща незабавно, и за всяко събитие в рамките на посочения срок, цялата налична информация на митническия
орган, отговорен за съответното място. Последният митнически орган потвърждава получаването на съобщението и посочва
дали отговаря за събирането. Ако не бъде получен отговор в 90-дневен срок, изпращащият митнически орган пристъпва
незабавно към събирането.

4.
Без да се засяга член 87, параграф 4 от Кодекса, когато митническият орган на държавата членка, в която е
установено възникването на митническото задължение по отношение на стоки, които не са били поставени под митнически
режим, нито на временно складиране, получи преди уведомлението за митническото задължение доказателства, че съби
тията, от които възниква или се смята, че възниква митническото задължение, са настъпили в друга държава членка, този
митнически орган изпраща незабавно, и за всяко събитие преди това уведомление, цялата налична информация на
митническия орган, отговорен за съответното място. Последният митнически орган потвърждава получаването на съоб
щението и посочва дали отговаря за събирането. Ако не бъде получен отговор в 90-дневен срок, изпращащият митнически
орган пристъпва незабавно към събирането.

Член 166
Митническо учреждение за координация за карнети ATA или карнети CPD
(член 226, параграф 3, буква в) от Кодекса)
1.
Митническите органи определят митническо учреждение за координация, отговорно за всички действия по
отношение на митническите задължения, които възникват поради неспазване на задълженията или условията във връзка
с карнетите ATA или карнетите CPD по член 79 от Кодекса.

2.
Всяка държава членка съобщава на Комисията митническото учреждение за координация и неговия референтен
номер. Комисията предоставя тази информация на своя уебсайт.

Член 167
Събиране на други вземания при режим съюзен транзит и режим транзит в съответствие с Конвенцията ТИР
(член 226, параграф 3, букви а) и б) от Кодекса)
1.
Когато митническите органи, които са уведомили за митническото задължение и задължението за плащане на други
вземания във връзка с вноса или износа на стоки, поставени под режим съюзен транзит или под режим транзит в
съответствие с Конвенцията ТИР, получат доказателства за мястото, където са настъпили събитията, довели до възникване
на митническото задължение и задължението за плащане на други вземания, тези митнически органи спират производ
ството по събиране и изпращат незабавно всички необходими документи, включително заверено копие от доказателствата,
на органите, отговорни за съответното място. Едновременно с това изпращащите органи изискват потвърждение за отго
ворността на получаващите органи за събирането на другите вземания.

2.
Получаващите органи потвърждават получаването на съобщението и посочват дали са компетентни за събирането на
другите вземания. Ако не бъде получен отговор в 28-дневен срок, изпращащите органи възобновяват незабавно
производствата по събиране, които са започнали.

3.
Всички висящи производства по събиране на други вземания, започнати от изпращащите органи, се спират веднага
след като получаващите органи потвърдят получаването на съобщението и посочат, че са компетентни за събирането на
другите вземания.

Веднага щом получаващите органи представят доказателство, че са събрали въпросните суми, изпращащите органи възста
новяват всички други събрани вече вземания или прекратяват производствата по събиране.
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Член 168
Уведомление за събиране на мита и други вземания при режим съюзен транзит и режим транзит в
съответствие с Конвенцията ТИР
(член 226, параграф 3, букви а) и б) от Кодекса)
При възникването на митническо задължение по отношение на стоки, поставени под режим съюзен транзит или под режим
транзит в съответствие с Конвенцията ТИР, митническите органи, компетентни за събирането, уведомяват отправното
митническо учреждение за събирането на митата и другите вземания.
Член 169
Събиране на други вземания за стоки, поставени под режим транзит в съответствие с Конвенцията ATA или
Истанбулската конвенция
(член 226, параграф 3, буква в) от Кодекса)
1.
Когато митническите органи, които са уведомили за митническото задължение и задължението за заплащане на други
вземания за стоките, поставени под режим транзит в съответствие с Конвенцията ATA или Истанбулската конвенция,
получат доказателства за мястото, където са настъпили събитията, довели до възникване на митническото задължение и
задължението за заплащане на други вземания, тези митнически органи изпращат незабавно всички необходими документи,
включително заверено копие от доказателствата, на органите, компетентни за съответното място. Едновременно с това
изпращащите органи изискват потвърждение за отговорността на получаващите органи за събирането на другите вземания.
2.
Получаващите органи потвърждават получаването на съобщението и посочват дали са компетентни за събирането на
другите вземания. За тези цели получаващите органи използват образеца за приключване, поместен в приложение 33-05, в
който се посочва, че е предявено искане за плащане пред обезпечаващата асоциация в получаващата държава членка. Ако
не бъде получен отговор в 90-дневен срок, изпращащите органи възобновяват незабавно производствата по събиране, които
са започнали.
3.
Когато получаващите органи са компетентни, те започват ново производство по събиране на другите вземания, когато
това е необходимо след срока, посочен в параграф 2, и незабавно уведомяват изпращащите органи.
Когато е необходимо, получаващите органи събират от обезпечаващата асоциация, с която са свързани, размера на
дължимите мита и други вземания по ставките, приложими в държавата членка, в която се намират тези органи.
4.
Веднага щом получаващите органи посочат, че са компетентни за събирането на другите вземания, изпращащите
органи възстановяват на обезпечаващата асоциация, с която са свързани, всички суми, които асоциацията е депозирала или
платила временно.
5.
Производството се прехвърля в срок от една година от датата на изтичане на валидността на карнета, освен ако
плащането е станало окончателно съгласно член 7, параграф 2 или 3 от Конвенцията АТА или член 9, параграф 1, букви
б) и в) от приложение А към Истанбулската конвенция.
Член 170
Събиране на други вземания за стоки, поставени под режим временен внос в съответствие с Конвенцията ATA
или Истанбулската конвенция
(член 226, параграф 3, буква в) от Кодекса)
В случай на събиране на други вземания за стоки, поставени под режим временен внос в съответствие с Конвенцията ATA
или Истанбулската конвенция, се прилага член 169 mutatis mutandis.
ПОДРАЗДЕЛ 2
Уведомление за митническото задължение и искане за плащане от обезпечаваща асоциация

Член 171
Искане за плащане от обезпечаваща асоциация при режима в съответствие с Конвенцията АТА и Истанбулската
конвенция
(член 98 от Кодекса)
1.
Когато митническите органи установят, че митническото задължение е възникнало за стоки под покритието на карнет
ATA, те предявяват незабавно искане до обезпечаващата асоциация. Митническото учреждение за координация, което
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предявява искането по член 86 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, същевременно изпраща до митническото
учреждение за координация, в чиято юрисдикция се намира митническото учреждение на поставяне под режим
временен внос, информационна бележка относно искането за плащане, изпратено до обезпечаващата асоциация. За тази
цел се използва формулярът, поместен в приложение 33-03.
2.
Информационната бележка се придружава от копие на отрязъка за неприключилия режим, ако митническото
учреждение за координация разполага с такъв отрязък. Информационната бележка може да се използва, когато се счита
за необходимо.
3.
Формулярът за облагане, посочен в член 86 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, може да се изпрати по-късно
от искането до обезпечаващата асоциация, но не повече от три месеца от искането и във всеки случай не повече от шест
месеца от датата, на която митническите органи започнат производството по събиране. Формулярът за облагане е поместен
в приложение 33-04.
РАЗДЕЛ 2
Възстановяване и опрощаване
Член 172
Подаване на заявление за възстановяване или опрощаване
(член 22, параграф 1 от Кодекса)
Заявления за възстановяване или опрощаване се подават от лицето, което е заплатило или е длъжно да заплати размера на
вносните или износните мита, или от всяко лице, което е негов правоприемник по отношение на правата и задълженията
му.
Член 173
Представяне на стоките като условие за възстановяване или опрощаване
(член 116, параграф 1 от Кодекса)
Възстановяването или опрощаването се извършва, при условие че стоките бъдат представени. Когато стоките не могат да
бъдат представени на митническите органи, митническият орган, компетентен за вземане на решението, разрешава възста
новяването или опрощаването само когато разполага с доказателства, че въпросните стоки са стоките, за които е поискано
възстановяване или опрощаване.
Член 174
Ограничаване на прехвърлянето на стоки
(член 116, параграф 1 от Кодекса)
Без да се засяга член 176, параграф 4 от настоящия регламент, и до вземането на решение за прилагането на възстановяване
или опрощаване, стоките, за които е поискано възстановяване или опрощаване, не се прехвърлят на място, различно от
посоченото в заявлението, освен ако заявителят уведоми предварително митническия орган, посочен в член 92, параграф 1
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, който информира митническия орган, компетентен за вземане на решението.
Член 175
Взаимопомощ между митническите органи
(член 22 и член 116, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато за целите на възстановяването или опрощаването трябва да се получи допълнителна информация от митни
ческия орган на държава членка, различна от държавата членка, в която е било съобщено за митническото задължение или
в която стоките трябва да бъдат проверени от този орган, за да се гарантира, че са изпълнени условията за възстановяване
или опрощаване, митническият орган, компетентен за вземане на решението, иска съдействие от митническия орган на
държавата членка, в която се намират стоките, като посочва естеството на информацията, която трябва да бъде събрана,
или проверките, които трябва да бъдат извършени.
Искането за информация се придружава от данните на заявлението и всички необходими документи, за да може митни
ческият орган на държавата членка, в която се намират стоките, да събере информацията или да извърши проверките,
които са поискани.
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2.
Когато митническият орган, компетентен за вземане на решението, изпраща искането по параграф 1 чрез средства,
различни от средствата за електронна обработка на данни в съответствие с член 93 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, той изпраща до митническия орган на държавата членка, в която се намират стоките, два екземпляра от
искането, изготвено в писмен вид, като използва формуляра, поместен в приложение 33-06.

3.

Митническият орган на държавата членка, в която се намират стоките, изпълнява незабавно искането по параграф 1.

Митническият орган на държавата членка, в която се намират стоките, събира информацията или извършва проверките,
които са поискани от митническия орган, компетентен за вземане на решението, в срок от 30 дни от датата на получаване
на искането. Той отразява събраните резултати в съответната част на оригинала на искането, посочено в параграф 1, и
връща този документ на митническия орган, компетентен за вземане на решението, заедно с всички документи, посочени в
параграф 1, втора алинея.

Когато митническият орган на държавата членка, в която се намират стоките, не може да събере информацията или да
извърши проверките, които са поискани, в рамките на срока, определен във втора алинея, той връща искането със
съответните обяснения в срок от 30 дни от датата на получаване на искането.

Член 176
Изпълнение на митнически формалности
(член 116, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато възстановяването или опрощаването е предмет на изпълнение на митнически формалности, титулярят на
решението за възстановяване или опрощаване информира митническото учреждение за мониторинг, че е изпълнил тези
формалности. Когато в решението се посочва, че стоките могат да бъдат изнесени или поставени под специален митнически
режим и длъжникът използва тази възможност, митническото учреждение за мониторинг е митническото учреждение, в
което стоките са поставени под този режим.

2.
Митническото учреждение за мониторинг уведомява митническия орган, компетентен за вземане на решението, за
изпълнението на митническите формалности, от които зависи възстановяването или опрощаването, чрез отговора, посочен в
член 95 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, като използва формуляра, поместен в приложение 33-07 към настоящия
регламент.

3.
Когато митническият орган, компетентен за вземане на решението, реши, че възстановяването или опрощаването е
обосновано, размерът на митото се възстановява или опрощава само след като този митнически орган получи информа
цията, посочена в параграф 2.

4.
Митническият орган, компетентен за вземане на решението, може да разреши да бъдат изпълнени митническите
формалности, от които може да зависи възстановяването или опрощаването, преди да вземе решение. Това разрешение не
засяга посоченото решение. В тези случаи са приложими параграфи 1—3 mutatis mutandis.

5.
За целите на настоящия член митническо учреждение за мониторинг означава митническото учреждение, което
гарантира, когато е необходимо, че са изпълнени формалностите или изискванията, от които зависи възстановяването
или опрощаването на размера на вносните и износни мита.

Член 177
Формалности, свързани с решението за възстановяване или опрощаване
(член 116, параграф 2 от Кодекса)
1.
Когато взема решение за възстановяване или опрощаване на вносните или износните мита, предмет на предвари
телното изпълнение на някои митнически формалности, митническият орган определя срок за изпълнение на тези
митнически формалности, който не може да надвишава 60 дни от датата на уведомлението за решението.
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2.
Неспазването на срока, посочен в параграф 1, води до загуба на правото за възстановяване или опрощаване, освен ако
засегнатото лице докаже, че е било възпрепятствано да спази срока поради непредвидени обстоятелства или непреодолима
сила.
Член 178
Части или компоненти на едно изделие
(член 116, параграф 1 от Кодекса)
Когато възстановяването или опрощаването е предмет на унищожаване, изоставяне в полза на държавата или поставяне на
стоките под специален режим или режим износ, но съответните формалности са изпълнени само за една или повече части
или компоненти на тези стоки, сумата, подлежаща на възстановяване или опрощаване, е разликата между размера на
вносните или износните мита за стоките и размера на вносните или износните мита, които биха били приложими върху
остатъка от стоките, ако те са били поставени в непроменено състояние под митнически режим, свързан с възникването на
митническо задължение, на датата на поставяне на стоките под такъв режим.
Член 179
Отпадъци и остатъци (скрап)
(член 116, параграф 1 от Кодекса)
Когато в резултат на унищожаването на стоки, разрешено от митническия орган, компетентен за вземането на такова
решение, се получат отпадъци или остатъци (скрап), тези отпадъци и остатъци (скрап) се считат за несъюзни стоки, след
като бъде взето решение, даващо право на възстановяване или опрощаване на мита.
Член 180
Износ или унищожаване без митнически надзор
(член 116, параграф 1 от Кодекса)
1.
В случаите, обхванати от член 116, параграф 1, втора алинея, член 118 или член 120 от Кодекса, когато износът
или унищожаването са извършени без митнически надзор, възстановяването или опрощаването въз основа на член 120 от
Кодекса става, при условие че:
а) заявителят представи на митническия орган, компетентен за вземане на решението, необходимите доказателства, за да се
установи дали стоките, за които се иска възстановяване или опрощаване, отговарят на едно от следните условия:
а) стоките са били изнесени от митническата територия на Съюза;
б) стоките са били унищожени под надзора на органите или лицата, оправомощени от тези органи да удостоверят това
унищожаване;
б) заявителят върне на митническия орган, компетентен за вземане на решението, документ, който удостоверява или
съдържа информация, потвърждаваща митническия статус на съюзни стоки за въпросните стоки, под покритието на
който горепосочените стоки може да са напуснали митническата територия на Съюза, или му представи доказателството,
което горепосоченият орган смята за необходимо, за да се увери, че въпросният документ не може да се използва
впоследствие във връзка с въвеждането на стоки на митническата територия на Съюза.
2.
Доказателството, с което се установява, че стоките, за които се иска възстановяване или опрощаване, са били изнесени
от митническата територия на Съюза, се състои от следните документи:
а) удостоверяване на напускането съгласно член 334 от настоящия регламент;
б) оригинал или заверено копие на митническата декларация за режима, свързан с възникването на митническото задъл
жение;
в) когато е необходимо — търговски или административни документи, съдържащи пълно описание на стоките, които са
били представени с митническата декларация за горепосочения режим или с митническата декларация за износ от
митническата територия на Съюза или с митническата декларация, изготвена за стоките в третата държава на полу
чаване.
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3.
Доказателството, с което се установява, че стоките, за които се иска възстановяване или опрощаване, са били
унищожени под надзора на органите или лицата, оправомощени да удостоверят официално това унищожаване, се
състои от един от следните документи:
а) протокол или декларация за унищожаване, съставен/а от органите, под чийто надзор са били унищожени стоките, или
заверено копие от такъв протокол или декларация;
б) сертификат, съставен от лицето, оправомощено да удостовери унищожаването, заедно с документа за неговите право
мощия.
Посочените документи трябва да съдържат пълно описание на унищожените стоки, за да се установи чрез сравняване с
данните, посочени в митническата декларация за митнически режим, свързан с възникването на митническото задължение,
и придружаващите документи, че унищожените стоки са тези, които са били поставени под горепосочения режим.
4.
Когато доказателствата, посочени в параграфи 2 и 3, са недостатъчни за митническия орган да вземе решение по
представения му случай, или когато някои доказателства не са налични, те могат да бъдат допълнени или заменени от
всякакви други документи, които горепосоченият орган сметне за необходими.
Член 181
Информация, която трябва да бъде предоставена на Комисията
(член 121, параграф 4 от Кодекса)
1.
Всяка държава членка съобщава на Комисията списък на случаите, в които е било разрешено възстановяване или
опрощаване въз основа на член 119 или член 120 от Кодекса и в които сумата, възстановена или опростена на един
длъжник във връзка с една или повече операции по внос или износ, но в резултат на една единствена грешка или особени
обстоятелства, надвишава 50 000 EUR, с изключение на случаите, посочени в член 116, параграф 3 от Кодекса.
2.
Това съобщение се изпраща през първото и третото тримесечие на всяка година във връзка с всички случаи през
предходното полугодие, в които е било решено да бъдат възстановени или опростени мита.
3.
Когато държава членка не е взела решение по случаите, посочени в параграф 1, през съответното полугодие, тя
изпраща на Комисията съобщение с вписване „Неприложимо“.
4.
Всяка държава членка държи на разположение на Комисията списък на случаите, в които е било разрешено
възстановяване или опрощаване въз основа на член 119 или член 120 от Кодекса и в които възстановената или
опростена сума е равна на или по-малка от 50 000 EUR.
5.

За всеки от случаите, посочени в настоящия член, се предоставя следната информация:

а) референтният номер на митническата декларация или на документа, с който се уведомява за задължението;
б) датата на митническата декларация или на документа, с който се уведомява за задължението;
в) видът на решението;
г) правното основание за решението;
д) сумата и валутата;
е) данните по случая (включително кратко обяснение защо митническите органи смятат, че условията за възстановяване/
опрощаване от съответното правно основание са изпълнени).
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ДЯЛ IV
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 1

Обобщена декларация за въвеждане
Член 182
Електронна система за обобщените декларации за въвеждане
(член 16 от Кодекса)
За подаване, обработка, съхранение и обмен на информация за обобщените декларации за въвеждане и за последващия
обмен на информация, предвиден в настоящата глава, се използва електронна информационно-комуникационна система,
създадена съгласно член 16, параграф 1 от Кодекса.
Чрез дерогация от първа алинея от настоящия член, до датата на подобрението на посочената в същата алинея система в
съответствие с приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, държавите членки използват разработената елек
тронна система за подаване и обмен на информация във връзка с обобщените декларации за въвеждане в съответствие с
Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за
създаване на Митнически кодекс на Общността.
Член 183
Подаване на обобщена декларация за въвеждане
(член 127, параграфи 5 и 6 от Кодекса)
1.
Данните за обобщената декларация за въвеждане могат да се предоставят чрез подаването на повече от един набор
данни.
2.
С цел подаване на обобщената декларация за въвеждане чрез подаването на повече от един набор данни, митни
ческото учреждение на първо въвеждане е митническото учреждение, което е известно на съответното лице към момента на
подаване на данните, по-специално въз основа на мястото, до което се изпращат стоките.
3.
До датите на подобрението на системата за контрол на вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение
2014/255/ЕС, параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат.
Член 184
Задължения за информиране във връзка с предоставянето на данни за обобщената декларация за въвеждане от
лица, различни от превозвача
(член 127, параграф 6 от Кодекса)
1.
В случаите, посочени в член 112, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, превозвачът и което и да е от
лицата, издаващи коносамент, посочват в частичния набор данни за обобщената декларация за въвеждане самоличността на
всяко лице, което е сключило договор за превоз с тях, издало е коносамент за същите стоки и не им предоставя
необходимите данни за обобщената декларация за въвеждане.
Когато към коносамента няма други свързани коносаменти и получателят по този коносамент не предоставя изискваните
данни на лицето, издаващо коносамента, това лице е длъжно да предостави данни за самоличността на получателя.
2.
В случаите, посочени в член 112, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, лицето, издаващо коносамент,
информира за издаването на този коносамент лицето, което е сключило договор за превоз с него, и издава коносамента на
това лице.
В случай на споразумение за съвместно товарене на стоки, лицето, издаващо коносамента, информира за неговото издаване
лицето, с което е сключило това споразумение.
3.
В случаите, посочени в член 113, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, превозвачът и което и да е от
лицата, издаващи въздушна товарителница, посочват в частичния набор данни за обобщената декларация за въвеждане
самоличността на всяко лице, което е сключило договор за превоз с тях, издало е въздушна товарителница за същите стоки
и не им предоставя необходимите данни за обобщената декларация за въвеждане.
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4.
В случаите, посочени в член 113, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, лицето, издаващо въздушна
товарителница, информира за нейното издаване лицето, което е сключило договор за превоз с него, и издава въздушната
товарителница на това лице.
В случай на споразумение за съвместно товарене на стоки, лицето, издаващо въздушната товарителница, информира за
нейното издаване лицето, с което е сключило това споразумение.
5.
В случаите, посочени в член 113, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, превозвачът посочва в
частичния набор данни за обобщената декларация за въвеждане самоличността на пощенския оператор, който не му
предоставя необходимите данни за обобщената декларация за въвеждане.
6.
До датата на въвеждане на подобрението на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за
изпълнение 2014/255/ЕС, параграфи 1—5 не се прилагат.
Член 185
Регистрация на обобщената декларация за въвеждане
(член 127, параграф 1 от Кодекса)
1.
Митническите органи регистрират обобщената декларация за въвеждане при получаването ѝ и незабавно уведомяват
лицето, което я е подало, за нейното регистриране, като му съобщават MRN на обобщената декларация за въвеждане и
датата на регистрация.
2.
Когато данните за обобщената декларация за въвеждане се предоставят чрез подаването на повече от един набор
данни, митническите органи регистрират всяко от тези подавания на данни за обобщената декларация за въвеждане при
получаването му и незабавно уведомяват лицето, което е извършило подаванията, за тяхното регистриране, като му
съобщават MRN на всяко подаване и датата на регистрация на всяко подаване.
3.
Митническите органи незабавно уведомяват превозвача за регистрацията, при условие че той е поискал да бъде
уведомен и има достъп до електронната система, посочена в член 182 от настоящия регламент, във всеки от следните
случаи:
а) когато обобщената декларация за въвеждане е подадена от лице, посочено в член 127, параграф 4, втора алинея от
Кодекса;
б) когато данните за обобщената декларация за въвеждане се представят в съответствие с член 127, параграф 6 от Кодекса.
4.
До датите на подобрението на системата за контрол на вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение
2014/255/ЕС, параграф 2 и параграф 3, буква б) не се прилагат.
Член 186
Анализ на риска
(член 127, параграф 3 и член 128 от Кодекса)
1.
Анализът на риска се извършва преди пристигане на стоките в митническото учреждение на първо въвеждане, при
условие че обобщената декларация за въвеждане е подадена в рамките на сроковете, предвидени в членове 105—109 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, освен ако е идентифициран риск или е необходимо да бъде извършен допълнителен
анализ на риска.
При контейнерни товари, които се въвеждат на митническата територия на Съюза с морски транспорт, както е посочено в
член 105, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, митническите органи завършват анализа на риска в рамките
на 24 часа от получаването на обобщената декларация за въвеждане или — в случаите, посочени в член 127, параграф 6
от Кодекса — на данните за обобщената декларация за въвеждане, подадени от превозвача.
В допълнение към първа алинея, при стоки, които се въвеждат на митническата територия на Съюза с въздушен транспорт,
анализът на риска се извършва при получаване поне на минималния набор данни за обобщената декларация за въвеждане,
посочен в член 106, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
2.
Анализът на риска завършва, когато е необходимо, след обмена на информация за риска и резултатите от анализа на
риска, посочени в член 46, параграф 5 от Кодекса.
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3.
Когато за завършването на анализа на риска се изисква допълнителна информация относно данните за обобщената
декларация за въвеждане, анализът завършва само след предоставянето на тази информация.
За тези цели митническите органи изискват информацията от лицето, което е подало обобщената декларация за въвеждане,
или, когато е приложимо, от лицето, което е подало тези данни за обобщената декларация за въвеждане. Когато това лице е
различно от превозвача, митническите органи информират превозвача, при условие че той е поискал да бъде уведомен и
има достъп до електронната система, посочена в член 182 от настоящия регламент.
4.
Когато при стоки, които се въвеждат на митническата територия на Съюза с въздушен транспорт, митническите
органи имат разумни основания да подозират, че пратката би могла да представлява сериозна заплаха за сигурността на
въздухоплаването, те уведомяват лицето, което е подало обобщената декларация за въвеждане, или, когато е приложимо,
лицето, което е подало данните за обобщената декларация за въвеждане, а когато това лице е различно от превозвача —
уведомяват превозвача, при условие че той има достъп до електронната система, посочена в член 182 от настоящия
регламент, че пратката трябва да бъде проверена като високорисков товар и поща в съответствие с точка 6.7.3 от
приложението към Решение C(2010) 774 на Комисията от 13 април 2010 г. за установяване на подробни мерки за
прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването, съдържащо информация съгласно член 18,
буква а) от Регламент (ЕО) № 300/2008, преди да бъде натоварена на борда на въздухоплавателно средство към митни
ческата територия на Съюза. След уведомлението посоченото лице информира митническите органи дали пратката вече е
била проверена или е проверена в съответствие с горепосочените изисквания и предоставя цялата съответна информация по
тази проверка. Анализът на риска завършва само след предоставянето на тази информация.
5.
Когато при контейнерни товари, които се въвеждат на митническата територия на Съюза с морски транспорт, както е
посочено в член 105, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, или при стоки, които се въвеждат на митническата
територия на Съюза с въздушен транспорт, анализът на риска дава разумни основания на митническите органи да считат,
че въвеждането на стоките на митническата територия на Съюза би представлявало толкова сериозна заплаха за сигурността
и безопасността, че се налагат незабавни действия, митническите органи уведомяват лицето, което е подало обобщената
декларация за въвеждане, или, когато е приложимо, лицето, което е подало данните за обобщената декларация за
въвеждане, а когато това лице е различно от превозвача — уведомяват превозвача, при условие че той има достъп до
електронната система, посочена в член 182 от настоящия регламент, че стоките не може да се товарят. Посоченото
уведомление се извършва и посочената информация се предоставя незабавно след откриването на съответния риск, а
при контейнерни товари, които се въвеждат на митническата територия на Съюза с морски транспорт, както е
посочено в член 105, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 — в рамките на срока, определен в параграф
1, втора алинея.
6.
Когато дадена пратка е идентифицирана като представляваща заплаха от такова естество, че се налагат незабавни
действия при пристигането ѝ, митническото учреждение на първо въвеждане предприема тези действия при пристигането
на стоките.
7.
Когато бъде идентифициран риск, който не представлява толкова сериозна заплаха за сигурността и безопасността, че
да се налагат незабавни действия, митническото учреждение на първо въвеждане предава резултатите от анализа на риска,
включително, когато е необходимо, информация за най-подходящото място, където да се извършат действията за контрол,
и данните от обобщената декларация за въвеждане на всички митнически учреждения, потенциално засегнати от
движението на стоките.
8.
Когато на митническата територия на Съюза се въвеждат стоки, за които има освобождаване от задължението за
подаване на обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 104, параграф 1, букви в)—к), м) и н) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446 и член 104, параграф 2, първа алинея от същия регламент, анализът на риска се извършва при
представяне на стоките, въз основа на декларацията за временно складиране или митническата декларация за тези стоки,
когато декларациите са на разположение.
9.
Стоки, представени пред митницата, могат да бъдат вдигнати за митнически режим или реекспортирани веднага след
извършването на анализ на риска и след като резултатите от този анализ и предприетите при необходимост мерки
позволяват такова вдигане.
10.
Анализ на риска се извършва също и ако данните в обобщената декларация за въвеждане са поправени в съот
ветствие с член 129 от Кодекса. В този случай анализът на риска завършва незабавно след получаването на данните, освен
ако е идентифициран риск или е необходимо да бъде извършен допълнителен анализ на риска.
Член 187
Анализ на риска
(член 126 от Кодекса)
1.
До датата на въвеждане на подобрението на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за
изпълнение 2014/255/ЕС, член 186, параграфи 1—8 не се прилагат.
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2.
Анализът на риска се извършва преди пристигане на стоките в митническото учреждение на първо въвеждане, при
условие че обобщената декларация за въвеждане е подадена в рамките на сроковете, предвидени в членове 105—109 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, освен ако е идентифициран риск.
3.
При контейнерни товари, които се въвеждат на митническата територия на Съюза с морски транспорт, както е
посочено в член 105, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, митническите органи завършват анализа на риска в
рамките на 24 часа от получаването на обобщената декларация за въвеждане. Когато този анализ дава разумни основания
на митническите органи да считат, че въвеждането на стоките на митническата територия на Съюза би представлявало
толкова сериозна заплаха за сигурността и безопасността, че се налагат незабавни действия, митническите органи
уведомяват лицето, което е подало обобщената декларация за въвеждане, а когато това лице е различно от превозвача
— уведомяват превозвача, при условие че той има достъп до електронната система, посочена в член 182 от настоящия
регламент, че стоките не може да се товарят. Посоченото уведомление се извършва и посочената информация се предоставя
незабавно след откриването на съответния риск и в рамките на 24 часа от получаването на обобщената декларация за
въвеждане.
4.
Когато плавателен съд или въздухоплавателно средство посещават повече от едно пристанище или летище на митни
ческата територия на Съюза, при условие че се движат между тези пристанища/летища, без да посещават друго пристанище
или летище извън митническата територия на Съюза, се прилага следното:
а) за всички стоки, превозвани от въпросния плавателен съд или въздухоплавателно средство, се подава обобщена
декларация за въвеждане в първото пристанище или летище на Съюза. Митническите органи във въпросното
пристанище или летище на въвеждане извършват анализ на риска за целите на сигурността и безопасността по
отношение на всички стоки, превозвани от съответния плавателен съд или въздухоплавателно средство. Допълнителни
анализи на риска по отношение на тези стоки могат да се извършват в пристанището или летището, където се
разтоварват стоките;
б) в случай че пратките бъдат идентифицирани като представляващи толкова сериозна заплаха, че се налага незабавна
намеса, митническото учреждение в първото пристанище или летище на въвеждане в Съюза предприема действия за
забрана и във всички случаи предава резултатите от анализа на риска на следващите пристанища или летища, и
в) в следващите пристанища или летища на митническата територия на Съюза се прилага член 145 от Кодекса по
отношение на стоките, представени пред митницата в това пристанище или летище.
5.
Когато на митническата територия на Съюза се въвеждат стоки, за които има освобождаване от задължението за
подаване на обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 104, параграф 1, букви в)—к), м) и н) и член 104,
параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, анализът на риска се извършва при представяне на стоките, въз
основа на декларацията за временно складиране или митническата декларация за тези стоки, когато декларациите са на
разположение.
Член 188
Поправка на обобщената декларация за въвеждане
(член 129, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато данните в обобщената декларация за въвеждане са подадени от различни лица, на всяко лице може да се
разреши да поправя само данните, които то е подало.
2.
Митническите органи уведомяват незабавно лицето, подало поправки на данните в обобщената декларация за
въвеждане, за решението си да регистрират или отхвърлят поправките.
Когато поправките на данните в обобщената декларация за въвеждане са подадени от лице, различно от превозвача,
митническите органи уведомяват също и превозвача, при условие че той е поискал да бъде уведомен и има достъп до
електронната система, посочена в член 182 от настоящия регламент.
3.
До датите на подобрението на системата за контрол на вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение
2014/255/ЕС, параграф 1 от настоящия член не се прилага.
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ГЛАВА 2

Пристигане на стоките
РАЗДЕЛ 1
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СЪЮЗА
Член 189
Пренасочване на морски плавателен съд или въздухоплавателно средство
(член 133 от Кодекса)
1.
Когато морски плавателен съд или въздухоплавателно средство, навлизащ/о в митническата територия на Съюза, бъде
пренасочен/о и се очаква да пристигне първо в митническо учреждение в държава членка, която не е била посочена в
обобщената декларация за въвеждане като държава по маршрута, операторът на съответното транспортно средство
информира за това пренасочване митническото учреждение, посочено в обобщената декларация за въвеждане като
митническо учреждение на първо въвеждане.
Първа алинея не се прилага, когато стоките са въведени на митническата територия на Съюза под режим транзит в
съответствие с член 141 от Кодекса.
2.
След като бъде информирано съгласно параграф 1, митническото учреждение, посочено в обобщената декларация за
въвеждане като митническо учреждение на първо въвеждане, незабавно уведомява митническото учреждение, което според
получената информация е митническо учреждение на първо въвеждане, за пренасочването. То гарантира, че съответните
данни на обобщената декларация за въвеждане и резултатите от анализа на риска са на разположение на митническото
учреждение на първо въвеждане.
РАЗДЕЛ 2
Представяне, разтоварване и проверка на стоки
Член 190
Представяне на стоки пред митницата
(член 139 от Кодекса)
За целите на представяне на стоки пред митницата митническите органи могат да приемат използването на пристанищни
или летищни системи или други налични методи за предоставяне на информация.
Раздел 3
Временно складиране на стоки
Член 191
Процедура на консултация между митническите органи преди разрешаване на съоръжения за временно
складиране
(член 22 от Кодекса)
1.
Преди вземането на решение за разрешаване на управлението на съоръжения за временно складиране, включващо
повече от една държава членка, се прилага процедурата на консултация, посочена в член 14 от настоящия регламент, в
съответствие с параграфи 2 и 3 от настоящия член, освен ако митническият орган, компетентен за вземане на решението, е
на мнение, че условията за предоставяне на такова разрешение не са изпълнени.
Преди да издаде разрешение, митническият орган, компетентен за вземане на решението, получава съгласието на митни
ческите органи, от които е поискана консултация.
2.
В срок не по-дълъг от 30 дни след датата на приемане на заявлението митническият орган, компетентен за вземане на
решението, съобщава заявлението и проекта на разрешението на митническите органи, от които е поискана консултация.
3.
Митническите органи, от които е поискана консултация, представят своите възражения или изразяват съгласието си в
рамките на 30 дни след датата, на която са били информирани за проекта на разрешението. Възраженията трябва да бъдат
надлежно обосновани.
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Когато в посочения срок са представени възражения и в рамките на 60 дни след датата на информиране за проекта на
разрешението не е постигнато съгласие между органите, от които е поискана консултация, и органите, които са поискали
консултация, разрешение се дава само за частта от заявлението, по която не са повдигнати възражения.
Ако митническите органи, от които е поискана консултация, не съобщят никакви възражения в рамките на срока, се счита,
че са дали съгласие.
Член 192
Декларация за временно складиране
Когато в съответствие с член 171 от Кодекса е подадена митническа декларация преди очакваното представяне на стоки
пред митницата, митническите органи могат да считат тази декларация за декларация за временно складиране.
Член 193
Движение на стоки на временно складиране
(член 148, параграф 5 от Кодекса)
1.
Когато движението се извършва между съоръжения за временно складиране под отговорността на различни
митнически органи, титулярят на разрешението за управление на съоръженията за временно складиране, от които се
придвижват стоките, уведомява:
а) митническия орган, отговорен за надзора на съоръжението за временно складиране, от което се придвижват стоките, за
планираното движение по начина, посочен в разрешението, а при пристигането на стоките в съоръженията за временно
складиране по местоназначение — за завършването на движението по начина, посочен в разрешението;
б) титуляря на разрешението за съоръженията, до които се придвижват стоките — че стоките са изпратени.
2.
Когато движението се извършва между съоръжения за временно складиране под отговорността на различни
митнически органи, титулярят на разрешението за съоръженията за временно складиране, до които се придвижват стоките:
а) уведомява митническите органи, отговорни за тези съоръжения, за пристигането на стоките, и
б) при пристигането на стоките в съоръженията за временно складиране по местоназначение уведомява титуляря на
разрешението за съоръженията за временно складиране на заминаване.
3.
Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, включва референция към съответната декларация за временно скла
диране и към крайната дата на временното складиране.
4.
Когато се извършва движение на стоки, които са на временно складиране, стоките остават под отговорността на
титуляря на разрешението за управление на съоръженията за временно складиране, от които се придвижват стоките, докато
бъдат вписани в отчетността на титуляря на разрешението за съоръженията за временно складиране, до които се
придвижват стоките, освен ако в разрешението е предвидено друго.
ДЯЛ V
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА МИТНИЧЕСКИЯ СТАТУС, ПОСТАВЯНЕТО НА СТОКИ ПОД МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ, ПРОВЕРКАТА,
ВДИГАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО СЪС СТОКИ
ГЛАВА 1

Митнически статус на стоките
Член 194
Електронна система за доказателството за митническия статус на съюзни стоки
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
За обмена и съхранението на информация във връзка с доказателствата за митническия статус на съюзни стоки, предвидени
в член 199, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент, се използва електронна система, създадена съгласно член 16,
параграф 1 от Кодекса. За обмен на информация във връзка с доказателството за митническия статус на съюзни стоки се
използва хармонизиран на равнището на ЕС интерфейс за търговци, разработен по взаимно съгласие на Комисията и
държавите членки.
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Първата алинея от настоящия член се прилага от датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“,
посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС.
Раздел 1
Редовна корабна линия
Член 195
Консултация с държавите членки, обслужвани от редовната корабна линия
(член 22 от Кодекса)
Преди да предостави разрешение по член 120 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, след като е проверил дали са
изпълнени предвидените в член 120, параграф 2 от посочения делегиран регламент условия за предоставяне на такова
разрешение, за целите на член 119, параграф 2, буква б) от посочения делегиран регламент компетентният за вземане на
решение митнически орган се консултира с митническите органи на държавите членки, обслужвани от редовната корабна
линия, както и с митническите органи на всички други държави членки, за които заявителят декларира, че планира
бъдещи редовни корабни линии, дали е изпълнено условието по член 120, параграф 2, буква б) от посочения делегиран
регламент.
Консултацията се провежда в срок от 15 дни от датата, на която компетентният за вземане на решение митнически орган е
съобщил условията и критериите, които трябва да бъдат проверени от митническите органи, участващи в консултацията.
Член 196
Регистрация на плавателни съдове и пристанища
(член 22 от Кодекса)
Чрез дерогация от срока, предвиден в първия параграф от член 10 от настоящия регламент, всеки митнически орган
оповестява информацията, която му е съобщена в съответствие с член 121, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, чрез системата, упомената в член 10, в срок от един работен ден от съобщаването на тази информация.
До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение
2014/255/ЕС, информацията, предвидена в първата алинея, се оповестява чрез електронната информационна и комуни
кационна система за редовните корабни линии.
Тази информация трябва да бъде достъпна за митническите органи, които имат отношение към разрешената редовна
корабна линия.
Член 197
Непредвидени обстоятелства по време на превоз с редовни корабни линии
(член 155, параграф 2 от Кодекса)
Когато плавателен съд, регистриран да обслужва редовна корабна линия, поради непредвидени обстоятелства претоварва
стоки в морето, прави посещение или натоварва или разтоварва стоки в пристанище извън митническата територия на
Съюза, в пристанище, което не е част от редовната корабна линия, или в свободна зона в съюзно пристанище, корабоп
лавателното дружество незабавно информира митническите органи на следващите съюзни пристанища на посещение,
включително пристанищата по планирания маршрут на плавателния съд.
Датата, на която плавателният съд възобновява операциите си по редовната корабна линия, се съобщава предварително на
тези митнически органи.
Член 198
Проверка на условията за редовни корабни линии
(член 153 от Кодекса)
1.
Митническите органи на държавите членки имат право да изискат от корабоплавателното дружество доказателство,
че разпоредбите на член 120, параграф 2, букви в) и г) и параграф 3, на член 121, параграфи 1 и 3 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446 и на член 197 от настоящия регламент са спазени.
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2.
Когато митнически орган констатира, че корабоплавателното дружество не е спазило посочените в параграф 1
разпоредби, той незабавно информира чрез системата, посочена в член 10 от настоящия регламент, митническите
органи на другите държави членки, обслужвани от редовната корабна линия. Тези органи вземат необходимите мерки.
До въвеждането на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение
2014/255/ЕС, вместо посочената в член 10 от настоящия регламент система се използва електронната информационна
и комуникационна система за редовните корабни линии.
Раздел 2
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки
Подраздел 1
Общи разпоредби

Член 199
Средства за доказване на митническия статус на съюзни стоки
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
1.
За да се докаже, че стоките имат митнически статус на съюзни стоки, според конкретния случай се използва едно от
следните средства:
а) данните от декларацията за транзит на стоки, поставени под режим вътрешен транзит. В този случай член 119, параграф
3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 не се прилага;
б) данните от документ T2L или документ T2LF, посочени в член 205 от настоящия регламент;
в) митническият манифест за стоките, посочен в член 206 от настоящия регламент;
г) фактурата или транспортният документ, посочени в член 211 от настоящия регламент;
д) риболовният дневник, декларацията за разтоварване, декларацията за трансбордиране и данните от системата за
наблюдение на корабите (според конкретния случай), които документи са посочени в член 213 от настоящия регламент;
е) доказателствените средства, посочени в членове 207—210 от настоящия регламент;
ж) данните от акцизната декларация, посочена в член 34 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета (1);
з) етикетът, посочен в член 290 от настоящия регламент.
2.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен
статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, доказателството за митническия статус на
съюзни стоки може да се представя под формата на манифест на корабоплавателното дружество за съответните стоки.
3.
Чрез дерогация от параграф 1, буква г) от настоящия член, до датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство
за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, доказателството за митническия
статус на съюзни стоки за стоки, чиято стойност надвишава 15 000 EUR, може да се представя под формата на фактура
или транспортен документ.
4.
Когато доказателственото средство, посочено в параграф 1, се използва за стоки, които имат митнически статус на
съюзни стоки, но опаковките им нямат митнически статус на съюзни стоки, това доказателствено средство трябва да
включва следното обозначение:
„опаковка N — [код 98200]“
(1) Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива
92/12/ЕИО (OB L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).
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5.
Когато доказателственото средство, посочено в параграф 1, букви б), в) и г), е издадено впоследствие, то трябва да
включва следното обозначение:
„Издадено впоследствие — [код 98201]“
6.
Доказателствените средства, посочени в параграф 1, не се използват за стоки, за които митническите формалности по
износа са изпълнени, както и за стоки, които са поставени под режим пасивно усъвършенстване.
Член 200
Заверка, регистрация и използване на някои средства за доказване на митническия статус на съюзни стоки
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
1.
Компетентното митническо учреждение заверява и регистрира посочените в член 199, параграф 1, букви б) и в) от
настоящия регламент средства за доказване на митническия статус на съюзни стоки, с изключение на случаите, предвидени
в член 128, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, и съобщава основните референтни номера на тези
средства на съответното лице.
2.
По искане на съответното лице компетентното митническо учреждение му предоставя документ, потвърждаващ
регистрацията на посочените в параграф 1 доказателствени средства. За целта се използва формулярът, поместен в
приложение 51-01.
3.
Доказателствените средства, посочени в параграф 1, се представят на компетентното митническо учреждение, където
стоките са представени след повторно въвеждане на митническата територия на Съюза, като се указват техните основни
референтни номера.
4.
Компетентното митническо учреждение следи използването на доказателствените средства, посочени в параграф 1, с
цел да гарантира по-специално, че те не се използват за стоки, различни от стоките, за които са издадени.
Член 201
Заверка на фактура
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за
изпълнение 2014/255/ЕС, ако общата стойност на съюзните стоки надвишава 15 000 EUR, посочените в член 199,
параграф 3 от настоящия регламент фактура или транспортен документ, надлежно попълнени и подписани от съответното
лице, се заверяват от компетентното митническо учреждение.
Член 202
Заверка на документ T2L или документ T2LF
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за
изпълнение 2014/255/ЕС, ако държавите членки са предвидили, че може да се използват средства, различни от средствата
за електронна обработка на данни, компетентното митническо учреждение заверява документ T2L или документ T2LF и —
при необходимост — използваните допълнителни формуляри или товарни списъци.
Член 203
Заверка на манифест на корабоплавателно дружество
(член 153, параграф 2 от Кодекса
До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за
изпълнение 2014/255/ЕС, по искане на корабоплавателното дружество надлежно попълненият и подписан от него
манифест се заверява от компетентното митническо учреждение.
Член 204
Разрешение за изготвяне на манифест на датата след отплаването
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за
изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи може да разрешат посоченият в член 199, параграф 2 манифест, който
служи за доказване на митническия статус на съюзни стоки, да е изготвен най-късно на датата след отплаването на
плавателния съд. Във всички случаи обаче манифестът трябва да е изготвен преди пристигането на плавателния съд в
пристанището по местоназначение.
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Член 205
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки под формата на данни от документ T2L или документ
T2LF
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
1.
Ако за доказване на митническия статус на съюзни стоки е посочен основният референтен номер (MRN), данните от
документ T2L или документ T2LF, служещи като основа за MRN, може да се използват само за първото представяне на
стоките.
Ако при първото представяне на стоките документ T2L или документ T2LF се използва само за част от стоките, за
останалата част от стоките се изготвя ново доказателство в съответствие с член 200 от настоящия регламент и член
123 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
2.
Пътниците, които не са икономически оператори, подават искания за заверка на документ T2L или T2LF, като
използват формуляра, поместен в приложение 51-01.
Член 206
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки под формата на митнически манифест за стоките
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
1.

За всеки митнически манифест за стоки се определя един основен референтен номер (MRN).

За такъв манифест може да се определи MRN само ако манифестът обхваща стоки, които имат митнически статус на
съюзни стоки и са натоварени на плавателния съд в съюзно пристанище.
2.
Митническите органи имат право да разрешат за подаване на искане за заверка и регистрация на митнически
манифест за стоките и за представянето му пред компетентното митническо учреждение да се използват търговски,
пристанищни или транспортни информационни системи, при условие че въпросните системи съдържат цялата информация,
която се изисква за този манифест.
Член 207
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки в карнет ТИР, карнет АТА или формуляр 302
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
1.
Съгласно член 127 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 в карнет ТИР, карнет АТА и във формуляр 302
съюзните стоки се обозначават с код T2L или T2LF. Преди да подаде съответните документи до отправното митническо
учреждение с цел да бъде удостоверена тяхната автентичност, титулярят на режима може да впише подходящия за
конкретния случай код и да се подпише в рубриката, предвидена за описанието на стоките. Автентичността на съответния
код T2L или T2LF се удостоверява с печата на отправното митническо учреждение и подписа на отговорния служител.
Когато се подава електронен формуляр 302, титулярят на режима може да впише един от тези кодове в данните от
формуляр 302. В такъв случай автентичността се удостоверява от отправното митническо учреждение в електронна форма.
2.
Когато карнет ТИР, карнет АТА или формуляр 302 обхваща както съюзни, така и несъюзни стоки, стоките се
изброяват поотделно, а съответният код T2L или T2LF се вписва така, че ясно да се отнася само за съюзните стоки.
Член 208
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки за моторни превозни средства
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
1.
При моторни превозни средства, регистрирани в държава членка, които са временно изведени от митническата
територия на Съюза и са повторно въведени на нея, митническият статус на съюзни стоки се счита за доказан, ако те
се съпровождат от регистрационните си номера и документи и регистрационните данни в тези номера и документи указват
регистрацията по недвусмислен начин.
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2.
Когато митническият статус на съюзни стоки не може да се счита за доказан в съответствие с параграф 1, доказател
ството за митническия статус на съюзни стоки се предоставя чрез някое от другите средства, изброени в член 199 от
настоящия регламент.

Член 209
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки за опаковки
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
1.
Когато опаковки, палети и друго подобно оборудване (с изключение на контейнери), които принадлежат на лице,
установено на митническата територия на Съюза, се използват за превоз на стоки, които са временно изведени от
митническата територия на Съюза и са повторно въведени на нея, митническият статус на съюзни стоки се счита за
доказан, ако опаковките, палетите и другото подобно оборудване може да бъдат идентифицирани като принадлежащи на
това лице, декларирани са като имащи митнически статус на съюзни стоки и не е налице съмнение за верността на
декларацията.

2.
Когато митническият статус на съюзни стоки не може да се счита за доказан в съответствие с параграф 1, доказател
ството за митническия статус на съюзни стоки се предоставя чрез някое от другите средства, изброени в член 199 от
настоящия регламент.

Член 210
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки за стоки в багаж на пътник
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
Когато стоки в багаж на пътник, които не са предназначени за търговски цели, са временно изведени от митническата
територия на Съюза и са повторно въведени на нея, митническият статус на съюзни стоки се счита за доказан, ако
пътникът декларира, че те имат митнически статус на съюзни стоки и не е налице съмнение за верността на декларацията.

Член 211
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки за стоки, чиято стойност не надвишава 15 000 EUR
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
Когато стойността на стоки с митнически статус на съюзни стоки не надвишава 15 000 EUR, митническият статус на
съюзни стоки може да се докаже, като се представи фактура или транспортен документ за тези стоки, при условие че
фактурата или транспортният документ се отнася само за стоки с митнически статус на съюзни стоки.

Член 212
Проверка на доказателствените средства и административно съдействие
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
Митническите органи на държавите членки си съдействат при проверката на автентичността и точността на доказател
ствените средства, посочени в член 199 от настоящия регламент, както и при проверката на това дали информацията и
документите, представени в съответствие с разпоредбите на настоящия дял и членове 123—133 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/2446, са верни и дали процедурите, използвани за доказване на митническия статус на съюзни стоки, са
приложени правилно.
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ПОДРАЗДЕЛ 2
Специални разпоредби относно продуктите от морски риболов и стоките, получени от
такива продукти

Член 213
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки за продуктите от морски риболов и стоките, получени
от такива продукти
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
Когато продуктите и стоките, посочени в член 119, параграф 1, букви г) и д) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, се
въвеждат на митническата територия на Съюза в съответствие с член 129 от посочения делегиран регламент, митническият
статус на съюзни стоки се доказва, като според конкретния случай се представят риболовен дневник, декларация за
разтоварване, декларация за трансбордиране и данни от системата за наблюдение на корабите, както се изисква
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (1).

При все това, митническото учреждение, отговарящо за съюзното пристанище на разтоварване, до което продуктите и
стоките са директно транспортирани от съюзния риболовен плавателен съд, който ги е уловил и — в съответните случаи
— ги е преработил, може да счита митническия статус на съюзни стоки за доказан в следните случаи:

а) когато не е налице съмнение относно статуса на тези продукти и/или стоки;

б) когато общата дължина на риболовния плавателен съд е по-малка от 10 метра.

Член 214
Продукти от морски риболов и стоки, получени от такива продукти, които продукти и стоки са претоварени
или транспортирани през държава или територия, която не е част от митническата територия на Съюза
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
1.
В случаите, когато преди да пристигнат на митническата територия на Съюза, продуктите и стоките, посочени в член
119, параграф 1, букви г) и д) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, са претоварени и транспортирани през държава
или територия, която не е част от митническата територия на Съюза, при въвеждането на тези продукти и стоки на
митническата територия на Съюза се представя удостоверение от митническите органи на дадената държава за това, че
докато са се намирали в нея, продуктите и стоките са били под митнически надзор и не са преминали през никакви
операции, различни от операциите, необходими за тяхното съхранение.

2.
Удостоверението за продуктите и стоките, претоварени и транспортирани през трета държава, се представя под
формата на разпечатка от риболовния дневник, посочен в член 133 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, придружена
от разпечатка от декларацията за трансбордиране (според конкретния случай).

Член 215
Доказателство за митническия статус на съюзни стоки за продуктите от морски риболов и другите продукти,
извлечени или уловени на митническата територия на Съюза от плавателни съдове, плаващи под знамето на
трета държава
(член 153, параграф 2 от Кодекса)
Доказателството за митническия статус на съюзни стоки за продуктите от морски риболов и другите продукти, извлечени
или уловени на митническата територия на Съюза от плавателни съдове, плаващи под знамето на трета държава, се
предоставя чрез риболовния дневник или други средства, посочени в член 199 от настоящия регламент.
(1) Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на
спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО)
№ 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО)
№ 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
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ГЛАВА 2

Поставяне на стоките под митнически режим
Раздел 1
Общи разпоредби
Член 216
Електронна система във връзка с поставянето на стоките под митнически режим
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
За обработка и обмен на информация във връзка с поставянето на стоките под митнически режим се използват електронни
системи, създадени съгласно член 16, параграф 1 от Кодекса.
Първата алинея от настоящия член се прилага от датите съответно на подобрението на националните системи във връзка с
вноса, на въвеждането на системата „МКС: специални режими“ и на въвеждането на системата „МКС: автоматизирана
система за износ“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС.
Член 217
Издаване на квитанция при устни декларации
(член 158, параграф 2 от Кодекса)
Когато митническата декларация за стоки, които подлежат на облагане с вносни или износни мита или други такси, е
направена в устна форма в съответствие с член 135 или член 137 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, митническите
органи издават квитанция на съответното лице срещу заплащане на сумата, дължима за въпросните мита или такси.
Квитанцията трябва да съдържа минимум следната информация:
а) описание на стоките, което е достатъчно точно, за да позволи идентифицирането им;
б) стойността по фактура или — ако тя не е налице — количеството на стоките;
в) размера на събраните мита и други такси;
г) датата, на която е издадена;
д) наименованието на органа, който я е издал.
Член 218
Митнически формалности, които се считат за изпълнени посредством действие, посочено в член 141, параграф
1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446
(член 6, параграф 3, буква а) и член 158, параграф 2 от Кодекса)
За целите на членове 138, 139 и 140 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за изпълнени посредством действие,
посочено в член 141, параграф 1 от същия делегиран регламент, се считат следните митнически формалности:
а) превозването на стоките в съответствие с член 135 от Кодекса и представянето на стоките пред митницата в съответствие
с член 139 от Кодекса;
б) представянето на стоките пред митницата в съответствие с член 267 от Кодекса;
в) приемането на митническата декларация от митническите органи в съответствие с член 172 от Кодекса;
г) вдигането на стоките от митническите органи в съответствие с член 194 от Кодекса.
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Член 219
Случаи, в които не се счита, че посредством действие, посочено в член 141 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, е подадена митническа декларация
(член 6, параграф 3, буква а) и член 158, параграф 2 от Кодекса)
Когато при проверка се установи, че е изпълнено действие, посочено в член 141 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446,
но въведените или изведените стоки не са сред стоките, посочени в членове 138, 139 и 140 от същия делегиран регламент,
се счита, че за въпросните стоки не е подадена митническа декларация.
Член 220
Стоки в пощенска пратка
(членове 172 и 188 от Кодекса)
1.
Митническата декларация за стоките, посочени в член 141, параграфи 2, 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, се счита за приета и стоките се считат за вдигнати в следните моменти:
а) ако митническата декларация се отнася за допускане за свободно обращение — в момента на доставяне на стоките на
получателя;
б) ако митническата декларация се отнася за износ или реекспорт — в момента на извеждане на стоките от митническата
територия на Съюза.
2.
Когато митническата декларация се отнася за допускане за свободно обращение и не е било възможно стоките,
посочени в член 141, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, да се доставят на получателя, се счита, че
митническата декларация не е подадена.
Стоките, които не са доставени на получателя, се считат за поставени на временно складиране, докато бъдат унищожени,
реекспортирани или с тях бъде разпоредено по друг начин в съответствие с член 198 от Кодекса.
Член 221
Митническо учреждение, компетентно за поставяне на стоките под митнически режим
(член 159 от Кодекса)
1.
За целите на предвиденото в член 182, параграф 3 от Кодекса освобождаване от задължението за представяне на
стоките надзорното митническо учреждение, посочено в член 182, параграф 3, втора алинея, буква в) от Кодекса, е
митническото учреждение, компетентно за поставяне на стоките под митнически режим, посочено в член 159, параграф
3 от Кодекса.
2.

Компетентни за поставяне на стоките под режим износ са следните митнически учреждения:

а) митническото учреждение, отговарящо за мястото, където е установен износителят;
б) митническото учреждение, компетентно за мястото, където стоките се опаковат или натоварват за износ;
в) друго митническо учреждение в съответната държава членка, което поради административни причини е компетентно за
въпросната операция.
Когато стойността на стоките не надвишава 3 000 EUR на пратка и декларатор и стоките не са обект на забрани или
ограничения, освен митническите учреждения, посочени в първата алинея, компетентно за поставяне на стоките под режим
износ е и митническото учреждение, компетентно по отношение на мястото, където стоките напускат митническата
територия на Съюза.
Когато е налице подизпълнение, освен митническите учреждения, посочени в първата и втората алинея, компетентно за
поставяне на стоките под режим износ е и митническото учреждение, отговарящо за мястото, където е установен подизпъл
нителят.
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Когато това е обосновано от обстоятелствата по конкретния случай, компетентно за поставяне на стоките под режим износ
може да бъде и друго митническо учреждение, което е по-подходящо за представяне на стоките пред митницата.
3.
Устните митнически декларации за износ и реекспорт се правят в митническото учреждение, компетентно за мястото
на напускане на стоките.
Член 222
Стокови позиции
(член 162 от Кодекса)
1.
Когато една митническа декларация обхваща две или повече стокови позиции, данните, посочени в нея за всяка
стокова позиция, се считат за съставляващи отделна митническа декларация.
2.
С изключение на случаите, когато конкретни стоки, съдържащи се в една пратка, са обект на различни мерки, за
целите на параграф 1 се счита, че стоките, съдържащи се в една пратка, съставляват една стокова позиция, когато е
изпълнено едно от следните условия:
а) те се класират в една тарифна подпозиция;
б) те са предмет на заявление за опростяване в съответствие с член 177 от Кодекса.
Раздел 2
Опростени митнически декларации
Член 223
Управление на тарифна квота при опростени митнически декларации
(член 166 от Кодекса)
1.
1. Когато опростена декларация се подава за допускане за свободно обращение на стоки — обект на тарифна квота,
която се управлява по хронологичен ред на датите на приемане на митническите декларации, деклараторът има право да
поиска да му бъде предоставена тарифна квота само ако в опростената декларация или в допълнителна декларация се
съдържат необходимите данни.
2.
2. Когато искането за предоставяне на тарифна квота, която се управлява по хронологичен ред на датите на приемане
на митническите декларации, е отправено чрез допълнителна декларация, то не може да се обработва, преди да е подадена
допълнителната декларация.
3.

При разпределяне на тарифната квота се взема предвид датата на приемане на опростената декларация.
Член 224
Документи, придружаващи опростените декларации
(член 166 от Кодекса)

Когато стоките са поставени под митнически режим въз основа на опростена декларация, преди тяхното вдигане на
митническите органи се представят придружаващите документи, посочени в член 163, параграф 2 от Кодекса.
Член 225
Допълнителна декларация
(член 167, параграф 4 от Кодекса)
При вписване в отчетността на декларатора в съответствие с член 182 от Кодекса, когато допълнителната декларация има
общ, периодичен или рекапитулативен характер и на икономическия оператор е разрешено да изчислява размера на
дължимите вносни и износни мита посредством самооценка, титулярят на разрешението подава допълнителната декларация
или митническите органи може да разрешат допълнителните декларации да са на разположение чрез пряк електронен
достъп до системата на титуляря на разрешението.
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Раздел 3
Разпоредби, които се прилагат за всички митнически декларации
Член 226
Основен референтен номер (MRN)
(член 172 от Кодекса)
С изключение на случаите, когато митническата декларация се прави в устна форма или чрез действие, което се счита за
митническо деклариране, или когато митническата декларация е под формата на вписване в отчетността на декларатора в
съответствие с член 182 от Кодекса, митническите органи уведомяват декларатора за приемането на митническата декла
рация, предоставят му нейния основен референтен номер (MRN) и му съобщават датата на приемането ѝ.

Настоящият член не се прилага до датите съответно на въвеждането на автоматизираната система за износ и новата
компютризирана система за транзита и подобрението на националните системи във връзка с вноса, посочени в прило
жението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС.

Член 227
Митническа декларация, подадена преди представянето на стоките
Когато митническата декларация се подава в съответствие с член 171 от Кодекса, митническите органи обработват предос
тавените данни преди представянето на стоките, по-специално за целите на анализа на риска.

Раздел 4
Други опростявания
Подраздел 1
Стоки, класирани в различни тарифни подпозиции

Член 228
Стоки, класирани в различни тарифни подпозиции и декларирани под една подпозиция
(член 177, параграф 1 от Кодекса)
1.
За целите на член 177 от Кодекса, когато стоките в една пратка са включени в тарифни подпозиции, които подлежат
на облагане със специфично мито, изразявано въз основа на една и съща мерна единица, митото, което се начислява върху
цялата пратка, се основава на тарифната подпозиция, която подлежи на облагане с най-високото специфично мито.

2.
За целите на член 177 от Кодекса, когато стоките в една пратка са включени в тарифни подпозиции, които подлежат
на облагане със специфично мито, изразявано въз основа на различни мерни единици, за всички стоки в пратката, за които
специфичното мито се изразява въз основа на една мерна единица, се прилага най-високото специфично мито за дадената
мерна единица, като то се преобразува в адвалорно мито за всеки вид от тези стоки.

Митото, което се начислява върху цялата пратка, се основава на тарифната подпозиция, която подлежи на облагане с найвисоката ставка на адвалорното мито, получено при преобразуването съгласно първата алинея.

3.
За целите на член 177 от Кодекса, когато стоките в една пратка са включени в тарифни подпозиции, които подлежат
на облагане с адвалорно мито и специфично мито, най-високото специфично мито, определено съгласно параграф 1 или
параграф 2, се преобразува в адвалорно мито за всеки вид стоки, за които специфичното мито се изразява въз основа на
една и съща мерна единица.

Митото, което се начислява върху цялата пратка, се основава на тарифната подпозиция, която подлежи на облагане с найвисоката ставка на адвалорното мито, включително адвалорното мито, получено при преобразуването съгласно първата
алинея.
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Подраздел 2
Централизирано оформяне

Член 229
Процедура на консултации между митническите органи при разрешения за централизирано оформяне
(член 22 от Кодекса)
1.
Когато митнически орган получи заявление за разрешение за предвиденото в член 179 от Кодекса централизирано
оформяне, което засяга повече от един митнически орган, се прилага процедурата на консултации, посочена в член 15,
освен ако митническият орган, компетентен за вземане на решение, е на мнение, че условията за предоставяне на такова
разрешение не са изпълнени.
2.
В срок от 45 дни от датата на приемане на заявлението митническият орган, компетентен за вземане на решение,
предава на останалите заинтересовани митнически органи следното:
а) заявлението и проекторазрешението, включително сроковете, посочени в член 231, параграфи 5 и 6 от настоящия
регламент;
б) по целесъобразност — план на проверките, съдържащ конкретните проверки, които трябва да бъдат извършени от
отделните заинтересовани митнически органи след предоставяне на разрешението;
в) друга информация, която заинтересованите митнически органи считат за необходима.
3.
Митническите органи, които участват в консултациите, съобщават своето съгласие или възраженията си, както и
евентуалните промени в проекторазрешението или в предложения план на проверките, в срок от 45 дни от датата, на
която е предадено проекторазрешението. Възраженията трябва да бъдат надлежно обосновани.
Когато са представени възражения и в срок от 90 дни от датата на предаване на проекторазрешението не е постигнато
съгласие, по аспектите, по които са били повдигнати възражения, не се издава разрешение. Когато митническите органи,
които участват в консултациите, не представят възражения в предвидения срок, се счита, че са изразили съгласие.
4.
До датите съответно на въвеждане на централизираното оформяне на вноса и на автоматизираната система за износ,
посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, чрез дерогация от параграф 2 и първата алинея от
параграф 3 от настоящия член посочените в тях срокове може да бъдат удължени с 15 дни от митническия орган,
компетентен за вземането на това решение.
Чрез дерогация от втората алинея от параграф 3 от настоящия член, посоченият в нея срок може да бъде удължен с 30
дни от митническия орган, компетентен за вземането на това решение.
5. До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение
2014/255/ЕС, чрез дерогация от буква б) от параграф 2 от настоящия член посоченият в нея план на проверките се
предава винаги.
Член 230
Мониторинг на разрешението
(член 23, параграф 5 от Кодекса)
1.
Митническите органи на държавите членки незабавно информират митническия орган, компетентен за вземане на
решение, за всички обстоятелства, възникнали след предоставянето на разрешение за централизирано оформяне, които
може да повлияят върху продължаването на действието му или върху съдържанието му.
2.
Митническият орган, компетентен за вземане на решение, предоставя на митническите органи на другите държави
членки цялата съответна информация, с която разполага относно свързаните с митниците дейности на одобрения иконо
мически оператор, който се ползва от централизирано оформяне.
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Член 231
Митнически формалности и проверки във връзка с централизираното оформяне
(член 179, параграф 4 от Кодекса)
1.
Титулярят на разрешението за централизирано оформяне представя стоките пред компетентното митническо учреж
дение, както е посочено в разрешението, като подава до надзорното митническо учреждение някой от следните документи:
а) стандартна митническа декларация, посочена в член 162 от Кодекса;
б) опростена митническа декларация, посочена в член 166 от Кодекса;
в) уведомление за представяне, посочено в член 234, параграф 1, буква а) от настоящия регламент.
2.
Когато митническата декларация е под формата на вписване в отчетността на декларатора, се прилагат членове 234,
235 и 236 от настоящия регламент.
3.
Освобождаването от задължението за представяне на стоките, предоставено в съответствие с член 182, параграф 3 от
Кодекса, се прилага по отношение на централизираното оформяне, при условие че титулярят на разрешението за подаване
на митническа декларация под формата на вписване в отчетността на декларатора е изпълнил задължението по член 234,
параграф 1, буква е) от настоящия регламент.
4.
Когато надзорното митническо учреждение приеме митническата декларация или получи уведомлението, посочено в
параграф 1, буква в), то:
а) извършва необходимите проверки на митническата декларация или уведомлението за представяне;
б) незабавно предава на митническия орган на представяне митническата декларация или уведомлението, както и резул
татите от съответния анализ на риска;
в) незабавно предава на митническия орган на представяне митническата декларация или уведомлението, както и резул
татите от съответния анализ на риска; информира митническото учреждение на представяне за един от следните факти:
i) че стоките може да се вдигнат за съответния митнически режим;
ii) че е необходимо извършване на митнически контрол в съответствие с член 179, параграф 3, буква в) от Кодекса.
5.
Когато надзорното митническо учреждение информира митническото учреждение на представяне, че стоките може да
се вдигнат за съответния митнически режим, митническото учреждение на представяне информира в посочения в
разрешението за централизирано оформяне срок надзорното митническо учреждение дали неговите собствени проверки
на тези стоки, включително проверките във връзка с национални забрани и ограничения, влияят върху това вдигане.
6.
Когато надзорното митническо учреждение информира митническото учреждение на представяне, че е необходимо
извършване на митнически контрол в съответствие с член 179, параграф 3, буква в) от Кодекса, митническото учреждение
на представяне потвърждава в посочения в разрешението за централизирано оформяне срок, че е получило искането на
надзорното митническо учреждение да извърши изискваните проверки и — по целесъобразност — информира надзорното
митническо учреждение за собствените си проверки на стоките, включително проверките във връзка с национални забрани
и ограничения.
7.

Надзорното митническо учреждение информира митническото учреждение на представяне за вдигането на стоките.

8.
При износ надзорното митническо учреждение — при вдигането на стоките — предоставя на декларираното
митническо учреждение на напускане данните от декларацията за износ, по целесъобразност допълнени в съответствие с
член 330 от настоящия регламент. В съответствие с член 333 от настоящия регламент митническото учреждение на
напускане информира надзорното митническо учреждение за напускането на стоките. В съответствие с член 334 от
настоящия регламент надзорното митническо учреждение удостоверява на декларатора напускането на стоките.

L 343/660

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

9.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датите съответно на въвеждане на централизираното оформяне
на вноса и на автоматизираната система за износ, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за
стоките, обхванати от разрешение за централизирано оформяне, титулярят на разрешението или деклараторът:
а) представя стоките на местата, посочени в разрешението и определени или одобрени от митническите органи в съот
ветствие с член 139 от Кодекса, с изключение на случаите на освобождаване от задължението за представяне на стоките
в съответствие с член 182, параграф 3 от Кодекса; и
б) подава митническа декларация или вписва стоките в отчетността си в митническото учреждение, посочено в разреше
нието.
10.
До датите съответно на въвеждане на централизираното оформяне на вноса и на автоматизираната система за износ,
посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, компетентните митнически органи прилагат плана на
проверките, в който се определя минималното равнище на контрол.
11.
Чрез дерогация от параграфи 5 и 6 от настоящия член, до датите съответно на въвеждане на централизираното
оформяне на вноса и на автоматизираната система за износ, посочени в приложението към Решение за изпълнение
2014/255/ЕС, митническите учреждения, в които се представят стоките, може да извършват допълнителни проверки
(освен предвидените в плана на проверките) по искане на надзорното митническо учреждение или по своя собствена
инициатива, като резултатите се докладват на надзорното учреждение.
Член 232
Централизирано оформяне, което засяга повече от един митнически орган
(член 179 от Кодекса)
1.

Надзорното митническо учреждение предава на митническото учреждение на представяне следното:

а) всяко изменение или анулиране на стандартната митническа декларация, настъпило след вдигането на стоките;
б) когато е подадена допълнителна декларация — тази декларация, както и всяко нейно изменение или анулиране.
2.
Когато митническите органи имат достъп до допълнителната декларация в информационнотехнологичната система на
търговеца по силата на член 225 от настоящия регламент, надзорното митническо учреждение предава данните в срок от
10 дни от края на периода, обхванат от допълнителната декларация, и съобщава за всяко изменение или анулиране на
извлечената по този начин допълнителна декларация.
ПОДРАЗДЕЛ 3
Вписване в отчетността на декларатора

Член 233
План на проверките
(член 23, параграф 5 от Кодекса)
1.
Когато предоставят разрешение за подаване на митническа декларация под формата на вписване в отчетността на
декларатора съгласно член 182, параграф 1 от Кодекса, митническите органи съставят специален план на проверките на
икономическия оператор, в който се определят надзорът върху обхванатите от разрешението митнически режими и
честотата на митническите проверки и, наред с останалото, се предвижда необходимото, за да може митническите
проверки да се извършват на всички етапи от процедурата по вписване в отчетността на декларатора.
2.
Когато е приложимо, в плана на проверките се взима предвид крайният срок за уведомяване за митническо задъл
жение, посочен в член 103, параграф 1 от Кодекса.
3.
В плана на проверките се предвижда да се извършва проверка, когато съгласно член 182, параграф 3 е предоставено
освобождаване от задължението за представяне на стоките.
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4.
При централизирано оформяне планът на проверките включва подробно разпределение на задачите между
надзорното митническо учреждение и митническото учреждение на представяне и отчита забраните и ограниченията,
приложими в мястото, където се намира митническото учреждение на представяне.
Член 234
Задължения на титуляря на разрешението за подаване на митническа декларация под формата на вписване в
отчетността на декларатора
(член 182, параграф 1 от Кодекса)
1.
Титулярят на разрешението за подаване на митническа декларация под формата на вписване в отчетността на
декларатора е длъжен:
а) да представи стоките пред митницата, с изключение на случаите, когато се прилага член 182, параграф 3 от Кодекса, и
да впише в своята отчетност датата на уведомлението за представяне;
б) да впише в своята отчетност минимум данните от опростената митническа декларация, както и евентуални придру
жаващи документи;
в) по искане на надзорното митническо учреждение да предостави данните от вписаната в отчетността му митническа
декларация и придружаващите документи, с изключение на случаите, в които митническите органи разрешават декла
раторът да осигури пряк компютризиран достъп до тази информация, вписана в отчетността му;
г) да предостави на надзорното митническо учреждение информация за стоките, които са обект на забрани и ограничения;
д) да предостави на надзорното митническо учреждение придружаващите документи, както е посочено в член 163,
параграф 2 от Кодекса, преди декларираните стоки да могат да бъдат вдигнати;
е) когато се прилага освобождаването по член 182, параграф 3 от Кодекса, да осигури това титулярят на разрешението за
управление на съоръжения за временно складиране да разполага с информацията, необходима за доказване на приключ
ването на временното складиране;
ж) с изключение на случаите на освобождаване по член 167, параграф 2 от Кодекса от задължението за подаване на
допълнителна декларация — да подаде допълнителната декларация до надзорното митническо учреждение по начина и
в срока, посочени в разрешението.
2.
Разрешението за подаване на митническа декларация под формата на вписване в отчетността на декларатора не се
прилага за следните декларации:
а) митнически декларации, които съгласно член 163 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 представляват заявление за
разрешение за специален режим;
б) митнически декларации, подадени съгласно член 130, параграф 1 от Кодекса вместо обобщена декларация за въвеждане.
Член 235
Вдигане на стоките в случаите, когато митническата декларация е подадена под формата на вписване в
отчетността на декларатора
(член 182 от Кодекса)
1.
Когато в разрешението за подаване на митническа декларация под формата на вписване в отчетността на декларатора
е определен срок, в който титулярят на разрешението да бъде уведомен за евентуални проверки, стоките се считат за
вдигнати при изтичане на този срок, освен ако в определения срок надзорното митническо учреждение е заявило
намерението си да извърши проверка.
2.
Когато в разрешението упоменатият в параграф 1 срок не е определен, надзорното митническо учреждение вдига
стоките в съответствие с член 194 от Кодекса.

L 343/662

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

Член 236
Тарифна квота
(член 182 от Кодекса)
1.
Когато митническа декларация под формата на вписване в отчетността на декларатора се подава за допускане за
свободно обращение на стоки — обект на тарифна квота, която се управлява по хронологичен ред на датите на приемане
на митническите декларации, титулярят на разрешението за подаване на митническа декларация в такава форма е длъжен
да поиска тарифната квота чрез допълнителна декларация.
2.
Когато искането за предоставяне на тарифна квота, която се управлява по хронологичен ред на датите на приемане на
митническите декларации, е отправено чрез допълнителна декларация, то може да се обработва само след като бъде
подадена допълнителната декларация. При разпределянето на тарифната квота обаче се взема предвид датата, на която
стоките са вписани в отчетността на декларатора.
3.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датите на подобрението на националните системи за декларации
за внос, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, държавите членки може да предвидят
искането за ползване на тарифна квота, която се управлява в съответствие с разпоредбите на параграфи 49—54 от
настоящия регламент, да се подава под форма, различна от посочената в параграф 1 от настоящия член, при условие
че държавите членки разполагат с всички данни, необходими за преценка на валидността на искането.

ПОДРАЗДЕЛ 4
Самооценка

Член 237
Определяне на размера на дължимите вносни и износни мита
(член 185, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато съгласно член 185, параграф 1 от Кодекса на икономически оператор е разрешено да определя размера на
дължимите вносни и износни мита, той е длъжен в края на периода, посочен от митническите органи в разрешението, да
определи размера на дължимите вносни и износни мита за този период съобразно правилата, съдържащи се в разреше
нието.
2.
Титулярят на разрешението е длъжен да подаде до надзорното митническо учреждение подробни данни за опред
елената съгласно параграф 1 сума в срок от 10 дни от края на периода, посочен от митническите органи в разрешението.
Митническото задължение се счита за съобщено в момента на подаването на тези данни.
3.
Титулярят на разрешението е длъжен да плати посочената в параграф 2 сума в срока, предвиден в разрешението, и
най-късно в срока по член 108, параграф 1 от Кодекса.

ГЛАВА 3

Проверка и вдигане на стоки
Раздел 1
Проверка
Член 238
Място и време за извършване на проверка на стоките
(член 189 от Кодекса)
Когато компетентното митническо учреждение реши да провери стоките в съответствие с член 188, буква в) от Кодекса или
да вземе проби в съответствие с член 188, буква г) от Кодекса, то определя времето и мястото за тази цел и ги съобщава на
декларатора.
По искане на декларатора компетентното митническо учреждение може да определи място, различно от помещенията на
митницата, или време извън официалното работно време на съответното митническо учреждение.
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Член 239
Проверка на стоките
(членове 189 и 190 от Кодекса)
1.
Когато митническото учреждение реши да провери само част от стоките, то уведомява декларатора кои стокови
позиции възнамерява да провери.
2.
Ако деклараторът откаже да присъства при проверката на стоките или не окаже необходимото съдействие, изисквано
от митническите органи, те определят срок, в който той да осигури своето присъствие или съдействие.
Ако до изтичането на определения срок деклараторът не изпълни изискванията на митническите органи, митническите
органи пристъпват към проверка на стоките на риск на декларатора и за негова сметка. При необходимост митническите
органи може да ползват услугите на експерт, който — ако в законодателството на Съюза няма разпоредби в това
отношение — се определя съгласно законодателството на съответната държава членка.
Член 240
Вземане на проби
(членове 189 и 190 от Кодекса)
1.

Когато митническото учреждение реши да вземе проби от стоките, то уведомява декларатора за това.

2.
Ако деклараторът откаже да присъства при вземането на пробите или не окаже необходимото съдействие, изисквано
от митническите органи, те определят срок, в който той да осигури своето присъствие или съдействие.
Ако до изтичането на определения срок деклараторът не изпълни изискванията на митническите органи, митническите
органи пристъпват към вземане на пробите на риск на декларатора и за негова сметка.
3.
Вземането на проби се извършва от самите митнически органи. Те обаче имат право да изискат вземането на проби да
се извърши под техен надзор от декларатора или от ангажиран за целта експерт. Ако в законодателството на Съюза няма
разпоредби в това отношение, експертът се определя съгласно законодателството на съответната държава членка.
4.
Количествата на взетите проби трябва да не превишават количеството, което е необходимо за анализ или по-подробно
изследване, включително евентуален последващ анализ.
5.

Количествата на взетите проби не се приспадат от декларираното количество.

6.
Когато се касае за декларация за износ или пасивно усъвършенстване, деклараторът има право да замести коли
чествата, взети като проби, с идентична стока с цел да допълни пратката.
Член 241
Проверка на пробите
(членове 189 и 190 от Кодекса)
1.
Когато проверката на пробите от една и съща стока покаже различни резултати, които изискват различно митническо
третиране, по възможност се вземат допълнителни проби.
2.
Когато резултатите от проверката на допълнителните проби потвърдят различните резултати, се счита, че стоката се
състои от различни стоки в количества, отговарящи на резултатите от проверката. Това важи и за случаите, когато не е
възможно да се вземат допълнителни проби.
Член 242
Връщане или разпореждане с взетите проби
(членове 189 и 190 от Кодекса)
1.

Взетите проби се връщат на декларатора по негово искане, с изключение на следните случаи:

а) когато пробите са унищожени в резултат на анализа или проверката;
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б) когато пробите трябва да се съхраняват от митническите органи за една от следните цели:
i) допълнително изследване;
ii) обжалване или съдебно производство.
2.
Когато деклараторът не отправи искане пробите да му бъдат върнати, митническите органи имат право да изискат
деклараторът да отстрани пробите, които са останали, или да се разпоредят с тях в съответствие с член 198, параграф 1,
буква в) от Кодекса.
Член 243
Резултати от проверката на митническата декларация и от проверката на стоките
(член 191 от Кодекса)
1.
Когато митническите органи проверят точността на данните, съдържащи се в митническата декларация, те доку
ментират факта, че е извършена проверка, както и резултатите от нея.
Когато е проверена само част от стоките, се документират данните за проверените стоки.
Ако деклараторът е отсъствал, неговото отсъствие се документира.
2.

Митническите органи уведомяват декларатора за резултатите от проверката.

3.
Когато резултатите от проверката на митническата декларация не съответстват на данните, съдържащи се в деклара
цията, митническите органи са длъжни да установят и да документират кои данни да се вземат предвид за следните цели:
а) изчисление на размера на вносните или износните мита и на другите задължения по отношение на стоките;
б) изчисление на предоставените в рамките на общата селскостопанска политика възстановявания, други суми или
финансови предимства при износ;
в) прилагане на други разпоредби относно митническия режим, под който са поставени стоките.
4.
Когато се констатира, че декларираният непреференциален произход не е правилен, произходът, който трябва да се
вземе предвид за целите на параграф 3, буква а), се установява въз основа на доказателството, представено от декларатора,
или — ако то не е достатъчно или удовлетворително — въз основа на наличната информация.
Член 244
Предоставяне на обезпечение
(член 191 от Кодекса)
Когато митническите органи считат, че е възможно в резултат на проверката на митническата декларация размерът на
дължимите вносни или износни мита или други задължения да се окаже по-висок от размера, изчислен въз основа на
данните от митническата декларация, стоките се вдигат само ако се предостави обезпечение, чийто размер е достатъчен, за
да покрие разликата между сумата, дължима съгласно данните от митническата декларация, и сумата, която е възможно да
е дължима в крайна сметка.
Вместо да внесе това обезпечение, деклараторът има право да поиска да бъде уведомен незабавно за митническото
задължение, което е възможно да е дължимо в крайна сметка за стоките.
Член 245
Вдигане на стоки след проверка
(член 191 и член 194, параграф 1 от Кодекса)
1.
Когато въз основа на проверката на митническата декларация митническите органи определят размер на вносните или
износните мита, който е различен от размера, изчислен въз основа на данните от митническата декларация, по отношение
на така определената сума се прилага член 195, параграф 1 от Кодекса.
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2.
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.

Раздел 2
Вдигане
Член 246
Документиране и уведомяване за вдигането на стоките
(член 22, параграф 3 от Кодекса)
Митническите органи уведомяват декларатора за вдигането на стоките и документират вдигането на стоките за съответния
митнически режим, като отбелязват минимум референтните данни на митническата декларация или уведомлението и датата
на вдигане на стоките.

Член 247
Невдигнати стоки
(член 22, параграф 3 от Кодекса)
1.
Когато поради някоя от изброените в член 198, параграф 1, буква б) от Кодекса причини стоките не може да бъдат
вдигнати или когато след вдигането се констатира, че стоките не отговарят на условията за вдигане, митническите органи
предоставят на декларатора разумен срок, в който да коригира настъпилата ситуация по отношение на стоките.

2.
Митническите органи имат право да преместят посочените в параграф 1 стоки на риск на декларатора и за негова
сметка в специално помещение под техен контрол.

ГЛАВА 4

Разпореждане със стоки
Член 248
Унищожаване на стоки
(член 197 от Кодекса)
Митническите органи установяват вида и количеството на отпадъците или остатъците (скрапа), получени при унищожа
ването на стоки, с цел да определят евентуалните мита и други задължения, приложими към тези отпадъци или остатъци
(скрап) при поставянето им под митнически режим или при реекспорт.

Член 249
Изоставяне на стоки
(член 199 от Кодекса)
1.
Митническите органи имат право да отхвърлят искане за разрешение за изоставяне на стоки в полза на държавата в
съответствие с член 199 от Кодекса, когато е изпълнено някое от следните условия:

а) стоките не може да бъдат продадени на митническата територия на Съюза или разходите за такава продажба биха били
несъразмерни с тяхната стойност;

б) стоките подлежат на унищожаване.

2.
Искането за разрешение за изоставяне на стоки в полза на държавата се счита за отправено в съответствие с член 199
от Кодекса, когато митническите органи са отправили публичен призив към собственика на стоките да се яви и той не го
стори в срок от 90 дни.
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Член 250
Продажба на стоки и други мерки, предприети от митническите органи
(член 198, параграф 1 от Кодекса)
1.
Митническите органи имат право да продадат стоки, изоставени в полза на държавата или конфискувани, само при
условие че купувачът незабавно изпълни формалностите по поставяне на стоките под митнически режим или реекспорт.
2.
Ако стоките са продадени на цена, която включва размера на вносните мита и другите задължения, стоките се считат
за допуснати за свободно обращение. Митническите органи изчисляват размера на митата и го документират. Продажбата
се извършва съгласно процедурите, приложими в съответната държава членка.
ГЛАВА 1
ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВА 1

Допускане за свободно обращение
Член 251
Удостоверения за претегляне на банани
(член 163, параграф 1 от Кодекса)
1.
Икономическият оператор, на когото е разрешено да съставя удостоверения в съответствие с член 155 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446 (удостоверения за претегляне на банани), уведомява предварително митническите органи за
претеглянето на пратка пресни банани с цел съставяне на такова удостоверение, като съобщава данни за вида опаковка,
произхода, датата и мястото на претеглянето.
2.
При подаване на декларацията за допускане за свободно обращение на пресни банани, включени в код по КН
0803 90 10, които са предмет на вносни мита, удостоверението за претегляне на банани е на съхранение при декларатора
и на разположение на митническите органи.
3.
Чрез дерогация от параграф 2, по искане на декларатора да получи разрешение съгласно член 166 от Регламент (ЕС)
№ 952/2013, митническите органи могат да решат да допускат за свободно обращение пратки от пресни банани въз
основа на предварителна декларация за теглото при следните условия:
а) разрешението задължава вносителя да транспортира бананите от една и съща пратка в непроменено състояние до
определените одобрени извършители на претеглянето, посочени в опростената декларация, където ще се определят
точното тегло и стойност;
б) деклараторът е отговорен за подаване на удостоверението за претегляне пред митническото учреждение за допускане за
свободно обращение в рамките на 10 календарни дни след приемането на опростената декларация;
в) деклараторът предоставя обезпечение, както е посочено в член 195, параграф 1 от Кодекса.
Предварителното тегло може да бъде изведено от предишно удостоверение за претегляне на банани от същия вид и
произход.
4.

Удостоверението за претегляне на банани се съставя, като се използва формулярът, поместен в приложение 61-02.
Член 252
Контрол на претеглянето на пресните банани
(член 188 от Кодекса)

Митническите учреждения извършват контрол на най-малко 5 % от общия брой удостоверения за претегляне на банани,
представяни всяка година, като присъстват при претеглянето на представителни проби банани, извършвано от икономи
ческия оператор, на когото е разрешено да съставя удостоверения за претегляне на банани, или като претеглят тези проби
сами, в съответствие с процедурата, посочена в точки 1, 2 и 3 от приложение 61-03.
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ГЛАВА 2

Освобождаване от вносни мита
РАЗДЕЛ 1
ВЪРНАТИ СТОКИ
Член 253
Изисквана информация
(член 203, параграф 6 от Кодекса)
1.
Деклараторът предоставя на митническото учреждение, в което се подава митническата декларация за допускане за
свободно обращение, информацията, с която се установява, че условията за освобождаване от вносни мита са изпълнени.
2.

Информацията, посочена в параграф 1, може да бъде предоставена по един от следните начини:

а) достъп до съответните данни от митническата декларация или декларацията за реекспорт, въз основа на която върнатите
стоки са били първоначално изнесени или реекспортирани от митническата територия на Съюза;
б) заверена от компетентното митническо учреждение разпечатка на митническата декларация или декларацията за
реекспорт, въз основа на която върнатите стоки са били първоначално изнесени или реекспортирани от митническата
територия на Съюза;
в) издаден от компетентното митническо учреждение документ със съответните данни от тази митническа декларация или
декларация за реекспорт;
г) издаден от митническите органи документ, удостоверяващ, че условията за освобождаване от вносни мита са изпълнени
(информационен лист INF3).
3.
Информацията, посочена в параграф 2, не се изисква, когато от информацията, намираща се на разположение на
компетентните митнически органи, се установява, че стоките, декларирани за допускане за свободно обращение, са били
първоначално изнесени от митническата територия на Съюза и към онзи момент са изпълнявали условията за освобож
даване от вносни мита като върнати стоки.
4.
Параграф 2 не се прилага, когато стоките могат да бъдат декларирани за допускане за свободно обращение устно или
чрез друго действие. Посоченият параграф не се прилага и по отношение на международното движение на опаковки,
транспортни средства и определени стоки, допускани под специфични митнически разпоредби, освен когато е предвидено
друго.
Член 254
Стоки, които при износ са се възползвали от мерки, предвидени в рамките на общата селскостопанска
политика
(член 203, параграф 6 от Кодекса)
Декларацията за допускане за свободно обращение във връзка с върнати стоки, чийто износ може да е довел до изпъл
нението на формалности с оглед получаване на възстановявания или други суми, предвидени в рамките на общата селско
стопанска политика, се придружава от документите, посочени в член 253 от настоящия регламент, и от сертификат,
издаден от органите, отговорни за предоставянето на такива възстановявания или суми в държавата членка на износ.
Сертификатът не се изисква, когато митническите органи в митническото учреждение, в което стоките са декларирани за
допускане за свободно обращение, имат информация, с която се установява, че не е било предоставено, нито може да бъде
предоставено впоследствие възстановяване или друга сума, предвидена при износ в рамките на общата селскостопанска
политика.
Член 255
Издаване на информационен лист INF 3
(член 6, параграф 3, буква а) и член 203, параграф 6 от Кодекса)
1.

Износителят може да поиска информационен лист INF 3 от митническото учреждение на износ.
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2.
Когато износителят поиска информационния лист INF 3 в момента на износа, информационният лист INF 3 се издава
от митническото учреждение на износ при завършване на формалностите по износа на стоките.

Когато е възможно изнесените стоки да бъдат върнати на митническата територия на Съюза през няколко митнически
учреждения, износителят може да поиска няколко информационни листа INF 3, всеки от които обхваща част от общото
количество изнесени стоки.

3.
Когато износителят поиска информационен лист INF 3 след завършване на формалностите по износа на стоките,
информационният лист INF 3 може да бъде издаден от митническото учреждение на износ, ако информацията за стоките,
посочена в искането на износителя, съответства на информацията за изнесените стоки, с която разполага митническото
учреждение на износ, и ако за тези стоки не е било предоставено, нито може да бъде предоставено впоследствие
възстановяване или друга сума, предвидена при износ в рамките на общата селскостопанска политика.

4.
Когато е издаден информационен лист INF 3, износителят може да поиска митническото учреждение на износ да го
замени с няколко информационни листа INF 3, всеки от които обхваща част от общото количество на стоките, включени в
първоначално издадения информационен лист INF 3.

5.

Износителят може да поиска да бъде издаден информационен лист INF 3 само за част от изнесените стоки.

6.
Когато информационният лист INF 3 се издава на хартия, копие от него се съхранява от митническото учреждение на
износ, което го е издало.

7.
Когато оригиналният информационен лист INF 3 е бил издаден на хартия и е откраднат, изгубен или унищожен,
митническото учреждение на износ, което го е издало, може да издаде дубликат по искане на износител.

Митническото учреждение на износ записва върху съхраняваното от него копие на информационния лист INF 3, че е
издаден дубликат.

8.
Когато информационният лист INF 3 се издава на хартия, той се съставя, като се използва формулярът, поместен в
приложение 62-02.

Член 256
Комуникация между органите
(член 203, параграф 6 от Кодекса)
По искане на митническото учреждение, в което върнатите стоки са декларирани за допускане за свободно обращение,
митническото учреждение на износ съобщава всяка информация, с която разполага и с която се установява, че условията за
освобождаване от вносни мита на тези стоки са изпълнени.

РАЗДЕЛ 2
Продукти от морски риболов и други продукти, извлечени от морето
Член 257
Освобождаване от вносни мита
(член 208, параграф 2 от Кодекса)
Доказателствата, че са изпълнени условията по член 208, параграф 1 от Кодекса, могат да се предоставят в съответствие с
разпоредбите на членове 213, 214 и 215 от настоящия регламент и членове 130, 131, 132 и 133 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/2446, в зависимост от случая.
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ДЯЛ VII
СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ
ГЛАВА 1

Общи разпоредби
РАЗДЕЛ 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ
Член 258
Придружаващ документ при устна митническа декларация за временен внос
(член 22, параграф 2 от Кодекса)
Когато заявление за разрешение за временен внос е съставено въз основа на устна митническа декларация, деклараторът
представя придружаващия документ по член 165 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 в два екземпляра, като единият
от тях се заверява от митническите органи и се дава на титуляря на разрешението.
РАЗДЕЛ 2
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО
Член 259
Проверка на икономическите условия
(член 28, параграф 1, буква а) и член 211, параграф 6 от Кодекса)
1.
Когато при подаване на заявление за разрешение по член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса е необходима
проверка на икономическите условия по силата на член 211, параграф 6 от Кодекса, митническата администрация на
митническия орган, в чиито правомощия е вземането на решение по заявлението, незабавно предава досието на Комисията
с искане за такава проверка.
2.
Когато след издаването на разрешение за използване на режим усъвършенстване митническата администрация на
дадена държава членка получи данни, че има вероятност съществените интереси на производителите в Съюза да бъдат
засегнати неблагоприятно от употребата на това разрешение, посочената митническа администрация предава досието на
Комисията с искане за проверка на икономическите условия.
3.
Проверка на икономическите условия на равнището на Съюза може да бъде извършена и по инициатива на
Комисията, ако тя има данни, че има вероятност съществените интереси на производителите в Съюза да бъдат засегнати
неблагоприятно от употребата на дадено разрешение.
4.
Комисията създава експертна група, съставена от представители на държавите членки, която дава становище по
въпроса дали са изпълнени икономическите условия.
5.
Заключението по отношение на икономическите условия се взема предвид от заинтересования митнически орган,
както и от всички останали митнически органи, работещи с подобни заявления или разрешения.
В заключението по отношение на икономическите условия може да се посочи, че проверяваният случай е уникален и
следователно не може да послужи като прецедент във връзка с други заявления или разрешения.
6.
Когато е направено заключението, че икономическите условия вече не са изпълнени, компетентният митнически
орган отнема съответното разрешение. Отнемането поражда действие не по-късно от една година след деня, следващ датата,
на която титулярят на разрешението е получил решението за отнемането му.
Член 260
Процедура за консултации между митническите органи
(член 22 от Кодекса)
1.
Когато е подадено заявление за разрешение по член 211, параграф 1 от Кодекса, което се отнася до няколко държави
членки, се прилагат членове 10 и 14 от настоящия регламент и параграфи 2—5 от настоящия член, освен ако митни
ческият орган, в чиито правомощия е вземането на решение, смята, че условията за издаване на такова разрешение не са
изпълнени.
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2.
Митническият орган, в чиито правомощия е вземането на решение, предава на другите заинтересовани митнически
органи заявлението и проекторазрешението в срок от 30 дни от датата на приемане на заявлението.
3.
Разрешение, което се отнася до няколко държави членки, не се издава без предварителното съгласие на заинтересо
ваните митнически органи по проекторазрешението.
4.
Останалите заинтересовани митнически органи имат срок от 30 дни от датата на предаване на проекторазрешението,
за да представят възражения или да изразят съгласието си. Възраженията трябва да бъдат надлежно обосновани.
Когато в посочения срок са представени възражения и в срок от 60 дни от датата на предаване на проекторазрешението не
е постигнато съгласие, по аспектите, по които са били повдигнати възражения, не се издава разрешение.
5.
Ако другите заинтересовани митнически органи не са представили възражения в срок от 30 дни от датата на
предаване на проекторазрешението, смята се, че са дали съгласие.
Член 261
Случаи, в които провеждането на консултации не е задължително
(член 22 от Кодекса)
1.
Компетентният митнически орган взема решение по дадено заявление, без да проведе консултации с другите заин
тересовани митнически органи по реда на член 260 от настоящия регламент, във всеки от следните случаи:
а) когато спрямо разрешение, което се отнася до няколко държави членки, се извършва едно от следните действия:
i) подновяване;
ii) несъществени изменения;
iii) обезсилване;
iv) спиране на действието;
v) отмяна;
б) две или повече от имащите отношение държави членки са изразили съгласие с това;
в) единствената дейност, по която отношение имат различни държави членки, е операция, при която митническото
учреждение на поставяне под режим и митническото учреждение на приключване на режима са различни;
г) заявление за разрешение за временен внос, което се отнася до няколко държави членки, се съставя въз основа на
митническа декларация в стандартната форма.
В такива случаи митническият орган, който е взел решението, предоставя на другите заинтересовани митнически органи
данните от разрешението.
2.
Компетентният митнически орган взема решение по дадено заявление, без да проведе консултации с другите заин
тересовани митнически органи по реда на член 260 от настоящия регламент и без да им предостави данните от разреше
нието, както е предвидено в параграф 1, във всеки от следните случаи:
а) когато се използват карнети ATA или CPD;
б) когато разрешение за временен внос се издава чрез вдигане на стоките за съответния митнически режим по реда на член
262 от настоящия регламент;
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в) когато две или повече от имащите отношение държави членки са изразили съгласие с това;
г) когато единствената дейност, по която отношение имат различни държави членки, се състои в придвижване на стоки.
Член 262
Разрешение под формата на вдигане на стоките
(член 22, параграф 1 от Кодекса)
Когато заявление за разрешение е било съставено въз основа на митническа декларация по реда на член 163, параграф 1
или 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, разрешението се издава чрез вдигане на стоките за съответния митнически
режим.
РАЗДЕЛ 3
Други процедурни правила
Член 263
Митническа декларация, подадена в друго митническо учреждение
(член 159, параграф 3 от Кодекса)
По изключение компетентният митнически орган може да позволи митническата декларация да бъде подадена в
митническо учреждение, което не е посочено в разрешението. В такъв случай компетентният митнически орган
незабавно известява надзорното митническо учреждение.
Член 264
Приключване на специален режим
(член 215 от Кодекса)
1.
Когато стоките са били поставени под специален режим чрез две или повече митнически декларации по силата на
едно разрешение, приема се, че с поставянето на тези стоки или на получените от тях продукти под следващ митнически
режим или с постигането на предвидената за тях специфична употреба се приключва режимът, под който въпросните стоки
са били поставени по силата на най-ранната митническа декларация.
2.
Когато стоките са били поставени под специален режим чрез две или повече митнически декларации по силата на
едно разрешение, а специалният режим се приключва чрез извеждането на стоките извън митническата територия на Съюза
или чрез унищожаването им без оставане на отпадъци, тогава се приема, че с извеждането на стоките или унищожаването
им без оставане на отпадъци се приключва режимът, под който въпросните стоки са били поставени по силата на найранната митническа декларация.
3.
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 титулярят на разрешението или титулярят на режима може да поиска приключ
ването да бъде направено по отношение на определени стоки, поставени под този режим.
4.

Прилагането на параграфи 1 и 2 не може да води до необосновани предимства по отношение на вносните мита.

5.
Когато стоките под специален режим са поставени на едно място заедно с други стоки и претърпят пълно унищо
жаване или невъзстановима загуба, митническите органи могат да приемат доказателства, представени от титуляря на
режима и посочващи действителното количество стоки под митнически режим, което е унищожено или загубено.
Когато титулярят не може да представи приемливи за митническите органи доказателства, количеството унищожени или
загубени стоки се установява въз основа на дела на стоките от същия вид, които са били под този режим по време на
унищожаването или загубата.
Член 265
Свидетелство за приключване
(член 215 от Кодекса)
1.
Без да се засягат членове 46 и 48 от Кодекса, надзорното митническо учреждение незабавно проверява свидетел
ството за приключване по член 175, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
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Надзорното митническо учреждение може да приеме размера на вносното мито, подлежащо на плащане, както е определен
от титуляря на разрешението.
2.
Размерът на вносното мито, подлежащо на плащане, се взема под отчет по реда на член 104 от Кодекса в срок от 14
дни от датата, на която свидетелството за приключване е предадено на надзорното митническо учреждение.
Член 266
Прехвърляне на права и задължения
(член 218 от Кодекса)
Компетентният митнически орган решава дали може да се извърши прехвърляне на права и задължения съгласно член 218
от Кодекса. Ако такова прехвърляне може да се извърши, компетентният митнически орган определя условията, при които
прехвърлянето е позволено.
Член 267
Движение на стоки под специален режим
(член 219 от Кодекса)
1.
Придвижването на стоките до митническото учреждение на напускане с цел приключване на специален режим,
различен от режим специфична употреба и пасивно усъвършенстване, чрез извеждане на стоките от митническата
територия на Съюза се извършва под покритието на декларацията за реекспорт.
2.
Когато стоките се придвижват под режим пасивно усъвършенстване от митническото учреждение на поставяне под
режим до митническото учреждение на напускане, за тях се прилагат разпоредбите, които биха се прилагали, ако стоките
бяха поставени под режим износ.
3.
Когато стоките се придвижват под режим специфична употреба към митническото учреждение на напускане, за тях се
прилагат разпоредбите, които биха се прилагали, ако стоките бяха поставени под режим износ.
4.
За движенията, които не са обхванати от параграфи 1—3, не се изискват други митнически формалности освен
водене на отчетност по член 214 от Кодекса.
5.
Когато движението на стоките се извършва по реда на параграфи 1—3, те остават под специалния режим до
извеждането им от митническата територия на Съюза.
Член 268
Формалности за използването на еквивалентни стоки
(член 223 от Кодекса)
1.

Използването на еквивалентни стоки не е обвързано с формалностите за поставяне на стоките под специален режим.

2.
Еквивалентните стоки може да се съхраняват заедно с други съюзни или несъюзни стоки. В такива случаи митни
ческите органи могат да установят специални методи за идентифициране на еквивалентните стоки, за да може те да бъдат
разграничавани от другите съюзни или несъюзни стоки.
Когато не е възможно всеки вид стоки да бъде идентифициран по всяко време или когато това е възможно само при
несъразмерно високи разходи, извършва се счетоводно отделяне по отношение на всеки вид стоки, всеки митнически статус
и — ако е целесъобразно — всеки произход на стоките.
3.
При специфична употреба стоките, които се заместват от еквивалентни стоки, вече не са под митнически надзор във
всеки от изброените по-долу случаи:
а) когато еквивалентните стоки са използвани за целите, предвидени за освобождаването от мито или за прилагането на
намалена ставка на митото;
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б) когато еквивалентните стоки се изнасят, унищожават или изоставят в полза на държавата;
в) когато еквивалентните стоки са използвани за цели, различни от предвидените за освобождаването от мито или
прилагането на намалена ставка на митото, а наложеното вносно мито е платено.
Член 269
Статус на еквивалентни стоки
(член 223 от Кодекса)
1.
В случай на митническо складиране и временен внос еквивалентните стоки стават несъюзни стоки, а стоките, които те
заместват, стават съюзни стоки към момента на вдигането им за следващ митнически режим, с което режимът се
приключва, или към момента, в който еквивалентните стоки са напуснали митническата територия на Съюза.
2.
В случай на активно усъвършенстване еквивалентните стоки и получените от тях преработени продукти стават
несъюзни стоки, а стоките, които те заместват, стават съюзни стоки към момента на вдигането им за следващ митнически
режим, с което режимът се приключва, или към момента, в който преработените продукти са напуснали митническата
територия на Съюза.
Все пак когато стоките, поставени под режим активно усъвършенстване, се пускат на пазара преди приключването на
режима, статусът им се променя към момента на пускането им на пазара. В изключителни случаи, когато не се очаква
еквивалентните стоки да бъдат налични към момента на пускането на стоките на пазара, митническите органи могат да
разрешат, по искане на титуляря на режима, тези еквивалентни стоки да бъдат налични в по-късен момент в рамките на
разумен срок, който се определя от тях.
3.
В случай на предварителен износ на преработени продукти при активно усъвършенстване еквивалентните стоки и
получените от тях преработени продукти стават с обратна сила несъюзни стоки към момента на вдигането им за режим
износ, ако стоките, които ще бъдат внесени, се поставят под този режим.
Когато стоките, които ще бъдат внесени, се поставят под режим активно усъвършенстване, те стават съюзни стоки в същия
момент.
Член 270
Електронна система за карнетите eATA
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
За обработката, обмена и съхранението на информация във връзка с карнетите еАТА, издадени по силата на член 21а от
Истанбулската конвенция, се използва електронна информационно-комуникационна система (наричана по-долу „системата
за карнетите еАТА“), създадена по силата на член 16, параграф 1 от Кодекса. Посредством тази система информацията се
предава своевременно от компетентните митнически органи.
Член 271
Електронна система за стандартизирания обмен на информация
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
1.
За стандартизирания обмен на информация (INF), отнасящ се до някой от долупосочените режими, се използва
електронна информационно-комуникационна система, създадена по силата на член 16, параграф 1 от Кодекса:
а) активно усъвършенстване EX/IM или пасивно усъвършенстване EX/IM;
б) активно усъвършенстване IM/EX или пасивно усъвършенстване IM/EX, което се отнася до няколко държави членки;
в) активно усъвършенстване IM/EX, което се отнася до една държава членка и при което отговорният митнически орган по
член 101, параграф 1 от Кодекса е поискал стандартизиран обмен на информация.
Тази система се използва и за обработката и съхранението на относимите сведения. Когато се изисква стандартизиран обмен
на информация, посредством тази система информацията се предава своевременно от надзорното митническо учреждение.
Когато в митническа декларация, декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт има препратка към стандар
тизиран обмен на информация (INF), компетентните митнически органи своевременно актуализират този INF.

L 343/674

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

Освен това електронната информационно-комуникационна система се използва и за стандартизирания обмен на
информация във връзка с мерки на търговската политика.
2.
Параграф 1 от настоящия член се прилага от датата на въвеждане на информационните листове по Митническия
кодекс на Съюза (UCC INF), посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС.
ГЛАВА 2

Транзит
Раздел 1
Режим външен транзит и режим вътрешен транзит
Подраздел 1
Общи разпоредби

Член 272
Проверки и формалности във връзка със стоките, извеждани и повторно въвеждани на митническата
територия на Съюза
(член 226, параграф 3, букви б), в), д) и е) и член 227, параграф 2, букви б), в), д) и е) от Кодекса)
Когато по време на придвижването на стоките от една точка до друга в рамките на митническата територия на Съюза те
биват изведени и повторно въведени на тази територия, митническият контрол и митническите формалности, приложими
по силата на Конвенцията ТИР, Конвенцията АТА, Истанбулската конвенция, Споразумението между страните по Север
ноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г., или
актовете на Всемирния пощенски съюз, се извършват на пунктовете, където стоките временно биват изведени от митни
ческата територия на Съюза и където те биват повторно въведени на тази територия.
Член 273
Електронна система за транзита
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
1.
За обмена на данни от карнети ТИР за операциите ТИР и за извършването на митническите формалности по
режимите съюзен транзит се използва електронна система, създадена по силата на член 16, параграф 1 от Кодекса
(наричана по-долу „електронната система за транзита“).
2.
При несъответствия между данните в карнета ТИР и данните в електронната система за транзита предимство има
карнетът ТИР.
3.
Независимо от параграф 1 от настоящия член, до датата на подобряване на посочената в него система съгласно
приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС държавите членки използват новата компютризирана система за
транзита (NCTS), създадена по силата на Регламент (ЕО) № 1192/2008 на Комисията (1).
Подраздел 2
Движение на стоки при операции тир

Член 274
Операции ТИР при особени обстоятелства
(член 6, параграф 3, буква б), член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
Митническият орган приема карнет ТИР без обмен на данни от карнетите ТИР за операцията ТИР, когато има временен
срив на:
а) електронната система за транзита;
(1) Регламент (ЕО) № 1192/2008 на Комисията от 17 ноември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на
разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 329,
6.12.2008 г., стр. 1).

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/675

б) компютризираната система, използвана от титулярите на карнети ТИР за подаване на данните от карнетите ТИР чрез
средства за електронна обработка на данни;
в) електронната връзка между компютризираната система, използвана от титулярите на карнети ТИР за подаване на
данните от карнетите ТИР чрез средства за електронна обработка на данни, и електронната система за транзита.
Приемането на карнети ТИР без обмен на данни от карнетите ТИР при временен срив по буква б) или в) подлежи на
одобрение от митническите органи.
Член 275
Маршрут на движение на стоките при операция ТИР
(член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
1.
Придвижваните при операция ТИР стоки се превозват до получаващото митническо учреждение или митническото
учреждение на напускане по икономически обоснован маршрут.
2.
Когато отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане сметне за необходимо, то
предписва маршрут за операцията ТИР, като отчита всички относими сведения, съобщени от титуляря на карнета ТИР.
Когато предписва маршрут, митническото учреждение вписва в електронната система за транзита и в карнета ТИР наймалко държавите членки, през чиито територии ще бъде проведена операцията ТИР.
Член 276
Формалности за извършване в отправното митническо учреждение или митническото учреждение на
въвеждане във връзка с движенията на стоки при операция ТИР
(член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
1.
Титулярят на карнет ТИР предава данните от карнета ТИР за операцията ТИР на отправното митническо учреждение
или митническото учреждение на въвеждане.
2.
Митническото учреждение, на което са били подадени данните от карнета ТИР, определя срок, в който стоките се
представят пред получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане, като отчита следното:
а) маршрута;
б) транспортното средство;
в) законодателството в областта на транспорта или в друга област, което може да окаже влияние върху определянето на
срока;
г) всякакви други относими сведения, предадени от титуляря на карнета ТИР.
3.
Предписаният от отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане срок е задъл
жителен за митническите органи на държавите членки, на чиято територия се въвеждат стоките по време на операцията
ТИР, и не може да се променя от тях.
4.
Когато стоките се вдигат за операция ТИР, отправното митническо учреждение или митническото учреждение на
въвеждане записва основния референтен номер (MRN) на операцията ТИР в карнета ТИР. Митническото учреждение, което
вдига тези стоки, уведомява титуляря на карнета ТИР за вдигането на стоките за операцията ТИР.
По искане на титуляря на карнета ТИР отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане му
предоставя придружаващ документ за транзит или — ако е целесъобразно — придружаващ документ за транзит/сигурност.
Придружаващият документ за транзит се съставя на формуляра в приложение Б-02 към Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, като при необходимост се допълва от списък на стоковите позиции на формуляра в приложение Б-03 към
посочения делегиран регламент. Придружаващият документ за транзит/сигурност се съставя на формуляра в приложение Б04 към посочения делегиран регламент, като се допълва от списък на стоковите позиции за транзит/сигурност на
формуляра в приложение Б-05 към посочения делегиран регламент.
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5.
Отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане предава данните за операцията ТИР
на декларираното получаващо митническо учреждение или митническо учреждение на напускане.
Член 277
Инциденти при движението на стоки при операции ТИР
(член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
1.
След инцидента превозвачът своевременно представя стоките заедно с пътното превозно средство, състава от превозни
средства или контейнера, карнета ТИР и основния референтен номер (MRN) на операцията ТИР пред най-близкия
митнически орган на държавата членка, на чиято територия се намира транспортното средство, когато:
а) превозвачът трябва да се отклони от предписания маршрут по член 268 поради обстоятелства извън неговия контрол;
б) има инцидент или произшествие по смисъла на член 25 от Конвенцията ТИР.
2.
Когато митническият орган, на чиято територия се намира транспортното средство, смята, че съответната операция
ТИР може да продължи, той предприема всички необходими по негово мнение действия.
Посоченият митнически орган записва относимите сведения за инцидентите по параграф 1 в електронната система за
транзита.
3.
До датите на въвеждане на подобрението на новата компютризирана система за транзита съгласно приложението към
Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, съответната информация за инцидентите по параграф 1 се записва в електронната
система за транзита от получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане.
4.
До датите на въвеждане на подобрението на новата компютризирана система за транзита съгласно приложението към
Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, параграф 2, втората алинея от настоящия член не се прилага.
Член 278
Представяне на стоките, придвижвани при операция ТИР, пред получаващото митническо учреждение или
митническото учреждение на напускане
(член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
1.
Когато стоките, придвижвани при операция ТИР, пристигнат в получаващото митническо учреждение или митни
ческото учреждение на напускане, пред това учреждение се представя следното:
а) стоките заедно с пътното превозно средство, състава от превозни средства или контейнера;
б) карнета ТИР;
в) основния референтен номер (MRN) на операцията ТИР;
г) всякакви сведения, изисквани от получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане.
Представянето се извършва в рамките на официалното работно време. Все пак получаващото митническо учреждение или
митническото учреждение на напускане може да разреши — по искане на заинтересованото лице — представянето да се
извърши извън официалното работно време или на друго място.
2.
Когато представянето е било извършено пред получаващото митническо учреждение или митническото учреждение
на напускане след изтичането на срока, определен от отправното митническо учреждение или митническото учреждение на
въвеждане по силата на член 276, параграф 2 от настоящия регламент, смята се, че титулярят на карнета ТИР е спазил
срока, ако той или превозвачът докаже пред получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на
напускане, че не е отговорен за закъснението.
3.
Операция ТИР може да завърши в митническо учреждение, различно от обявеното в декларацията за транзит. Тогава
това учреждение се смята за получаващо митническо учреждение или митническо учреждение на напускане.
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Член 279
Формалности за извършване в получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на
напускане във връзка със стоки, придвижвани при операция ТИР
(член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
1.
Получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане уведомява отправното
митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане за пристигането на стоките в деня, в който
стоките заедно с пътното превозно средство, състава от превозни средства или контейнера, карнетът ТИР, основният
референтен номер (MRN) на операцията ТИР са представени по силата на член 278, параграф 1 от настоящия регламент.
2.
Когато операцията ТИР завършва в митническо учреждение, различно от обявеното в декларацията за транзит,
учреждението, което е смятано за получаващо митническо учреждение или митническо учреждение на напускане по
силата на член 278, параграф 3 от настоящия регламент, уведомява за пристигането отправното митническо учреждение
или митническото учреждение на въвеждане в деня, в който стоките се представят по силата на член 278, параграф 1 от
настоящия регламент.
Отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане уведомява за пристигането получаващото
митническо учреждение или митническото учреждение на напускане, обявено в декларацията за транзит.
3.
Получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане уведомява отправното
митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане за резултатите от проверката в срок от три дни от
представянето на стоките пред получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане, или на
друго място по силата на член 278, параграф 1 от настоящия регламент. По изключение този срок може да бъде удължен
до шест дни.
Когато обаче стоките се получават от одобрен получател по член 230 от Кодекса, отправното митническо учреждение или
митническото учреждение на въвеждане трябва да бъдат уведомени в срок от шест дни от доставянето на стоките на
одобрения получател.
4.
Получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане завършва операцията ТИР по
реда на член 1, буква г) и член 28, параграф 1 от Конвенцията ТИР. То попълва талон № 2 от карнета ТИР и задържа
отрязък № 2 от същия карнет. Карнетът ТИР се връща на титуляря му или на лицето, което действа за негова сметка.
5.
В случаите на прилагане на член 274 от настоящия регламент митническите органи на получаващата държава членка
или държавата членка на напускане връщат съответната част от отрязък № 2 на карнета ТИР на отправното митническо
учреждение или митническото учреждение на въвеждане своевременно, в срок от осем дни от датата на завършване на
операцията ТИР.
Член 280
Процедура за запитване във връзка с движения на стоки при операции ТИР
(член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
1.
Когато отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане не е получило резултатите от
проверката в срок от шест дни от получаването на уведомлението за пристигането на стоките, то незабавно ги изисква от
получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане, което е изпратило уведомлението.
Получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане изпраща резултатите от проверката
веднага след като получи искането от отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане.
2.
Когато митническият орган на отправната държава членка или държавата членка на въвеждане още не е получил
сведения, които да позволят приключването на операцията ТИР или събирането на митническото задължение, той изисква
относимите сведения от титуляря на карнета ТИР или — когато на мястото на получаване или напускане има достатъчно
данни — от получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане, в следните случаи:
а) отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане не е получило уведомлението за
пристигането на стоките в срока за представяне на стоките, определен по силата на член 276, параграф 2 от
настоящия регламент;
б) отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане не е получило резултатите от
проверката, поискани по силата на параграф 1;
в) отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане научава, че уведомлението за присти
гането на стоките или резултатите от проверката са изпратени погрешно.
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3.
Митническият орган на отправната държава членка или държавата членка на въвеждане изпраща искания за сведения
по параграф 2, буква а) в рамките на седем дни от изтичането на определения в посочената разпоредба срок и искания за
сведения по параграф 2, буква б) в рамките на седем дни от изтичането на приложимия срок по параграф 1.
Въпреки това ако преди изтичането на тези срокове митническият орган на отправната държава членка или държавата
членка на въвеждане получи информация, че операцията ТИР не е завършена правилно, или има такова подозрение, той
незабавно изпраща искането.
4.
Отговорите на исканията, отправени по реда на параграф 2, се изпращат в срок от 28 дни от датата на изпращане на
искането.
5.
Когато след искане по параграф 2 получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане
не е представило достатъчно сведения за приключването на операцията ТИР, в срок от 35 дни от започването на
процедурата за запитване митническият орган на отправната държава членка или държавата членка на въвеждане
изисква от титуляря на карнета ТИР да представи тези сведения.
Въпреки това до датите на въвеждане на подобрението на новата компютризирана система за транзита съгласно прило
жението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, посоченият митнически орган изисква от титуляря на карнета ТИР да
представи тези сведения в срок от 28 дни от започването на процедурата за запитване.
Титулярят на карнета ТИР отговаря на това искане в срок от 28 дни от датата на изпращането му. По искане на титуляря
на карнета ТИР този срок може да бъде удължен с още 28 дни.
6.
Когато карнет ТИР е бил приет без обмен на данни от карнета ТИР за операцията ТИР по реда на член 267,
митническият орган на отправната държава членка или държавата членка на въвеждане започва процедура за запитване, за
да получи сведенията, които са необходими за приключването на операцията ТИР, ако след изтичането на 2 месеца от
датата на приемане на карнета ТИР този орган не е получил доказателство за завършването на операцията ТИР. Органът
изпраща искането за относимите сведения до митническия орган на получаващата държава членка или държавата членка
на напускане. Посоченият митнически орган отговаря на това искане в срок от 28 дни от датата на изпращането му.
Въпреки това ако преди изтичането на този срок митническият орган на отправната държава членка или държавата членка
на въвеждане получи информация, че операцията ТИР не е завършена правилно, или има такова подозрение, той незабавно
започва процедурата за разследване.
Процедурата за запитване трябва да бъде започната от митническия орган на отправната държава членка или държавата
членка на въвеждане и ако впоследствие се получи информация, че доказателството за завършване на операцията ТИР е
било подправено, а процедурата за запитване е необходима за постигането на целите по параграф 9.
7.
Митническият орган на отправната държава членка или държавата членка на въвеждане осведомява също така
съответната обезпечаваща асоциация, че не е било възможно да приключи операцията ТИР, и я приканва да представи
доказателство за завършването на тази операция. Това сведение не се смята за уведомление по смисъла на член 11,
параграф 1 от Конвенцията ТИР.
8.
Когато на някой от етапите на процедурата за запитване по параграфи 1—7 се установи, че операцията ТИР е
завършена правилно, митническият орган на отправната държава членка или държавата членка на въвеждане приключва
операцията ТИР и незабавно известява обезпечаващата асоциация, титуляря на карнета ТИР и —ако е целесъобразно —
митническите органи, които може да са започнали процедура по събиране на митническото задължение.
9.
Когато на някой от етапите на процедурата за запитване по параграфи 1—7 се установи, че операцията ТИР не може
да бъде приключена, митническият орган на отправната държава членка или държавата членка на въвеждане установява
дали е възникнало митническо задължение.
Ако има възникнало митническо задължение, митническият орган на отправната държава членка или държавата членка на
въвеждане взема следните мерки:
а) установява длъжника;
б) определя кой е митническият орган, отговарящ за уведомяването за митническото задължение по реда на член 102,
параграф 1 от Кодекса.
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Член 281
Алтернативно доказателство за завършването на операция ТИР
(член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
1.
Операцията ТИР се счита за правилно завършена в срока, определен по член 276, параграф 2 от настоящия
регламент, когато титулярят на карнета ТИР или обезпечаващата асоциация представи пред митническия орган на
отправната държава членка или държавата членка на въвеждане един от следните приемливи за митническия орган
документи за идентификация на стоките:
а) документ, заверен от митническия орган на получаващата държава членка или държавата членка на напускане, с който
се идентифицират стоките и се удостоверява, че те са били представени пред получаващото митническо учреждение или
митническото учреждение на напускане или са били доставени на одобрен получател по член 230 от Кодекса;
б) документ или извлечение от митническата отчетност със заверка от митническия орган на държава членка, с който/което
се удостоверява, че стоките са напуснали физически митническата територия на Съюза;
в) митнически документ, издаден в трета държава, където стоките са поставени под митнически режим;
г) документ, който е издаден в трета държава и подпечатан или заверен по друг начин от митническия орган на тази
държава и с който се удостоверява, че стоките се смятат за намиращи се в свободно обращение в тази държава.
2.
Вместо документите по параграф 1 като доказателство може да се представят техни копия, чиято вярност е заверена
от организацията, заверила оригиналните документи, от органа на съответната трета държава или от орган на държава
членка.
3.
Уведомлението за пристигането на стоките по член 279, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент не се смята за
доказателство за правилното завършване на операцията ТИР.
Член 282
Формалности във връзка със стоките, придвижвани при операция ТИР и получавани от одобрен получател
(член 226, параграф 3, буква б) и член 227, параграф 2, буква б) от Кодекса)
1.
Когато стоките пристигнат на място, определено в разрешението по член 230 от Кодекса, одобреният получател
извършва следното:
а) уведомява незабавно получаващото митническо учреждение за пристигането на стоките и го известява за евентуалните
нередности или инциденти по време на превоза;
б) разтоварва стоките само след разрешение от страна на получаващото митническо учреждение;
в) след разтоварването незабавно вписва в отчетността си резултатите от проверката и всякакви други относими сведения за
разтоварването;
г) уведомява получаващото митническо учреждение за резултатите от проверката на стоките и го известява за евентуални
нередности в срок от три дни от получаването на разрешението за разтоварване на стоките.
2.
Когато получаващото митническо учреждение е получило уведомление за пристигането на стоките в обекта на
одобрения получател, то уведомява отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане за
пристигането на стоките.
3.
Когато получаващото митническо учреждение е получило резултатите от проверката на стоките по параграф 1, буква
г), то изпраща тези резултати на отправното митническо учреждение или митническото учреждение на въвеждане в срок от
шест дни от доставянето на стоките на одобрения получател.

L 343/680

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

4.
По искане на титуляря на карнета ТИР одобреният получател издава разписка, с която се удостоверява пристигането
на стоките на място, определено в разрешението по член 230 от Кодекса, и която съдържа основния референтен номер
(MRN) на операцията ТИР и сведения за карнета ТИР. Тази разписка не се смята за доказателство за завършването на
операцията ТИР по смисъла на член 279, параграф 4 от настоящия регламент.
5.
Одобреният получател извършва необходимото, така че карнетът ТИР и основният референтен номер (MRN) на
операцията ТИР да бъдат представени в срока, определен в разрешението, на получаващото митническо учреждение за
завършване на операцията ТИР по силата на член 279, параграф 4 от настоящия регламент.
6.
Смята се, че титулярят на карнета ТИР е изпълнил задълженията си по член 1, буква о) от Конвенцията ТИР, когато
карнетът ТИР заедно с пътното превозно средство, състава от превозни средства или контейнерът и стоките са доставени
непокътнати на одобрения получател на място, определено в разрешението.
ПОДРАЗДЕЛ 3
Движение на стоки по силата на конвенцията ата и истанбулската конвенция

Член 283
Уведомление за нарушения и нередности
(член 226, параграф 3, буква в) и член 227, параграф 2, буква в) от Кодекса)
Координационното митническо учреждение по член 166 на държавата членка, в която е било извършено нарушение или
нередност по време на или във връзка с транзитно движение АТА, уведомява титуляря на карнета АТА и обезпечаващата
асоциация за нарушението или нередността в рамките на една година от изтичането на срока на действие на карнета.
Член 284
Алтернативно доказателство за завършването на транзитна операция АТА
(член 226, параграф 3, буква в) и член 227, параграф 2, буква в) от Кодекса)
1.
Смята се, че транзитната операция АТА е завършена правилно, когато титулярят на карнет АТА представи — в
сроковете по член 7, параграфи 1 и 2 от Конвенцията АТА, когато карнетът е издаден по силата на Конвенцията АТА, или
в сроковете по член 9, параграф 1, букви а) и б) от приложение А към Истанбулската конвенция, когато карнетът е
издаден по силата на Истанбулската конвенция — един от следните приемливи за митническия орган документи за
идентифициране на стоките:
а) документите по член 8 от Конвенцията АТА, когато карнетът е издаден по силата на Конвенцията АТА, или доку
ментите по член 10 от приложение А към Истанбулската конвенция, когато карнетът е издаден по силата на Истан
булската конвенция;
б) документ, който е заверен от митническия орган и с който се удостоверява, че въпросните стоки са били представени
пред получаващото митническо учреждение или митническото учреждение на напускане;
в) документ, който е издаден от митническите органи на трета държава, където стоките се поставят под митнически режим.
2.
Вместо документите по параграф 1 като доказателство може да се представят техни копия, чиято вярност е заверена
от организацията, заверила оригиналните документи.
ПОДРАЗДЕЛ 4
Движение на стоки под покритието на формуляр 302

Член 285
Определени митнически учреждения
(член 226, параграф 3, буква д), член 227, параграф 2, буква д) и член 159, параграф 3 от Кодекса)
Митническият орган на всяка държава членка, в която има разположени сили на Организацията на Северноатлантическия
договор (НАТО), имащи право да използват формуляр 302, определя митническото учреждение или митническите учреж
дения, които отговарят за митническите формалности и контрол във връзка с движението на стоки, извършвано от тези
сили или от тяхно име.
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Член 286
Предоставяне на формуляри 302 на силите на НАТО
(член 226, параграф 3, буква д) и член 227, параграф 2, буква д) от Кодекса)
Определеното митническо учреждение на отправната държава членка предоставя на силите на НАТО, разположени на
нейната територия, формуляри 302, които имат следните характеристики:
а) автентичността им е предварително установена от длъжностно лице от посоченото учреждение чрез печат и подпис;
б) номерирани са с поредни номера;
в) на тях е написан пълният адрес на определеното митническо учреждение за екземпляра за връщане на формуляр 302.
Член 287
Процедурни правила за употребата на формуляр 302
(член 226, параграф 3, буква д) и член 227, параграф 2, буква д) от Кодекса)
1.

Към момента на изпращане на стоките силите на НАТО извършват едно от следните действия:

а) подават по електронен път данните от формуляр 302 до отправното митническо учреждение или митническото
учреждение на въвеждане;
б) попълват формуляр 302 и вписват изявление, че стоките се придвижват под техен контрол, като заверяват това
заявление с подпис, печат и дата.
2.
Когато силите на НАТО подават данните от формуляр 302 по електронен път по реда на параграф 1, буква а), със
съответните изменения се прилагат членове 294, 296, 304, 306, 314, 315 и 316 от настоящия регламент.
3.
Когато силите на НАТО действат по реда на параграф 1, буква б), на определеното митническо учреждение,
отговарящо за митническите формалности и контрол във връзка със силите на НАТО, които изпращат стоките или от
чието име се изпращат стоките, незабавно се представя екземпляр от формуляр 302.
Другите екземпляри от формуляр 302 придружават пратката до получаващите сили на НАТО, където формулярите се
подпечатват и подписват от тези сили.
При пристигането на стоките два екземпляра от формуляра се представят на определеното митническо учреждение,
отговарящо за митническите формалности и контрол във връзка с получаващите сили на НАТО.
Посоченото определено митническо учреждение запазва един екземпляр, а втория екземпляр връща на митническото
учреждение, отговарящо за митническите формалности и контрол във връзка със силите на НАТО, които изпращат
стоките или от чието име се изпращат стоките.
ПОДРАЗДЕЛ 5
Транзит на стоки, превозвани чрез пощенската система

Член 288
Движение на несъюзни стоки в пощенски пратки под режим външен транзит
(член 226, параграф 3, буква е) от Кодекса)
Когато несъюзни стоки се придвижват под режим външен транзит по силата на член 226, параграф 3, буква е) от Кодекса,
пощенската пратка и всички придружаващи документи трябва да бъдат обозначени с етикета, предвиден в приложение 7201.
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Член 289
Движение на пощенски пратки, съдържащи едновременно съюзни и несъюзни стоки
(член 226, параграф 3, буква е) и член 227, параграф 2, буква е) от Кодекса)
1.
Когато пощенска пратка съдържа едновременно съюзни и несъюзни стоки, тази пратка и всички придружаващи
документи трябва да бъдат обозначени с етикета, предвиден в приложение 72-01.
2.
За съюзните стоки, съдържащи се в пратка по параграф 1, на получаващия пощенски оператор се изпраща отделно
доказателство за митническия статус на съюзните стоки или основният референтен номер (MRN) на това доказателство или
това доказателство/този номер се изпращат включени в самата пратка.
Когато доказателството за митническия статус на съюзните стоки се изпраща отделно до получаващия пощенски оператор,
той представя това доказателство на получаващото митническо учреждение заедно с пратката.
Когато доказателството за митническия статус на съюзните стоки или основният референтен номер (MRN) са включени в
пратката, това се посочва ясно на външната страна на опаковката.
Член 290
Движение на пощенски пратки под режим вътрешен транзит в особени случаи
(член 227, параграф 2, буква е) от Кодекса)
1.
Когато съюзни стоки се придвижват до, от или между специални данъчни територии под режим вътрешен транзит по
силата на член 227, параграф 2, буква е) от Кодекса, пощенската пратка и всички придружаващи документи трябва да
бъдат обозначени с етикета, предвиден в приложение 72-02.
2.
Когато съюзни стоки се придвижват под режим вътрешен транзит по силата на член 227, параграф 2, буква е) от
Кодекса от митническата територия на Съюза до държава с общ транзитен режим за по-нататъшно предаване към
митническата територия на Съюза, тези стоки се придружават от доказателство за митническия статус на съюзни стоки,
което е осигурено чрез едно от средствата по член 199 от настоящия регламент.
Доказателството за митническия статус на съюзните стоки се представя на митническото учреждение на повторно
въвеждане на митническата територия на Съюза.
Раздел 2
Режим външен съюзен транзит и режим вътрешен съюзен транзит
Подраздел 1
Общи разпоредби

Член 291
Транзитни операции при особени обстоятелства
(член 6, параграф 3, буква б) от Кодекса)
1.

Митническият орган приема декларация за транзит на хартиен носител при временен срив на:

а) електронната система за транзита;
б) компютризираната система, използвана от титулярите на режима за подаване на декларацията за съюзен транзит чрез
средства за електронна обработка на данни;
в) електронната връзка между компютризираната система, използвана от титулярите на режима за подаване на декла
рацията за съюзен транзит чрез средства за електронна обработка на данни, и електронната система за транзита.
Правилата за използването на декларация за транзит на хартиен носител се определят в приложение 72-04.
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2.
Приемането на декларация за транзит на хартиен носител при временен срив по буква б) или в) подлежи на
одобрение от митническите органи.

Член 292
Проверка и административна помощ
(член 48 от Кодекса)
1.
Компетентният митнически орган може да извършва последващ контрол по отношение на представената информация
и всякакви документи, формуляри, разрешения или данни, свързани с транзитната операция, за да установи дали вписаните
сведения, обменената информация и печатите са автентични. Такъв контрол се извършва, когато има съмнения за точността
и автентичността на представената информация или когато има подозрения за измама. Той може да се извършва и въз
основа на анализ на риска или чрез случаен подбор.

2.

Компетентният митнически орган, който получи искане за последващ контрол, отговаря незабавно.

3.
Когато компетентният митнически орган на отправната държава членка отправи до компетентния митнически орган
искане за последващ контрол по отношение на информацията във връзка с операцията по съюзен транзит, условията по
член 215, параграф 2 от Кодекса, отнасящи се до приключването на режим транзит, се смятат за неизпълнени до
потвърждаването на автентичността и точността на данните.

Член 293
Конвенцията за общ транзитен режим
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Когато притежателят на стоките ползва общия транзитен режим, прилагат се параграф 2 от настоящия член и член
189 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Въпреки това се смята, че стоките, които се движат на митническата
територия на Съюза, са поставени под режим съюзен транзит по силата на член 1, параграф 2 от Конвенцията за общ
транзитен режим.

2.
Когато се прилагат разпоредбите на Конвенцията за общ транзитен режим и съюзни стоки преминават през една или
повече държави с общ транзитен режим, стоките се поставят под режим вътрешен съюзен транзит по член 227, параграф 2,
буква а) от Кодекса, освен съюзните стоки, които се превозват изцяло по море или въздух.

Член 294
Смесени пратки
(член 233, параграф 1, буква б) от Кодекса)
Дадена пратка може да съдържа едновременно стоки, които трябва да бъдат поставени под режим външен съюзен транзит
по реда на член 226 от Кодекса, и стоки, които трябва да бъдат поставени под режим вътрешен съюзен транзит по реда на
член 227 от Кодекса, при условие че всяка стокова позиция е отбелязана по съответния начин в декларацията за транзит.

Член 295
Обхват
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
Режим съюзен транзит е задължителен в следните случаи:

а) когато несъюзните стоки, превозвани по въздух, се товарят или претоварват на летище в Съюза;

б) когато несъюзните стоки, превозвани по море, се превозват с редовна корабна линия, одобрена по реда на член 120 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

L 343/684

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

ПОДРАЗДЕЛ 2
Формалности в отправното митническо учреждение

Член 296
Декларация за транзит и транспортно средство
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Всяка декларация за транзит включва само стоките, които са поставени под режим съюзен транзит и които са или ще
бъдат придвижвани от едно отправно митническо учреждение до едно получаващо митническо учреждение с едно транс
портно средство, в един контейнер или в една опаковка.
Въпреки това една декларация за транзит може да включва стоки, които са или ще бъдат придвижвани от едно отправно
митническо учреждение до едно получаващо митническо учреждение в повече от един контейнер или в повече от една
опаковка, когато контейнерите или опаковките са натоварени само на едно транспортно средство.
2.
За целите на този член под „едно транспортно средство“ се разбира всяко от долупосочените, при условие че
превозваните стоки се изпращат заедно:
а) пътно превозно средство заедно с ремаркето/ремаркетата му или полуремаркето/полуремаркетата му;
б) състав от скачени железопътни вагони;
в) плавателни съдове, образуващи общ състав.
3.
Когато за целите на режим съюзен транзит едно транспортно средство се използва за товарене на стоки в повече от
едно отправно митническо учреждение и за разтоварване на стоки в повече от едно получаващо митническо учреждение, за
всяка от пратките се подават отделни декларации за транзит.
Член 297
Срок за представяне на стоките
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Отправното митническо учреждение определя срок, в който стоките се представят пред получаващото митническо
учреждение, като отчита следното:
а) маршрута;
б) транспортното средство;
в) законодателството в областта на транспорта или в друга област, което може да окаже влияние върху определянето на
срока;
г) всички относими сведения, предадени от титуляря на режима.
2.
Предписаният от отправното митническо учреждение срок е задължителен за митническите органи на държавите
членки, на чиято територия се въвеждат стоките по време на операцията по съюзен транзит, и не може да се променя от
тях.
Член 298
Маршрут на движение на стоките под режим съюзен транзит
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Стоките, поставени под режим съюзен транзит, се придвижват до получаващото митническо учреждение по иконо
мически обоснован маршрут.
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2.
Когато отправното митническо учреждение или титулярят на режима прецени за необходимо, митническото
учреждение предписва маршрут за движенията на стоките по време на режим съюзен транзит, като отчита всички
относими сведения, предадени от титуляря на режима.
Когато предписва маршрут, митническото учреждение вписва в електронната система за транзита най-малко държавите
членки, през чиито територии ще бъде извършен транзитът.
Член 299
Пломбирането като мярка за идентифициране
(член 192, член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.

Когато стоките трябва да бъдат поставени под режим съюзен транзит, отправното митническо учреждение пломбира:

а) пространството, в което се намират стоките, когато транспортното средство или контейнерът са признати от отправното
митническо учреждение като пригодни за пломбиране;
б) в останалите случаи — всяка отделна опаковка.
2.
Отправното митническо учреждение записва в електронната система за транзита броя на пломбите и идентифика
ционния код на всяка пломба.
Член 300
Пригодност за пломбиране
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Отправното митническо учреждение приема транспортните средства или контейнерите за пригодни за пломбиране
при следните условия:
а) ако пломбите може да бъдат лесно и ефективно поставени на транспортното средство или контейнера;
б) ако конструкцията на транспортното средство или контейнера е такава, че когато стоките се изваждат или вкарват в
него, това изваждане или вкарване оставя видими следи, пломбите се чупят или има признаци за непозволена мани
пулация или изваждането или вкарването на стоките се записва от електронна система за наблюдение;
в) ако транспортното средство или контейнерът не съдържат скрити пространства, където може да бъдат укрити стоки;
г) предназначените за стоките пространства са леснодостъпни за проверка от страна на митническия орган.
2.
Пътните превозни средства, ремаркетата, полуремаркетата и контейнерите, одобрени за превоз на стоки под
митническа пломба по реда на международно споразумение, по което Съюзът е страна, също се считат за пригодни за
пломбиране.
Член 301
Характеристики на митническите пломби
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Митническите пломби трябва да имат най-малко следните основни характеристики и да отговарят на следните
технически спецификации:
а) основни характеристики на пломбите:
i) да остават здрави и добре закрепени при обичайна употреба;
ii) да се проверяват и разпознават лесно;
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iii) да бъдат произведени така, че всяко счупване, манипулация или снемане да оставя видими с просто око следи;
iv) да бъдат предназначени за еднократна употреба или ако са предназначени за многократна употреба, да бъдат
направени така, че всяко следващо поставяне да се отбелязва с ясно отличим индивидуален идентификационен знак;
v) да имат индивидуални идентификационни кодове, които са постоянни, четливи и с уникален номер;
б) технически спецификации:
i) формата и размерите на пломбите могат да се различават в зависимост от използвания метод за пломбиране, но
размерите им трябва да бъдат такива, че идентификационните им знаци да се четат лесно;
ii) идентификационните знаци на пломбите трябва да не подлежат на фалшифициране и да бъдат трудни за възпро
извеждане;
iii) използваният материал трябва да бъде устойчив на непреднамерени счупвания и да не позволява неразкриваемо
фалшифициране или повторна употреба на пломбите.
2.
Когато пломбите са сертифицирани от компетентна организация по силата на международен стандарт ISO
17712:2013 „Товарни контейнери — механични пломби“, те се смятат за отговарящи на изискванията по параграф 1.
При контейнерния транспорт във възможно най-голяма степен трябва да се използват пломби със защитни елементи,
осигуряващи високо равнище на сигурност.
3.

На всяка митническа пломба се поставят следните обозначения:

а) думата „Митница“ на един от официалните езици на Съюза или съответстващото съкращение;
б) код на държавата — двубуквен код на държавата по стандарт ISO, с който се идентифицира държавата, където е
поставена пломбата.
в) държавите членки могат да добавят символа на европейското знаме.
По взаимно споразумение държавите членки могат да изберат общи защитни елементи и технология.
4.
Всяка държава членка уведомява Комисията за видовете митнически пломби, които употребява. Комисията предоставя
тази информация на всички държави членки.
5.
Когато дадена пломба трябва да бъде снета за митническа проверка, митническият орган полага усилия да постави
нова митническа пломба, която да бъде с най-малко равностойни защитни елементи, и записва данните във връзка с това
действие, в т.ч. номера на новата пломба, в товарната документация.
Член 302
Алтернативни мерки за идентифициране, различни от пломбиране
(член 192, член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Чрез дерогация от член 299 от настоящия регламент отправното митническо учреждение може да реши да не
пломбира стоките, поставени под режим съюзен транзит, а вместо това да разчита на описанието на стоките в декларацията
за транзит или в представените допълнителни документи, ако това описание е достатъчно точно, за да осигури възможност
за лесно идентифициране на стоките, и ако съдържа количеството и естеството им, както и специалните характеристики,
като серийните номера на стоките.
2.
Чрез дерогация от член 299 от настоящия регламент, освен ако отправното митническо учреждение реши друго, в
долупосочените случаи не се пломбират нито транспортното средство, нито индивидуалните опаковки, съдържащи стоките:
а) когато стоките се превозват по въздух, а на всяка пратка има поставени етикети с номера на придружаващата въздушна
товарителница или пратката представлява товарна единица, на която е указан номерът на придружаващата въздушна
товарителница;
б) когато стоките се превозват с железопътен транспорт, а железопътните превозвачи прилагат мерки за идентифициране.

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/687

Член 303
Вдигане на стоките за режим съюзен транзит
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
За режим съюзен транзит се вдигат само стоките, които са били пломбирани по реда на член 299 от настоящия
регламент или по отношение на които са били взети алтернативни мерки за идентифициране по реда на член 302 от
настоящия регламент.
2.

При вдигането на стоките отправното митническо учреждение предава данните за операцията по съюзен транзит на:

а) декларираното получаващо митническо учреждение;
б) всяко декларирано митническо учреждение на транзит.
Тези данни се основават на сведенията от декларацията за транзит, като в съответните случаи се отчитат и измененията.
3.
Отправното митническо учреждение уведомява титуляря на режима за вдигането на стоките за режим съюзен
транзит.
4.
По искане на титуляря на режима отправното митническо учреждение му предоставя придружаващ документ за
транзит или — ако е целесъобразно — придружаващ документ за транзит/сигурност.
Придружаващият документ за транзит се съставя на формуляра в приложение Б-02 към Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, като при необходимост се допълва от списък на стоковите позиции на формуляра в приложение Б-03 към
посочения делегиран регламент. Придружаващият документ за транзит/сигурност се съставя на формуляра в приложение Б04 към посочения делегиран регламент, като при необходимост се допълва от списък на стоковите позиции за транзит/
сигурност на формуляра в приложение Б-05 към посочения делегиран регламент.
ПОДРАЗДЕЛ 3
Формалности по време на режим съюзен транзит

Член 304
Представяне на стоки, придвижвани под режим съюзен транзит, пред митническото учреждение на транзит
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Стоките заедно с основния референтен номер (MRN) на декларацията за транзит се представят пред всяко митническо
учреждение на транзит.
2.
По отношение на представянето на основния референтен номер (MRN) на декларацията за транзит пред всяко
митническо учреждение на транзит се прилага член 184, втората алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
3.
Митническото учреждение на транзит записва преминаването на границата от страна на стоките въз основа на
данните за операцията по съюзен транзит, получени от отправното митническо учреждение. Митническото учреждение
на транзит уведомява за преминаването отправното митническо учреждение.
4.
Когато стоките се превозват през митническо учреждение на транзит, което е различно от декларираното, митни
ческото учреждение на транзит, през което действително минава превозът, иска данните за операцията по съюзен транзит
от отправното митническо учреждение и го уведомява за преминаването на границата от страна на стоките.
5.
Митническото учреждение на транзит може да извърши проверка на стоките. Всяка проверка на стоките се извършва
главно въз основа на данните за операцията по съюзен транзит, получени от отправното митническо учреждение.
6.
Параграфи 1—4 не се прилагат за превоза на стоки с железопътен транспорт, ако митническото учреждение на
транзит може да установи с други средства преминаването на границата от страна на стоките. Такава проверка се прави
само при необходимост. Проверката може да се извърши впоследствие.
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Член 305
Инциденти при движението на стоки при операция по съюзен транзит
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
След инцидента превозвачът своевременно представя стоките заедно с основния референтен номер (MRN) на декла
рацията за транзит пред най-близкото митническо учреждение на държавата членка, на чиято територия се намира
транспортното средство, когато:
а) превозвачът трябва да се отклони от предписания маршрут по член 298 от настоящия регламент поради обстоятелства
извън неговия контрол;
б) пломбите са счупени или манипулирани по време на операцията по превоза по причини извън контрола на превозвача;
в) стоките са прехвърлени от едно транспортно средство на друго транспортно средство под надзора на митническия орган;
г) съществува неизбежна опасност, налагаща незабавно частично или пълно разтоварване на пломбираното транспортно
средство;
д) има инцидент, който може да засегне способността на титуляря на режима или превозвача да изпълнява задълженията
си;
е) променена е някоя от съставните части на едно транспортно средство по смисъла на член 296, параграф 2 от настоящия
регламент.
2.
Когато митническият орган, на чиято територия се намира транспортното средство, смята, че съответната операция по
съюзен транзит може да продължи, той предприема всички необходими по негово мнение действия.
Посоченият митнически орган записва относимите сведения за инцидентите по параграф 1 в електронната система за
транзита.
3.
При инцидент по параграф 1, буква в) митническите органи не изискват представяне на стоките заедно с основния
референтен номер (MRN) на декларацията за транзит, ако са изпълнени всички долупосочени условия:
а) стоките са прехвърлени от непломбирано транспортно средство;
б) титулярят на режима или превозвачът от името на титуляря на режима представи относимите сведения за прехвърлянето
пред митническия орган на държавата членка, на чиято територия се намира транспортното средство;
в) относимите сведения са записани в електронната система за транзита от посочения орган.
4.
При инцидент по параграф 1, буква е) превозвачът може да продължи операцията по съюзен транзит, когато един
или няколко вагона са извадени от състав от скачени железопътни вагони поради технически проблеми.
5.
При инцидент по параграф 1, буква е), когато влекачът на пътно превозно средство е сменен без смяна на ремаркетата
или полуремаркетата, митническият орган не изисква представяне на стоките заедно с основния референтен номер (MRN)
на декларацията за транзит, ако са изпълнени всички долупосочени условия:
а) титулярят на режима или превозвачът от името на титуляря на режима представи относимите сведения за състава на
пътното превозно средство пред митническия орган на държавата членка, на чиято територия се намира това пътно
превозно средство;
б) относимите сведения са записани в електронната система за транзита от посочения орган.
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6.
До датите на въвеждане на подобрението на новата компютризирана система за транзита съгласно приложението към
Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, в случаите по параграф 1 превозвачът вписва необходимите данни в придружаващия
документ за транзит или придружаващия документ за транзит/сигурност и след инцидента своевременно представя стоките
заедно с придружаващия документ за транзит или придружаващия документ за транзит/сигурност пред най-близкия
митнически орган на държавата членка, на чиято територия се намира транспортното средство.
В случаите по параграф 3, букви а) и б), параграф 4 и параграф 5, буква а) превозвачът се освобождава от задължението да
представи стоките и основния референтен номер (MRN) на декларацията за транзит пред посочения митнически орган.
Относимите сведения за инцидентите по време на операцията по транзит се записват в електронната система за транзита от
митническото учреждение на транзит или от получаващото митническо учреждение.
7.
До датите на въвеждане на подобрението на новата компютризирана система за транзита съгласно приложението към
Решение за изпълнение 2014/255/ЕС параграф 2, втората алинея от настоящия член не се прилага.
ПОДРАЗДЕЛ 4
Формалности в получаващото митническо учреждение

Член 306
Представяне на стоки, поставени под режим съюзен транзит, пред получаващото митническо учреждение
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Когато стоките, поставени под режим съюзен транзит, пристигнат в получаващото митническо учреждение, пред това
учреждение се представя следното:
а) стоките;
б) основния референтен номер (MRN) на декларацията за транзит;
в) всякакви сведения, изисквани от получаващото митническо учреждение.
Представянето се извършва в рамките на официалното работно време. Все пак получаващото митническо учреждение може
да разреши — по искане на заинтересованото лице — представянето да се извърши извън официалното работно време или
на всяко друго място.
2.
По отношение на представянето на основния референтен номер (MRN) на декларацията за транзит пред всяко
митническо учреждение на транзит се прилага член 184, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
3.
Когато представянето е било извършено след изтичането на срока, определен от отправното митническо учреждение
по силата на член 297, параграф 1 от настоящия регламент, смята се, че титулярят на режима е спазил срока, ако той или
превозвачът докаже пред получаващото митническо учреждение, че не е отговорен за закъснението.
4.
Режим съюзен транзит може да завърши в митническо учреждение, различно от обявеното в декларацията за транзит.
Тогава това учреждение се смята за получаващо митническо учреждение.
5.
По искане на лицето, представящо стоките пред получаващото митническо учреждение, това учреждение заверява
разписка, с която се удостоверява представянето на стоките пред него и в която се посочва основният референтен номер
(MRN) на декларацията за транзит.
Разписката се съставя на формуляра от приложение 72-03 и се попълва предварително от съответното лице.
Разписката не може да се използва като алтернативно доказателство за завършване на режим съюзен транзит по смисъла на
член 312 от настоящия регламент.
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Член 307
Уведомление за пристигането на стоките под режим съюзен транзит
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Получаващото митническо учреждение уведомява отправното митническо учреждение за пристигането на стоките в
деня, в който стоките и основният референтен номер (MRN) на декларацията за транзит се представят по силата на член
306, параграф 1 от настоящия регламент.
2.
Когато режим съюзен транзит завършва в митническо учреждение, различно от обявеното в декларацията за транзит,
учреждението, което е смятано за получаващо митническо учреждение по силата на член 306, параграф 4 от настоящия
регламент, уведомява за пристигането отправното митническо учреждение в деня, в който стоките и основният референтен
номер (MRN) на декларацията за транзит се представят по силата на член 306, параграф 1 от настоящия регламент.
Отправното митническо учреждение уведомява за пристигането получаващото митническо учреждение, обявено в декла
рацията за транзит.
Член 308
Проверки и съставяне на алтернативно доказателство
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Когато режим съюзен транзит е завършил, получаващото митническо учреждение осъществява митническа проверка
въз основа на данните за операцията по съюзен транзит, получени от отправното митническо учреждение.
2.
Когато режим съюзен транзит е завършил, получаващото митническо учреждение не е открило нередности и
титулярят на режима представи придружаващия документ за транзит или придружаващия документ за транзит/сигурност,
това митническо учреждение заверява документа по искане на титуляря на режима с цел съставяне на алтернативно
доказателство по силата на член 305. Тази заверка включва печата на митническото учреждение, подписа на длъжностното
лице, датата и следния текст:
„Алтернативно доказателство — 99202“.
Член 309
Изпращане на резултатите от проверката
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Получаващото митническо учреждение уведомява отправното митническо учреждение за резултатите от проверката в
срок от три дни от представянето на стоките пред получаващото митническо учреждение или на друго място по силата на
член 306, параграф 1 от настоящия регламент. По изключение този срок може да бъде удължен до шест дни.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, когато стоките се получават от одобрен получател по член 233, параграф 4, буква б)
от Кодекса, отправното митническо учреждение трябва да бъде уведомено в срок от шест дни от доставянето на стоките на
одобрения получател.
Когато стоките се превозват с железопътен транспорт и един или няколко вагона са извадени от състава от скачени
железопътни вагони поради технически проблеми съгласно член 305, параграф 4 от настоящия регламент, отправното
митническо учреждение трябва да бъде уведомено в срок от 12 дни от представянето на първата част от стоките.
3.
До датите на въвеждане на подобрението на новата компютризирана система за транзита съгласно приложението към
Решение за изпълнение 2014/255/ЕС параграф 2, втората алинея от настоящия член не се прилага.
ПОДРАЗДЕЛ 5
Процедура за запитване и събиране на митническото задължение

Член 310
Процедура за запитване във връзка със стоки, придвижвани под режим съюзен транзит
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Когато отправното митническо учреждение не е получило резултатите от проверката в срока от шест дни по член
309, параграф 1 или член 309, параграф 2, първата алинея от настоящия регламент или в срока от дванадесет дни по член
309, параграф 2, втората алинея от настоящия регламент след получаването на уведомлението за пристигането на стоките,
това митническо учреждение незабавно изисква тези резултати от получаващото митническо учреждение, което е изпратило
уведомлението за пристигането на стоките.
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Получаващото митническо учреждение изпраща резултатите от проверката веднага след като получи искането от
отправното митническо учреждение.
2.
Когато митническият орган на отправната държава членка още не е получил сведения, които да позволят приключ
ването на режим съюзен транзит или събирането на митническото задължение, той изисква относимите сведения от
титуляря на режима или — когато на мястото на получаване има достатъчно данни — от получаващото митническо
учреждение, в следните случаи:
а) когато отправното митническо учреждение не е получило уведомлението за пристигането на стоките в срока за пред
ставяне на стоките, определен по силата на член 297 от настоящия регламент;
б) когато отправното митническо учреждение не е получило резултатите от проверката, поискани по силата на параграф 1;
в) когато отправното митническо учреждение научава, че уведомлението за пристигането на стоките или резултатите от
проверката са изпратени погрешно.
3.
Митническият орган на отправната държава членка изпраща искания за сведения по параграф 2, буква а) в рамките
на седем дни от изтичането на определения в посочената разпоредба срок и искания за сведения по параграф 2, буква б) в
рамките на седем дни от изтичането на приложимия срок по параграф 1.
Ако преди изтичането на тези срокове обаче митническият орган на отправната държава членка получи информация, че
режимът съюзен транзит не е завършен правилно, или има такова подозрение, той незабавно изпраща искането.
4.
Отговорите на исканията, отправени по реда на параграф 2, се изпращат в срок от 28 дни от датата на изпращане на
искането.
5.
Когато след искане по параграф 2 получаващото митническо учреждение не е представило достатъчно сведения за
приключването на режим съюзен транзит, в срок от 35 дни от започването на процедурата за запитване митническият
орган на отправната държава членка изисква от титуляря на режима да представи тези сведения.
Въпреки това до датите на въвеждане на подобрението на новата компютризирана система за транзита съгласно прило
жението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, посоченият митнически орган изисква от титуляря на режима да
представи тези сведения в срок от 28 дни от започването на процедурата за запитване.
Титулярят на режима отговаря на това искане в срок от 28 дни от датата на изпращането му.
6.
Ако сведенията, предоставени в отговор от страна на титуляря на режима по силата на параграф 5, не са достатъчни
за приключване на режим съюзен транзит, но митническият орган на отправната държава членка ги смята за достатъчни за
продължаването на процедурата за запитване, този орган незабавно изпраща искане за допълнителни сведения до съот
ветното митническо учреждение.
Посоченото митническо учреждение отговаря на това искане в срок от 40 дни от датата на изпращането му.
7.
Когато на някой от етапите на процедурата за запитване по параграфи 1—6 се установи, че режим съюзен транзит е
завършен правилно, митническият орган на отправната държава членка приключва този режим и незабавно известява
титуляря на режима и — ако е целесъобразно — митническите органи, които може да са започнали процедура по
събиране на митническото задължение.
8.
Когато на някой от етапите на процедурата за запитване по параграфи 1—6 се установи, че режим съюзен транзит не
може да бъде приключен, митническият орган на отправната държава членка установява дали е възникнало митническо
задължение.
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Ако има възникнало митническо задължение, митническият орган на отправната държава членка взема следните мерки:
а) установява длъжника;
б) определя кой е митническият орган, отговарящ за уведомяването за митническото задължение по реда на член 102,
параграф 1 от Кодекса.
Член 311
Искане за прехвърляне на събирането на митническото задължение
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Когато по време на процедурата за запитване и преди изтичането на срока по член 77, буква а) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446 митническият орган на отправната държава членка получи доказателства, че мястото, където са
се случили събитията, от които е възникнало митническото задължение, е в друга държава членка, този орган незабавно и
при всички случаи в рамките на посочения срок изпраща всички налични сведения на компетентния митническия орган на
съответното място.
2.
Компетентният митнически орган на това място потвърждава получаването на сведенията и известява митническия
орган на отправната държава членка дали отговаря за събирането на митническото задължение. Ако митническият орган на
отправната държава членка не е получил сведенията в срок от 28 дни, той незабавно подновява процедурата за запитване
или започва събирането.
Член 312
Алтернативно доказателство за завършване на режим съюзен транзит
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Режим съюзен транзит се счита за правилно завършен, когато титулярят на режима представи пред митническия
орган на отправната държава членка един от следните приемливи за митническия орган документи за идентификация на
стоките:
а) документ, заверен от митническия орган на получаващата държава членка, с който се идентифицират стоките и се
удостоверява, че те са били представени пред получаващото митническо учреждение или са били доставени на одобрен
получател по член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса;
б) документ или извлечение от митническите регистри, заверен(о) от митническия орган на държава членка, с който/което
се удостоверява, че стоките са напуснали физически митническата територия на Съюза;
в) митнически документ, издаден в трета държава, където стоките са поставени под митнически режим;
г) документ, който е издаден в трета държава и подпечатан или заверен по друг начин от митническия орган на тази
държава и с който се удостоверява, че стоките се смятат за намиращи се в свободно обращение в тази държава.
2.
Вместо документите по параграф 1 като доказателство може да се представят техни копия, чиято вярност е заверена
от организацията, заверила оригиналните документи, от органа на съответната трета държава или от орган на държава
членка.
3.
Уведомлението за пристигането на стоките по член 300 не се смята за доказателство за правилното завършване на
режим съюзен транзит.
ПОДРАЗДЕЛ 6
Опростявания за режим съюзен транзит

Член 313
Териториален обхват на опростяванията
(член 233, параграф 4 от Кодекса)
1.
Опростяванията по член 233, параграф 4, букви а) и в) от Кодекса се прилагат само за операциите по съюзен
транзит, започващи в държавата членка, в която е издадено разрешението за опростяванията.
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2.
Опростяването по член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса се прилага само за операциите по съюзен транзит,
завършващи в държавата членка, в която е издадено разрешението за опростяването.
3.
Опростяването по член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса се прилага в държавите членки, които са посочени в
разрешението за опростяването.
Член 314
Поставяне на стоки под режим съюзен транзит от одобрен изпращач
(член 233, параграф 4, буква а) от Кодекса)
1.
Когато одобрен изпращач възнамерява да постави стоки под режим съюзен транзит, той подава декларация за транзит
в отправното митническо учреждение. Одобреният изпращач няма право да започне режим съюзен транзит преди изти
чането на срока, определен в разрешението по член 233, параграф 4, буква а) от Кодекса.
2.

Одобреният изпращач въвежда в електронната система за транзита следните сведения:

а) маршрута — когато има предписан маршрут по член 291;
б) срока, определен по реда на член 297 от настоящия регламент, в който стоките трябва да бъдат представени пред
получаващото митническо учреждение;
в) броя на пломбите и индивидуалните идентификационни кодове на пломбите, когато това е целесъобразно.
3.
Одобреният изпращач може да отпечата придружаващ документ за транзит или придружаващ документ за транзит/
сигурност само след като получи уведомлението за вдигането на стоките за режим съюзен транзит от отправното
митническо учреждение. Въпреки това до датите на въвеждане на подобрението на новата компютризирана система за
транзита съгласно приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, одобреният изпращач отпечатва посочените
документи.
Член 315
Формалности във връзка със стоките, придвижвани под режим съюзен транзит и получавани от одобрен
получател
(член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса)
1.
Когато стоките пристигнат на място, определено в разрешението по член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса,
одобреният получател извършва следното:
а) уведомява незабавно получаващото митническо учреждение за пристигането на стоките и го известява за евентуалните
нередности или инциденти по време на превоза;
б) разтоварва стоките само след разрешение от страна на получаващото митническо учреждение;
в) след разтоварването незабавно вписва в отчетността си резултатите от проверката и всякакви други относими сведения за
разтоварването;
г) уведомява получаващото митническо учреждение за резултатите от проверката на стоките и го известява за евентуални
нередности в срок от три дни от получаването на разрешението за разтоварване на стоките.
2.
Когато получаващото митническо учреждение е получило уведомление за пристигането на стоките в обекта на
одобрения получател, то уведомява отправното митническо учреждение за пристигането на стоките.
3.
Когато получаващото митническо учреждение е получило резултатите от проверката на стоките по параграф 1, буква
г), то изпраща тези резултати на отправното митническо учреждение в срок от шест дни от доставянето на стоките на
одобрения получател.
Член 316
Завършване на режим съюзен транзит за стоките, получавани от одобрен изпращач
(член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса)
1.
Смята се, че титулярят на режима е изпълнил задълженията си и че режим съюзен транзит е завършил по смисъла на
член 233, параграф 2 от Кодекса, когато стоките са били представени непокътнати на одобрения получател по член 233,
параграф 4, буква б) от Кодекса на мястото, определено в разрешението, в срока, определен по силата на член 297,
параграф 1 от настоящия регламент.
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2.
По искане на превозвача одобреният получател издава разписка, с която се удостоверява пристигането на стоките на
място, определено в разрешението по член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса, и която съдържа основния референтен
номер (MRN) на операцията по съюзен транзит. Разписката се съставя на формуляра от приложение 72-03.
Член 317
Формалности във връзка с използването на пломби от специален тип
(член 233, параграф 4, буква в) от Кодекса)
1.

Пломбите от специален тип трябва да отговарят на изискванията по член 301, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато пломбите са сертифицирани от компетентна организация по силата на международен стандарт ISO 17712:2013
„Товарни контейнери — механични пломби“, те се смятат за отговарящи на тези изисквания.
При контейнерния транспорт във възможно най-голяма степен трябва да се използват пломби със защитни елементи,
осигуряващи високо равнище на сигурност.
2.

Всяка пломба от специален тип трябва да има едно от следните обозначения:

а) името на лицето, което е получило разрешение да я използва по силата на член 233, параграф 4, буква в) от Кодекса;
б) съответстващото съкращение или код, въз основа на което/който митническият орган на отправната държава членка
може да установи кое е въпросното лице.
3.
Титулярят на режима вписва броя на пломбите от специален тип и индивидуалните им идентификационни кодове в
декларацията за транзит и поставя пломбите най-късно до момента на вдигане на стоките за режим съюзен транзит.
Член 318
Митнически надзор върху използването на пломби от специален тип
(член 233, параграф 4, буква в) от Кодекса)
Митническият орган извършва следното:
а) уведомява Комисията и митническите органи на другите държави членки за пломбите от специален тип, които са в
употреба, и за пломбите от специален тип, които е решил да не одобри поради нередности или технически недостатъци;
б) прави преглед на пломбите от специален тип, които са одобрени от него и са в употреба, когато получи информация, че
друг орган е решил да не одобри определена пломба от специален тип;
в) провежда взаимна консултация с цел постигане на обща оценка;
г) следи употребата на пломбите от специален тип от страна на лицата, получили разрешение по силата на член 197 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
При необходимост Комисията и държавите членки могат по взаимно съгласие да създадат обща система за номериране и да
определят употребата на общи защитни елементи и технология.
Член 319
Консултация преди издаването на разрешения за използване на електронен транспортен документ като
декларация за транзит при въздушен или морски транспорт
(член 22 от Кодекса)
След като проучи дали по отношение на разрешенията са изпълнени условията по член 191 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, както и условията по член 199 от посочения делегиран регламент (за въздушния транспорт) или съответно по
член 200 от него (за морския транспорт), митническият орган, в чиито правомощия е вземането на решение, се консултира
с митническия орган в отправните и получаващите летища (при въздушен транспорт) или в отправните и получаващите
пристанища (при морски транспорт).
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Срокът за провеждане на консултацията е 45 дни от датата, на която митническият орган, в чиито правомощия е вземането
на решение, е съобщил по силата на член 15 условията и критериите, които трябва да бъдат проверени от митническия
орган, към когото е отправено запитването в рамките на консултацията.
Член 320
Формалности във връзка с използването на електронен транспортен документ като декларация за транзит при
въздушен или морски транспорт
(член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса)
1.
Стоките се вдигат за режим съюзен транзит, когато данните от електронния транспортен документ са били пред
ставени на отправното митническо учреждение на летището (при въздушен транспорт) или на отправното митническо
учреждение на пристанището (при морски транспорт) със средствата, определени в разрешението.
2.
Когато стоките трябва да бъдат поставени под режим съюзен транзит, титулярят на режима въвежда подходящите
кодове до всички позиции в електронния транспортен документ.
3.
Режим съюзен транзит завършва, когато стоките се представят пред получаващото митническо учреждение на
летището (при въздушен транспорт) или получаващото митническо учреждение на пристанището (при морски транспорт)
и когато данните от електронния транспортен документ са били представени на това митническо учреждение със
средствата, определени в разрешението.
4.
Титулярят на режима уведомява незабавно отправното и получаващото митническо учреждение за всички нарушения
и нередности.
5.
Режим съюзен транзит се смята за приключен, освен ако митническите органи са получили информация или са
установили, че режимът не е завършен правилно.
ПОДРАЗДЕЛ 7
Транспортиране на стоки чрез фиксирана транспортна инсталация

Член 321
Транспортиране чрез фиксирана транспортна инсталация и действие на режим съюзен транзит
(член 226, параграф 3, буква а) и член 227, параграф 2, буква а) от Кодекса)
1.
Когато стоките, които се пренасят чрез фиксирана транспортна инсталация, бъдат въведени на митническата
територия на Съюза чрез тази инсталация, тези стоки се смятат за поставени под режим съюзен транзит при въвеждането
на тази територия.
2.
Когато стоките вече се намират на митническата територия на Съюза и се пренасят чрез фиксирана транспортна
инсталация, тези стоки се смятат за поставени под режим съюзен транзит при постъпването им във фиксираната транс
портна инсталация.
3.
За целите на режим съюзен транзит, когато стоките се транспортират чрез фиксирана транспортна инсталация,
титулярят на режима е операторът на фиксираната транспортна инсталация, установен в държавата членка, през чиято
територия стоките биват въведени на митническата територия на Съюза — в случая по параграф 1, или операторът на
фиксираната транспортна инсталация в държавата членка, в която започва движението — в случая по параграф 2.
Титулярят на режима и митническият орган се договарят за методите за митнически надзор върху транспортираните стоки.
4.
За целите на член 233, параграф 3 от Кодекса операторът на фиксирана транспортна инсталация, установен в
държава членка, през чиято територия се транспортират стоките чрез тази инсталация, се смята за превозвач.
5.
Режим съюзен транзит се смята за завършен, когато в търговските книги на получателя или оператора на фиксираната
транспортна инсталация е направено необходимото записване, с което се удостоверява, че транспортираните чрез
фиксирана транспортна инсталация стоки:
а) са пристигнали до съоръженията на получателя;
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б) са приети в разпределителната мрежа на получателя; или
в) са били изведени от митническата територия на Съюза.

ГЛАВА 4

Употреба за специфични цели
Раздел 1
Временен внос
Член 322
Приключване на режим временен внос в случаи, свързани с железопътни возила, палети и контейнери
(член 215 от Кодекса)
1.
При железопътните возила, използвани съвместно по споразумение между съюзни и несъюзни железопътни
превозвачи, режим временен внос може да бъде приключен, когато железопътни возила от същия вид или на същата
стойност като предоставените на установено на митническата територия на Съюза лице бъдат изнесени или реекспор
тирани.
2.
При палетите режим временен внос може да бъде приключен, когато палети от същия вид или на същата стойност
като поставените под този режим, бъдат изнесени или реекспортирани.
3.
При контейнерите съгласно Конвенцията за митническия режим на използваните в международния превоз на
контейнери в рамките на един пул (1) режим временен внос се приключва, когато контейнери от същия вид или на
същата стойност като поставените под този режим бъдат изнесени или реекспортирани.
Член 323
Специално приключване за стоки за обществени прояви или продажба
(член 215 от Кодекса)
За приключването на режим временен внос по отношение на стоките по член 234, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446, с изключение на стоките по член 1, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО, тяхното потребление, унищо
жаване или безплатно раздаване на гражданите по време на обществената проява се смята за реекспорт, при условие че
количеството им съответства на естеството на проявата, броя на посетителите и степента на участието на титуляря на
режима в проявата.

ГЛАВА 5

Усъвършенстване
Активно усъвършенстване
Член 324
Специални случаи на приключване на режим активно усъвършенстване IM/EX
(член 215 от Кодекса)
1.

За целите на приключването на режим активно усъвършенстване IM/EX, за реекспорт се приема следното:

а) преработените продукти се доставят на лица, които отговарят на условията за допустимост за освобождаване от вносни
мита по силата на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за
консулските отношения от 24 април 1963 г. или Конвенцията от Ню Йорк за специалните мисии от 16 декември
1969 г., както е посочено в член 128, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (2);
(1) ОВ L 91, 22.4.1995 г., стр. 46.
(2) Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобож
давания (OB L 324, 10.12.2009 г., стр. 23).
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б) преработените продукти се доставят на въоръжените сили на други държави, разположени на територията на държава
членка, когато тази държава членка предоставя специално освобождаване от вносни мита по реда на член 131, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009;
в) доставка на въздухоплавателни средства;
г) доставка на космически кораби и свързаното с тях оборудване;
д) доставка на основни преработени продукти, за които общата ставка на вносното мито е нулева или за които е издаден
сертификат за летателна годност по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 1147/2002 на Съвета (1).
е) разпореждане съгласно относимите разпоредби с вторични преработени продукти, чието унищожаване под митнически
надзор е забранено с оглед опазване на околната среда.
2.

Параграф 1 не се прилага:

а) когато за несъюзни стоки, поставени под режим активно усъвършенстване IМ/ЕХ, би се прилагала мярка на селскосто
панската или търговската политика, временно или окончателно антидъмпингово мито, изравнително мито, защитна
мярка или допълнително мито в резултат на спиране на отстъпки, ако тези стоки бяха декларирани за допускане за
свободно обращение;
б) когато би възникнало митническо задължение по силата на член 78, параграф 1 от Кодекса за стоки без произход,
които са поставени под режим активно усъвършенстване IМ/ЕХ, ако титулярят на разрешението възнамерява да реекс
портира преработените продукти.
3.
В случая по параграф 1, буква в) надзорното митническо учреждение позволява приключването на режим активно
усъвършенстване IМ/ЕХ, когато стоките, поставени под този режим, са били използвани за първи път за производство,
ремонт, в т.ч. поддръжка, изменения или преустройване на въздухоплавателни средства или части от тях, при условие че
отчетността на титуляря на режима осигурява възможност да се провери дали режимът се прилага и използва правилно.
4.
В случая по параграф 1, буква г) надзорното митническо учреждение позволява приключването на режим активно
усъвършенстване IМ/ЕХ, когато стоките, поставени под този режим, са били използвани за първи път за производство,
ремонт, в т.ч. поддръжка, изменения или преустройване на спътници, ракети носители и оборудване за наземните станции,
както и части от тях, които са неразделна част от системите, при условие че отчетността на титуляря на режима осигурява
възможност да се провери дали режимът се прилага и използва правилно.
5.
В случая по параграф 1, буква д) надзорното митническо учреждение позволява приключването на режим активно
усъвършенстване IМ/ЕХ, когато стоките, поставени под този режим, са били използвани за първи път в операциите по
усъвършенстване, свързани с доставените преработени продукти или части от тях, при условие че отчетността на титуляря
на режима осигурява възможност да се провери дали режимът се прилага и използва правилно.
6.
В случая по параграф 1, буква е) титулярят на режим активно усъвършенстване доказва, че приключването на режим
активно усъвършенстване IМ/ЕХ по обичайния нормативен ред е или невъзможно, или икономически неефективно.
Член 325
Преработени продукти или стоки, които се смятат за допуснати за свободно обращение
(член 215 от Кодекса)
1.
Когато в разрешението за режим активно усъвършенстване IM/EX е посочено, че преработените продукти или стоки,
поставени под този режим, се смятат за допуснати за свободно обращение, ако не са били поставени под следващ
митнически режим или реекспортирани при изтичане на срока за приключване, смята се, че митническата декларация
за допускане за свободно обращение е подадена и приета и че вдигането е разрешено към датата на изтичане на срока за
приключване.
(1) Регламент (ЕО) № 1147/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за
някои стоки, внасяни с разрешителни за въздухоплаване (OB L 170, 29.6.2002 г., стр. 8).
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2.
В случаите по параграф 1 продуктите или стоките, поставени под режим активно усъвършенстване IМ/ЕХ, стават
съюзни стоки, когато бъдат пуснати на пазара.
ДЯЛ VIII
СТОКИ, ИЗВЕДЕНИ ОТ МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СЪЮЗА
ГЛАВА 1

Формалности преди напускането на стоките
Член 326
Електронна система за напускане
(член 16, параграф 1 от Кодекса)
За обработването и обмена на информация относно напускането на стоките извън митническата територия на Съюза се
използва електронна система, създадена за тези цели съгласно член 16, параграф 1 от Кодекса.
Първата алинея от настоящия член е приложима от датите на въвеждане на автоматизираната система за износ (AES) за
МКС, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС.
Член 327
Стоки, които не са обхванати от предварителна декларация за заминаване
(член 267 от Кодекса)
Когато бъде установено, че стоки, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, не са обхванати
от предварителна декларация за заминаване, с изключение на случаите, когато има освобождаване от задължението за
подаване на такава декларация, при напускането на стоките се изисква подаването на такава декларация.
Член 328
Анализ на риска
(член 264 от Кодекса)
1.
Анализът на риска се извършва преди вдигането на стоките в рамките на срок, който съответства на времето между
изтичането на срока за подаване на предварителна декларация за заминаване, както се предвижда в член 244 от [Делегиран
регламент (ЕС) № 2015/2446 за допълване на Регламент (ЕС) № 952/2013], и товаренето или заминаването на стоките,
когато е подходящо.
2.
Когато се прилага освобождаване от задължението за подаване на предварителна декларация за заминаване в съот
ветствие с член 245 от [Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2446 за допълване на Регламент (ЕС) № 952/2013], анализът
на риска се извършва при представяне на стоките въз основа на митническата декларация или декларацията за реекспорт,
които обхващат тези стоки, или, ако те не са на разположение, въз основа на всяка друга налична информация за стоките.
ГЛАВА 2

Формалности при напускане на стоките
Член 329
Определяне на митническото учреждение на напускане
(член 159, параграф 3 от Кодекса)
1.
Освен в случаите, когато се прилагат параграфи 2—7, митническото учреждение на напускане е митническото
учреждение, компетентно за мястото, от което стоките напускат митническата територия на Съюза към местоназначение
извън тази територия.
2.
В случай на стоки, напускащи митническата територия на Съюза чрез фиксирана транспортна инсталация митни
ческото учреждение на напускане е митническото учреждение на износ.
3.
Когато стоките се натоварват на плавателен съд или на въздухоплавателно средство с цел превоз до местоназначение
извън митническата територия на Съюза, митническото учреждение на напускане е митническото учреждение, компетентно
за мястото, където стоките се натоварват на плавателния съд или въздухоплавателното средство.
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4.
Когато стоките се натоварват на плавателен съд, който не е регистриран като съд на редовна корабна линия, посочена
в член 120 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, митническото учреждение на напускане е митническото учреждение,
компетентно за мястото, където стоките се натоварват на плавателния съд.
5.
Когато, след като са били вдигнати за износ, стоките са поставени под режим външен транзит, митническото
учреждение на напускане е отправното митническо учреждение на транзитната операция.
6.
Когато, след като са били вдигнати за износ, стоките са поставени под режим транзит, различен от режим външен
транзит, митническото учреждение на напускане е отправното митническо учреждение на транзитната операция, при
условие че е изпълнено едно от следните условия:
а) получаващото митническо учреждение за транзитната операция е разположено в държава с общ транзитен режим;
б) получаващото митническо учреждение за транзитната операция е разположено на границата на митническата територия
на Съюза и стоките се извеждат от тази митническа територия, след като са преминали през държава или територия
извън митническата територия на Съюза.
7.
При поискване митническото учреждение на напускане е митническото учреждение, компетентно за мястото, където
стоките се поемат за превоз под единен договор за превоз на стоките извън митническата територия на Съюза от
дружествата за железопътен транспорт, пощенските оператори, въздушните линии или дружествата за морски транспорт,
при условие че се предвижда стоките да напуснат митническата територия на Съюза по пощата, с железопътен, въздушен
или морски транспорт.
8.
Параграфи 4, 5 и 6 не се прилагат в случаите на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз или стоките,
предмет на формалности при износ с оглед възстановяването на суми, предоставени за износ в рамките на общата селско
стопанска политика.
9.
Когато в съответствие с член 274, параграф 1 от Кодекса се подава уведомление за реекспорт, митническото
учреждение на напускане е митническото учреждение, компетентно за мястото, където стоките се намират в свободна
зона или на временно складиране.
Член 330
Комуникация между митническото учреждение на износ и митническото учреждение на напускане
(член 267, параграф 1 от Кодекса)
Освен в случаите, когато митническата декларация е под формата на вписване в отчетността на декларатора съгласно член
182 от Кодекса, при вдигането на стоките, митническото учреждение на износ предава данните от декларацията за износ
на декларираното митническо учреждение на напускане. Тези сведения се основават на данните от декларацията за износ,
както са променени, когато е подходящо.
Член 331
Представяне на стоките пред митническото учреждение на напускане
(член 267 от Кодекса)
1.
Към момента на представянето на стоките пред митническото учреждение на напускане лицето, което представя
стоките при напускане:
а) посочва MRN на декларацията за износ или реекспорт;
б) посочва всички несъответствия между стоките, декларирани и вдигнати за износ, и представените стоки, включително
случаи, когато стоките са повторно опаковани или поставени в контейнери, преди да бъдат представени пред митни
ческото учреждение на напускане;
в) когато се представя само част от стоките, включени в дадена декларация за износ или реекспорт, лицето, което
представя стоките, посочва и количеството на действително представените стоки.
Когато обаче тези стоки са представени в опаковки или в контейнери, въпросното лице съобщава броя на опаковките и,
ако са в контейнери - идентификационните номера на контейнерите.
3.
Стоки, декларирани за износ или реекспорт, могат да бъдат представени пред митническо учреждение на напускане,
различно от митническото учреждение, декларирано в декларацията за износ или реекспорт. Когато действителното
митническо учреждение на напускане се намира в държава членка, различна от първоначално декларираната, това
митническо учреждение изисква данните на декларацията за износ или реекспорт от митническото учреждение за износ.
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Член 332
Формалности при напускане на стоките
(член 267 от Кодекса)
1.
Когато стоките, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, подлежат на митнически
контрол, митническото учреждение на напускане проверява стоките въз основа на информацията, получена от митни
ческото учреждение на износ.
2.
Когато лицето, което представя стоките, посочи, или митническото учреждение на напускане установи, че някои от
стоките, декларирани за износ, реекспорт или пасивно усъвършенстване, липсват при представяне пред митническото
учреждение на напускане, последното уведомява митническото учреждение на износ за липсващите стоки.
3.
Когато лицето, което представя стоките, посочи, или митническото учреждение на напускане установи, че някои от
стоките, представени пред митническото учреждение на напускане, са в повече от декларираните за износ, реекспорт или
пасивно усъвършенстване, въпросното митническо учреждение отказва напускането на стоките, които са в повече, до
подаването за тях на декларация за износ или реекспорт. Тази декларация за износ или реекспорт може да бъде
подадена в митническото учреждение на напускане.
4.
Когато лицето, което представя стоките, посочи, или митническото учреждение на напускане установи, че е налице
несъответствие по отношение на естеството на стоките, декларирани за износ, реекспорт или пасивно усъвършенстване, в
сравнение с тези, представени пред митническото учреждение на напускане, последното отказва напускането на тези стоки
до подаването за тях на декларация за износ или реекспорт и информира митническото учреждение на износ. Тази
декларация за износ или реекспорт може да бъде подадена в митническото учреждение на напускане.
5.
Превозвачът уведомява митническото учреждение на напускане за напускането на стоките, като предоставя всички
изброени по-долу данни:
а) уникалния референтен номер на пратката или референтния номер на транспортния документ;
б) когато стоките са представени в опаковки или в контейнери, се съобщава броят на опаковките и, ако са в контейнери —
идентификационните номера на контейнерите;
в) MRN на декларацията за износ или реекспорт, ако е приложимо.
Това задължение не се прилага дотолкова, доколкото тази информация е на разположение на митническите органи чрез
съществуващите търговски, пристанищни или транспортни информационни системи.
6.
За целите на параграф 5 лицето, което предава стоките на превозвача, му предоставя данните, упоменати в посочения
параграф.
Превозвачът може да натовари стоките за превоз извън митническата територия на Съюза, когато разполага с информа
цията, посочена в параграф 5.
Член 333
Надзор на стоките, вдигнати за напускане, и обмен на информация между митническите учреждения
(член 267 от Кодекса)
1.
След като стоките са вдигнати за напускане, митническото учреждение на напускане извършва митнически надзор
над тях, докато те бъдат изведени от митническата територия на Съюза.
2.
Когато митническото учреждение на напускане и митническото учреждение на износ са различни, митническото
учреждение на напускане информира митническото учреждение на износ за напускането на стоките най-късно в работния
ден, следващ деня, в който стоките са напуснали митническата територия на Съюза.
При все това в случаите, посочени в член 329, параграфи 3—7 от настоящия регламент, сроковете, в които митническото
учреждение на напускане трябва да информира митническото учреждение на износ за напускането на стоките, са следните:
а) в случаите, посочени в член 329, параграфи 3 и 4, най-късно в работния ден, следващ деня, в който плавателният съд
или въздухоплавателното средство, на който/което са натоварени стоките, е напуснал/о пристанището или летището на
товарене;
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б) в случаите, посочени в член 329, параграф 5, най-късно в работния ден, следващ деня, в който стоките са поставени под
режим външен транзит;
в) в случаите, посочени в член 329, параграф 6, най-късно в работния ден, следващ деня, в който е приключен режим
транзит;
г) в случаите, посочени в член 329, параграф 7, най-късно в работния ден, следващ деня, в който стоките са поети под
покритието на единен договор за превоз.
3.
Когато митническото учреждение на напускане и митническото учреждение на износ са различни и напускането на
стоките е отказано, митническото учреждение на напускане уведомява митническото учреждение на износ най-късно в
работния ден, следващ деня, в който напускането на стоките е било отказано.
4.
При непредвидени обстоятелства, когато стоките, обхванати от една декларация за износ или реекспорт, са
преместени в митническо учреждение на напускане и впоследствие трябва да напуснат митническата територия на
Съюза през повече от едно митническо учреждение на напускане, всяко митническо учреждение на напускане, където
са представени стоките, осъществява надзор върху напускането на стоките, които трябва да бъдат изведени от митническата
територия на Съюза. Митническите учреждения на напускане информират митническото учреждение на износ за напус
кането на стоките под техен надзор.
5.
Когато стоките, обхванати от една декларация за износ или реекспорт, са преместени в митническо учреждение на
напускане и впоследствие напускат митническата територия на Съюза като повече от една пратка поради непредвидени
обстоятелства, митническото учреждение на напускане информира митническото учреждение на износ за напускането на
всяка пратка.
6.
Когато стоките трябва да напуснат митническата територия на Съюза в случая, посочен в член 329, параграф 7 от
настоящия регламент, при поискване от компетентните митнически органи на пункта на напускане, превозвачът предоставя
информация за тези стоки. Тази информация се състои от един от следните елементи:
а) MRN на декларацията за износ;
б) копие от единния договор за превоз на съответните стоки;
в) уникалния референтен номер на пратката или референтния номер на транспортния документ и, когато стоките са
представени в опаковки или в контейнери, броя на опаковките и, ако са в контейнери — идентификационния
номер на контейнера;
7.
Чрез дерогация от параграф 2, буква в) от настоящия член, до датите на въвеждане на автоматизираната система за
износ, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, в случаите, посочени в член 329, параграф 6
от настоящия регламент, крайният срок, в който митническото учреждение на напускане трябва да информира митни
ческото учреждение на износ за напускането на стоките, е първият работен ден, следващ деня, в който стоките са поставени
под режим транзит или са напуснали митническата територия на Съюза или режимът транзит е приключен.
8.
Чрез дерогация от параграф 4 от настоящия член, до датите на въвеждане на автоматизираната система за износ,
посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническото учреждение на напускане, където
първоначално е представена пратката, събира резултатите за напускането от другите митнически учреждения на
напускане и информира митническото учреждение на износ за напускането на стоките. Те могат да направят това само
когато всички стоки са напуснали митническата територия на Съюза.
9.
Чрез дерогация от параграф 5 от настоящия член, до датите на въвеждане на автоматизираната система за износ,
посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато стоки, обхванати от една декларация за износ
или реекспорт, се придвижват до митническо учреждение на напускане и впоследствие напускат митническата територия
на Съюза като повече от една пратки поради непредвидени обстоятелства, митническото учреждение на напускане
информира митническото учреждение на износ за напускането на стоките само когато всички стоки са напуснали митни
ческата територия на Съюза.
Член 334
Удостоверяване на напускането на стоки
(член 267 от Кодекса)
1.
Митническото учреждение на износ удостоверява напускането на стоките на декларатора или на износителя в
следните случаи:
а) когато това учреждение е информирано за напускането на стоките от митническото учреждение на напускане;
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б) когато това учреждение е същото като митническото учреждение на напускане и стоките са изведени;
в) когато това учреждение счита, че доказателствата, предоставени в съответствие с член 335, параграф 4 от настоящия
регламент, са достатъчни.
2.
Когато митническото учреждение на износ удостоверява напускането на стоките в съответствие с параграф 1, буква в),
то уведомява за това митническото учреждение на напускане.
Член 335
Процедура за запитване
(член 267 от Кодекса)
1.
Когато след 90-дневен срок от вдигането на стоките за износ митническото учреждение на износ не е информирано
за напускането на стоките, то може да поиска от декларатора да го уведоми относно датата, на която, и относно
митническото учреждение на напускане, от което стоките са напуснали митническата територия на Съюза.
2.
Деклараторът може, по собствена инициатива, да уведоми митническото учреждение на износ относно датите, на
които, и относно митническите учреждения на напускане, от които стоките са напуснали митническата територия на
Съюза.
3.
Когато деклараторът предоставя информация на митническото учреждение на износ в съответствие с параграф 1 или
2, той може да поиска от митническото учреждение на износ да удостовери напускането. За целта митническото
учреждение на износ изисква информация за напускането на стоките от митническото учреждение на напускане, което
дава отговор в рамките на десет дни.
Когато митническото учреждение на напускане не отговори в този срок, митническото учреждение на износ информира
декларатора за това.
4.
Когато митническото учреждение на износ уведоми декларатора, че митническото учреждение на напускане не е
отговорило в рамките на срока, посочен в параграф 3, деклараторът може да представи доказателство на митническото
учреждение на износ, че стоките са напуснали митническата територия на Съюза.
Посоченото доказателство може да бъде представено конкретно чрез някое от следните средства или чрез комбинация от
тях:
а) копие от известието за доставка, подписано или заверено от получателя, намиращ се извън митническата територия на
Съюза;
б) доказателство за извършено плащане;
в) фактурата;
г) известието за доставка;
д) документ, подписан или заверен от икономическия оператор, който е извел стоките от митническата територия на
Съюза;
е) документ, обработен от митническия орган на държава членка или трета държава в съответствие с правилата и
процедурите, приложими в тази държава членка или трета държава;
ж) документация на икономическите оператори за стоки, доставени на кораби, въздухоплавателни средства или
разположени в морето съоръжения.
ГЛАВА 3

Износ и реекспорт
Член 336
Декларация за износ или реекспорт на стоки в няколко пратки
(член 162 от Кодекса)
Когато стоките са предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза като повече от една пратка, за
всяка отделна пратка се издава отделна декларация за износ или реекспорт.
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Член 337
Подаване впоследствие на декларация за износ или реекспорт
(членове 162 и 267 от Кодекса)
1.
Когато се е изисквала декларация за износ или реекспорт, но стоките са изведени от митническата територия на
Съюза без такава декларация, износителят подава декларация за износ или реекспорт, съставена впоследствие. Декларацията
се подава в митническото учреждение, компетентно за мястото, където е установен износителят. Това митническо
учреждение удостоверява на износителя напускането на стоките, при условие че вдигането е щяло да бъде разрешено,
ако декларацията е подадена преди стоките да напуснат митническата територия на Съюза, и то разполага с доказателство,
че стоките са напуснали митническата територия на Съюза.
2.
Когато съюзни стоки, които са били предназначени за реимпорт, са напуснали митническата територия на Съюза, но
вече не са предназначени за реимпорт, и, ако не е имало намерение за реимпорт, би била използвана друг вид митническа
декларация, износителят може да подаде в митническото учреждение на износ декларация за износ, съставена впоследствие,
която да замени първоначалната декларация. Това митническо учреждение удостоверява напускането на стоките на изно
сителя.
При все това в случаите, в които съюзни стоки са напуснали митническата територия на Съюза под покритието на карнет
ATA и карнет CPD, митническото учреждение на износ удостоверява напускането на стоките на износителя, при условие
че отрязъкът и талонът за реимпорт от карнет ATA и карнет CPD бъдат обявени за недействителни.
Член 338
Подаване на декларация за реекспорт на стоки, обхванати от карнет ATA и карнет CPD
(член 159, параграф 3 от Кодекса)
В допълнение към митническите учреждения, посочени в член 221, параграф 2 от настоящия регламент, компетентното
митническо учреждение за реекспорта на стоки, обхванати от карнет ATA и карнет CPD, е митническото учреждение на
напускане.
Член 339
Използване на карнет ATA и карнет CPD като декларация за износ
(член 162 от Кодекса)
1.
Карнетът ATA и карнетът CPD се считат за декларация за износ, когато карнетът е издаден в държава членка —
договаряща страна по Конвенцията ATA или Истанбулската конвенция, и е заверен и гарантиран от асоциация, установена
в Съюза и представляваща част от гаранционна верига, както е определено в член 1, буква г) от приложение А към
Истанбулската конвенция.
2.

Карнетът ATA и карнетът CPD не се използват като декларация за износ по отношение на съюзни стоки, когато:

а) стоките подлежат на формалности при износ с оглед възстановяването на суми, предоставяни при износ в рамките на
общата селскостопанска политика;
б) стоките, които са били част от интервенционни запаси, подлежат на мерки за контрол по отношение на използването
или предназначението, и са преминали митнически формалности при износ към територии извън митническата
територия на Съюза в рамките на общата селскостопанска политика;
в) стоките отговарят на условията за възстановяване или опрощаване на вносни мита при условие че бъдат изнесени извън
митническата територия на Съюза;
г) стоките се движат под режим отложено плащане на мита на територията на Съюза съгласно Директива 2008/118/ЕО,
освен когато се прилагат разпоредбите на член 30 от посочената директива.
3.
Когато като декларация за износ се използва карнет ATA, митническото учреждение на износ осъществява следните
формалности:
а) сверява информацията, дадена в клетки А — G на отрязъка за износ, със стоките под покритието на карнета;
б) попълва, когато е подходящо, клетката на титулната страница на карнета, озаглавена „Заверка от митническите органи“;
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в) попълва талона и клетка H на отрязъка за износ;
г) идентифицира митническото учреждение на износ в клетка H, б) на отрязъка за реимпорт;
д) задържа отрязъка за износ.
4.
Когато митническото учреждение на износ не е митническото учреждение на напускане, митническото учреждение
на износ извършва формалностите, описани в параграф 3, но не попълва клетка 7 от талона, която се попълва от
митническото учреждение на напускане.
5.
Срокът за реимпорт на стоките, определен от митническото учреждение на износ в клетка H, б) от отрязъка за износ,
не може да надвишава валидността на карнета.
Член 340
Стоки, вдигнати за износ или реекспорт, които не напускат митническата територия на Съюза
(член 267 от Кодекса)
1.
Когато стоки, вдигнати за износ или реекспорт, вече не са предназначени да бъдат изведени от митническата
територия на Съюза, деклараторът незабавно информира митническото учреждение на износ.
2.
Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, в случаите, когато стоките вече са били представени пред митническото
учреждение на напускане, лицето, което премества стоките от митническото учреждение на напускане за превоз до
определено място в рамките на митническата територия на Съюза, уведомява митническото учреждение на напускане,
че стоките няма да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, и посочва MRN на декларацията за износ или
реекспорт.
3.
Когато в случаите, посочени в член 329, параграфи 5, 6 и 7 от настоящия регламент, в резултат на промяна в
договора за превоз дадена транспортна операция приключва в митническата територия на Съюза вместо извън нея,
въпросните дружества или органи могат да изпълнят променения договор само с предварителното съгласие на митни
ческото учреждение на напускане.
4.
В случай на анулиране на декларация за износ или реекспорт в съответствие с член 248 от [Делегиран регламент (ЕС)
№ 2015/2446 за допълване на Регламент (ЕС) № 952/2013], митническото учреждение на износ уведомява декларатора,
както и декларираното митническо учреждение на напускане за това анулиране.
ГЛАВА 4

Обобщена декларация за напускане
Член 341
Мерки, които трябва да бъдат предприети след получаване на обобщена декларация за напускане
(член 271 от Кодекса)
Митническото учреждение, в което се подава обобщената декларация за напускане в съответствие с член 271, параграф 1
от Кодекса:
а) регистрира обобщената декларация за напускане веднага след получаването ѝ;
б) предоставя MRN на декларатора;
в) когато е подходящо, вдига стоките за напускане на митническата територия на Съюза.
Член 342
Стоките, за които е подадена обобщена декларация за напускане и които не напускат митническата територия
на Съюза
(член 174 от Кодекса)
Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за напускане, вече не са предназначени за извеждане от
митническата територия на Съюза, лицето, което премества стоките от митническото учреждение на напускане за
превоз до определено място в рамките на тази територия, уведомява митническото учреждение на напускане, че стоките
няма да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, и посочва MRN на обобщената декларация за напускане.
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ГЛАВА 5

Уведомление за реекспорт
Член 343
Мерки, които трябва да бъдат предприети след получаване на уведомление за реекспорт
(член 274 от Кодекса)
Митническото учреждение на напускане:

а) регистрира уведомлението за реекспорт веднага след получаването му;

б) предоставя MRN на декларатора;

в) когато е подходящо, вдига стоките за напускане на митническата територия на Съюза.

Член 344
Стоки, за които е подадено уведомление за реекспорт и които не напускат митническата територия на Съюза
(член 174 от Кодекса)
Когато стоките, за които е подадено уведомление за реекспорт, вече не са предназначени за извеждане от митническата
територия на Съюза, лицето, което премества стоките от митническото учреждение на напускане за превоз до определено
място в рамките на тази територия, уведомява митническото учреждение на напускане, че стоките няма да бъдат изведени
от митническата територия на Съюза и посочва MRN на уведомлението за реекспорт.

ДЯЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 345
Процедурни правила за преразглеждане на разрешенията, които вече са в сила към 1 май 2016 г.
1.
Решенията в резултат на преразглеждане на дадено разрешение в съответствие с член 250, параграф 1 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446 се вземат преди 1 май 2019 г.

С тези решения се отменят преразгледаните разрешения и при необходимост се дават нови разрешения. Решенията се
съобщават незабавно на титулярите на разрешението.

2.
В случаите, посочени в член 253, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, ако ново разрешение за
използване на общо обезпечение е дадено в резултат на преразглеждането на разрешение за използване на общо обез
печение, свързано с решение, разрешаващо отсрочване на плащането по един от начините, посочени в член 226, буква б)
или в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (1), по същото време се издава автоматично ново разрешение за отсрочване
на плащането в съответствие с член 110 от Кодекса.

3.
Когато разрешенията, посочени в член 251 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, съдържат позовавания на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 или Регламент (ЕИО) № 2454/93, тези позовавания се четат съгласно таблицата на съответ
ствието в приложение 90 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

4.
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, единните разрешения за опростени процедури (ЕРОП), които вече
са в сила към 1 май 2016 г., остават валидни до съответните дати на въвеждане на централизираното оформяне на вноса
(CCI) и автоматизираната система за износ (AES), посочени в приложението към Решение 2014/255/ЕС.
(1) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (OB L 302,
19.10.1992 г., стр. 1).
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Член 346
Преходни разпоредби относно заявленията за разрешения, подадени преди 1 май 2016 г.
Митническите органи могат да приемат заявления за издаването на разрешения в съответствие с Кодекса и настоящия
регламент, подадени преди 1 май 2016 г. Митническият орган, компетентен за вземане на решението, може да издава
разрешения в съответствие с Кодекса и настоящия регламент преди 1 май 2016 г. Посочените разрешения обаче не са
валидни преди 1 май 2016 г.
Член 347
Преходна разпоредба относно договорната стойност
1.
Договорната стойност на стоките може да се определя въз основа на продажба, извършена преди посочената в член
128, параграф 1 от настоящия регламент продажба, когато лицето, от чието име се подава декларацията, е обвързано от
договор, сключен преди 18 януари 2016 г.
2.

Настоящият член се прилага до 31 декември 2017 г.
Член 348
Преходни разпоредби относно вдигането на стоки

Когато стоките са декларирани за допускане за свободно обращение, митническо складиране, активно усъвършенстване,
обработка под митнически контрол, временен внос, специфична употреба, транзит, износ или пасивно усъвършенстване в
съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 преди 1 май 2016 г. и не са били вдигнати до тази дата, те се вдигат за
режима, посочен в декларацията съгласно съответните разпоредби на Кодекса, Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и
настоящия регламент.
Член 349
Преходни разпоредби за стоките, поставени под определени митнически режими, които не са приключени
преди 1 май 2016 г.
1.
Когато стоките са били поставени под следните митнически режими преди 1 май 2016 г. и режимът не е приключен
преди тази дата, той се приключва съгласно съответните разпоредби на Кодекса, Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 […]
и настоящия регламент:
а) допускане на стоки за свободно обращение с благоприятно тарифно третиране или при намалена или нулева ставка на
митото поради специфичната им употреба;
б) митническо складиране от тип A, B, C, E и F;
в) активно усъвършенстване по системата с отложено плащане;
г) обработка под митнически контрол.
2.
Когато стоките са били поставени под следните митнически режими преди 1 май 2016 г. и режимът не е приключен
преди тази дата, той се приключва съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО)
№ 2454/93:
а) митническо складиране от тип D;
б) временен внос;
в) активно усъвършенстване по системата с възстановяване;
г) пасивно усъвършенстване.
Въпреки това, от 1 януари 2019 г. режимът митническо складиране от тип D се приключва съгласно съответните
разпоредби на Кодекса, Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и настоящия регламент.
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3.
Стоките, поставени в свободна зона с митнически контрол тип II, посочен в член 799 от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93, или в свободен склад, които не са получили митническо направление в съответствие с Регламент (ЕИО)
№ 2913/92, се считат от 1 май 2016 г. за поставени под режим митническо складиране съгласно съответните разпоредби
на Кодекса, Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и настоящия регламент.
4.
Когато стоките са вдигнати за транзитна операция преди 1 май 2016 г. и тази операция не е приключена до
посочената дата, тя се приключва съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО)
№ 2454/93.
Член 350
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.
Той се прилага от 1 май 2016 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 ноември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

L 343/708

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
ДЯЛ I
Общи разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЕ A:

Формати и кодове на общите изисквания за данните, необходими за заявления и
решения

710

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:

Формати и кодове на общите изисквания за данните, необходими за декларации,
уведомления и доказателства за митническия статус на съюзни стоки

741

ПРИЛОЖЕНИЕ 12-01:

Формати и кодове на общите изисквания за данните, необходими за регистрация на
икономически оператори и други лица

804

ПРИЛОЖЕНИЕ 12-02:

Решения относно обвързваща информация за произход

807

ДЯЛ II
Елементи, въз основа на които се налагат вносни или износни мита и други мерки относно търговията със стоки

ПРИЛОЖЕНИЕ 21-01:

Списък на елементите от данни (ЕД) за целите на наблюдението по член 55, параграф 1

810

ПРИЛОЖЕНИЕ 21-02:

Списък на елементите от данни (ЕД) за целите на наблюдението по член 55, параграф 6
и връзка с клетка „Декларация“ и/или „Формат“

812

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-02:

Информационен сертификат INF 4 и заявление за информационен сертификат INF 4

813

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-06:

Заявление за вписване като регистриран износител за целите на схемите от общи
тарифни преференции на Европейския Съюз, Норвегия, Швейцария и Турция

818

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-07:

Изявление за произход

821

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-08:

Сертификат за произход — формуляр А

822

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-09:

Декларация върху фактура

827

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-10:

Сертификат за движение EUR.1 и съответстващите му приложения

828

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-13:

Декларация върху фактура

833

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-14:

Сертификат за произход на определени продукти, за които се прилагат специални
непреференциални споразумения за внос

836

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-15:

Декларация на доставчика за продуктите с преференциален произход

838

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-16:

Дългосрочна декларация на доставчика за продуктите с преференциален произход

839

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-17:

Декларация на доставчика за продуктите без преференциален произход

840

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-18:

Дългосрочна декларация на доставчика за продуктите без преференциален произход

841

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-19:

Изисквания за съставяне на заместващи сертификати за произход — формуляр А

843

ПРИЛОЖЕНИЕ 22-20:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОИЗХОД

844

ПРИЛОЖЕНИЕ 23-01:

Разходи за въздушен транспорт, които се включват в митническата стойност

845

ПРИЛОЖЕНИЕ 23-02:

Списък на стоките по член 142, параграф 6

848

ДЯЛ III
Митническо задължение и обезпечения

ПРИЛОЖЕНИЕ 32-01:

Поръчителство — еднократно обезпечение

851

ПРИЛОЖЕНИЕ 32-02:

Поръчителство — еднократно обезпечение под формата на ваучери

853

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/709

ПРИЛОЖЕНИЕ 32-03:

Поръчителство — общо обезпечение

855

ПРИЛОЖЕНИЕ 32-06:

Ваучер за еднократно обезпечение

858

ПРИЛОЖЕНИЕ 33-03:

Образец на информационната бележка за искането за плащане до обезпечаващата
асоциация във връзка със задължението при режим транзит под покритието на карнет
ATA/e-ATA

859

Формуляр за облагане, предназначен за изчисляване на митата и данъците, произтичащи
от искането за плащане до обезпечаващата асоциация във връзка със задължението при
режим транзит под покритието на карнет ATA/e-ATA

860

Образец на известие за освобождаване от отговорност, в което се посочва, че е предявено
искане за плащане пред обезпечаващата асоциация в държавата членка, където е
възникнало митническото задължение при режим транзит под покритието на карнет
ATA/e-ATA

862

ПРИЛОЖЕНИЕ 33-06:

Искане за допълнителна информация в случаите, когато стоките се намират в друга
държава членка

863

ПРИЛОЖЕНИЕ 33-07:

Европейски съюз — възстановяване или опрощаване на мита

867

ПРИЛОЖЕНИЕ 33-04:

ПРИЛОЖЕНИЕ 33-05:

ДЯЛ IV
Въвеждане на стоки на митническата територия на Съюза

Няма приложения
ДЯЛ V
Общи разпоредби за митнически статус, поставяне на стоки под митнически режим, проверка, вдигане и разпореждане със
стоки

ПРИЛОЖЕНИЕ 51-01:

Документ за регистрация на статуса

869

ДЯЛ VI
Допускане за свободно обращение и освобождаване от вносни мита

ПРИЛОЖЕНИЕ 61-02:

Удостоверение за претегляне на банани — образец

870

Приложение 61-03

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ НА БАНАНИ — ПРОЦЕДУРА

871

ПРИЛОЖЕНИЕ 62-02:

INF 3 — Информационен лист за върнатите стоки

872

ДЯЛ VII
Специални режими

ПРИЛОЖЕНИЕ 72-01:

Жълт етикет

877

ПРИЛОЖЕНИЕ 72-02:

Жълт етикет

878

ПРИЛОЖЕНИЕ 72-03:

TC 11 — разписка

879

ПРИЛОЖЕНИЕ 72-04:

Процедура за непрекъснатост на дейността при съюзен транзит

880

ДЯЛ VIII
Стоки, изведени от митническата територия на съюза

Няма приложения

L 343/710

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ A
Формати и кодове на общите изисквания за данните, необходими за заявления и решения
Общи разпоредби

1. Разпоредбите, които се съдържат в настоящите бележки, се отнасят за всички дялове от настоящото приложение.
2. Форматите, кодовете и — ако е приложимо — структурата на съдържащите се в настоящото приложение изисквания за
данните се прилагат във връзка с изискванията за данните, необходими за заявления и решения, както е предвидено в
приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
3. Форматите и кодовете, определени в настоящото приложение, се прилагат както за заявления и решения, които са
подадени чрез средства за електронна обработка на данни, така и за тези на хартиен носител.
4. В дял I се посочват форматите на елементите от данни.
5. Когато информацията в заявление или решение, посочено в приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, е
под формата на кодове, се прилага списъкът на кодовете, който се съдържа в дял II.
6. Размерът на елемента от данни трябва да не възпрепятства заявителя да предостави достатъчно информация. Ако
необходимата информация не може да се вмести в даден формат на елемент от данни, се използват приложения.
7. Термините „вид/дължина“ в описанието на даден атрибут указват изискванията за вида и дължината на данните.
Кодовете за видовете данни са следните:
а — буквен
n — цифров
an — буквено-цифров
Числото след кода указва допустимата дължина на данните. Прилагат се следните правила:
Незадължителните две точки пред индикатора за дължина означават, че дължината на данните не е фиксирана, но може
да достига броя знаци, обозначен от индикатора за дължина. Запетаята в индикатора за дължината на данните означава,
че атрибутът може да съдържа десетични позиции, като числото преди запетаята указва общата дължина на атрибута, а
числото след запетаята указва максималния брой знаци след десетичния знак.
Примери за дължината и форматите на полето:
а1

1 буквен знак, фиксирана дължина

n2

2 цифрови знака, фиксирана дължина

an3

3 буквено-цифрови знака, фиксирана дължина

a..4

до 4 буквени знака

n..5

до 5 цифрови знака

an..6 до 6 буквено-цифрови знака
n..7,2 до 7 цифрови знака, включително максимум 2 десетични позиции, като разграничителят може да се мести.
8. Съкращенията и акронимите, използвани в приложението, имат следното значение:
Съкращение/акроним

Значение

ЕД

Елемент от данни

n.a.

Не се прилага

9. Броят елементи се отнася до максималния възможен брой появявания на даден елемент от данни в съответното
заявление или решение.

29.12.2015 г.

Дял I
Формати на общите изисквания за данните, необходими за заявления и решения

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

Бележки
BG

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Дял I

1/1

Код на вида заявление/решение

an..4

1x

ДА

Дял I

1/2

Подпис/ удостоверяване

an..256

1x

НЕ

Дял I

1/3

Вид заявление

Код: n1 + (ако е приложимо)

1x

ДА

Код на действието:
1x

ДА

Като код на държавата се посочва кодът,
определен в Регламент (ЕС) № 1106/2012 на
Комисията (1).

Референтен номер на решението:
— код на вида решение: an..4 +
— референтен номер: an..29
Дял I

1/4

Териториално действие — Съюз

Код: n1 + (ако е приложимо)
Код на държавата: a2

Код на държавата:
99x

Дял I

1/5

Териториално действие —
държави с общ транзитен режим

Код на държавата: a2

99x

НЕ

Като код на държавата се посочва двубуквеният
код на държавата по ISO 3166.

Дял I

1/6

Референтен номер на решението

Код на държавата: a2 +

1x

ДА

Структурата е определена в дял II.

1x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II.

Официален вестник на Европейския съюз

— код на държавата: a2 +

Код на вида решение: an..4 +
Референтен номер: an..29
Дял I

1/7

Митнически орган, който взема
решение

Код: an8
Или
Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

L 343/711

Държава: a2 +

Дял I

2/1

Наименование на ЕД

Клетка за отметка: n1 +
Държава на подаване на заявле
нието: a2 +
Място на подаване на заявлението:
an..35 +

Брой елементи

Клетка за отметка:
1x

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

Бележки

НЕ
BG

Други притежавани заявления и
решения във връзка с обвързваща
информация

Формат на ЕД
(вид/дължина)

L 343/712

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

За останалите
случаи: 99x

Дата на подаване на заявлението:
n8 (ггггммдд) +

Дата на влизане в сила на реше
нието: n8 (ггггммдд) +
Код на стоката: an..22
Дял I

2/2

Решения относно обвързваща
информация, издадени на други
титуляри

Клетка за отметка: n1 +
Референтен номер на решението: a2
(код на държавата) + an..4 (код на
вида решение) + an..29 (референтен
номер) +

Клетка за отметка:
1x

НЕ

За останалите
случаи: 99x

Дата на влизане в сила на реше
нието: n8 (ггггммдд) +

Официален вестник на Европейския съюз

Референтен номер на решението: a2
(код на държавата) + an..4 (код на
вида решение) + an..29 (референтен
номер) +

Код на стоката: an..22
Дял I

2/3

Неприключили правни или адми
нистративни процедури или
такива, по които съдът се е
произнесъл

Код на държавата: a2 +

99x

НЕ

Наименование на съда: an..70 +
Адрес на съда:
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Референтни данни за правните
и/или административните
процедури: an..512

29.12.2015 г.

Град: an..35 +

Дял I

2/4

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Приложени документи

Брой документи: n..3 +

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

Бележки

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

99x
BG

Вид на документа: an..70 +
Идентификатор на документа:
an..35 +
Дата на документа: n8 (ггггммдд)
an..35

2/5

Идентификационен номер на
съоръжението за складиране

Дял I

3/1

Заявител/титуляр на разрешението Име: an..70 +
или решението
Улица и номер: an..70 +

999x

НЕ

1x

НЕ

Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35
Дял I

3/2

Идентификационни данни на
заявителя/ титуляря на
разрешението или решението

an..17

1x

НЕ

Дял I

3/3

Представител

Име: an..70 +

1x

НЕ

1x

НЕ

1x

НЕ

Официален вестник на Европейския съюз

Дял I

Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35
3/4

Идентификационни данни на
представителя

Дял I

3/5

Име и данни за връзка на лицето, Име: an..70 +
отговарящо за митническите
Телефон: an..50 +
въпроси
Факс: an..50 +

an..17

Електронна поща: an..50

L 343/713

Дял I

Дял I

3/6

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Име: an..70 +

1x

НЕ

99x

НЕ

99x

НЕ

Бележки

BG

Лице за връзка, отговарящо за
заявлението

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

L 343/714

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Телефон: an..50 +
Факс: an..50 +
Електронна поща: an..50

Дял I

3/7

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
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Лице, отговарящо за дружеството
заявител или упражняващо
контрол върху неговото управ
ление

Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Национален идентификационен
номер: an..35 +
Дата на раждане: n8 (ггггммдд)
Дял I

3/8

Собственик на стоките

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

Дял I

4/1

Място

Не се прилага

Дял I

4/2

Дата

n8 (ггггммдд)

1x

НЕ

Дял I

4/3

Място, където се намира или е
достъпна основната счетоводна
отчетност за митнически цели

Улица и номер: an..70 +

1x

НЕ

Държава: a2 +
Град: an..35
ИЛИ
UN/LOCODE: an..17

Елемент от данни, който се използва само за
заявления и решения на хартиен носител

Ако за определяне на съответното място се
използва кодът на ООН за местоположението
UN/LOCODE, структурата трябва да следва
описанието, което се съдържа в Препоръка 16
на ИКЕ на ООН „UN/LOCODE — класи
фикатор на пристанища и други пунктове“.

29.12.2015 г.

Пощенски код: an..9 +

НЕ

Дял I

4/4

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Улица и номер: an..70 +

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

99x

НЕ

Ако за определяне на съответното място се
използва кодът на ООН за местоположението
UN/LOCODE, структурата трябва да следва
описанието, което се съдържа в Препоръка 16
на ИКЕ на ООН „UN/LOCODE — класи
фикатор на пристанища и други пунктове“.

1x

НЕ

За указване на местонахождението се използват
структурата и кодовете, определени в
приложение Б за ЕД 5/23 „Местонахождение на
стоките“.

1x

НЕ

1x

НЕ

9999x

НЕ

Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35
ИЛИ

Бележки

BG

Място, където се съхранява
отчетната документация

Брой елементи

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

UN/LOCODE: an..17
Дял I

4/5

Държава: a2 +
Код на вида местонахождение: a1 +
Квалификатор на идентификаци
онните данни: a1 +
Обозначение с код:
Идентификационни данни на
местонахождението: an..35 +
Допълнителен идентификатор: n..3
ИЛИ
Описание със свободен текст:
Улица и номер: an..70 +
Пощенски код: an..9 +
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Първо място на използване или
усъвършенстване

Град: an..35
Дял I

4/6

[Поискана] Дата на влизане в сила n8 (ггггммдд)
на решението
ИЛИ
Свободен текст: an..512

Дял I

4/7

Дата на изтичане на срока на
действие на решението

n8 (ггггммдд)

Дял I

4/8

Местонахождение на стоките

Държава: a2 +
Квалификатор на идентификаци
онните данни: a1 +

L 343/715

Код на вида местонахождение: a1 +

За указване на местонахождението се използват
структурата и кодовете, определени в
приложение Б за ЕД 5/23 „Местонахождение на
стоките“.

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

Бележки

BG

Обозначение с код:
Идентификационни данни на
местонахождението: an..35 +
Допълнителен идентификатор: n..3
ИЛИ
Описание със свободен текст:
Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

L 343/716

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Място (места) на усъвършенстване
или използване

Държава: a2 +
Код на вида местонахождение: a1 +
Квалификатор на идентификаци
онните данни: a1 +
Обозначение с код:
Идентификационни данни на
местонахождението: an..35 +
Допълнителен идентификатор: n..3
ИЛИ
Описание със свободен текст:
Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

999x

НЕ

За указване на местонахождението се използват
структурата и кодовете, определени в
приложение Б за ЕД 5/23 „Местонахождение на
стоките“.

Дял I

4/10

Митническо(и) учреждение(я) на
поставяне под митнически режим

an8

999x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Дял I

4/11

Митническо(и) учреждение(я) на
приключване на митнически
режим

an8

999x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Дял I

4/12

Митническо учреждение по обез
печението

an8

1x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.
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4/9
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Дял I

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

Бележки

Надзорно митническо учреждение

an8

1x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Дял I

4/14

Получаващо(и) митническо(и)
учреждение(я)

an8

999x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
1/7 „Митнически орган, който взема решение“.

Дял I

4/15

Отправно(и) митническо(и)
учреждение(я)

an8

999x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Дял I

4/16

Срок

n..4

1x

НЕ

Дял I

4/17

Срок за приключване

Срок: n..2 +

1x

НЕ

1x

НЕ

999x

НЕ

Клетка за отметка: n1 +
Свободен текст: an..512
Дял I

4/18

Свидетелство за приключване

Клетка за отметка: n1 +
Краен срок: n2 +
Свободен текст: an..512

Дял I

5/1

Код на стоката

1-во подразделение (код по Комби
нираната номенклатура): an..8 +
2-ро подразделение (подпозиция по
ТАРИК): an2 +
3-то подразделение (допълните
лен(лни) код(ове) по ТАРИК): an4 +

За решения,
отнасящи се до
обвързваща инфор
мация:

Официален вестник на Европейския съюз

4/13

BG

Дял I

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

1x

4-то подразделение (национа
лен(лни) допълнителен(лни)
код(ове): an..4
Дял I

5/2

Описание на стоките

Свободен текст: an..512

За решения,
отнасящи се до
обвързваща инфор
мация:
1x

НЕ

L 343/717

За заявления за обвързваща тарифна
информация и за решения,
отнасящи се до обвързваща тарифна
информация, се използва формат
an..2560

999x

5/3

Наименование на ЕД

Количество на стоките

Мерна единица: an..4 +

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

999x

НЕ

999x

НЕ

Бележки

BG

Дял I

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Количество: n..16,6
Дял I

5/4

Стойност на стоките

Валута: a3 +
Сума: n..16,2

5/5

Рандеман

Свободен текст: an..512

999x

НЕ

Дял I

5/6

Еквивалентни стоки

Код на стоката: an8 +

999x

НЕ

999x

НЕ

999x

ДА

999x

НЕ

1x

НЕ

999x

ДА

Клетка за отметка: n1 +
Код: n1 +
Търговско качество и технически
характеристики на стоките: an..512
Дял I

5/7

Преработени продукти

Код на стоката: an8 +
Описание на стоките: an..512

Дял I

5/8

Идентификационни данни на
стоките

Код: n1 +
Свободен текст: an..512

Дял I

5/9

Изключени категории или
движения на стоки

an6

Дял I

6/1

Забрани и ограничения

Свободен текст: an..512

Дял I

6/2

Икономически условия

n..2 +

За валутата се използва трибуквеният код на
валутата по ISO (ISO 4217).

Може да се използват кодовете, предоставени в
дял II за ЕД 5/8 „Идентификационни данни на
стоките“.
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Дял I

L 343/718

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Свободен текст: an..512
6/3

Общи бележки

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял I

7/1

Вид сделка

Клетка за отметка: n1 +

99x

НЕ

Вид специален режим: a..70

29.12.2015 г.

Дял I

7/2

Вид митнически режим

Код на режима: an2 +

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

99x

НЕ

Референтен номер на решението
(код на държавата: a2 + код на
вида решение: an..4 + референтен
номер: an..29)

Дял I

7/3

Вид на декларацията

Вид на декларацията: n1 +

Бележки

За указване на вида митнически режим се
използват кодовете, предоставени в приложение
Б за ЕД 1/10 „Режим“. Когато разрешението е
предназначено да се използва в рамките на
режим транзит, се вписва код 80.

BG

Дял I

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Когато разрешението е предназначено да се
използва за управление на съоръжение за
временно складиране, се вписва код ХХ.
9x

ДА

Дял I

7/4

Брой на операциите

n..7

1x

НЕ

Дял I

7/5

Информация за планираните
дейности

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял I

8/1

Вид основна счетоводна отчетност
за митнически цели

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял I

8/2

Вид отчетност

Свободен текст: an..512

99x

НЕ

Дял I

8/3

Достъп до данните

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял I

8/4

Мостри и др.

Клетка за отметка: n1

1x

НЕ

Дял I

8/5

Допълнителна информация

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял I

8/6

Обезпечение

Клетка за отметка: n1 +

1x

ДА

1x

НЕ
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Референтен номер на решението
(код на държавата: a2 + код на
вида решение: an..4 + референтен
номер: an..29)

Референтен номер на обезпечението
(РНО): an..24
8/7

Размер на обезпечението

Валута: a3 +
Сума: n..16,2

За валутата се използва трибуквеният код на
валутата по ISO 4217.

L 343/719

Дял I

Дял I

8/8

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Клетка за отметка: n1 +

1x

НЕ

Бележки

BG

Прехвърляне на права и задъл
жения

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

L 343/720

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Свободен текст: an..512

Дял I

8/9

Ключови думи

Свободен текст: an..70

99x

НЕ

Дял I

8/10

Информация за съоръженията за
складиране

Свободен текст: an..512

999x

НЕ

Дял I

8/11

Складиране на съюзни стоки

Клетка за отметка: n1 +

1x

НЕ

Дял I

8/12

Съгласие за публикуване в списъка Клетка за отметка: n1
на титулярите на разрешения

1x

НЕ

Дял I

8/13

Изчисление на размера на
вносното мито в съответствие с
член 86, параграф 3 от Кодекса

Клетка за отметка: n1

1x

НЕ

Дял II

II/1

Преиздаване на решение ОТИ

Клетка за отметка: n1 +

1x

НЕ

1x

НЕ

Референтен номер на решението
ОТИ: a2 (код на държавата) + an..4
(код на вида решение) + an..29
(референтен номер) +

Официален вестник на Европейския съюз

Свободен текст: an..512

Срок на валидност на решението
ОТИ: n8 (ггггммдд) +
Код на стоката: an..22
Дял II

II/2

Митническа номенклатура

Клетка за отметка: n1 +
an..70

II/3

Търговско наименование и допъл
нителна информация

Свободен текст: an..2560

1x

НЕ

Дял II

II/4

Обосновка на класирането на
стоките

Свободен текст: an..2560

1x

НЕ

29.12.2015 г.

Дял II

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

II/5

Предоставен от заявителя
материал, въз основа на който е
издадено решението ОТИ

Клетка за отметка: n1

99x

НЕ

Дял II

II/6

Изображения

Клетка за отметка: n1

1x

НЕ

Дял II

II/7

Дата на подаване на заявлението:

n8 (ггггммдд)

1x

НЕ

Дял II

II/8

Крайна дата на удълженото
използване

n8 (ггггммдд)

1x

НЕ

Дял II

II/9

Причина за анулирането

n2

1x

ДА

Дял II

II/10

Регистрационен номер на заявле
нието

Код на държавата: a2 +

BG

Дял II

Бележки

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Код на вида решение: an..4 +
Референтен номер: an..29

III/1

Правно основание

Не се прилага

НЕ

Дял III

III/2

Състав на стоките

Не се прилага

НЕ

Дял III

III/3

Информация, която позволява
определянето на произхода

Не се прилага

НЕ

Дял III

III/4

Посочва се кои данни следва да се Не се прилага
третират като поверителни

НЕ

Дял III

III/5

Държава на произход и правна
рамка

Не се прилага

НЕ

Дял III

III/6

Обосновка на оценката на
произхода

Не се прилага

НЕ

Дял III

III/7

Цена франко завода

Не се прилага

НЕ

L 343/721

Дял III

Използва се структурата на кодовете, определена
в дял II за ЕД 1/6 „Референтен номер на реше
нието“.

Официален вестник на Европейския съюз

НЕ

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

III/8

Използвани материали, държава на Не се прилага
произход, код по Комбинираната
номенклатура и стойност

НЕ

Дял III

III/9

Описание на преработката, необ
ходима за придобиване на
произход

Не се прилага

НЕ

Дял III

III/10

Език

a2

НЕ

Дял IV

IV/1

Правен статус на заявителя

an.. 50

1x

НЕ

Дял IV

IV/2

Дата на установяване

n8 (ггггммдд)

1x

НЕ

Дял IV

IV/3

Роля(и) на заявителя в междуна
родната верига за доставки

an..3

99x

ДА

Дял IV

IV/4

Държави членки, в които се
Държава: a2 +
извършват съответните митнически
Улица и номер: an..70 +
дейности
Пощенски код: an..9 +

99x

НЕ

BG

Дял III

Бележки

L 343/722

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

За указване на езика се използват двубуквените
кодове по ISO 639-1 от 2002 г.
Официален вестник на Европейския съюз

Град: an..35 +
Вид съоръжение: an..70 (свободен
текст)
IV/5

Информация за граничното
митническо учреждение

an8

99x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Дял IV

IV/6

Вече предоставени опростявания и
улеснения, сертификати за
сигурност и/или безопасност,
издадени въз основа на между
народни конвенции, на между
народен стандарт на Междуна
родната организация по стандар
тизация или на европейски
стандарт на европейските органи
по стандартизация, или издадени в

Вид опростяване/ улеснение an..70
+
Идентификационен номер на
сертификата: an..35 +
Код на държавата: a2 +
Код на митническия режим: an2

99x

НЕ

За указване на вида митнически режим се
използват кодовете, предоставени в приложение
Б за ЕД 1/10 „Режим“.

29.12.2015 г.

Дял IV

Наименование на ЕД

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

BG

трети държави сертификати, екви
валентни на сертификата за
одобрен икономически оператор.

Бележки

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Съгласие информацията, която се
съдържа в разрешението за
одобрен икономически оператор,
да се обменя с цел да се осигури
адекватното функциониране на
системи, посочени в между
народни споразумения/ догово
рености с трети държави във
връзка с взаимното признаване на
статуса на одобрен икономически
оператор, и мерки във връзка със
сигурността.

Клетка за отметка: n1 +
Транслитерирано име: an..70 +
Транслитерирано име на улицата и
номер: an..70 +
Транслитериран пощенски код:
an..9 +
Транслитерирано име на града:
an..35

1x

НЕ

Дял IV

IV/8

Постоянно установена стопанска
дейност (ПУСД)

Име an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Идентификационен номер за целите
на ДДС: an..17

99x

НЕ

Дял IV

IV/9

Офис(и), където се съхранява и е
достъпна митническата докумен
тация

Име an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

99x

НЕ

L 343/723

IV/7

Официален вестник на Европейския съюз

Дял IV

IV/10

Наименование на ЕД

Място, където се извършват
основните логистични дейности

Име an..70 +

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

1x

НЕ

Бележки

BG

Дял IV

Формат на ЕД
(вид/дължина)

L 343/724

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

IV/11

Стопански дейности

an..4

99x

НЕ

Дял V

V/1

Предмет и характер на опростя
ването

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял VI

VI/1

Размер на митото и другите
задължения

Валута: a3 +

99x

НЕ

Сума: n..16,2

Дял VI

VI/2

Среден срок от поставянето на
Свободен текст: an…35
стоките под митнически режим до
приключване на режима

99x

НЕ

Дял VI

VI/3

Равнище на обезпечението

99x

ДА

1x

ДА

Код на равнището на обезпечението:
a2

Използват се кодовете по Регламент (ЕО)
№ 1893/2006 на Европейския парламент и на
Съвета (2).

За валутата се използва трибуквеният код на
валутата по ISO (ISO 4217).

Официален вестник на Европейския съюз

Дял IV

Свободен текст: an..512
Дял VI

VI/4

Форма на обезпечението

Форма на обезпечението: n..2 +
Име an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Град: an..35 +
Свободен текст: an..512

29.12.2015 г.

Пощенски код: an..9 +

Дял VI

VI/5

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Референтна сума

Валута: a3 +

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

1x

НЕ

За валутата се използва трибуквеният код на
валутата по ISO (ISO 4217).

BG

Сума: n..16,2

Бележки

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Свободен текст: an..512
VI/6

Срок за плащане

n1

1x

ДА

Дял VII

VII/1

Вид отсрочване на плащането

n1

1x

ДА

Дял VIII

VIII/1

Основание за събирането

an..35

999x

НЕ

Дял VIII

VIII/2

Митническо учреждение, където е an8
извършено уведомяването за
митническото задължение

1x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Дял VIII

VIII/3

Митническо учреждение, отго
варящо за мястото, където се
намират стоките

an8

1x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Дял VIII

VIII/4

Коментари на митническото
учреждение, отговарящо за
мястото, където се намират
стоките

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял VIII

VIII/5

Митнически режим (искане за
предварително изпълнение на
формалностите)

Код на режима: an2 +

1x

НЕ

Използват се кодовете, предоставени в
приложение Б за ЕД 1/10 „Режим“.

1x

НЕ

За валутата се използва трибуквеният код на
валутата по ISO 4217.

VIII/6

Митническа стойност

Референтен номер на решението
(код на държавата: a2 + код на
вида решение: an..4 + референтен
номер: an..29)
Валута: a3 +
Сума: n..16,2

L 343/725

Дял VIII

Клетка за отметка: n1 +

Официален вестник на Европейския съюз

Дял VI

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

Бележки

VIII/7

Размер на вносните или износните Валута: a3 +
мита, които подлежат на възста
Сума: n..16,2
новяване или опрощаване

1x

НЕ

За валутата се използва трибуквеният код на
валутата по ISO 4217.

Дял VIII

VIII/8

Вид вносно или износно мито

99x

НЕ

Използват се кодовете, предоставени в
приложение Б за ЕД 4/3 „Изчисление на данъ
ците“.

1x

ДА

Кодове на Съюза: a1+n2
Национални кодове: n1+an2

VIII/9

Правно основание

а1

Дял VIII

VIII/10

Използване или предназначение на Свободен текст: an..512
стоките

1x

НЕ

Дял VIII

VIII/11

Срок за изпълнение на формал
ностите

n..3

1x

НЕ

Дял VIII

VIII/12

Изявление на митническото
учреждение, което взема решение

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял VIII

VIII/13

Описание на основанията за
възстановяване или опрощаване

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял VIII

VIII/14

Данни за банковата сметка

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял IХ

IX/1

Движение на стоки

Код на правното основание: an1 +

999x

ДА

EORI номер: an..17 +
Държава: a2 +

Официален вестник на Европейския съюз

Дял VIII

BG

Дял VIII

L 343/726

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

За указване на адреса на съоръжението за
временно складиране се използват структурата и
кодовете, определени в приложение Б за ЕД
5/23 „Местонахождение на стоките“.

Код на вида местонахождение: a1 +
Квалификатор на идентификаци
онните данни: a1 +
Идентификационни данни на
местонахождението: an..35 +
Допълнителен идентификатор: n..3

29.12.2015 г.

Обозначение с код:

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

99x

ДА

99x

НЕ

Бележки

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

ИЛИ
BG

Описание със свободен текст:
Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

Дял X

X/1

X/2

Държава(и) членка(и), обслуж
вана(и) от редовната корабна
линия

Квалификатор: n1 +

Име на кораба

Име на кораба an..35 +

Код на държавата: a2

Използват се кодовете на държавите, посочени в
Регламент (ЕС) № 1106/2012.

Номер на кораба по ММО:
ММО + n7
X/3

Пристанища на посещение

an8

99x

НЕ

Дял X

X/4

Поръчителство

Клетка за отметка: n1

1x

НЕ

Дял XI

XI/1

an8
Митническо(и) учреждение(я),
отговарящо(и) за регистрацията на
доказателството за митническия
статус на съюзни стоки

999x

НЕ

Дял XII

XII/1

Срок за подаване на допълнителна n..2
декларация

1x

НЕ

Дял XII

XII/2

Подизпълнител

1x

НЕ

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

L 343/727

Дял X

Официален вестник на Европейския съюз

Дял X

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

1x

НЕ

999x

НЕ

Бележки

L 343/728

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Държава: a2 +
BG

Пощенски код: an..9 +
Град: an..35
Дял XII

XII/3

Идентификационни данни на
подизпълнителя

an..17

Дял XIII

XIII/1

Дружества, включени в
разрешението в други държави
членки

Име an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

Дял XIII

XIII/2

Идентификационни данни на
дружествата, включени в
разрешението в други държави
членки

an..17

999x

НЕ

Дял XIII

XIII/3

Митническо учреждение на пред
ставяне

an8

999x

НЕ

Дял XIII

XIII/4

Идентификационни данни на
органите, отговарящи за ДДС,
акцизите и статистическата
информация

Име an..70 +

999x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.

Официален вестник на Европейския съюз

Държава: a2 +

Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

XIII/5

Начин на плащане на ДДС

а1

1x

НЕ

Дял XIII

XIII/6

Данъчен представител

Име an..70 +

99x

НЕ

Улица и номер: an..70 +

Използват се кодовете, предоставени в
приложение Б за ЕД 4/8 „Изчисление на
данъците — начин на плащане“.

29.12.2015 г.

Дял XIII

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

99x

НЕ

1x (на представител)

ДА

99x

НЕ

Бележки

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Държава: a2 +
BG

Пощенски код: an..9 +
Град: an..35
an..17

XIII/7

Идентификационни данни на
данъчния представител

Дял XIII

XIII/8

Код на статуса на данъчния пред n1
ставител

Дял XIII

XIII/9

Лице, отговарящо за формал
ностите във връзка с акцизите

Име an..70 +

Използва се идентификационният номер за
целите на ДДС.

Официален вестник на Европейския съюз

Дял XIII

Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

Дял XIII

XIII/10

Идентификационни данни на
лицето, отговарящо за формал
ностите във връзка с акцизите

an..17

99x

НЕ

Дял XIV

XIV/1

Освобождаване от уведомление за
представяне

Клетка за отметка: n1 +

1x

НЕ

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Свободен текст: an..512

XIV/2

Освобождаване от задължението
за подаване на предварителна
декларация за заминаване

Дял XIV

XIV/3

an8
Митническо учреждение, отго
варящо за мястото, където стоките
са на разположение за проверки

1x

НЕ

Дял XIV

XIV/4

Срок за подаване на данните от
пълната митническа декларация

n..2

1x

НЕ

Структурата на кодовете е определена в дял II за
ЕД 1/7 „Митнически орган, който взема реше
ние“.
L 343/729

Дял XIV

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

XV/1

Идентификационни данни на
формалностите и проверките,
които се делегират на икономи
ческия оператор

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял XVI

XVI/1

Икономическа дейност

n1

1x

ДА

Дял XVI

XVI/2

Оборудване за претегляне

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял XVI

XVI/3

Допълнителни обезпечения

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял XVI

XVI/4

Предварително уведомление до
митническите органи

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял XVII

XVII/1

Предварителен износ (АУ EX/IM)

Клетка за отметка: n1 +

1x

НЕ

BG

Дял XV

Бележки

L 343/730

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

Дял XVII

XVII/2

Допускане за свободно обращение Клетка за отметка: n1
посредством свидетелство за
приключване

1x

НЕ

Дял XVIII

XVIII/1

Система на стандартен обмен

1x

ДА

999x

ДА

Клетка за отметка: n1 +

Официален вестник на Европейския съюз

Срок: n..2

Вид система на стандартен обмен:
n1 +
Свободен текст: an..512
Дял XVIII

XVIII/2

Заместващи продукти

Код на стоката: an..8 +
Описание: an..512 +
Код: n1

XVIII/3

Предварителен внос на заместващи Клетка за отметка: n1 +
продукти
Срок: n..2

1x

НЕ

Дял XVIII

XVIII/4

Предварителен внос на прера
ботени продукти (ПУ IM/EX)

Клетка за отметка: n1 +

1x

НЕ

Срок: n..2

29.12.2015 г.

Дял XVIII

Дял XIX

XIX/1

Наименование на ЕД

Временно преместване

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Клетка за отметка: n1 +

Брой елементи

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

1x

НЕ

Бележки

BG

Свободен текст: an..512
XIX/2

Процент на загуба

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Дял XX

XX/1

Мерки за идентифициране

Свободен текст: an..512

1x

НЕ

Структурата на разрешенията за използване на
специални пломби трябва да следва структурата,
определена в дял II във връзка с ЕД 1/6 „Рефе
рентен номер на решението“.

1x

НЕ

Структурата на разрешенията за предоставяне на
общо обезпечение или за освобождаване от
обезпечение трябва да следва структурата,
определена в дял II във връзка с ЕД 1/6 „Рефе
рентен номер на решението“.

1x

НЕ

Референтен номер на решението
(Код на държавата: a2 +
Код на вида решение: an..4 +
Референтен номер: an..29)
XX/2

Общо обезпечение

Клетка за отметка: n1 +
Референтен номер на решението
(Код на държавата: a2 +
Код на вида решение: an..4 +
Референтен номер: an..29)

Дял XXI
(1 )

XXI/1

Вид на пломбата

Свободен текст: an..512

Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната
търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).
(2) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на
Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
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Дял XIX

Дял XX

29.12.2015 г.

Позоваване на дяла
в приложение А
Пореден
към Делегиран
номер на
регламент (ЕС)
ЕД
2015/2446

L 343/731
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Дял II
Кодове във връзка с общите изисквания за данните, необходими за заявления и решения
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият дял съдържа кодовете, които се използват в заявленията и решенията.
2. КОДОВЕ
1/1. Код на вида заявление/решение
Използват се следните кодове:
Код

Вид на заявлението/решението

Заглавие на колоната в таблицата
в приложение А към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

BTI

Заявление или решение относно обвързваща тарифна
информация (ОТИ)

1a

BOI

Заявление или решение относно обвързваща информация за
произхода (ОИП)

1b

AEOC

Заявление или разрешение за статус на одобрен икономически
оператор — митнически опростявания (ОИОМО)

2

AEOS

Заявление или разрешение за статус на одобрен икономически
оператор — сигурност и безопасност (ОИОСБ)

2

AEOF

Заявление или разрешение за статус на одобрен икономически
оператор — митнически опростявания/ сигурност и
безопасност

2

CVA

Заявление или разрешение за опростяване на определянето на
сумите, които са част от митническата стойност на стоките

3

CGU

Заявление или разрешение за предоставяне на общо обез
печение, включително за евентуално намаление или осво
бождаване

4a

DPO

Заявление или разрешение за отсрочване на плащане

4b

REP

Заявление или решение за възстановяване на размера на
вносни или износни мита

4c

REM

Заявление или решение за опрощаване на размера на вносни
или износни мита

4c

TST

Заявление или разрешение за управление на съоръжения за
складиране за временно складиране на стоки

5

RSS

Заявление или разрешение за откриване на редовна корабна
линия

6a

BG
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Код
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Вид на заявлението/решението

L 343/733

Заглавие на колоната в таблицата
в приложение А към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

ACP

Заявление или разрешение за статус на одобрен издател на
доказателство за митническия статус на съюзни стоки

6b

SDE

Заявление или разрешение за използване на опростена декла
рация

7a

CCL

Заявление или разрешение за централизирано оформяне

7b

EIR

Заявление или разрешение за митническо деклариране чрез
вписване на данни в отчетността на декларатора, включително
за режим износ

7c

SAS

Заявление или разрешение за самооценка

7d

AWB

Заявление или разрешение за статус на одобрен измервач на
теглото на банани

7e

IPO

Заявление или разрешение за използване на режим активно
усъвършенстване

8a

OPO

Заявление или разрешение за използване на режим пасивно
усъвършенстване

8b

EUS

Заявление или разрешение за използване на режим
специфична употреба

8c

TEA

Заявление или разрешение за използване на режим временен
внос

8d

CWP

Заявление или разрешение за управление на съоръжения за
складиране за митническо складиране на стоки в частен
митнически склад

8e

CW1

Заявление или разрешение за управление на съоръжения за
складиране за митническо складиране на стоки в обществен
митнически склад тип I

8e

CW2

Заявление или разрешение за управление на съоръжения за
складиране за митническо складиране на стоки в обществен
митнически склад тип II

8e

ACT

Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за
режим ТИР

9a

ACR

Заявление или разрешение за статус на одобрен изпращач за
режим съюзен транзит

9b

BG
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Код

29.12.2015 г.

Заглавие на колоната в таблицата
в приложение А към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

Вид на заявлението/решението

ACE

Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за
режим съюзен транзит

9c

SSE

Заявление или разрешение за използване на пломби от
специален тип

9d

TRD

Заявление или разрешение за използване на декларация за
транзит с намален набор от данни

9e

ETD

Разрешение за използване на електронен транспортен документ
като митническа декларация

9f

1/3. Вид заявление
Използват се следните кодове:
1. първо заявление
2. заявление за изменение на решение
3. заявление за подновяване на разрешение
4. заявление за отмяна на решение
1/4 Териториално действие — Съюз
Използват се следните кодове:
1. заявление или разрешение, валидно във всички държави членки
2. заявление или разрешение, валидно в ограничен брой държави членки
3. заявление или разрешение, валидно в една държава членка
1/6. Референтен номер на решението
Референтният номер на решението има следната структура:

Поле

Съдържание

Формат

Примери

1

Идентификатор на
a2
държавата членка, в която е
взето решението (двубуквен
код на държавата)

PT

2

Код на вида решение

an..4

SSE

3

Уникален идентификатор за
решението по държави

an..29

1234XYZ12345678909876543210AB

Поле 1 се попълва, както е обяснено по-горе.
В поле 2 се попълва кодът на решението, както е определен за ЕД 1/1 „Код на вида решение“ в настоящия дял.
В поле 3 се попълва идентификаторът на съответното решение. За начина на използване на полето отговарят нацио
налните администрации, но всяко решение, взето в дадена държава, трябва да има уникален номер за съответния вид
решение.

29.12.2015 г.
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1/7. Митнически орган, който взема решение
Кодовете имат следната структура:
— първите два знака (а2) служат за идентифициране на държавата посредством кода на държавата, определен в
Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) №
471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с
трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (1),
— следващите шест знака (an6) обозначават съответното митническо учреждение в дадената държава. Препоръчва се да
се възприеме следната структура:
първите три знака (аn3) да се вземат от кода на местонахождението по UN/LOCODE (2), а останалите три — от
национално буквено-цифрово подразделение (an3). Ако това подразделение не се използва, се вписват знаците 000.
Пример: BEBRU000: BE = код на Белгия по ISO 3166, BRU = код на град Брюксел по UN/LOCODE, 000 обозначава
неизползваното подразделение.
5/8. Идентификационни данни на стоките
За идентифициране на стоките се използват следните кодове:
1. сериен или фабричен номер
2. поставяне на пломби, печати, защипани маркировки или други отличителни знаци
4. вземане на проби, илюстрации или технически описания
5. провеждане на анализи
6. информационен документ за улесняване на временния износ на стоки, изпращани от една държава в друга за
производство, преработка или поправка (подходящ само за режим пасивно усъвършенстване)
7. други средства за идентификация (представя се описание на средствата за идентификация, които ще се използват)
8. без мерки за идентификация съгласно член 250, параграф 2, буква б) от Кодекса (подходящ само за режим временен
внос)
6/2. Икономически условия
Кодове, които се използват в случаите, когато се счита, че са изпълнени икономическите условия за режим активно
усъвършенстване:
Код 1

преработка на стоки, които не са изброени в приложение 71-02 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446,

Код 2

поправка,

Код 3

преработка на стоки, пряко или непряко предоставени на разположение на титуляря на разрешението, която
се извършва съгласно спецификации от името на лице, установено извън митническата територия на Съюза,
най-често срещу заплащане само на разходите по преработката,

Код 4

преработка на твърда пшеница в макаронени изделия,

Код 5

поставяне на стоки под режим активно усъвършенстване в рамките на количеството, определено въз основа
баланс на доставките по силата на член 18 от Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и
Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени
преработката на селскостопански продукти, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО)
614/2009 на Съвета (3),

Код 6

преработка на стоки, които са изброени в приложение 71-02 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, при
отсъствие на произведени в Съюза стоки, които имат същия 8-цифрен код по Комбинираната номенклатура,
същото търговско качество и същите технически характеристики като стоките, които се планира да се внесат за
предвидените операции по усъвършенстване,

(1) ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7.
(2) Препоръка 16 относно „UN/LOCODE — КЛАСИФИКАТОР НА ПРИСТАНИЩА И ДРУГИ ПУНКТОВЕ“.
(3) ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1.

на
на
от
№
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Код 7

преработка на стоки, които са изброени в приложение 71-02 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, при
условие че има различия в цените на произведените в Съюза стоки, и стоките, които се планира да се внесат,
когато не може да се използват сравними стоки, тъй като цената им би направила планираната търговска
операция икономически нежизнеспособна,

Код 8

преработка на стоки, които са изброени в приложение 71-02 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, при
условие че са налице договорни задължения, когато сравнимите стоки не отговарят на договорните изисквания
на купувача на преработените продукти, който е от трета държава, или когато по силата на договора прера
ботените продукти трябва да бъдат получени от стоките, предназначени за поставяне под режим активно
усъвършенстване, за да бъдат изпълнени разпоредбите за защита на правата върху индустриалната или
търговската собственост,

Код 9

преработка на стоки, които са изброени в приложение 71-02 Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, при
условие че съвкупната стойност на стоките, които трябва да се поставят под режим активно усъвършенстване,
на заявител и календарна година за всеки отделен осемцифрен код по Комбинираната номенклатура не
надвишава 150 000 EUR,

Код 10 преработка на стоки с цел да се осигури съответствие с техническите изисквания за допускането им за
свободно обращение,
Код 11 преработка на стоки, които нямат търговски характер,
Код 12 преработка на стоки, получени съгласно предходно разрешение, чието издаване е било обвързано с проверка на
икономическите условия,
Код 13 преработка на твърди и течни фракции от палмово масло, кокосово масло, течни фракции от кокосово масло,
масло от палмови ядки, течни фракции от масло от палмови ядки, бабасово масло или рициново масло, в
продукти, които не са предназначени за хранително-вкусовия сектор,
Код 14 преработка в продукти за влагане или използване в граждански въздухоплавателни средства, за които е издаден
сертификат за летателна годност,
Код 15 преработка в продукти, ползващи автономно суспендиране на вносното мито върху определено въоръжение и
военна екипировка по силата на Регламент (ЕО) № 150/2003 на Съвета (1),
Код 16 преработка на стоки в мостри,
Код 17 преработка на всякакъв вид електронни компоненти, части, комплекти или всякакви други материали в
информационнотехнологични продукти,
Код 18 преработка на стоки, включени в кодове 2707 или 2710 от Комбинираната номенклатура, в продукти,
включени в кодове 2707, 2710 или 2902 от Комбинираната номенклатура,
Код 19 редукция до отпадъци и остатъци (скрап), унищожаване, оползотворяване на части или компоненти,
Код 20 денатуриране,
Код 21 обичайни операции, посочени в член 220 от Кодекса,
Код 22 съвкупната стойност на стоките, които трябва да се поставят под режим активно усъвършенстване, на заявител
и календарна година за всеки отделен осемцифрен код по Комбинираната номенклатура не надвишава
150 000 EUR за стоки, обхванати в приложение 71-02 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, и
300 000 EUR за други стоки, освен когато за стоките, предназначени за поставяне под режим активно
усъвършенстване, би било наложено временно или окончателно антидъмпингово мито, изравнително мито,
защитна мярка или допълнително мито в резултат на спиране на отстъпки, ако тези стоки бяха декларирани за
допускане за свободно обращение
(1) Регламент (ЕО) № 150/2003 на Съвета от 21 януари 2003 г. за суспендиране на вносните мита върху определено въоръжение и
военна екипировка (OB L 25, 30.1.2003 г., стр. 1).
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7/3. Вид на декларацията
За обозначаване на видовете декларации се използват следните кодове:
1. Стандартна декларация (в съответствие с член 162 от Кодекса)
2. Опростена декларация (в съответствие с член 166 от Кодекса)
3. Вписване в отчетността на декларатора (в съответствие с член 182 от Кодекса)
8/6. Обезпечение
Използват се следните кодове:
0. не се изисква обезпечение
1. изисква се обезпечение
II/9. Причина за анулирането
Посочва се един от следните кодове:
55. Обезсилена
61 Анулирана поради промени в кода по митническата номенклатура
62 Анулирана поради мярка на Съюза
63 Анулирана поради национална правна мярка
64 Отменена поради неправилно класиране
65 Отменена поради причини, различни от класиране
66. Анулирана поради ограничена валидност на номенклатурния код по време на издаването
IV/3. Роля(и) на заявителя в международната верига за доставки
Използват се следните кодове:
Код

MF

Роля

Производител на стоки

Описание

Участник, който произвежда стоки.
Този код следва да се използва само ако икономическият
оператор произвежда стоките. Той не се отнася за случаите,
при които икономическият оператор се занимава единствено с
търговия със стоките (напр. износ, внос).

IM

Вносител

Участник, който изготвя или от чието име митнически
посредник или друго упълномощено лице изготвя декларация
за внос. Това може да бъде и лицето — владелец на стоките,
или лицето, на което стоките са изпратени.

EX

Износител

Участник, който изготвя или от чието име e изготвена декла
рацията за износ и който е собственик на стоките или има
подобни права на разпореждане с тях към момента на
приемане на декларацията.

CB

Митнически агент

Митнически агент или представител или професионален
митнически посредник, който представлява пряко вносителя
или износителя пред митниците.
Кодът може да се използва също за икономическите оператори,
които действат като митнически агенти/представители и за други
цели (например представител на превозвача).
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Роля
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Описание

CA

Превозвач

Участник, който извършва или организира превоза на стоките
между уговорени точки.

FW

Спедитор

Участник, който организира спедицията на стоките.

CS

Консолидатор

Участник, който консолидира различни пратки, плащания и др.

TR

Терминален оператор

Участник, който осъществява натоварването и разтоварването на
морски плавателни съдове.

WH

Складодържател

Участник, който носи отговорността за въведените в склада
стоки.
Този код следва да се използва също така от икономическите
оператори, които управляват други видове складови съоръжения
(напр. съоръжение за временно складиране, свободна зона и т.н.).

Контейнерен оператор

Участник, на когото владението на определена собственост (напр.
контейнер) е прехвърлено за определен срок срещу заплащане на
наем.

DEP

Стифадор

Участник, който осъществява натоварването и разтоварването на
морски плавателни съдове на няколко терминала.

HR

Обслужваща
линия

999

Други

CF

морска Обозначава организацията, обслужваща морска линия.

VI/3. Равнище на обезпечението
За обозначаване на равнището на обезпечението се използват следните кодове:
Обезпечение, предназначено да покрие съществуващи митнически задължения и когато е приложимо — други задъл
жения:
AA 100 % от съответната част от референтната сума
AB 30 % от съответната част от референтната сума
Обезпечение, предназначено да покрие потенциални митнически задължения и когато е приложимо — други задъл
жения:
BA 100 % от съответната част от референтната сума
BB

50 % от съответната част от референтната сума

BC 30 % от съответната част от референтната сума
BD 0 % от съответната част от референтната сума
VI/4. Форма на обезпечението
За обозначаване на формата на обезпечението се използват следните кодове:
1. Паричен депозит
2. Поръчителство
3* Други форми, предвидени в член 83 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446
31. учредяване на ипотека, залог на земя, антихреза или други вещни права, които се смятат за равностойни на
права върху недвижима собственост;
32. преотстъпване на вземания, залог със или без преотстъпване на владението върху стоки, ценни книжа или права
върху тях, или банкова спестовна книжка, или запис в национален регистър на длъжниците;
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33. поемане на солидарни договорни задължения за пълната сума на задължението от трета страна, одобрена за тази
цел от митническите органи, или депозиране на менителница, чието плащане е гарантирано от такава трета
страна;
34. паричен депозит или платежно средство, което се счита за равностойно на паричен депозит, във валута,
различна от евро и от валутата на държавата членка, в която се изисква обезпечението;
35. участие, обвързано с плащане на вноска, в обща гаранционна схема, администрирана от митническите органи.
VI/6. Срок за плащане
За обозначаване на срока за плащане се използват следните кодове:
1. Обичаен период преди плащането, т.е. максимум 10 дни след уведомяването на длъжника за митническото
задължение в съответствие с член 108 от Кодекса
2. Отсрочено плащане (член 110 от Кодекса)
VII/1. Вид отсрочване на плащането
За обозначаване на отсрочването на плащането се използват следните кодове:
1. член 110, буква б) от Кодекса, т.е. за общия размер на всички вносни или износни мита, взети под отчет съгласно
първата алинея от член 105, параграф 1, за определен период, който не може да бъде по-дълъг от 31 дни;
2. член 110, буква в) от Кодекса, т.е. за общия размер на всички вносни или износни мита, взети под отчет с едно
вписване съгласно втората алинея от член 105, параграф 1
VIII/9. Правно основание
За обозначаване на правното основание се използват следните кодове:
Код

Описание

Правно основание

А

Надвзети вносни или износни мита

B

Дефектни стоки или стоки, които не съответстват на член 118 от Кодекса
условията на договора

C

Грешка на компетентните органи

член 119 от Кодекса

D

В интерес на справедливостта

член 120 от Кодекса

E

Размер на вносните или износните мита, платени във член 116, параграф 1 от Кодекса
връзка с митническа декларация, която е анулирана
съгласно член 174 от Кодекса

член 117 от Кодекса

IX/1. Движение на стоки
За обозначаване на правното основание на движението на стоки се използват следните кодове:
За стоки под режим временно складиране:
А Член 148, параграф 5, буква а) от Кодекса
В Член 148, параграф 5, буква б) от Кодекса
С Член 148, параграф 5, буква в) от Кодекса
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X/1. Държава(и) членка(и), обслужвана(и) от редовната корабна линия
Като квалификатор се използват следните кодове:
0. участващи държави членки;
1. държави членки, които потенциално биха могли да участват.
XIII/8. Код на статуса на данъчния представител
Използват се следните кодове:
1. заявителят действа от свое име и за своя сметка;
2. от името на заявителя действа данъчен представител.
XVI/1. Икономическа дейност
За обозначаване на икономическата дейност се използват следните кодове:
1. Внос
2. Превоз
3. Складиране
4. Операции
XVIII/1. Система на стандартен обмен
Използват се следните кодове:
1. Система на стандартен обмен без предварителен внос на заместващи продукти
2. Система на стандартен обмен с предварителен внос на заместващи продукти
XVIII/2. Заместващи продукти
Използват се следните кодове:
4. Вземане на проби, илюстрации или технически описания
5. Провеждане на анализи
7. Други средства за идентификация
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ФОРМАТИ И КОДОВЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДАННИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕКЛАРАЦИИ, УВЕДОМЛЕНИЯ И
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА МИТНИЧЕСКИЯ СТАТУС НА СЪЮЗНИ СТОКИ
УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

1. Форматите, кодовете и ако е приложимо — структурата на съдържащите се в настоящото приложение елементи от
данни се прилагат във връзка с изискванията за данните, необходими за декларации, уведомления и доказателства за
митническия статус на съюзни стоки, както е предвидено в приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
2. Форматите, кодовете и — ако е приложимо — структурата на определените в настоящото приложение елементи от
данни се прилагат както за декларации, уведомления и доказателства за митническия статус на съюзни стоки, които са
подадени чрез средства за електронна обработка на данни, така и за тези на хартиен носител.
3. В дял I се посочват форматите на елементите от данни.
4. Когато информацията в декларация, уведомление или доказателство за митническия статус на съюзни стоки, посочена в
приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, е под формата на кодове, се прилага списъкът на кодовете,
който се съдържа в дял II.
5. Термините „вид/дължина“ в описанието на даден атрибут указват изискванията за вида и дължината на данните.
Кодовете за видовете данни са следните:
а — буквен
n — цифров
an — буквено-цифров
Числото след кода указва допустимата дължина на данните. Прилагат се следните правила:
Незадължителните две точки пред индикатора за дължина означават, че дължината на данните не е фиксирана, но може
да достига броя знаци, обозначен от индикатора за дължина. Запетаята в индикатора за дължината на данните означава,
че атрибутът може да съдържа десетични позиции, като числото преди запетаята указва общата дължина на атрибута, а
числото след запетаята указва максималния брой знаци след десетичния знак.
Примери за дължината и форматите на полето:
а1

1 буквен знак, фиксирана дължина

n2

2 цифрови знака, фиксирана дължина

an3

3 буквено-цифрови знака, фиксирана дължина

a..4

до 4 буквени знака

n..5

до 5 цифрови знака

an..6

до 6 буквено-цифрови знака

n..7,2 до 7 цифрови знака, включително максимум 2 десетични позиции, като разграничителят може да се мести.
6. Броят елементи на ниво заглавие, посочен в таблицата в дял I от настоящото приложение, указва колко пъти елементът
от данни може да се използва на ниво заглавие в декларация, уведомление или доказателство за митническия статус на
съюзни стоки.
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7. Броят елементи на ниво позиция, посочен в таблицата в дял I от настоящото приложение, указва колко пъти елементът
от данни може да се повтаря във връзка със съответната позиция от декларацията.
8. Държавите членки може да използват национални кодове за следните елементи от данни: 1/11 „Допълнителен режим“,
2/2 „Допълнителна информация“, 2/3 „Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни“, 4/3
„Изчисление на данъците (вид на данъка)“, 4/4 „Изчисление на данъците (данъчна основа)“, 6/17 „Код на стоката
(национални допълнителни кодове)“ и 8/7 „Отписване“. Държавите членки предоставят на Комисията списъка с нацио
налните кодове, използвани за тези елементи от данните. Комисията публикува списъка на тези кодове.
ДЯЛ I

Формати и брой елементи на общите изисквания за данните, необходими за декларации и уведомления
Поре
ден
номер
на ЕД

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

1/1

Вид на декларацията

a2

ДА

1x

1/2

Вид на допълнителната
декларация

а1

ДА

1x

1/3

Вид декларация за
транзит/ доказателство
за митническия статус

an..5

ДА

1x

1/4

Формуляри

n..4

НЕ

1x

1/5

Товарни списъци

n..5

НЕ

1x

1/6

Номер на стоковата
позиция

n..5

НЕ

1/7

Показател за особено
обстоятелство

an3

ДА

1x

1/8

Подпис/удостоверяване

an..35

НЕ

1x

1/9

Общ брой позиции

n..5

НЕ

1x

1/10

Режим

Код на искания режим: an2 +
Код на предишния режим: an2

ДА

1x

1/11

Допълнителен режим

Кодове на Съюза: a1 + an2
ИЛИ
Национални кодове: n1 + an2

ДА

99x

Бележки

1x

1x

Кодовете на Съюза са
посочени подробно в дял II.
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Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

2/1

Опростена декларация/
предходни документи

Категория на документа: a1+
Вид на предходния документ:
an ..3 +
Референтни данни на пред
ходния документ: an ..35+
Идентификатор на стоковата
позиция: n..5

ДА

2/2

Допълнителна инфор
мация

Кодирана версия
(кодове на Съюза): n1 + an4
ИЛИ
(национални кодове): a1 + an4
ИЛИ
Описание със свободен текст:
an..512

ДА

2/3

Представени документи,
сертификати и
разрешения, допъл
нителни данни

Вид на документа
(кодове на Съюза): a1+ an3
ИЛИ
(национални кодове): n1+an3
Идентификатор на доку
мента: an..35

ДА

1x

99x

2/4

Референтен номер/UCR

an..35

НЕ

1x

1x

Този елемент от данни може
да бъде под формата на код
СМО (ISO 15459) или негов
еквивалент.

2/5

Местен референтен
номер (LRN)

an..22

НЕ

1x

2/6

Отсрочено плащане

an..35

НЕ

1x

2/7

Идентификационни
данни на склада

Вид на склада: a1 +
Идентификатор на склада:
an..35

ДА

1x

3/1

Износител

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

НЕ

1x

1x

Код на държавата:
Буквените кодове, които
Съюзът използва за държави
и територии, се основават на
актуалните
двубуквени
кодове
по
ISO
(а2),
доколкото те отговарят на
изискванията по Регламент
(ЕС) № 1106/2012 на Коми
сията (1). Комисията редовно

999
9x

99x

99x

Кодовете на Съюза са
посочени подробно в дял II.

L 343/744

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

29.12.2015 г.

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

публикува регламенти, с
които актуализира списъка с
кодовете на държавите.
В случаите на групажни
пратки, когато се използват
декларации
на
хартиен
носител,
може
да
се
използва код 00200 заедно
със списък на износителите
в съответствие с бележките
за ЕД 3/1 „Износител“ в дял
II от приложение Б към
Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446.
3/2

Идентификационен
номер на износителя

an..17

НЕ

1x

3/3

Изпращач — мастер
договор за превоз

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Телефон: an..50

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определен за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

3/4

Идентификационен
an..17
номер на изпращача —
мастер договор за превоз

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер,
който се признава от Съюза,
е определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/5

Изпращач — хаус
договор за превоз

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Телефон: an..50

1x

Структурата на EORI номера
е определена в дял II.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер,
който се признава от Съюза,
е определена в дял II.

29.12.2015 г.

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

L 343/745

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

3/6

Идентификационен
номер на изпращача —
хаус договор за превоз

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/7

Изпращач

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

НЕ

1x

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

3/8

Идентификационен
номер на изпращача

an..17

НЕ

1x

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/9

Получател

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

НЕ

1x

1x

В случаите на групажни
пратки, когато се използват
декларации
на
хартиен
носител,
може
да
се
използва код 00200 заедно
със списък на получателите
в съответствие с бележките
за ЕД 3/9 „Получател“ в дял
II от приложение Б към
Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446.

3/10

Идентификационен
номер на получателя

an..17

НЕ

1x

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер,
който се признава от Съюза,
е определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

L 343/746

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

29.12.2015 г.

Бележки

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

an..17
Идентификационен
номер на получателя —
хаус договор за превоз

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/15

Вносител

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

3/16

Идентификационен
номер на вносителя

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/11

Получател — мастер
договор за превоз

3/12

Идентификационен
an..17
номер на получателя —
мастер договор за превоз

3/13

Получател — хаус
договор за превоз

3/14

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35+
Телефон: an..50

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Телефон: an..50

29.12.2015 г.

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

L 343/747

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

3/17

Декларатор

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

3/18

Идентификационен
номер на декларатора

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/19

Представител

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

3/20

Идентификационен
номер на представителя

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/21

Код на статуса на пред
ставителя

n1

ДА

1x

3/22

Титуляр на режима
транзит

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

3/23

Идентификационен
номер на титуляря на
режима транзит

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/24

Продавач

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Телефон: an..50

НЕ

1x

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

L 343/748

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

29.12.2015 г.

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

3/25

Идентификационен
номер на продавача

an..17

НЕ

1x

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/26

Купувач

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Телефон: an..50

НЕ

1x

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

3/27

Идентификационен
номер на купувача

an..17

НЕ

1x

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/28

Идентификационен
номер на лицето, уведо
мяващо за пристигането

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/29

Идентификационен
номер на лицето, уведо
мяващо за пренасоч
ването

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/30

Идентификационен
номер на лицето, което
представя стоките пред
митническите органи

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/31

Превозвач

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Телефон: an..50

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

29.12.2015 г.

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

an..17

3/32

Идентификационен
номер на превозвача

3/33

Страна, която следва да Име: an..70 +
бъде уведомена —
Улица и номер: an..70 +
мастер договор за превоз Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Телефон: an..50

3/34

Идентификационен
номер на страната,
която следва да бъде
уведомена — мастер
договор за превоз

3/35

3/36

L 343/749

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

НЕ

1x

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

an..17

НЕ

1x

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

Страна, която следва да
бъде уведомена — хаус
договор за превоз

Име: an..70 +
Улица и номер: an..70 +
Държава: a2 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35 +
Телефон: an..50

НЕ

1x

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

Идентификационен
номер на страната,
която следва да бъде
уведомена — хаус
договор за превоз

an..17

НЕ

1x

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

L 343/750

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

3/37

Код на ролята: a..3 +
Идентификационен
Идентификатор: an..17
номер на допълнител
ния(те) участник(ци) във
веригата за доставки

3/38

Идентификационен
номер на лицето,
подаващо допълнителни
данни за ОДВ

3/39

29.12.2015 г.

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

ДА

99x

99x

Кодовете на ролите на
допълнителните участници
във веригата за доставки са
определени в дял II.
EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
Структурата на издадения от
трета държава уникален
идентификационен
номер
трябва да следва структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

an..17

НЕ

1x

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

Идентификационен
номер на титуляря на
разрешението

Код на вида разрешение: an..4
+
Идентификатор: an..17

НЕ

99x

3/40

Идентификационен
номер на допълни
телните данъчни данни

Код на ролята: an3 +
Идентификационен номер за
целите на ДДС: an..17

ДА

99x

3/41

Идентификационен
номер на лицето, което
представя стоките пред
митницата в случай на
вписване в отчетността
на декларатора или
митнически декларации,
подадени преди пред
ставянето на стоките

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/42

Идентификационен
номер на лицето, което
подава митническия
манифест за стоките

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

За
указване
на
вида
разрешение се използват
кодовете,
определени
в
приложение А за ЕД 1/1
„Код на вида заявление/
решение“.
EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.
99x

Кодовете на ролите за допъл
нителните данъчни данни са
определени в дял II.

29.12.2015 г.

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

L 343/751

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

3/43

Идентификационен
номер на лицето, което
иска доказателство за
митническия статус на
съюзни стоки

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

3/44

Идентификационен
номер на лицето, уведо
мяващо за пристигането
на стоки след движение
под режим временно
складиране

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да
следва
структурата,
определена в дял II за ЕД
3/2
„Идентификационен
номер на износителя“.

4/1

Условия на доставка

Кодирана версия: Код ИНКО
ТЕРМС: a3 + UN/LOCODE:
an..17
ИЛИ
Описание със свободен текст:
Код ИНКОТЕРМС: a3 + Код
на държавата: a2 + Име на
местонахождението: an..35

ДА

1x

Кодовете и позициите, които
описват търговския договор,
са определени в дял II.
Кодът, чрез който се описва
местонахождението, трябва
да отговаря на формáта по
UN/LOCODE.
Ако
за
дадено
местонахождение
няма
UN/LOCODE,
се
използва кодът на държавата,
както е определено за ЕД 3/1
„Износител“, следван от
името на местонахождението.

4/2

Начин на плащане на
транспортните разходи

а1

ДА

1x

4/3

Изчисление на данъците Кодове на Съюза: a1 + n2
ИЛИ
— вид на данъка
Национални кодове: n1 + an2

ДА

99x

Кодовете на Съюза са
посочени подробно в дял II

4/4

Изчисление на данъците Мерна единица и квалифи
катор, ако е приложимо: an..6
— данъчна основа
+
Количество: n..16,6

НЕ

99x

Следва да се използват
мерните единици и квалифи
каторите,
определени
в
ТАРИК. В такъв случай
форматът
на
мерните
единици и квалификаторите
е an..6, той не може да
бъде
n..6,
тъй
като
последният формат е запазен
за
национални
мерни
единици и квалификатори.
Ако в ТАРИК липсват съот
ветните мерни единици и
квалификатори, може да се
използват
национални
мерни единици и квалифи
катори. Техният формат е
n..6.

4/5

Изчисление на данъците n..17,3
— данъчна ставка

НЕ

99x

1x

L 343/752

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД
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Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

4/6

Изчисление на данъците n..16,2
— размер на дължимия
данък

НЕ

99x

4/7

Изчисление на данъците n..16,2
— общо

НЕ

1x

4/8

Изчисление на данъците а1
— начин на плащане

ДА

99x

4/9

Добавяния и приспа
дания

Код: a2 +
Сума: n..16,2

ДА

99x

4/10

Валута на фактурата

a3

НЕ

1x

4/11

Обща фактурирана сума

n..16,2

НЕ

1x

4/12

Вътрешна валутна
единица

a3

НЕ

1x

4/13

Показатели за
определяне на стой
ността

an4

ДА

1x

4/14

Цена на стоката/сума

n..16,2

НЕ

1x

4/15

Обменен курс

n..12,5

НЕ

4/16

Метод за определяне на
стойността

n1

ДА

1x

4/17

Преференция

n3 (n1+n2)

ДА

1x

Комисията
публикува
редовно списък на комби
нациите от кодове, които
може да се използват,
заедно с примери и обяс
нителни бележки.

4/18

Пощенска стойност

Код на валутата: a3 +
Стойност: n..16,2

НЕ

1x

За валутата се използва
трибуквеният
код
на
валутата по ISO 4217.

4/19

Пощенски такси

Код на валутата: a3 +
Сума: n..16,2

НЕ

1x

За валутата се използва
трибуквеният
код
на
валутата по ISO 4217.

5/1

Очаквани дата и час на
пристигане в първото
място на пристигане в
митническата територия
на Съюза

Дата и час: an..15
(ггггммддччммззз)

НЕ

1x

гггг: година
мм: месец
дд: ден
чч: час
мм: минута
ззз: часова зона

99x
За валутата се използва
трибуквеният
код
на
валутата по ISO 4217.

За валутата се използва
трибуквеният
код
на
валутата по ISO 4217.

1x

29.12.2015 г.

Поре
ден
номер
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BG

Официален вестник на Европейския съюз
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Брой
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Брой
елеме
на
елемен
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кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

5/2

Очаквани дата и час на
пристигане в приста
нището на разтоварване

Дата и час: an..15
(ггггммддччммззз)

НЕ

1x

5/3

Дата и час на факти
ческото пристигане на
митническата територия
на Съюза

an..15 (ггггммддччммззз)

НЕ

1x

5/4

Дата на деклариране

n8 (ггггммдд)

НЕ

1x

5/5

Място на деклариране

an..35

НЕ

1x

5/6

Получаващо митническо
учреждение (и държава
на получаване)

an8

НЕ

1x

Структурата на идентифи
катора на митническото
учреждение е определена в
дял II.

5/7

Предвидени митнически
учреждения на транзит
(и държава)

an8

НЕ

9x

Идентификаторът на митни
ческото учреждение трябва
да
следва
структурата,
определена за ЕД 5/6 „Полу
чаващо
митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.

5/8

Код на държавата на
получаване

a2

НЕ

1x

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

5/9

Код на региона на
получаване

an..9

НЕ

1x

1x

Кодовете се определят от
съответната държава членка.

5/10

Код на мястото на
доставката — мастер
договор за превоз

UN/LOCODE: an..17
ИЛИ
Код на държавата: a2 +
Пощенски код: an..9

НЕ

1x

1x

гггг: година
мм: месец
дд: ден
чч: час
мм: минута
ззз: часова зона
гггг: година
мм: месец
дд: ден
чч: час
мм: минута
ззз: часова зона

Ако за обозначаване на
мястото на товарене се
използва
код
съгласно
UN/LOCODE, информацията
е
под
формата
на
UN/LOCODE,
както
е
определено в дял II за ЕД
5/6 „Получаващо митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.
Ако мястото на доставката не
е обозначено с код съгласно
UN/LOCODE, се използва
кодът на държавата, както е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

L 343/754

Поре
ден
номер
на ЕД

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

29.12.2015 г.

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

НЕ

1x

Ако за обозначаване на
мястото на товарене се
използва
код
съгласно
UN/LOCODE, информацията
е
под
формата
на
UN/LOCODE,
както
е
определено в дял II за ЕД
5/6 „Получаващо митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.
Ако мястото на доставката не
е обозначено с код съгласно
UN/LOCODE, се използва
кодът на държавата, както е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

Митническо учреждение an8
на напускане

НЕ

1x

Идентификаторът на митни
ческото учреждение трябва
да
следва
структурата,
определена за ЕД 5/6 „Полу
чаващо
митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.

5/13

Следващо(и) митни
ческо(и) учреждение(я)
на въвеждане

an8

НЕ

99x

Идентификаторът на митни
ческото учреждение трябва
да
следва
структурата,
определена за ЕД 5/6 „Полу
чаващо
митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.

5/14

Код на държавата на
изпращане/износ

a2

НЕ

1x

5/15

Код на държавата на
произход

a2

5/16

Код на държавата на
преференциален
произход

5/17

Код на региона на
произход

5/18

Кодове на държавите по a2
маршрута

5/11

Код на мястото на
доставката — хаус
договор за превоз

5/12

UN/LOCODE: an..17
ИЛИ
Код на държавата: a2 +
Пощенски код: an..9

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

an..4

НЕ

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
e
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.
Когато доказателството за
произход се отнася за група
държави,
се
използват
числените
идентифика
ционни кодове по интег
ралната тарифа, установена
в съответствие с член 2 от
Регламент
(ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета.

an..9

НЕ

1x

Кодовете се определят от
съответната държава членка.

НЕ

99x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

29.12.2015 г.
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Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

L 343/755

Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

5/19

Кодове на държавите по a2
маршрута на транс
портното средство

НЕ

99x

5/20

Кодове на държавите по a2
маршрута на пратката

НЕ

99x

5/21

Място на товарене

Обозначение с код: an..17
ИЛИ
Описание със свободен текст:
a2 (код на държавата) + an..35
(местонахождение)

НЕ

1x

5/22

Място на разтоварване

Обозначение с код: an..17
ИЛИ
Описание със свободен текст:
a2 (код на държавата) + an..35
(местонахождение)

НЕ

1x

5/23

Местонахождение на
стоките

Държава: a2 +
Вид на местонахождението:
a1 +
Квалификатор на идентифи
кационните данни: a1 +
Обозначение с код
Идентификационни данни на
местонахождението: an..35 +
Допълнителен идентифи
катор: n..3
ИЛИ
Описание със свободен текст
Улица и номер: an..70 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35

ДА

1x

Бележки

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.
99x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.
Ако за обозначаване на
мястото на товарене се
използва
код
съгласно
UN/LOCODE, информацията
е
под
формата
на
UN/LOCODE,
както
е
определено в дял II за ЕД
5/6 „Получаващо митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.
Ако мястото на товарене не е
обозначено с код
по
UN/LOCODE, държавата, в
която се намира мястото на
товарене, се обозначава с
кода, както е определено за
ЕД 3/1 „Износител“.

1x

Ако за обозначаване на
мястото на разтоварване се
използва
код
съгласно
UN/LOCODE, информацията
е
под
формата
на
UN/LOCODE,
както
е
определено в дял II за ЕД
5/6 „Получаващо митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.
Ако мястото на разтоварване
не е обозначено с код по
UN/LOCODE, държавата, в
която се намира мястото на
разтоварване, се обозначава с
кода, както е определено за
ЕД 3/1 „Износител“.
Структурата на кода
определена в дял II.

е

L 343/756
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Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

5/24

Код на митническото
учреждение на първо
въвеждане

an8

НЕ

1x

Идентификаторът на митни
ческото учреждение трябва
да
следва
структурата,
определена за ЕД 5/6 „Полу
чаващо
митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.

5/25

Код на фактическото
митническо учреждение
на първо въвеждане

an8

НЕ

1x

Идентификаторът на митни
ческото учреждение трябва
да
следва
структурата,
определена за ЕД 5/6 „Полу
чаващо
митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.

5/26

Митническо учреждение an8
на представяне

НЕ

1x

Идентификаторът на митни
ческото учреждение трябва
да
следва
структурата,
определена за ЕД 5/6 „Полу
чаващо
митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.

5/27

Надзорно митническо
учреждение

an8

НЕ

1x

Идентификаторът на митни
ческото учреждение трябва
да
следва
структурата,
определена за ЕД 5/6 „Полу
чаващо
митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.

5/28

Поискан срок на
действие на доказател
ството

n..3

НЕ

1x

5/29

Дата на представяне на
стоките

n8 (ггггммдд)

НЕ

1x

1x

5/30

Място на приемане

Обозначение с код: an..17
ИЛИ
Описание със свободен текст:
a2 (код на държавата) + an..35
(местонахождение)

НЕ

1x

1x

6/1

Нетна маса (kg)

n..16,6

НЕ

1x

6/2

Допълнителни мерни
единици

n..16,6

НЕ

1x

Ако за обозначаване на
мястото на разтоварване се
използва
код
съгласно
UN/LOCODE, информацията
е
под
формата
на
UN/LOCODE,
както
е
определено в дял II за ЕД
5/6 „Получаващо митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.
Ако мястото на разтоварване
не е обозначено с код по
UN/LOCODE, държавата, в
която се намира мястото на
разтоварване, се обозначава с
кода, както е определено за
ЕД 3/1 „Износител“.
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Брой
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Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

6/3

n..16,6
Брутна маса (kg) —
мастер договор за превоз

НЕ

1x

1x

6/4

Брутна маса (kg) — хаус n..16,6
договор за превоз

НЕ

1x

1x

6/5

Брутна маса (kg)

n..16,6

НЕ

1x

1x

6/6

Описание на стоките — an..512
мастер договор за превоз

НЕ

1x

6/7

Описание на стоките — an..512
хаус договор за превоз

НЕ

1x

6/8

Описание на стоките

an..512

НЕ

1x

6/9

Вид опаковка

an..2

НЕ

99x

6/10

Брой опаковки

n..8

НЕ

99x

6/11

Обозначения за превоз

an..512

НЕ

99x

6/12

Код на ООН за опасни
стоки

an..4

НЕ

99x

Идентификационният номер
на ООН за опасни стоки
(UNDG) е серийният номер,
който в рамките на ООН е
определен за вещества и
артикули,
включени
в
списък с най-често превоз
ваните опасни стоки.

6/13

Код CUS

an8

НЕ

1x

Код, определен в рамките на
Европейския
митнически
опис на химичните вещества
(ECICS)

6/14

Код на стоката — код
по Комбинираната
номенклатура

an..8

НЕ

1x

6/15

Код на стоката — код
по ТАРИК

an2

НЕ

1x

Списъкът на кодовете съот
ветства на най-актуалната
версия на Препоръка 21 на
ИКЕ на ООН.

Попълва се в съответствие с
кода по ТАРИК (два знака
за прилагане на специфични
мерки
на
Съюза
по
отношение
на
формал
ностите, които трябва да се
изпълнят по местоназначе
ние).

L 343/758

Поре
ден
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на ЕД
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Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

6/16

Код на стоката —
допълнителен(ни)
код(ове) по ТАРИК

an4

НЕ

99x

Попълва се в съответствие с
кодовете по ТАРИК (допъл
нителни кодове).

6/17

Код на стоката —
национален(ни) допъл
нителен(ни) код(ове)

an..4

НЕ

99x

Кодовете се определят от
съответните държави членки.

6/18

Общо опаковки

n..8

НЕ

6/19

Вид стоки

а1

НЕ

1x

Използва се списък с кодове
116 на ВПС.

7/1

Претоварване

Място на претоварването:
Държава: a2 +
Вид на местонахождението:
a1 +
Квалификатор на идентифи
кационните данни: a1 +
Обозначение с код
Идентификационни данни на
местонахождението: an..35 +
Допълнителен идентифи
катор: n..3
ИЛИ
Описание със свободен текст
Улица и номер: an..70 +
Пощенски код: an..9 +
Град: an..35
Идентификационни данни на
новото транспортно средство
Вид идентификация: n2 +
Идентификационен номер:
an..35 +
Националност на новото
транспортно средство a2
Указател, който показва дали
пратката е в контейнери, или
не: n1

НЕ

1x

7/2

Контейнер

n1

ДА

1x

7/3

Референтен номер на
превоза

an..17

НЕ

9х

7/4

Вид транспорт на
границата

n1

ДА

1x

7/5

Вид транспорт във
вътрешността

n1

НЕ

1x

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.
При указване на мястото на
претоварване трябва да се
следва структурата на ЕД
5/23 „Местонахождение на
стоките“.
Идентификационните данни
на транспортното средство
трябва да следват струк
турата на ЕД 7/8 „Идентифи
кационни данни на транс
портното средство при тръг
ване“.
При указване на национал
ността на транспортното
средство трябва да се следва
структурата на ЕД 7/7
„Националност на транс
портното средство при тръг
ване“.
За указателя, който показва
дали
стоките
са
в
контейнери, се използват
кодовете, посочени в дял II
за ЕД 7/2 „Контейнер“.

Използват
се
кодовете,
посочени в дял II за ЕД 7/4
„Вид транспорт на грани
цата“.
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Брой
Списък
Брой
елеме
на
елемен
нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

7/6

Идентификационни
данни на фактическото
транспортно средство,
което преминава
границата

Вид идентификация: n2 +
Идентификационен номер:
an..35

ДА

1x

7/7

Идентификационни
данни на транспортното
средство при тръгване

Вид идентификация: n2 +
Идентификационен номер:
an..35

ДА

1x

1x

7/8

Националност на транс
портното средство при
тръгване

a2

НЕ

1x

1x

7/9

Идентификационни
Вид идентификация: n2 +
данни на транспортното Идентификационен номер:
средство при пристигане an..35

НЕ

1x

7/10

Идентификационен
номер на контейнера

an..17

НЕ

999
9x

999
9x

7/11

Размер и тип на
контейнера

an..10

ДА

99x

99x

7/12

Степен на окомплекто
ваност на контейнера

an..3

ДА

99x

99x

7/13

Вид доставчик на
оборудване

an..3

ДА

99x

99x

7/14

Идентификационни
данни на активното
транспортно средство,
което преминава
границата

Вид идентификация: n2 +
Идентификационен номер:
an..35

НЕ

1x

1x

За вида идентификация се
използват
кодовете,
определени за ЕД 7/6 „Иден
тификационни данни на
фактическото
транспортно
средство, което преминава
границата“ или за ЕД 7/7
„Идентификационни данни
на транспортното средство
при тръгване“.

7/15

Националност на
активното транспортно
средство, което
преминава границата

a2

НЕ

1x

1x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.
За вида идентификация се
използват
кодовете,
определени за ЕД 7/6 „Иден
тификационни данни на
фактическото
транспортно
средство, което преминава
границата“ или за ЕД 7/7
„Идентификационни данни
на транспортното средство
при тръгване“.
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Брой
Списък
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елеме
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нти на
кодовете ти на
ниво
в дял II ниво
позиц
(ДА/НЕ) заглавие
ия

Бележки

7/16

Идентификационни
данни на пасивното
транспортно средство,
което преминава
границата

Вид идентификация: n2 +
Идентификационен номер:
an..35

НЕ

999x

999x За вида идентификация се
използват
кодовете,
определени за ЕД 7/6 „Иден
тификационни данни на
фактическото
транспортно
средство, което преминава
границата“ или за ЕД 7/7
„Идентификационни данни
на транспортното средство
при тръгване“.

7/17

Националност на
пасивното транспортно
средство, което
преминава границата

a2

НЕ

999x

999x Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

7/18

Номер на пломбата

Брой пломби: n..4 +
Идентификатор на пломбата:
an..20

НЕ

1x
999
9x

1x
999
9x

7/19

Други инциденти по
време на превоза

an..512

НЕ

1x

7/20

Идентификационен
номер на касетата

an..35

НЕ

1x

8/1

Пореден номер на
квотата

an6

НЕ

8/2

Вид обезпечение

Вид обезпечение: an 1

ДА

9x

8/3

Данни за обезпечението

Референтен номер на обез
печението (РНО): an..24 ИЛИ
Други данни за обезпечението:
an..35 +
Код за достъп: an..4 +
Код на валутата: a3 +
Размер на вносните или
износните мита и когато се
прилага член 89, параграф 2,
първа алинея от Кодекса — на
другите задължения: n..16,2 +
Митническо учреждение по
обезпечението: an8

НЕ

99x

За валутата се използва
трибуквеният
код
на
валутата по ISO 4217.
Идентификаторът на митни
ческото учреждение трябва
да
следва
структурата,
определена за ЕД 5/6 „Полу
чаващо
митническо
учреждение (и държава на
получаване)“.

8/4

Обезпечението не е
валидно в

a2

НЕ

99x

Използва се кодът на
държавата,
както
е
определено за ЕД 3/1 „Изно
сител“.

1x
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8/5

Вид на сделката

n..2

НЕ

8/6
8/7

Статистическа стойност
Отписване

n..16,2
Вид на документа
(кодове на Съюза): a1+an3
ИЛИ
(национални кодове): n1+an3
Идентификатор на доку
мента: an..35 +
Име на издаващия орган:
an..70 +
Дата на валидност: an8
(ггггммдд) +
Мерна единица и квалифи
катор, ако е приложимо: an..4
+
Количество: an..16,6

НЕ
НЕ

1x

1x

1x
99x

Бележки

Използват се едноцифрените
кодове, изброени в колона
А от таблицата, която е
упомената в член 10,
параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 113/2010 на Коми
сията (2). Когато се използват
митнически декларации на
хартиен носител, тази цифра
се вписва в лявата част на
клетка 24.
Държавите членки може да
предвидят да се вписва и
втора цифра, която се взима
от списъка в колона Б от
посочената таблица. Когато
се използват митнически
декларации
на
хартиен
носител, втората цифра се
вписва в дясната част на
клетка 24.
Използват
единици,
ТАРИК.

се
мерните
определени
в

(1) Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския
парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на
номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).
(2) Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския
парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на
търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и по
валута на фактуриране, както и специфични стоки или движения (ОВ L 37, 10.2.2010 г., стр. 1).
ДЯЛ II

Кодове във връзка с общите изисквания за данните, необходими за декларации и уведомления
КОДОВЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият дял съдържа кодовете, които трябва да се използват при попълването на стандартни декларации и
уведомления на електронен и на хартиен носител.
2. КОДОВЕ

1/1. Вид на декларацията
EX:

За търговия с държави и територии, които се намират извън митническата територия на Съюза и са различни от
държавите от ЕАСТ
За поставяне на стоки под митнически режим, посочен в колони В1, В2 и С1, и за реекспорт, посочен в колона
B1 от таблицата с изисквания за данните в дял I от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

L 343/762

IM:

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

За търговия с държави и територии, които се намират извън митническата територия на Съюза и са различни от
държавите от ЕАСТ
За поставяне на стоки под митнически режим, посочен в колони H1—H4, H6 и I1от таблицата с изисквания за
данните в дял I от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446
За поставяне на несъюзни стоки под митнически режим в рамките на търговията между държавите членки

CO: — Съюзни стоки, които са обект на специфични мерки през преходния период след присъединяване на нови
държави членки
— Поставяне на съюзни стоки под режим митническо складиране, посочен в колона В3 от таблицата с
изисквания за данните в дял I от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, за получаване
на плащане на специални възстановявания при износ преди износ или производство под митнически надзор и
под митнически контрол преди износ и плащане на възстановявания при износ
— Съюзни стоки в рамките на търговията между части от митническата територия на Съюза, за които се
прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета (1) или Директива 2008/118/ЕО на Съвета (2),
и части от упоменатата територия, за които въпросните разпоредби не се прилагат, или в рамките на
търговията между части от упоменатата територия, за които въпросните разпоредби не се прилагат, както
е посочено в колони В4 и H5 от таблицата с изисквания за данните в дял I от приложение Б към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446.
1/2. Вид на допълнителната декларация
А

за стандартна митническа декларация (по член 162 от Кодекса)

B

за опростена митническа декларация, която се подава инцидентно (по член 166, параграф 1 от Кодекса)

C

за опростена митническа декларация за редовно използване (по член 166, параграф 2 от Кодекса)

D за подаване на стандартна митническа декларация (като посочената под код А) в съответствие с член 171 от
Кодекса
E

за подаване на опростена митническа декларация (като посочената под код В) в съответствие с член 171 от Кодекса

F

за подаване на опростена митническа декларация (като посочената под код C) в съответствие с член 171 от Кодекса

X

за допълнителна декларация към опростените декларации, обхванати от кодове B и E

Y

за допълнителна декларация към опростените декларации, обхванати от кодове C и F

Z

за допълнителна декларация по режима, обхванат от член 182 от Кодекса

1/3. Вид декларация за транзит/ доказателство за митническия статус
Кодове, които трябва да се използват във връзка с транзит
C

Съюзни стоки, които не са поставени под режим транзит

T

Смесени пратки, съдържащи стоки, които трябва да се поставят под режим външен съюзен транзит, и стоки,
които трябва да се поставят под режим вътрешен съюзен транзит, които пратки са обхванати в член 294 от
настоящия регламент

Т1

Стоки, поставени под режим външен съюзен транзит

Т2

Стоки, поставени под режим вътрешен съюзен транзит в съответствие с член 227 от Кодекса, освен ако се
прилага член 293, параграф 2

(1) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 347,
11.12.2006 г., стр. 1).
(2) Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива
92/12/ЕИО (OB L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).
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Стоки, поставени под режим вътрешен съюзен транзит в съответствие с член 188 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446

T2SM Стоки, поставени под режим вътрешен съюзен транзит в изпълнение на член 2 от Решение 4/92 на Комитета за
сътрудничество ЕИО—Сан Марино от 22 декември 1992 г.
TD

Стоки, вече поставени под режим транзит, или превозвани под режим активно усъвършенстване, митническо
складиране или временен внос в контекста на прилагането на член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса

X

Съюзни стоки за износ, които не са поставени под режим транзит в контекста на прилагането на член 233,
параграф 4, буква д) от Кодекса

Кодове, които трябва да се използват във връзка с доказателство за митническия статус на съюзни стоки
T2L

Доказателство, установяващо митническия статус на съюзни стоки

T2LF

Доказателство, установяващо митническия статус на съюзни стоки, изпращани до, от и между специални
данъчни територии

T2LSM Доказателство, установяващо статуса на стоки с местоназначение в Сан Марино в изпълнение на член 2 от
Решение 4/92 на Комитета за сътрудничество ЕИО—Сан Марино от 22 декември 1992 г.
Кодове, които трябва да се използват във връзка с митнически манифест за стоки
N

Всички стоки, които не попадат в ситуациите, описани под кодове T2L и T2LF

T2L

Доказателство, установяващо митническия статус на съюзни стоки

T2LF Доказателство, установяващо митническия статус на съюзни стоки, изпращани до, от и между специални
данъчни територии
1/7. Показател за особено обстоятелство
Използват се следните кодове:
Код

Описание

Набор от данни в таблицата с
изисквания за данните в дял I от
приложение Б към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

A20

Експресни пратки в контекста на обобщени декларации за напускане

А2

F10

Морски и вътрешни водни пътища — пълен набор от данни —
поименен коносамент, съдържащ необходимата информация от полу
чателя

F1a = F1b+F1d

F11

Морски и вътрешни водни пътища — пълен набор от данни — мастер
коносамент със съответния(ите) хаус коносамент(и), съдържащ необхо
димата информация от получателя на най-ниското равнище на хаус
коносамент

F1a = F1b + F1c + F1d

F12

Морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни — само
мастер коносамент

F1b

F13

Морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни — само
поименен коносамент

F1b

F14

Морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни — само
хаус коносамент

F1c

F15

Морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни — хаус
коносамент с необходимата информация от получателя

F1c + F1d
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Набор от данни в таблицата с
изисквания за данните в дял I от
приложение Б към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

Код

Описание

F16

Морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни —
изискваната необходима информация се предоставя от получателя на
най-ниското равнище на договора за превоз (поименен коносамент
или най-ниското равнище на хаус коносамент)

F1d

F20

Въздушен превоз (общ) — пълен набор от данни, подаден преди нато
варване

F2a

F21

Въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни — мастер въздушна
товарителница, подадена преди пристигане

F2b

F22

Въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни — хаус въздушна
товарителница, подадена преди пристигане

F2c

F23

Въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни — минимален
набор от данни, подаден преди натоварване, в съответствие с член
106, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446,
без референтен номер на мастер въздушна товарителница

Част от F2d

F24

Въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни — минимален
набор от данни, подаден преди натоварване, в съответствие с член
106, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446,
с референтен номер на мастер въздушна товарителница

F2d

F25

Въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни — референтен Част от F2d, допълваща съоб
номер на мастер въздушна товарителница, подаден преди натоварване, щението с показателя за особено
обстоятелство F23
в съответствие с член 106, параграф 1, втора алинея от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

F26

Въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни — минимален
набор от данни, подаден преди натоварване, в съответствие с член
106, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446,
и съдържащ допълнителна информация от хаус въздушна товарителница

F2c + F2d

F27

Въздушен превоз (общ) — пълен набор от данни, подаден преди
пристигане

F2a

F30

Експресни пратки — пълен набор от данни, подаден преди натоварване,
в съответствие с член 106, параграф 1, втора алинея от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

F3a с въздушен транспорт

F31

Експресни пратки — пълен набор от данни в съответствие със
сроковете, приложими за дадения вид транспорт

F3a с транспорт, различен от
въздушен транспорт

F32

Експресни пратки — частичен набор от данни — минимален набор от
данни, подаден преди натоварване, в съответствие с член 106, параграф
1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

F3b

F40

Пощенски пратки — пълен набор от данни, подаден преди натоварване,
в съответствие с член 106, параграф 1, втора алинея от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

F4a с въздушен транспорт

F41

Пощенски пратки — пълен набор от данни в съответствие със сроковете,
приложими за дадения вид транспорт (различен от въздушния транс
порт)

F4a с транспорт, различен от
въздушен транспорт
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Набор от данни в таблицата с
изисквания за данните в дял I от
приложение Б към Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446

Код

Описание

F42

Пощенски пратки — частичен набор от данни — мастер въздушна
товарителница, съдържаща необходимата информация от въздушната
товарителница за поща и подадена в съответствие със сроковете,
приложими за дадения вид транспорт

F4b

F43

Пощенски пратки — частичен набор от данни — минимален набор от
данни, подаден преди натоварване, в съответствие с член 106, параграф
1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

F4c

F44

Пощенски пратки — частичен набор от данни — идентификационен
номер на касетата, подаден преди натоварване, в съответствие с член
106, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

F4d

F50

Автомобилен транспорт

F5

F51

Железопътен транспорт

F5

1/10. Режим
Кодовете, които се вписват в това подразделение, са четирицифрени и се състоят от два двуцифрени кода, първият от
които представлява искания режим, а вторият — предишния режим. Списъкът на двуцифрените кодове е поместен подолу.
„Предишен режим“ означава режимът, под който стоките са били поставени преди да се поставят под искания режим.
Следва да се отбележи, че когато предишният режим е митническо складиране или временен внос или когато стоките
идват от свободна зона, съответният код се използва само когато стоките не са били поставени под режим активно
усъвършенстване, пасивно усъвършенстване или специфична употреба.
Например: реекспорт на стоки, внесени под режим активно усъвършенстване и впоследствие поставени под режим
митническо складиране = 3151 (не 3171) (първа операция = 5100; втора операция = 7151; трета операция
реекспорт = 3151).
Аналогично, когато стоки, които преди това са били временно изнесени, са реимпортирани и допуснати за свободно
обращение след като са били поставени под режим митническо складиране, временен внос или са били поставени в
свободна зона, това се счита за прост реимпорт след временен износ.
Например: освобождаване за потребление с едновременно допускане за свободно обращение на стоки, изнесени под
режим пасивно усъвършенстване и поставени под режим митническо складиране след реимпорт = 6121 (не 6171)
(първа операция: временен износ под режим пасивно усъвършенстване = 2100; втора операция: складиране в
митнически склад = 7121; трета операция: освобождаване за потребление + допускане за свободно обращение = 6121).
Кодовете, които в списъка по-долу са отбелязани с буква (а), не може да се използват като първи две цифри от кода на
режима, а само указват предишния режим.
Например: 4054 = допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на стоки, които преди това са
били поставени под режим активно усъвършенстване в друга държава членка.
Списък на режимите с оглед на композирането на кодове
За композиране на четирицифрен код се комбинират два от следните основни елементи:
00. Този код се използва, за да се укаже, че няма предишен режим (а).
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01. Допускане за свободно обращение на стоки, които същевременно се препращат в рамките на търговията между
части от митническата територия на Съюза, за които се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО или
Директива 2008/118/ЕО, и части от упоменатата територия, за които въпросните разпоредби не се прилагат, или
в рамките на търговията между части от упоменатата територия, за които въпросните разпоредби не се прилагат.
Допускане за свободно обращение на стоки, които същевременно се препращат в рамките на търговията между
Европейския съюз и държавите, с които той е образувал митнически съюз (стоки, попадащи в обхвата на
споразумение за митнически съюз).
Примери: Несъюзни стоки, пристигащи от трета държава, са допуснати за свободно обращение във Франция и са
препратени към Англо-нормандските острови.
Несъюзни стоки, пристигащи от трета държава, са допуснати за свободно обращение в Испания и са
препратени към Андора.
07. Допускане за свободно обращение на стоки, които същевременно се поставят под режим складиране, различен от
режим митническо складиране, когато не са платени нито ДДС, нито — когато е приложимо — акцизи.
Обяснение:

Този код се използва, когато стоките са допуснати за свободно обращение, но не са платени ДДС и
акцизи.

Примери:

Внесена сурова захар е допусната за свободно обращение, но не е платен ДДС. Докато стоките са
поставени в склад или одобрен район, различен от митнически склад, плащането на ДДС се отлага.
Внесени минерални масла са допуснати за свободно обращение и не е платен ДДС. Докато стоките
са складирани в данъчен склад, плащането на ДДС и акцизите се отлага.

10. Постоянен износ
Пример: Обичаен износ на съюзни стоки за трета държава, както и изпращане на съюзни стоки до части от
митническата територия на Съюза, за които разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО и Директива
2008/118/ЕО не се прилагат.
11. Износ на преработени продукти, получени от еквивалентни стоки под режим активно усъвършенстване преди
поставяне на несъюзни стоки под режим активно усъвършенстване.
Обяснение:

Предварителен износ (EX-IM) в съответствие с член 223, параграф 2, буква в) от Кодекса.

Пример:

Износ на цигари, произведени от съюзни тютюневи листа преди поставяне на несъюзни тютюневи
листа под режим активно усъвършенстване.

21. Временен износ под режим пасивно усъвършенстване, ако не е обхванат от код 22.
Пример: Режим пасивно усъвършенстване съгласно членове 259—262 от Кодекса. Този код не обхваща едно
временното прилагане към текстилни продукти на режим пасивно усъвършенстване и на режим
пасивно икономическо усъвършенстване (Регламент (ЕО) № 3036/94 на Съвета (1)).
22. Временен износ, различен от упоменатия под кодове 21 и 23.
Този код обхваща следните ситуации:
— Едновременно прилагане към текстилни продукти на режим пасивно усъвършенстване и на режим пасивно
икономическо усъвършенстване (Регламент (ЕО) № 3036/94 на Съвета).
— Временен износ от Съюза на стоки за поправка, преработка, приспособяване, конфекциониране или повторна
обработка, когато при реимпорт не се дължат мита.
(1) Регламент (ЕО) № 3036/94 на Съвета от 8 декември 1994 г. относно установяване на режима за пасивно икономическо усъвършен
стване, който се прилага за някои текстилни и шивашки продукти, повторно внесени в Общността след обработката или преработката
им в трети страни (OB L 322, 15.12.1994 г., стр. 1).
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23. Временен износ, за връщане в непроменено състояние.
Пример: Временен износ на артикули (като мостри, професионално оборудване и др.) за изложения.
31. Реекспорт
Обяснение:

Реекспорт на несъюзни стоки след специален режим.

Пример:

Стоките са поставени под режим митническо складиране и след това са декларирани за реекспорт.

40. Едновременно допускане на стоки за свободно обращение и освобождаване за потребление.
Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията между Съюза и държавите, с които той е
образувал митнически съюз.
Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията, посочена в член 1, параграф 3 от Кодекса.
Примери:
— Стоки, идващи от Япония, с плащане на мито, ДДС и когато е приложимо — акцизи.
— Стоки, идващи от Андора и освободени за потребление в Германия.
— Стоки, идващи от Мартиника и освободени за потребление в Белгия.
42. Едновременно допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на стоки, които са предмет на
освободена от ДДС доставка до друга държава членка и когато е приложимо — отложено плащане на акциз.
Освобождаване за потребление на съюзни стоки, в рамките на търговията между части от митническата територия
на Съюза, за които не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО или Директива 2008/118/ЕО, и
части от упоменатата територия, за които въпросните разпоредби се прилагат, които стоки са предмет на
освободена от ДДС доставка до друга държава членка и ако е приложимо — отложено плащане на акциз.
Обяснение:

Предоставено е освобождаване от плащане на ДДС и когато е приложимо — отложено плащане на
акциз, тъй като вносът е последван от вътрешносъюзна доставка или прехвърляне на стоките към
друга държава членка. В този случай ДДС и когато е приложимо — акцизът се дължи в държавата
членка на крайно местоназначение. За да се използва този режим, лицата трябва да отговарят на
другите условия, изброени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, и когато е
приложимо — на условията, изброени в член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.
Информацията, която се изисква по член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, се вписва в
ЕД 3/40 „Идентификационен номер на допълнителните данъчни данни“.

Примери:

Несъюзни стоки са допуснати за свободно обращение в една държава членка и са предмет на
освободена от ДДС доставка до друга държава членка. Формалностите във връзка с ДДС се
изпълняват от митнически агент, който е данъчен представител, като се използва вътрешносъюзната
система за ДДС.
Акцизни несъюзни стоки, внесени от трета държава, които са допуснати за свободно обращение и са
предмет на освободена от ДДС доставка до друга държава членка. Допускането за свободно
обращение незабавно е последвано от движение под режим отложено плащане на акциз,
започнато в съответствие с член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО от регистриран
изпращач от мястото на внасяне.

43. Едновременно допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на стоки, които са предмет на
специфични мерки, свързани със събиране на суми през преходния период след присъединяване на нови държави
членки.
Пример: Допускане за свободно обращение на селскостопански продукти, които през специалния преходен
период след присъединяване на нови държави членки са предмет на специален митнически режим
или на специални мерки между новите държави членки и останалата част от Съюза.
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44. Специфична употреба
Допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на стоки, освободени от мито или с намалена
ставка на митото поради употребата им за специфични цели.
Пример: Допускане за свободно обращение на несъюзни двигатели за монтиране в гражданско въздухопла
вателно средство, построено в Европейския съюз.
Несъюзни стоки за монтиране в някои категории кораби, лодки и други плавателни съдове и за
сондажни или производствени платформи.
45. Допускане за свободно обращение и частично освобождаване за потребление на стоки, подлежащи на облагане с
ДДС или акцизи, и поставянето им в склад, различен от митнически склад.
Обяснение:

Този код се използва за стоки, които подлежат на облагане както с ДДС, така и с акцизи, и когато
при допускане на стоките за свободно обращение е платен данък само от една от тези категории
данъци.

Примери:

Несъюзни цигари са допуснати за свободно обращение и е платен ДДС. Докато стоките са в данъчен
склад, плащането на акцизи е отложено.
Акцизни стоки, внесени от трета държава или от посочена в член 5, параграф 3 от Директива
2008/118/ЕО трета територия, са допуснати за свободно обращение. Допускането за свободно
обращение незабавно е последвано от движение под режим отложено плащане на акциз,
започнато в съответствие с член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО от регистриран
изпращач от мястото на внасяне до данъчен склад в същата държава членка.

46. Внос на преработени продукти, получени от еквивалентни стоки под режим пасивно усъвършенстване, преди
износа на стоки, които те заместват.
Обяснение:

Предварителен внос в съответствие с член 223, параграф 2, буква г) от Кодекса.

Пример:

Внос на маси, произведени от несъюзна дървесина, преди поставянето на съюзна дървесина под
режим пасивно усъвършенстване.

48. Освобождаване за потребление с едновременно допускане за свободно обращение на заместващи продукти под
режим пасивно усъвършенстване преди износ на дефектни стоки.
Обяснение:

Система на стандартен обмен (IM-EX), предварителен внос в съответствие с член 262, параграф 1 от
Кодекса.

51. Поставяне на стоки под режим активно усъвършенстване.
Обяснение:

Активно усъвършенстване съгласно член 256 от Кодекса.

53. Поставяне на стоки под режим временен внос.
Обяснение:

Поставяне на несъюзни стоки, предназначени за реекспорт, под режим временен внос.
Може да се използва на митническата територия на Съюза, с пълно или частично освобождаване от
вносни мита в съответствие с член 250 от Кодекса.

Пример:

Временен внос, напр. за изложение.

54. Активно усъвършенстване в друга държава членка (без допускане за свободно обращение в дадената държава
членка) (а)
Обяснение:

Този код се използва за регистриране на операцията за целите на статистиката относно вътрешно
съюзната търговия.
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Несъюзни стоки са поставени под режим активно усъвършенстване в Белгия (5100). След като
преминат активно усъвършенстване, те се изпращат в Германия за допускане за свободно
обращение (4054) или по-нататъшна преработка (5154).

61. Реимпорт с едновременно допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на стоки.
Обяснение:

Стоки, реимпортирани от трета държава, с плащане на мита и ДДС.

63. Реимпорт с едновременно допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на стоки, които са
предмет на освободена от ДДС доставка до друга държава членка и когато е приложимо — отложено плащане на
акциз.
Обяснение:

Предоставено е освобождаване от плащане на ДДС и когато е приложимо — отложено плащане на
акциз, тъй като реимпортът е последван от вътрешносъюзна доставка или прехвърляне на стоките
към друга държава членка. В този случай ДДС и когато е приложимо — акцизът се дължи в
държавата членка на крайно местоназначение. За да се използва този режим, лицата трябва да
отговарят на другите условия, изброени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, и
когато е приложимо — на условията, изброени в член 17, параграф 1, буква б) от Директива
2008/118/ЕО. Информацията, която се изисква по член 143, параграф 2 от Директива
2006/112/ЕО, се вписва в ЕД 3/40 „Идентификационен номер на допълнителните данъчни данни“.

Примери:

Реимпорт след пасивно усъвършенстване или временен износ, като дължимият ДДС се начислява от
данъчен представител.
Акцизни стоки, реимпортирани след пасивно усъвършенстване и допуснати за свободно обращение,
които стоки са предмет на освободена от ДДС доставка до друга държава членка. Допускането за
свободно обращение незабавно е последвано от движение под режим отложено плащане на акциз,
започнато в съответствие с член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО от регистриран
изпращач от мястото на реимпорт.

68. Реимпорт с частично освобождаване за потребление и едновременно допускане за свободно обращение и
поставяне на стоките под режим складиране, различен от режим митническо складиране.
Пример: Преработени алкохолни напитки се реимпортират и се поставят в данъчен склад.
71. Поставяне на стоки под режим митническо складиране.
Обяснение:

Поставяне на стоки под режим митническо складиране.

76. Поставяне на съюзни стоки под режим митническо складиране в съответствие с член 237, параграф 2 от Кодекса.
Обяснение:

Обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставено под
режим митническо складиране преди износ (член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисия
та (1)).
След допускане за свободно обращение заявление за възстановяване или опрощаване на вносни мита
въз основа на факта, че стоките са дефектни или не съответстват на условията на договора (член 118
от Кодекса).
В съответствие с член 118, параграф 4 от Кодекса, за да се предостави възстановяването или
опрощаването, въпросните стоки може да бъдат поставени под режим митническо складиране,
вместо да бъдат изведени от митническата територия на Съюза.

(1) Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 г. за определяне на условията за предоставяне на специалното
възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим
митническо складиране преди износ (ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7).
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77. Производство на съюзни стоки под митнически надзор и под митнически контрол (по смисъла на член 5,
параграфи 27 и 3 от Кодекса) преди износ и плащане на възстановявания при износ.
Обяснение:

Консерви от говеждо и телешко месо, произведени под митнически надзор и под митнически
контрол преди износ (членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (1)).

78. Поставяне на стоки в свободна зона.
95. Поставяне на съюзни стоки под режим складиране, различен от режим митническо складиране, когато не е
платен нито ДДС, нито — когато е приложимо — акциз.
Обяснение:

Този код се използва в рамките на търговията, посочена в член 1, параграф 3 от Кодекса, както и
търговията между Съюза и държавите, с които той е образувал митнически съюз, и когато не е
платен нито ДДС, нито акциз.

Пример:

Цигари от Канарските острови са докарани в Белгия и са поставени в данъчен склад; плащането на
ДДС и акциза е отложено.

96. Поставяне на съюзни стоки под режим складиране, различен от режим митническо складиране, когато е платен
ДДС или когато е приложимо — акциз, а плащането на другия данък е отложено.
Обяснение:

Този код се използва в рамките на търговията, посочена в член 1, параграф 3 от Кодекса, както и
търговията между Съюза и държавите, с които той е образувал митнически съюз, и когато е платен
ДДС или акциз, а плащането на другия данък е отложено.

Пример:

Цигари от Канарските острови са докарани във Франция и са поставени в данъчен склад; ДДС е
платен, а плащането на акциза е отложено.
Кодове на режимите, които се използват в митническите декларации

Колони (заглавие в
таблицата в
приложение Б към
Делегиран
регламент (ЕС)
2015/2446)

Декларации

Кодове на съюзните режими (когато са приложими)

B1

Декларация за износ и декларация за реекспорт 10, 11, 23, 31

B2

Специален режим — усъвършенстване
декларация за пасивно усъвършенстване

B3

Декларация за митническо складиране на съюзни 76, 77
стоки

B4

Декларация за изпращане на стоки в рамките на 10
търговията със специални данъчни територии

C1

Опростена декларация за износ

H1

Декларация за допускане за свободно обращение 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
и специален режим — употреба за специфични
цели — декларация за специфична употреба

H2

Специален режим — складиране — декларация 71
за митническо складиране

H3

Специален режим — употреба за специфични 53
цели — декларация за временен внос

H4

Специален режим — усъвършенстване
декларация за активно усъвършенстване

— 21, 22

10, 11, 23, 31

— 51

(1) Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 г. за определяне на специални подробни правила за прилагането на
възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо (ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12).
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таблицата в
приложение Б към
Делегиран
регламент (ЕС)
2015/2446)

Декларации
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Кодове на съюзните режими (когато са приложими)

H5

Декларация за въвеждане на стоки в рамките на 40, 42, 61, 63, 95, 96
търговията със специални данъчни територии

H6

Митническа декларация в пощенския трафик за 01, 07, 40
допускане за свободно обращение

I1

Опростена декларация за внос

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53,
61, 63, 68

1/11. Допълнителен режим
Когато този елемент от данни се използва, за да се посочи съюзен режим, първият знак от кода указва дадена категория
от мерки по следния начин:
Активно усъвършенстване

Axx

Пасивно усъвършенстване

Bxx

Освобождаване

Cxx

Временен внос

Dxx

Селскостопански продукти

Exx

Други

Fxx

Активно усъвършенстване (член 256 от Кодекса)
Код

Режим

Внос
Стоки, които са поставени под режим активно усъвършенстване (само ДДС)

А04

Пасивно усъвършенстване (член 259 от Кодекса)
Код

Режим

Внос
Преработени продукти, връщащи се след поправка съгласно гаранционни условия в съот В02
ветствие с член 260 от Кодекса (стоки, чиято поправка е извършена безплатно)
Преработени продукти, връщащи се след заместване съгласно гаранционни условия в съот В03
ветствие с член 261 от Кодекса (система на стандартен обмен)
Връщащи се преработени продукти — само ДДС

B06

Износ
Стоки, внесени за АУ, изнесени за поправка под режим ПУ

В51

Стоки, внесени за АУ, изнесени за заместване съгласно гаранционни условия

В52

ПУ по договорености с трети държави, евентуално съчетано с ДДС ПУ

В53

ДДС само пасивно усъвършенстване

В54
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Освобождаване (Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (1))
Код

Номер на член

Освобождаване от вносни мита
Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват 3
обичайното си място на пребиваване към Съюза

C01

Лично имущество, въведено за свободно обращение преди съответното лице да 9, параграф 1
установи обичайното си място на пребиваване в митническата територия на
Съюза (освобождаване от мита, обвързано с поемане на задължение)

C42

Лично имущество, принадлежащо на физическо лице, което възнамерява да 10
премести обичайното си място на пребиваване към Съюза (безмитно допускане,
обвързано с поемане на задължение)

C43

Зестра и домакински принадлежности, внасяни във връзка с встъпване в брак 12, параграф 1

C02

Зестра и домакински принадлежности, внасяни във връзка с встъпване в брак,
въведени за свободно обращение през първите два месеца преди сключването на
брака (освобождаване от мита, обвързано с предоставяне на подходящо обез
печение)

член 12, параграф С60
1,
член
15,
параграф 1, буква
а)

Подаръци, каквито обикновено се поднасят по повод встъпване в брак

12, параграф 2

C03

Подаръци, каквито обикновено се поднасят по повод встъпване в брак, въведени 12, параграф 2, С61
за свободно обращение през последните два месеца преди сключването на брака 15, параграф 1,
(освобождаване от мита, обвързано с предоставяне на подходящо обезпечение) буква а)
Лично имущество, което е придобило по наследство физическо лице с обичайно 17
място на пребиваване в митническата територия на Съюза

C04

Лично имущество, което са придобили по наследство юридически лица с несто 20
панска цел, установени в митническата територия на Съюза

C44

Учебни принадлежности, учебни пособия и свързано домакинско оборудване

21

C06

Пратки с незначителна стойност

23

C07

Пратки, изпратени от едно частно лице до друго

25

C08

Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяни във връзка с преместване на 28
дейността от трета държава в Съюза

C09

Дълготрайни активи и друго оборудване, принадлежащи на лица, които 34
упражняват свободни професии, както и на юридически лица с нестопанска цел

C10

Земеделски продукти, продукти от животновъдство, пчеларство, градинарство и 35
горско стопанство, получени от имоти, разположени в трета държава в непос
редствена близост с митническата територия на Съюза

C45

Продукти от риболовни или рибовъдни дейности, извършвани от рибари от 38
Съюза в езера или водни пътища, които се намират на границата на държава
членка и трета държава, и продукти от ловни дейности, извършвани от ловци от
Съюза в такива езера или водни пътища

C46

29.12.2015 г.
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Номер на член

Код

Семена, торове и продукти за обработка на почвата и растенията, предназначени 39
за използване в имот, разположен в митническата територия на Съюза в непос
редствена близост с трета държава

C47

Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници и освободени от ДДС

41

C48

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и 42
апарати, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1186/2009

C11

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и 43
апарати, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1186/2009

C12

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и 44—45
апарати, внасяни изключително с нетърговски цели (в това число резервни части,
съставни части, принадлежности и инструменти)

C13

Оборудване, внесено с нетърговски цели от или за сметка на научноизследова 51
телска институция или организация, разположена извън Съюза

C14

Лабораторни животни и биологически или химически вещества, предназначени за 53
научни изследвания

C15

Терапевтични вещества от човешки произход и реактиви за определяне на 54
кръвните и тъканните групи

C16

Инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика 57
или провеждане на медицинско лечение

C17

Референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицински 59
продукти

C18

60

C19

Фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви

Стоки, предназначени за благотворителни или филантропични организации — 61, параграф 1, C20
стоки от първа необходимост, внасяни от държавни организации или други буква а)
одобрени организации
Стоки, предназначени за благотворителни или филантропични организации — 61, параграф 1, C49
стоки от всякакъв вид, изпратени безвъзмездно с цел да послужат за събиране буква б)
на средства по време на благотворителни прояви в полза на нуждаещи се лица
Стоки, предназначени за благотворителни или филантропични организации — 61, параграф 1, C50
буква в)
офис оборудване и канцеларски материали, изпратени безвъзмездно
Артикули съгласно приложение III към Регламент (ЕО) № 1186/2009, предназ 66
начени за слепи лица

C21

Артикули съгласно приложение IV към Регламент (ЕО) № 1186/2009, предназ 67, параграф 1, C22
начени за слепи лица и внасяни от самите слепи лица за тяхна лична употреба буква а) и 67,
(включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти) параграф 2
Артикули съгласно приложение IV към Регламент (ЕО) № 1186/2009, предназ 67, параграф 1, C23
начени за слепи лица и внасяни от определени институции и организации (вклю буква б) и 67,
параграф 2
чително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)
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Код

Артикули, предназначени за други лица с увреждания (различни от слепи лица) и 68, параграф 1, C24
внасяни от самите лица с увреждания за тяхна лична употреба (включително буква а) и 68,
параграф 2
резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)
Артикули, предназначени за други лица с увреждания (различни от слепи лица) и 68, параграф 1, C25
внасяни от определени институции или организации (включително резервни буква б) и 68,
параграф 2
части, съставни части, принадлежности и инструменти)
Стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия

74

C26

Отличия, присъдени от правителствата на трети държави на лица с обичайно 81, буква а)
място на пребиваване в митническата територия на Съюза

C27

Купи, медали и други подобни артикули, основно със символично значение, 81, буква б)
връчени в трета държава на лица с обичайно място на пребиваване в митни
ческата територия на Съюза

C51

Купи, медали и други подобни артикули, основно със символично значение, 81, буква в)
които са предоставени безвъзмездно от органи на трета държава или от лица,
установени в трета държава, за да бъдат връчени на митническата територия на
Съюза

C52

Награди, трофеи и сувенири със символичен характер и ограничена стойност, 81, буква г)
предназначени за безплатно разпространение сред лица, които обикновено
живеят в трети държави, на делови конференции или подобни международни
прояви

C53

Стоки, внасяни в митническата територия на Съюза от лица, осъществили 82, буква а)
официално посещение в трета държава и получили ги по този повод като
подаръци от приемащите ги органи

C28

Стоки, внасяни в митническата територия на Съюза от лица, които пристигат на 82, буква б)
официално посещение в митническата територия на Съюза и възнамеряват да ги
връчат като подаръци на приемащите ги органи

C54

Предмети, изпратени като подаръци в знак на приятелство или на добра воля от 82, буква в)
официален орган, публичен орган или група, извършваща общественополезна
дейност, които се намират в трета държава, на официален орган, публичен
орган или група, извършваща общественополезна дейност, които се намират в
митническата територия на Съюза и на които компетентните органи са
разрешили да получават безмитно такива артикули

C55

Стоки, предназначени за употреба от монарси и държавни глави

85

C29

Мостри на стоки с незначителна стойност, внасяни с рекламна цел

86

C30

Печатни рекламни материали

87

C31

Артикули с рекламен характер, изпратени безплатно от доставчици до клиентите 89
им, които артикули нямат собствена търговска стойност и не могат да се упот
ребяват по друг начин освен с рекламна цел

C56

Малки представителни мостри на стоки, произведени извън митническата 90, параграф 1, C32
територия на Съюза, предназначени за търговски панаир или подобна проява
буква а)
Стоки, внасяни само с цел да бъдат демонстрирани или за да се демонстрират 90, параграф 1, C57
машини и апарати, произведени извън митническата територия на Съюза, пред буква б)
назначени за показване на търговски панаир или подобна проява
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Код

Различни материали с незначителна стойност, като например бои, лакове, тапети 90, параграф 1, C58
и др., използвани при построяването, обзавеждането и декорирането на временни буква в)
щандове на представители на трети държави, участващи в търговски панаир или
подобна проява, които материали се унищожават при употребата им

Печатни материали, каталози, проспекти, ценоразписи, рекламни плакати, 90, параграф 1, C59
календари, илюстрирани или неилюстрирани, фотографии без рамки и други буква г)
предмети, предназначени за безплатно предоставяне с цел рекламиране на
стоки, произведени извън митническата територия на Съюза, които се представят
на търговски панаир или подобна проява

Стоки, внасяни с цел проучване, анализиране или изпитване

95

C33

Пратки, изпращани на организации за защита на авторските права или за защита 102
на правата върху индустриална и търговска собственост

C34

Туристически рекламни материали

103

C35

Разни документи и предмети

104

C36

Опаковъчни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на превоз 105
ването им

C37

106

C38

Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни моторни превозни 107
средства и специални контейнери

C39

Материали за гробища и възпоменателни паметници на жертви от войни

112

C40

Ковчези, погребални урни и артикули за украса при погребални церемонии

113

C41

114

C73

Домашни животни, изнасяни при преместване на селскостопанска дейност от 115
Съюза в трета държава

C71

Продукти на земеделието и животновъдството, получени на митническата 116
територия на Съюза от имоти, които се намират в непосредствена близост до
трета държава и се обработват като собствени имоти или под аренда от лица с
основно място на стопанска дейност в трета държава, намираща се в непос
редствена близост до митническата територия на Съюза

C74

Сламена постеля, фуражи и храни за животни по време на превозването им

Освобождаване от вносни мита

Пратки с незначителна стойност
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Семена, предназначени за използване в имоти, които се намират в трета държава в 119
непосредствена близост до митническата територия на Съюза и се обработват като
собствени имоти или под аренда от лица с основно място на стопанска дейност в
посочената митническа територия в непосредствена близост до въпросната трета
държава

C75

121

C72

Фуражи и храни, предназначени за животни по време на изнасянето им

(1) Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически
освобождавания (OB L 324, 10.12.2009 г., стр. 23).

Временен внос
Режим

Номер на член от
Делегиран регламент
(ЕС) 2015/2446

Код

Палети (включително принадлежности и оборудване за палети)

208 и 209

D01

Контейнери (включително принадлежности и оборудване за контейнери)

210 и 211

D02

Транспортни средства за шосеен, железопътен, въздушен, морски транспорт и 212
транспорт по вътрешни водни пътища

D03

Транспортни средства за лица, установени извън митническата територия на 216
Съюза, или за лица, които се подготвят да преместят обичайното си място на
пребиваване извън упоменатата територия

D30

Лични вещи и стоки за спортни цели, внасяни от пътници

219

D04

Материали за културни, спортни и развлекателни цели за морските лица

220

D05

Материали за помощ при бедствия

221

D06

Медицинско, хирургическо и лабораторно оборудване

222

D07

Животни (дванадесет месеца или повече)

223

D08

Стоки за ползване в гранични зони

224

D09

Носители на звук, образ или данни

225

D10

Рекламни материали

225

D11

Професионално оборудване

226

D12

Педагогически материали и научно оборудване

227

D13

Опаковки, пълни

228

D14

Опаковки, празни

228

D15

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/777

Номер на член от
Делегиран регламент
(ЕС) 2015/2446

Режим

Код

Леярски форми, матрици, блокове, чертежи, скици, измервателни, проверочни и 229
изпитвателни уреди и други подобни артикули

D16

Специални уреди и инструменти

D17

230

Стоки, предназначени за провеждане на изпитвания, експерименти или демон 231, буква а)
страции (шест месеца)

D18

Стоки, които по силата на договор за продажба подлежат на приемни изпитвания 231, буква б)
с удовлетворителен резултат

D19

Стоки, които се използват за провеждане на изпитвания, експерименти или 231, буква в)
демонстрации без финансова печалба

D20

Мостри

232

D21

Заместващи средства за производство (шест месеца)

233

D22

Стоки за обществени прояви или за продажба

234, параграф 1

D23

Стоки за одобряване (шест месеца)

234, параграф 2

D24

Произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики

234, параграф 3, D25
буква а)

Стоки, внасяни с цел продажба на търг

234, параграф 3, D26
буква б)

Резервни части, принадлежности и оборудване

235

D27

Стоки, внасяни при определени ситуации без икономически ефект

236, буква б)

D28

Стоки, внасяни за срок, не по-дълъг от три месеца

236, буква а)

D29

Временен внос с частично освобождаване от мита

206

D51

Селскостопански продукти
Режим

Внос
Използване на единичната цена за определяне на митническата стойност на някои бързораз E01
валящи се стоки (член 74, параграф 2, буква в) от Кодекса и член 142, параграф 6)
Стандартни стойности при внос (например: Регламент (ЕС) № 543/2011 на Комисията ( (*)) E02
Износ
Селскостопански продукти, изброени в приложение I към Договора за функционирането на E51
Европейския съюз, за които се иска възстановяване на суми, като то е обвързано с удосто
верение за износ
Селскостопански продукти, изброени в приложение I към Договора за функционирането на E52
Европейския съюз, за които се иска възстановяване на суми, като то не е обвързано с удос
товерение за износ

Код
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Код

Режим

Селскостопански продукти, изброени в приложение I към Договора за функционирането на E53
Европейския съюз, за които се иска възстановяване на суми, като продуктите се изнасят в
малки количества и възстановяването не е обвързано с удостоверение за износ
Преработени селскостопански продукти, неизброени в приложение I към Договора за E61
функционирането на Европейския съюз, за които се иска възстановяване на суми, като то е
обвързано с удостоверение за възстановяване
Преработени селскостопански продукти, неизброени в приложение I към Договора за E62
функционирането на Европейския съюз, за които се иска възстановяване на суми, като то
не е обвързано с удостоверение за възстановяване
Преработени селскостопански продукти, неизброени в приложение I към Договора за E63
функционирането на Европейския съюз, за които се иска възстановяване на суми, като
продуктите се изнасят в малки количества, без удостоверение за възстановяване
Селскостопански продукти, за които се иска възстановяване на суми, като продуктите се E71
изнасят в малки количества, които не се вземат под внимание при изчисляване на мини
малните норми на проверки
Продоволствено снабдяване със стоки, които отговарят на условията за възстановяване (член E64
33 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (**)
Въвеждане в продоволствен склад (член 37 от Регламент (ЕО) № 612/2009)

E65

(*) Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци (OB L 157, 15.6.2011 г., стр. 1).
(**) Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията от 7 юли 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима
на възстановяванията при износ на земеделски продукти (OB L 186, 17.7.2009 г., стр. 1).

Други
Код

Режим

Внос
Освобождаване на върнати стоки от вносни мита (член 203 от Кодекса)

F01

Освобождаване на върнати стоки от вносни мита (специални обстоятелства, предвидени в член F02
159 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446: селскостопански стоки)
Освобождаване на върнати стоки от вносни мита (специални обстоятелства, предвидени в член F03
158, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, поправка или възстановяване)
Преработени продукти, които се връщат в Европейския съюз, след като първоначално са били F04
реекспортирани след режим активно усъвършенстване (член 205, параграф 1 от Кодекса)
Освобождаване на върнати стоки от вносни мита и от ДДС и/или акциз (член 203 от Кодекса F05
и член 143, параграф 1, буква д) от Директива 2006/112/ЕО)
Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от мястото на внасяне, F06
съгласно член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО
Преработени продукти, които се връщат в Европейския съюз, след като първоначално са били F07
реекспортирани след режим активно усъвършенстване и за които размерът на вносните мита е
определен съгласно член 86, параграф 3 от Кодекса (член 205, параграф 2 от Кодекса)
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Код

Режим

Стоки, въведени в рамките на търговията със специални данъчни територии (член 1, параграф F15
3 от Кодекса)
Стоки, въведени в рамките на търговията между Съюза и държавите, с които той е образувал F16
митнически съюз
Освобождаване от вносни мита на продукти от морски риболов и други продукти, извлечени F21
от териториалното море на държава или територия извън митническата територия на Съюза
от плавателни съдове, които са регистрирани или са под отчет единствено в държава членка и
плават под нейно знаме
Освобождаване от вносни мита на продукти, получени от продукти от морски риболов и F22
други продукти, извлечени от териториалното море на държава или територия извън митни
ческата територия на Съюза, на борда на кораби фабрики, които са регистрирани или са под
отчет в държава членка и плават под нейно знаме
Стоки, които след като са били под режим пасивно усъвършенстване, се поставят под режим F31
митническо складиране без отложено плащане на акциза
Стоки, които след като са били под режим активно усъвършенстване, се поставят под режим F32
митническо складиране без отложено плащане на акциза
Стоки, които след като са били в свободна зона, се поставят под режим митническо скла F33
диране без отложено плащане на акциза
Стоки, които след като са били под режим специфична употреба, се поставят под режим F34
митническо складиране без отложено плащане на акциза
Допускане за свободно обращение на преработени продукти, когато се прилага член 86, F42
параграф 3 от Кодекса
Освобождаване от ДДС при окончателен внос на някои стоки (Директива 2009/132/ЕО на F45
Съвета (*))
Износ
Продоволствено снабдяване и зареждане с гориво

F61

Стоки, изпратени в рамките на търговията със специални данъчни територии (член 1, параграф F75
3 от Кодекса)
(*) Council Directive 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope of Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as
regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods (OJ L 292, 10.11.2009, p. 5).

2/1. Опростена декларация/предходен документ
Този елемент от данни се състои от буквено-цифрови кодове (an..44).
Всеки код съдържа четири компонента. Първият компонент (а1) се състои от една буква и се използва за разграничаване
на трите категории, упоменати по-долу. Вторият компонент (an..3) се състои от комбинация от цифри и/или букви и
служи за идентифициране на вида документ. Третият компонент (an..35) представлява данните, необходими за разпоз
наване на документа, т.е. неговия идентификационен номер или други разпознаваеми референтни данни. Посредством
четвъртия компонент (an..5) се указва на коя позиция от предходния документ се прави позоваване.
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Когато се подава митническа декларация на хартиен носител, четирите компонента се разделят с тирета (‒).
1. Първи компонент (а1):
декларацията за временно складиране, обозначена с „Х“,
опростената декларация или вписването в отчетността на декларатора, обозначена(о) с „Y“,
предходният документ, обозначен със „Z“.
2. Втори компонент (аn..3):
Съкращението за документа се избира от поместения по-долу списък на съкращенията за документи.
Списък на съкращенията за документи
(цифрови кодове съгласно Наръчника на ООН за електронен обмен на данни в администрацията, търговията и
транспорта, 2014b: Списък на кодовете за елемент от данни 1001 „Наименование на документа/съобщението,
кодирано“)
Списък на контейнерите

235

Известие за доставка

270

Опаковъчен лист

271

Проформа фактура

325

Декларация за временно складиране

337

Обобщена декларация за въвеждане

355

Търговска фактура

380

Хаус товарителница

703

Мастер коносамент

704

Коносамент

705

Хаус коносамент

714

Товарителница за железопътен превоз

720

Товарителница за шосеен превоз

730

Въздушна товарителница

740

Мастер въздушна товарителница

741

Известие за изпращане

750

Документ за мултимодален/комбиниран транспорт

760

Товарен манифест

785

Бордеро

787
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Декларация за съюзен/общ транзит — смесени пратки (Т)

820

Декларация за външен съюзен/общ транзит (Т1)

821

Декларация за вътрешен съюзен/общ транзит (Т2)

822

Контролен документ Т5

823

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки T2L

825

Карнет ТИР

952

Карнет АТА

955

Референтен номер/ дата на вписване в отчетността на декларатора

CLE

Информационен лист INF 3

IF3

Товарен манифест — опростена процедура

MNS

Декларация/уведомление MRN

MRN

Декларация за вътрешен съюзен транзит — член 227 от Кодекса

T2F

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки T2LF

T2G

Доказателство T2M

Т2М

Опростена декларация

SDE

Други

ZZZ

Кодът „CLE“ в този списък служи за указване на датата и референтния номер на вписването в отчетността на
декларатора (член 182, параграф 1 от Кодекса). Датата се записва в следния формат: гггг/мм/дд.
3. Трети компонент (аn..35):
Тук се вписват идентификационният номер или други разпознаваеми референтни данни на документа.
Ако като предходен документ е посочен MRN, референтният номер трябва има следната структура:
Поле

Съдържание

Формат

Примери

1

Последните две цифри на годината на официалното
приемане на декларацията (ГГ)

n2

15

2

Идентификатор на държавата на подаване на деклара
цията/доказателството за митническия статус на
съюзни стоки/уведомлението (двубуквен код на
държавата)

a2

RO

3

Уникален идентификатор за съобщението по година и
държава

an12

9876AB889012

4

Идентификатор на режима

а1

В

5

Контролна цифра

an1

5
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Полета 1 и 2 се попълват, както е обяснено по-горе.
В поле 3 се попълва идентификаторът на съответното съобщение. За начина на използване на полето отговарят
националните администрации, но всяко съобщение, обработено през дадена година в дадена държава, трябва да има
уникален номер по отношение на съответния режим.
Националните администрации, които желаят в МRN да се съдържа референтният номер на компетентното
митническо учреждение, може да използват за тази цел първите 6 знака.
В поле 4 се попълва идентификаторът на режима, както е посочено в таблицата по-долу.
В поле 5 се попълва стойност, която представлява контролна цифра за целия MRN. Това поле дава възможност да
бъдат открити евентуални грешки при вписването на целия MRN.
Кодове, които се използват в поле 4 „Идентификатор на режима“:
Режим

Код

Съответни колони от таблицата в дял I, глава 1

А

Само износ

В

Декларация за износ и обобщена декларация за A1 или A2, в комбинация с B1, B2, B3 или C1
напускане

C

Само обобщена декларация за напускане

A1 или A2

D

Уведомление за реекспорт

A3

E

Изпращане на стоки във връзка със специални B4
данъчни територии

J

Само декларация за транзит

К

Декларация за транзит и обобщена декларация за D1, D2 или D3, в комбинация с A1 или A2
напускане

L

Декларация за транзит и обобщена декларация за D1, D2 или D3, в комбинация с F1a, F2a, F3a, F4a
или F5
въвеждане

М

Доказателство за митническия статус на съюзни E1, E2
стоки/митнически манифест за стоките

R

Само декларация за внос

S

Декларация за внос и обобщена декларация за H1, Н2, H3, H4, H6 или I1, в комбинация с F1a,
F2a, F3a, F4a или F5
въвеждане

T

Само обобщена декларация за въвеждане

F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a,
F4b, F4c или F5

U

Декларация за временно складиране

G4

V

Въвеждане на стоки във връзка със специални H5
данъчни територии

W

Декларация за временно складиране и обобщена G4 в комбинация с F1a, F2a, F3a, F4a или F5
декларация за въвеждане

B1, B2, B3 или C1

D1, D2 или D3

H1, H2, H3, H4, H6 или I1

4. Четвърти компонент (an..5)
Номерът на съответната стокова позиция, както е посочен в ЕД 1/6 „Номер на стоковата позиция“ в обобщената
декларация или в предходния документ.
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Примери:
— Съответната стокова позиция от декларацията е 5-та позиция от документа за транзит Т1 (предходен документ) и
получаващото митническо учреждение ѝ е дало номер 238544. Поради това кодът ще бъде Z-821-238544-5,
където Z обозначава предходен документ, 821 — режим транзит, 238 544 е регистрационният номер на
документа (или MRN за операциите NCTS), а 5 — номерът на стоковата позиция.
— Стоките са декларирани посредством опростена декларация. Даден е MRN 14DE9876AB889012X1. Следо
вателно кодът в допълнителната декларация ще бъде Y-SDE-14DE9876AB889012X1, където Y обозначава
опростена декларация, SDE — опростена декларация, а 14DE9876AB889012X1 — MRN на документа.
Ако горният документ се изготвя посредством митническа декларация на хартиен носител (ЕАД), съкращението
включва кодовете, определени за първото подразделение на ЕД 1/1 „Вид на декларацията“ (IM, EX, CO и EU).
Ако при декларации за транзит на хартиен носител е необходимо да се впише повече от един референтен номер и
държавите членки постановяват, че трябва да се използва информация под формата на код, се прилага код 00200,
както е посочен в ЕД 2/2 „Допълнителна информация“.
2/2. Допълнителна информация
За обозначаване на допълнителна информация от митническо естество се използва петцифрен код. Този код се вписва
след допълнителната информация, освен ако законодателството на Съюза предвижда той да се използва вместо текста.
Пример: Ако деклараторът и изпращачът са едно и също лице, се вписва код 00300.
Законодателството на Съюза предвижда някои видове допълнителна информация да се вписват в елементи от данни,
различни от ЕД 2/2 „Допълнителна информация“. Тази допълнителна информация обаче се кодира по същите правила,
както информацията, която се вписва конкретно в ЕД 2/2 „Допълнителна информация“.
Допълнителна информация — код ХХХХХ
Обща категория — Код 0хххх
Правно основание

Предмет

Допълнителна
информация

Код

Член 163 от Делегиран регламент (ЕС) Заявление за разрешение за използване на „Опростено
специален режим, различен от режим разрешение“
2015/2446
транзит, въз основа на митническа декла
рация

00100

Дял II от приложение Б към Делегиран Няколко документа или няколко участници „Разни“
регламент (ЕС) 2015/2446)

00200

Дял II от приложение Б към Делегиран Деклараторът и изпращачът са едно и също „Изпращач“
лице
регламент (ЕС) 2015/2446)

00300

Дял II от приложение Б към Делегиран Деклараторът и износителят са едно и също „Износител“
лице
регламент (ЕС) 2015/2446)

00400

Дял II от приложение Б към Делегиран Деклараторът и получателят са едно и също „Получател“
лице
регламент (ЕС) 2015/2446)

00500

Член 177, параграф 1 от Кодекса

Опростяване на съставянето на митнически „Най-висока
декларации за стоки, класирани в различни ставка
на
тарифни подпозиции
вносните или
износните мита“

00600

При внос: Код 1хххх
Правно основание

Предмет

Допълнителна
информация

Член 241, параграф 1, първа алинея от Приключване на режим активно усъвършен „АУ“ и съот
стване
ветният „номер
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446
на
разрешението
или номер INF“

Код

10 200
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Допълнителна
информация

Код

Член 241, параграф 1, втора алинея от Приключване на режим активно усъвършен АУ МТП
стване (специфични мерки на търговската
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446
политика)

10 300

Член 238 от Делегиран регламент (ЕС) Приключване на режим временен внос
2015/2446

10 500

„ВВ“ и съот
ветният „номер
на
разрешението
...“

Дял II от приложение Б към Делегиран Ситуации, които се отнасят за прехвърляеми „Неизвестен
коносаменти, които са под формата на получател“
регламент (ЕС) 2015/2446)
„непопълнен индосамент“, при обобщени
декларации за въвеждане, в случай че
данните за получателя не са известни
Член 86, параграф 2 от Кодекса

Искане за прилагане на първоначалното „Първоначално
тарифно класиране на стоките в ситуациите, тарифно класи
предвидени в член 86, параграф 2 от ране“
Кодекса

10 600

10 700

При транзит: Код 2хххх
Предмет

Правно основание

Допълнителна
информация

Код

Член 18 от „общия транзитен режим“ (*) Подлежащ на ограничения износ от
държава от ЕАСТ или подлежащ на огра
ничения износ от Съюза

20 100

Член 18 от „общия транзитен режим“

Подлежащ на облагане с мита износ от
държава от ЕАСТ или подлежащ на
облагане с мита износ от Съюза

20200

Член 18 от „общия транзитен режим“

Износ

„Износ“

20 300

(*) Конвенция за общ транзитен режим от 20 май 1987 г. (ОВ L 226, 13.8.1987 г.).

При износ: Код 3хххх
Правно основание

Предмет

Допълнителна
информация

Код

Член 254, параграф 4, буква б) от Износ на стоки, подлежащи на специфична „СУ“
употреба
Кодекса

30 300

Член 160 от Делегиран регламент (ЕС) Искане за информационен лист INF3
2015/2446

30 400

Член 329, параграф 6

„INF3“

Искане
митническото
учреждение, Митническо
компетентно за мястото, където стоките се учреждение на
поемат за превоз съгласно единен договор за напускане
превоз на стоките извън митническата
територия на Съюза, да бъде митническото
учреждение на напускане

Дял II от приложение Б към Делегиран Ситуации, които се отнасят за прехвърляеми „Неизвестен
коносаменти, които са под формата на получател“
регламент (ЕС) 2015/2446)
„непопълнен индосамент“, при обобщени
декларации за напускане, в случай че
данните за получателя не са известни

30 500

30 600
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Други: Код 4хххх
Допълнителна
информация

Предмет

Правно основание

Член 123 от Делегиран регламент (ЕС) Искане за по-дълъг срок на действие на „По-дълъг срок
доказателството за митническия статус на на действие на
2015/2446
съюзни стоки
доказателството
за митническия
статус
на
съюзни стоки“

Код

40 100

2/3. Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни
а) Съюзните или международните документи, сертификати и разрешения, представени в подкрепа на декларацията,
както и допълнителните данни, трябва да се вписват под формата на определения в дял I код, след който следват
идентификационен номер или други разпознаваеми референтни данни. Списъкът на документите, сертификатите,
разрешенията и допълнителните данни, както и на техните съответни кодове, е публикуван в базата данни на
ТАРИК.
б) Националните документи, сертификати и разрешения, представени в подкрепа на декларацията, както и допълни
телните данни, трябва да се вписват под формата на определения в дял I код (напр. 2123, 34d5), след който
евентуално следват идентификационен номер или други разпознаваеми референтни данни. Четирите знака
съставляват кодове, основани на собствената номенклатура на съответната държава членка.
2/7. Идентификационни данни на склада
Кодът, който се вписва, се състои от две части:
— знак, който обозначава вида на склада:
R

Обществен митнически склад тип I

S

Обществен митнически склад тип II

T

Обществен митнически склад тип III

U

Частен митнически склад

V

Съоръжения за складиране за временно складиране на стоки

Y

Немитнически склад

Z

Свободна зона

— идентификационен номер, даден от държавата членка при издаване на разрешението в случаите, когато е издадено
такова разрешение
3/1. Износител
Когато при групажни пратки се подават митнически декларации на хартиен носител и държавите членки предвиждат
информацията да се предоставя под формата на код, се използва код 00200, както е определен в елемент от данни 2/2
„Допълнителна информация“.
3/2. Идентификационен номер на износителя
EORI номерът има следната структура:
Поле

Съдържание

Формат

1

Идентификатор на държавата членка (код на държавата)

a2

2

Уникален идентификатор в държава членка

an..15
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Код на държавата: Използва се кодът на държавата, както е определен в дял I за ЕД 3/1 „Износител“.
Предоставеният на Съюза уникален идентификационен номер, издаден от трета държава, има следната структура:
Поле

Съдържание

Формат

1

Код на държавата

a2

2

Уникален идентификационен номер в трета държава

an..15

Код на държавата: Използва се кодът на държавата, както е определен в дял I за ЕД 3/1 „Износител“.
3/9. Получател
Когато при групажни пратки се подават митнически декларации на хартиен носител и държавите членки предвиждат
информацията да се предоставя под формата на код, се използва код 00200, както е определен в елемент от данни 2/2
„Допълнителна информация“.
3/21. Код на статуса на представителя
За обозначаване на статуса на представителя преди пълното име и адреса се вписват следните кодове (n1):
2. Представител (пряко представителство по смисъла на член 18, параграф 1 от Кодекса)
3. Представител (косвено представителство по смисъла на член 18, параграф 1 от Кодекса)
Когато този елемент от данни се отпечатва върху хартиен носител, той се поставя в квадратни скоби (напр. [2] или [3]).
3/37. Идентификационен номер на допълнителния(те) участник(ци) във веригата за доставки
Този елемент от данни се състои от два компонента:
1. Код на ролята
Може да се декларират следните участници:

Код на
ролята

Описание

Участник

CS

Консолидатор

Спедитор, обединяващ отделни малки пратки в една голяма
пратка (процес на консолидация), която се изпраща на
контрагент, който, от своя страна, разделя консолидираната
пратка на първоначалните ѝ съставки

MF

Производител

Участник, който произвежда стоки

FW

Спедитор

Участник, който осигурява спедицията на стоките

WH

Складодържател

Участник, който носи отговорността за постъпилите на склад
стоки

2. Идентификационен номер на участника
Структурата на този номер съответства на структурата, определена за елемент от данни 3/2 „Идентификационен номер
на износителя“.
3/40. Идентификационен номер на допълнителните данъчни данни
Този елемент от данни се състои от два компонента:

BG
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1. Код на ролята
Може да се декларират следните участници:
Код на
ролята

Описание

Участник

FR1

Вносител

Лице или лица, които съгласно член 201 от Директива
2006/112/ЕО са определени или признати от държавата
членка на внос като лица — платци на данък добавена
стойност

FR2

Клиент

Лице, което съгласно член 200 от Директива 2006/112/ЕО е
лице — платец на данък добавена стойност върху вътресъюзно
придобиване на стоки в държавата членка на крайно место
назначение

FR3

Данъчен представител

Данъчен представител, който е лице — платец на данък
добавена стойност в държавата членка на внос и е определен
от вносителя

FR4

Титуляр на разрешение за отсрочено Данъчно задължено лице, лице — платец на ДДС, или друго
лице, което съгласно член 211 от Директива 2006/112/ЕО е
плащане
получило отсрочване на плащането

2. Идентификационният номер за целите на ДДС има следната структура:
Съдържание

Поле

Формат

1

Идентификатор на държавата членка a2
на издаване (двубуквен код по ISO
3166; Гърция може да използва код
EL)

2

Индивидуален номер, предоставен от an..15
държавите членки за идентификация
на данъчно задължените лица,
посочени в член 214 от Директива
2006/112/ЕО

4/1. Условия на доставка
В първите две подразделения по целесъобразност се вписват следните кодове и данни:
Първо подразделение

Значение

Второ подразделение

Инкотермс — МТК/ИКЕ

Място, което трябва да се посочи

Доставено на граница

Уговорено място

EXW (Инкотермс 2010)

Франко — завод

Уговорено място

FCA (Инкотермс 2010)

Франко — превозвач

Уговорено място

CPT (Инкотермс 2010)

Превоз, платен до

Уговорено място в местоназначението

CIP (Инкотермс 2010)

Превоз и застраховка, платени до

Уговорено място в местоназначението

DAT (Инкотермс 2010)

Доставено на терминал

Уговорен терминал в пристанище
или място в местоназначението

Код Инкотермс
Код, приложим за шосейния и железо
пътния транспорт
DAF (Инкотермс 2000)
Кодове, приложими за всички видове
транспорт

L 343/788
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Второ подразделение

DAP (Инкотермс 2010)

Доставено на място

Уговорено място в местоназначението

DDP (Инкотермс 2010)

Доставено мито платено

Уговорено място в местоназначението

DDU (Инкотермс 2000)

Доставено мито неплатено

Уговорено място в местоназначението

FAS (Инкотермс 2010)

Франко — протежение на кораб

Уговорено
варване

пристанище

за

нато

FOB (Инкотермс 2010)

Франко — борд

Уговорено
варване

пристанище

за

нато

CFR (Инкотермс 2010)

Стойност и навло

Уговорено пристанище в местоназна
чението

CIF (Инкотермс 2010)

Стойност, застраховка и навло

Уговорено пристанище в местоназна
чението

DES (Инкотермс 2000)

Доставено от кораб

Уговорено пристанище в местоназна
чението

DEQ (Инкотермс 2000)

Доставено от кей

Уговорено пристанище в местоназна
чението

XXX

Условия на доставка, различни от Описание на условията на доставка,
дадени в договора
изброените по-горе

Кодове,
приложими
за
морски
транспорт и транспорт по вътрешни
водни пътища

4/2. Начин на плащане на транспортните разходи
Използват се следните кодове:
А Плащане в брой
В Плащане с кредитна карта
C Плащане с чек
D Други (напр. директен дебит по сметка)
H Превод на средства по електронен път
Y Собственик на сметка при превозвача
Z Без предварително заплащане
4/3. Изчисление на данъците
Използват се следните кодове:
Мита

A00

Окончателни антидъмпингови мита

A30

Временни антидъмпингови мита

A35

Окончателни изравнителни мита

A40

Временни изравнителни мита

A45

ДДС

B00

Такси при износ

C00

Такси при износ на селскостопански продукти

C10

Мита, събирани от името на други държави

E00

29.12.2015 г.
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4/8. Изчисление на данъците
Държавите членки може да използват следните кодове:
А Плащане в брой
В Плащане с кредитна карта
C Плащане с чек
D Друго (напр. директен дебит по парична сметка на агента)
E Отсрочено или отложено плащане
G Отложено плащане — система на ДДС (член 211 от Директива 2006/112/ЕО)
H Електронен кредитен превод
J Плащане чрез пощенските служби (пощенски пратки) или друга публична или държавна организация
К Акцизен кредит или отстъпка
P От парична сметка на агента
R Обезпечение на дължимата сума
S Сметка, по която е внесено еднократното обезпечение
T От обезпечителна сметка на агента
U От обезпечение на агента — постоянно пълномощно
V От обезпечение на агента — отделно пълномощно
O Обезпечение, внесено в интервенционната агенция
4/9. Добавяния и приспадания
Добавяния (както са определени в членове 70 и 71 от Кодекса):
AB:

Комисиони и възнаграждения за посредничество, с изключение на комисионите за покупката

AD: Контейнери и опаковки
AE:

Материали, компоненти, части и подобни, вградени във внасяните стоки

AF:

Инструменти, клишета, матрици и други подобни, използвани при производството на внасяните стоки

AG:

Материали, изразходвани при производството на внасяните стоки

AH: Инженеринг, разработки, художествено оформяне, дизайн, планове и чертежи, разработени извън Европейския
съюз и необходими за производството на внасяните стоки
AI:

Авторски и лицензионни възнаграждения и лицензионни такси

AJ:

Приходи от последваща препродажба, последващо отстъпване на правото на разпореждане или на ползване, които
се предоставят на продавача

AK:

Разходи за транспорт, товаро-разтоварни и обработващи операции и разходи за застраховка до мястото на
въвеждане на стоките в Европейския съюз

AL:

Непреки плащания и други плащания (член 70 от Кодекса)

AN:

Добавяния въз основа на решение, издадено съгласно член 71 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

Приспадания (както са определени в член 72 от Кодекса):
BA:

Разходи за транспорт след пристигане на мястото на въвеждане

BB:

Разходи за строителство, монтиране, сглобяване, поддръжка или техническа помощ, предприети след внасяне

BC:

Вносни мита или други задължения, платими в Съюза във връзка с вноса или продажбата на стоките

BD: Разходи за лихви
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BE:

Разходи за правото да бъдат възпроизвеждани внасяните стоки в Европейския съюз

BF:

Комисиони за покупка

BG:

Приспадания въз основа на решение, издадено съгласно член 71 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

4/13. Показатели за определяне на стойността
Кодът се състои от четири цифри, всяка от които е 0 или 1.
Всяка цифра 0 или 1 указва дали даден показател за определяне на стойността е или не е релевантен за определяне на
стойността на съответната стока.
1-ва цифра: връзка между участниците, независимо дали цената е повлияна, или не
2-ра цифра: ограничения във връзка с правото на разпореждане или на ползване на стоките от страна на купувача в
съответствие с член 70, параграф 3, буква а) от Кодекса
3-та цифра: продажбата или цената зависи от условия или съображения съгласно член 70, параграф 3, буква б) от
Кодекса
4-та цифра: продажбата е обвързана с договореност, по силата на която част от приходите от последваща препродажба,
последващо отстъпване на правото на разпореждане или на ползване се предоставят пряко или непряко на продавача
Пример: За стоки, при които има връзка между участниците, но не е налице никоя от ситуациите, които се обозначават
с 2-рата, 3-тата и 4-тата цифра, се използва код 1000.
4/16. Метод за определяне на стойността
Разпоредбите, използвани за определяне на митническата стойност на внасяните стоки, се обозначават със следните
кодове:
Член от Кодекса

Код

Метод

1

70

2

74, параграф 2, буква а) Договорна стойност на идентични стоки

3

74, параграф 2, буква б) Договорна стойност на сходни стоки

4

74, параграф 2, буква в) Метод на дедуктивната стойност

5

74, параграф 2, буква г)

Метод на изчислената стойност

6

74, параграф 3

Стойност, основана на наличните данни („резервен метод“)

Договорна стойност на внасяните стоки

4/17. Преференция
Тази информация включва трицифрени кодове, състоящи се от един едноцифрен компонент, който се взима от точка 1,
и един двуцифрен компонент, който се взима от точка 2.
Използват се следните кодове:
1. Първа цифра от кода
1. Тарифна уредба erga omnes
2. Обща система за преференции (ОСП)
3. Тарифни преференции, различни от упоменатите в код 2
4. Мита съгласно разпоредбите на споразумения за митнически съюз, сключени от Европейския съюз
5. Преференции в рамките на търговията със специални данъчни територии
2. Следващи две цифри
00. Никое от следните
10. Суспендиране на мита
18. Суспендиране на мита с удостоверение, потвърждаващо специалното естество на продукта
19. Временно суспендиране за продукти, внасяни със сертификат за летателна годност
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20. Тарифна квота (1)
25 Тарифна квота с удостоверение, потвърждаващо специалното естество на продукта (1)
28. Тарифна квота след режим пасивно усъвършенстване (1)
50. Удостоверение, потвърждаващо специалното естество на продукта
5/6. Получаващо митническо учреждение (и държава на получаване)
Използват се кодове (an8) със следната структура:
— първите два знака (а2) служат за идентифициране на държавата посредством кода на държавата, както е посочено за
идентификационния номер на износителя,
— следващите шест знака (an6) обозначават съответното митническо учреждение в дадената държава. Препоръчва се да
се възприеме следната структура:
първите три знака (an3) да се вземат от кода на местонахождението по UN/LOCODE (2), а останалите три — от
национално буквено-цифрово подразделение (an3). Ако това подразделение не се използва, се вписват знаците 000.
Пример: BEBRU000: BE = код на Белгия по ISO 3166, BRU = код на град Брюксел по UN/LOCODE, 000 обозначава
неизползваното подразделение.
5/23. Местонахождение на стоките
Използва се двубуквеният код на държавата по ISO, вписан в поле 1 от ЕД 3/1 „Износител“.
За вида местонахождение се използват следните кодове:
А Определено местонахождение
В Разрешено място
C Одобрено място
D Друго
За идентифициране на местонахождението се използва един от следните идентификатори:
Квалифи
катор

Идентификатор

Описание

T

Пощенски код

Използва се пощенският код на съответното местонахождение.

U

UN /LOCODE

Използват се кодовете, посочени в списъка с кодове по UN/LOCODE за
отделните държави.

V

Идентификатор
на
ческото учреждение

W

GPS координати

Използват се десетични градуси, като юг и запад се отбелязват с отри
цателни числа.
Примери: 44,424896o/8,774792o или 50,838068o/4,381508o

X

EORI номер

Използва се идентификационният номер, посочен в описанието за ЕД 3/2
„Идентификационен номер на износителя“. Ако икономическият
оператор разполага с повече от едно помещение, EORI номерът се
допълва с идентификатор, който е уникален за съответното местонахож
дение.

Y

Номер на разрешението

Вписва се номерът на разрешението за съответното местонахождение, т.е.
за склада, където може да бъдат проверени стоките. Ако разрешението се
отнася за повече от едно помещение, номерът на разрешението се допълва
с идентификатор, който е уникален за съответното местонахождение.

Z

Свободен текст

Вписва се адресът на съответното местонахождение.

митни Използват се кодовете, посочени в ЕД 5/6 „Получаващо митническо
учреждение (и държава на получаване)“.

(1) Когато поисканата тарифна квота е изчерпана, държавите членки може да позволят искането да бъде валидно за друга действаща
преференция.
(2) Препоръка 16 на ИКЕ на ООН „UN/LOCODE — КЛАСИФИКАТОР НА ПРИСТАНИЩА И ДРУГИ ПУНКТОВЕ“.
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Ако за идентифициране на местонахождението се използва код X (EORI номер) или код Y (номер на разрешението) и
съответният EORI номер или номер на разрешението обхваща повече от едно местонахождение, за недвусмислено
идентифициране на местонахождението може да се използва допълнителен идентификатор.
7/2. Контейнер
Използват се следните кодове:
0. Стоки, които не се превозват в контейнери
1. Стоки, които се превозват в контейнери
7/4. Вид транспорт на границата
Използват се следните кодове:
Код

Описание

1

Морски транспорт

2

Железопътен транспорт

3

Шосеен транспорт

4

Въздушен транспорт

5

Поща (активното транспортно средство не е известно)

7

Фиксирани транспортни инсталации

8

Транспорт по вътрешни водни пътища

9

Неизвестен вид (напр. собствено задвижване)

7/6 Идентификационни данни на фактическото транспортно средство, което преминава границата
Използват се следните кодове:
Код

Описание

10

Идентификационен номер на кораба по ММО

40

Номер на полета по IATA

7/7 Идентификационни данни на транспортното средство при тръгване
Използват се следните кодове:
Код

Описание

10

Идентификационен номер на кораба по ММО

11

Име на морския плавателен съд

20

Номер на вагона

30

Регистрационен номер на пътното превозно средство

40

Номер на полета по IATA

41

Регистрационен номер на въздухоплавателното средство

80

Европейски идентификационен номер на плавателния съд (ENI)

81

Име на плавателния съд, плаващ по вътрешни водни пътища
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7/11 Размер и тип на контейнера
Използват се следните кодове:
Код

Описание

1

Цистерна с никелово покритие (Dime coated tank)

2

Цистерна с епоксидно покритие

6

Цистерна под налягане

7

Хладилна цистерна

9

Цистерна от неръждаема стомана

10

Хладилен контейнер, който не контролира активно температурата на продуктите, 40-футов

12

Европалет, 80 × 120 cm

13

Скандинавски палет, 100 × 120 cm

14

Ремарке

15

Хладилен контейнер, който не контролира активно температурата на продуктите, 20-футов

16

Сменяем палет

17

Полуремарке

18

Контейнер цистерна, 20-футов

19

Контейнер цистерна, 30-футов

20

Контейнер цистерна, 40-футов

21

Контейнер IC, 20-футов, собственост на InterContainer — дъщерно дружество на европейски железопътни
дружества

22

Контейнер IC, 30-футов, собственост на InterContainer — дъщерно дружество на европейски железопътни
дружества

23

Контейнер IC, 40-футов, собственост на InterContainer — дъщерно дружество на европейски железопътни
дружества

24

Хладилна цистерна, 20-футова

25

Хладилна цистерна, 30-футова

26

Хладилна цистерна, 40-футова

27

Контейнер цистерна IC, 20-футов, собственост на InterContainer — дъщерно дружество на европейски
железопътни дружества

28

Контейнер цистерна IC, 30-футов, собственост на InterContainer — дъщерно дружество на европейски
железопътни дружества

29

Контейнер цистерна IC, 40-футов, собственост на InterContainer — дъщерно дружество на европейски
железопътни дружества

30

Хладилна цистерна IC, 20-футова, собственост на InterContainer — дъщерно дружество на европейски
железопътни дружества

31

Контейнер с контролирана температура, 30-футов
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Описание

Код

32

Хладилна цистерна IC, 40-футова, собственост на InterContainer — дъщерно дружество на европейски
железопътни дружества

33

Подвижна каса с дължина, по-малка от 6,15 m

34

Подвижна каса с дължина от 6,15 m до 7,82 m

35

Подвижна каса с дължина от 7,82 m до 9,15 m

36

Подвижна каса с дължина от 9,15 m до 10,90 m

37

Подвижна каса с дължина от 10,90 m до 13,75 m

38

Стоманена единица, отворена отгоре, за шосеен превоз на насипни товари

39

Контейнер с контролирана температура, 20-футов

40

Контейнер с контролирана температура, 40-футов

41

Хладилен контейнер, който не контролира активно температурата на продуктите, 30-футов

42

Двойни ремаркета

43

Контейнер (отворен отгоре), 20 имперски фута

44

Контейнер (затворен отгоре), 20 имперски фута

45

Контейнер (затворен отгоре), 40 имперски фута

7/12 Степен на окомплектованост на контейнера
Използват се следните кодове:
Код

Описание

Значение

А

Празен

Кодът указва, че контейнерът е празен.

В

Не
празен

е Кодът указва, че контейнерът не е празен.

7/13. Вид доставчик на оборудване
Използват се следните кодове:
Код

Описание

1

Доставено от товародателя

2

Доставено от превозвача

29.12.2015 г.
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8/2. Вид обезпечение
Кодове на обезпечението
Използват се следните кодове:
Описание

Код

Освобождаване от обезпечение (член 95, параграф 2 от Кодекса)

0

Общо обезпечение (член 89, параграф 5 от Кодекса)

1

Еднократно обезпечение под формата на поръчителство (член 92, параграф 1, буква б) от Кодекса)

2

Еднократно обезпечение чрез депозит в пари или друго платежно средство, признато от митническите 3
органи като равностойно на депозита в пари, в евро или във валутата на държавата членка, в която се
изисква обезпечението (член 92, параграф 1, буква а) от Кодекса)
Еднократно обезпечение под формата на ваучери (член 92, параграф 1, буква б) от Кодекса и член 160) 4
Освобождаване от обезпечение, когато размерът на вносните или износните мита, който трябва да бъде 5
обезпечен, не надвишава статистическия праг за декларации, установен съгласно член 3, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета (*) (член 89, параграф 9 от Кодекса)
Еднократно обезпечение под друга форма, което дава същата сигурност, че размерът на вносните или 7
износните мита, съответстващ на митническото задължение и на други задължения, ще бъде платен
(член 92, параграф 1, буква в) от Кодекса)
Обезпечение, което не се изисква за някои публични органи (член 89, параграф 7 от Кодекса)

8

Обезпечение, което се предоставя за стоки, изпратени под режим ТИР

В

Обезпечение, което не се изисква за стоки, превозвани чрез фиксирани транспортни инсталации (член 89, C
параграф 8, буква б) от Кодекса)
Обезпечение, което не се изисква за стоки, поставени под режим временен внос, в съответствие с член 81, D
буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (член 89, параграф 8, буква в) от Кодекса)
Обезпечение, което не се изисква за стоки, поставени под режим временен внос, в съответствие с член 81, E
буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (член 89, параграф 8, буква в) от Кодекса)
Обезпечение, което не се изисква за стоки, поставени под режим временен внос, в съответствие с член 81, F
буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (член 89, параграф 8, буква в) от Кодекса)
Обезпечение, което не се изисква за стоки, поставени под режим временен внос, в съответствие с член 81, G
буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (член 89, параграф 8, буква в) от Кодекса)
Обезпечение, което не се изисква за стоки, поставени под режим съюзен транзит, в съответствие с член 89, H
параграф 8, буква г) от Кодекса
(*) Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за
външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23).
ДЯЛ III

Обозначения на отделните езици и кодове на обозначенията
Таблица с обозначенията на отделните езици и кодовете на обозначенията
Обозначения на отделните езици

— BG Ограничена валидност
— CS Omezená platnost

Кодове

Ограничена валидност — 99200

L 343/796
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Обозначения на отделните езици

Кодове

— DA Begrænset gyldighed
— DE Beschränkte Geltung
— EE Piiratud kehtivus
— EL Περιορισμένη ισχύς
— ES Validez limitada
— FR Validité limitée
— HR Ograničena valjanost
— IT Validità limitata
— LV Ierobežots derīgums
— LT Galiojimas apribotas
— HU Korlátozott érvényű
— MT Validità limitata
— NL Beperkte geldigheid
— PL Ograniczona ważność
— PT Validade limitada
— RO Validitate limitată
— SL Omejena veljavnost
— SK Obmedzená platnost’
— FI Voimassa rajoitetusti
— SV Begränsad giltighet
— EN Limited validity
— BG Освободено
— CS Osvobození
— DA Fritaget
— DE Befreiung
— EE Loobutud
— EL Απαλλαγή
— ES Dispensa
— FR Dispense
— HR Oslobođeno
— IT Dispensa
— LV Derīgs bez zīmoga
— LT Leista neplombuoti
— HU Mentesség
— MT Tneħħija
— NL Vrijstelling
— PL Zwolnienie
— PT Dispensa
— RO Dispensă
— SL Opustitev
— SK Upustenie
— FI Vapautettu
— SV Befrielse.
— EN Waiver

29.12.2015 г.

Освободено — 99201

29.12.2015 г.
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Обозначения на отделните езици

— BG Алтернативно доказателство

L 343/797

Кодове

Алтернативно доказателство — 99202

— CS Alternativní důkaz
— DA Alternativt bevis
— DE Alternativnachweis
— EE Alternatiivsed tõendid
— EL Εναλλακτική απόδειξη
— ES Prueba alternativa
— FR Preuve alternative
— HR Alternativni dokaz
— IT Prova alternativa
— LV Alternatīvs pierādījums
— LT Alternatyvusis įrodymas
— HU Alternatív igazolás
— MT Prova alternattiva
— NL Alternatief bewijs
— PL Alternatywny dowód
— PT Prova alternativa
— RO Probă alternativă
— SL Alternativno dokazilo
— SK Alternatívny dôkaz
— FI Vaihtoehtoinen todiste
— SV Alternativt bevis
— EN Alternative proof
— BG Различия: митническо учреждение, където са пред Различия: митническо учреждение, където са представени
стоките …… (наименование и държава) — 99 203
ставени стоките …… (наименование и държава)
— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo
…… (název a země)
— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt
…… (navn og land)
— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung
erfolgte …… (Name und Land)
— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …….(nimi ja
riik)
— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο
…… (Όνομα και χώρα)
— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina
…… (nombre y país)
— FR Différences: marchandises présentées au bureau
…… (nom et pays)
— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …
(naziv i zemlja)
— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le
merci …… (nome e paese)
— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas
…… (nosaukums un valsts)
— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės ……
(pavadinimas ir valstybė)
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Кодове

— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása
megtörtént …… (név és ország)
— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati
…… (isem u pajjiż)
— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn
aangebracht …… (naam en land)
— PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono
towar …… (nazwa i kraj)
— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia
…… (nome e país)
— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal ……
(nume și țara)
— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo
…… (naziv in država)
— SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený ……
(názov a krajina).
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi
ja maa)
— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ……
(namn och land)
— EN Differences: office where goods were presented
…… (name and country)
— BG Извеждането от …………… подлежи на огра Извеждането от …………… подлежи на ограничения или
ничения или такси съгласно Регламент/Директива/ такси съгласно Регламент/Директива/Решение № … —
99 204
Решение № …,
— CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo
dávkám podle nařízení/směrnice/ rozhodnutí č …
— DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner
eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse
nr. …
— DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/
Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder
Abgaben unterworfen.
— EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse
piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/ot
susele nr…
— EL Η έξοδος από …………… υποβάλλεται σε
περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την
Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …
— ES Salida de …………… sometida a restricciones o
imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/
Decisión no …
— FR Sortie de …………… soumise à des restrictions ou
à des impositions par le règlement ou la directive/
décision no …
— HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama
na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. …
— IT Uscita dalla ……………soggetta a restrizioni o ad
imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/
decisione n. …
— LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus
vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu
Nr. …,
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Кодове

— LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba
mokesčiai, nustatytiReglamentu/ Direktyva/Sprendimu
Nr.…,
— HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir
ányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfi
zetésének kötelezettsége alá esik
— MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall-restrizzjonijiet
jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …
— NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen
of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. …
van toepassing.
— PL Wyprowadzenie z …………… podlega ogranic
zeniom
lub
opłatom
zgodnie
z
rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
— PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a impo
sições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o …
— RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impo
zitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …
— SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali
obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/
Odločbe št. …
— SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo
platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….
— FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii
vin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
— SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner
eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut
nr …
— EN Exit from …………… subject to restrictions or
charges under Regulation/Directive/ Decision No …

— BG Одобрен изпращач
— CS Schválený odesílatel
— DA Godkendt afsender
— DE Zugelassener Versender
— EE Volitatud kaubasaatja
— EL Εγκεκριμένος αποστολέας
— ES Expedidor autorizado
— FR Expéditeur agréé
— HR Ovlašteni pošiljatelj
— IT Speditore autorizzato
— LV Atzītais nosūtītājs
— LT Įgaliotasis gavėjas
— HU Engedélyezett feladó
— MT Awtorizzat li jibgħat
— NL Toegelaten afzender
— PL Upoważniony nadawca
— PT Expedidor autorizado
— RO Expeditor agreat

Одобрен изпращач — 99206
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Кодове

— SL Pooblaščeni pošiljatelj
— SK Schválený odosielateľ
— FI Valtuutettu lähettäjä
— SV Godkänd avsändare
— EN Authorised consignor
— BG Освободен от подпис

Освободен от подпис — 99207

— CS Podpis se nevyžaduje
— DA Fritaget for underskrift
— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
— EE Allkirjanõudest loobutud
— EL Δεν απαιτείται υπογραφή
— ES Dispensa de firma
— FR Dispense de signature
— HR Oslobođeno potpisa
— IT Dispensa dalla firma
— LV Derīgs bez paraksta
— LT Leista nepasirašyti
— HU Aláírás alól mentesítve
— MT Firma mhux meħtieġa
— NL Van ondertekening vrijgesteld
— PL Zwolniony ze składania podpisu
— PT Dispensada a assinatura
— RO Dispensă de semnătură
— SL Opustitev podpisa
— SK Upustenie od podpisu
— FI Vapautettu allekirjoituksesta
— SV Befrielse från underskrift
— EN Signature waived

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY
— DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE
— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS
— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ — 99208

29.12.2015 г.
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Кодове

— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI
— GENERALNEJ
— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ
— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE
— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY
— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — 99209

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ
— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
— EE PIIRAMATU KASUTAMINE
— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
— FR UTILISATION NON LIMITÉE
— HR NEOGRANIČENA UPORABA
— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
— MT UŻU MHUX RISTRETT
— NL GEBRUIK ONBEPERKT
— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
— RO UTILIZARE NELIMITATĂ
— SL NEOMEJENA UPORABA
— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
— EN UNRESTRICTED USE
— BG Разни
— CS Různí
— DA Diverse
— DE Verschiedene
— EE Erinevad
— EL Διάφορα
— ES Varios
— FR Divers
— HR Razni
— IT Vari
— LV Dažādi

Разни — 99211

L 343/802
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Обозначения на отделните езици

Кодове

— LT Įvairūs
— HU Többféle
— MT Diversi
— NL Diverse
— PL Różne
— PT Diversos
— RO Diverși
— SL Razno
— SK Rôzne
— FI Useita
— SV Flera
— EN Various
— BG Насипно

Насипно — 99212

— CS Volně loženo
— DA Bulk
— DE Lose
— EE Pakendamata
— EL Χύμα
— ES A granel
— FR Vrac
— HR Rasuto
— IT Alla rinfusa
— LV Berams(lejams)
— LT Nesupakuota
— HU Ömlesztett
— MT Bil-kwantità
— NL Los gestort
— PL Luzem
— PT A granel
— RO Vrac
— SL Razsuto
— SK Voľne ložené
— FI Irtotavaraa
— SV Bulk
— EN Bulk
— BG Изпращач
— CS Odesílatel
— DA Afsender
— DE Versender
— EE Saatja
— EL Αποστολέας
— ES Expedidor
— FR Expéditeur
— HR Pošiljatelj

29.12.2015 г.

Изпращач — 99213

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Обозначения на отделните езици

— IT Speditore
— LV Nosūtītājs
— LT Siuntėjas
— HU Feladó
— MT Min jikkonsenja
— NL Afzender
— PL Nadawca
— PT Expedidor
— RO Expeditor
— SL Pošiljatelj
— SK Odosielateľ
— FI Lähettäjä
— SV Avsändare
— EN Consignor
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12-01

Формати и кодове на общите изисквания за данните, необходими за регистрация на икономически оператори
и други лица
УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

1. Форматите и кодовете в настоящото приложение се прилагат във връзка с изискванията за данните, необходими за
регистрация на икономически оператори и други лица.
2. В дял I се посочват форматите на елементите от данни.
3. Когато необходимата за регистрация на икономически оператори и други лица информация, посочена в приложение 1201 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, е под формата на кодове, се прилага списъкът на кодовете, който се
съдържа в дял II.
4. Термините „вид/дължина“ в описанието на даден атрибут указват изискванията за вида и дължината на данните.
Кодовете за видовете данни са следните:
а

буквен

n цифров
an буквено-цифров
Числото след кода указва допустимата дължина на данните. Прилагат се следните правила:
Незадължителните две точки пред индикатора за дължина означават, че дължината на данните не е фиксирана, но може
да достига броя знаци, обозначен от индикатора за дължина. Запетаята в индикатора за дължината на данните означава,
че атрибутът може да съдържа десетични позиции, като числото преди запетаята указва общата дължина на атрибута, а
числото след запетаята указва максималния брой знаци след десетичния знак.
Примери за дължината и форматите на полето:
а1

1 буквен знак, фиксирана дължина

n2

2 цифрови знака, фиксирана дължина

an3

3 буквено-цифрови знака, фиксирана дължина

a..4

до 4 буквени знака

n..5

до 5 цифрови знака

an..6 до 6 буквено-цифрови знака
n..7,2 до 7 цифрови знака, включително максимум 2 десетични позиции, като разграничителят може да се мести.
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ДЯЛ I

Формати на общите изисквания за данните, необходими за регистрация на икономически оператори и други
лица
Поре
ден
номе
р на
ЕД

Формат на ЕД
(вид/дължина)

Наименование на ЕД

Списък на
кодовете в
дял II
(ДА/НЕ)

Брой
елементи

1

EORI номер

an..17

НЕ

1x

2

Пълно име на лицето

an..512

НЕ

1x

3

Адрес по установява
не/адрес по местожител
ство:

Улица и номер: an..70
Пощенски код: an..9
Град: an..35
Код на държавата: a2

НЕ

1x

4

Установяване на митни
ческата територия на
Съюза

n1

ДА

1x

5

Код на държавата: a2
Идентификационен(ни)
номер(а) за целите на ДДС Идентификационен номер
за целите на ДДС an..15

НЕ

99x

6

Правен статут

an..50

НЕ

1x

7

Информация за връзка

Име на лицето за връзка
an..70
Улица и номер: an..70
Пощенски код: an..9
Град: an..35
Телефон: an..50
Факс: an..50
Електронна поща an..50

НЕ

9x

8

Уникален идентифика
ционен номер, издаден от
трета държава

an..17

НЕ

99x

9

Съгласие за разкриване на n1
личните данни, посочени
в точки 1, 2 и 3

ДА

1x

10

Съкратено наименование

an..70

НЕ

1x

11

Дата на установяване

n8

НЕ

1x

12

Вид лице

n1

ДА

1x

13

Основна икономическа
дейност

an4

ДА

1x

14

Начална дата на валид
ността на EORI номера

n8 (ггггммдд)

НЕ

1x

15

Дата на изтичане на
валидността на EORI
номера

n8 (ггггммдд)

НЕ

1x

Бележки

Структурата на EORI номера е
определена в дял II.

Използва се кодът на държавата,
както е определен в дял II за ЕД
1 „EORI номер“.

Форматът на идентификационния
номер за целите на ДДС е
определен в член 215 от
Директива 2006/112/ЕО на
Съвета относно общата система
на данъка върху добавената стой
ност.
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ДЯЛ II

Кодове във връзка с общите изисквания за данните, необходими за регистрация на икономически оператори и
други лица
КОДОВЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият дял съдържа кодовете, които трябва да се използват за регистрация на икономически оператори и други
лица.
2. КОДОВЕ

1

EORI номер

EORI номерът има следната структура:
Съдържание

Поле

Формат

1

Идентификатор на държавата членка (код на a2
държавата)

2

Уникален идентификатор в държава членка

an..15

Код на държавата: буквените кодове, които Съюзът използва за държави и територии, се основават на актуалните
двубуквени кодове по ISO (а2), доколкото те отговарят на изискванията по Регламент (ЕС) № 1106/2012 на
Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на
номенклатурата на държавите и териториите. Комисията редовно публикува регламенти, с които актуализира списъка с
кодовете на държавите.
4

Установяване на митническата територия на Съюза

0. Не е установен на митническата територия на Съюза
1. Установен на митническата територия на Съюза
9

Съгласие за разкриване на личните данни, посочени в точки 1, 2 и 3

0. Да не се публикуват
1. Да се публикуват
12 Вид лице
Използват се следните кодове:
1. Физическо лице
2. Юридическо лице
3. Сдружение на лица, което не е юридическо лице, но съгласно правото на Съюза или националното право има
призната правоспособност да извършва правни действия.
13 Основна икономическа дейност
4-цифрен код на основната икономическа дейност съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности
в Европейската общност (NACE; Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета), както е посочен
в търговския регистър на съответната държава членка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12-02

Решения относно обвързваща информация за произход
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21-01

Списък на елементите от данни (ЕД) за целите на наблюдението по член 55, параграф 1
Пореден
номер на
ЕД

Наименование на ЕД

Формат
(съгласно определението в приложение Б)

Брой елементи
Общо равнище

Равнище на пози
цията

1/1

Вид на декларацията

същият като при ЕД с пореден номер 1/1

1/2

Вид на допълнителната декларация

същият като при ЕД с пореден номер 1/2

1/6

Номер на стоковата позиция

същият като при ЕД с пореден номер 1/6

1/10

Режим

същият като при ЕД с пореден номер 1/10

1/11

Допълнителен режим

същият като при ЕД с пореден номер 1/11

2/3

Представени документи, серти
фикати и разрешения, допъл
нителни данни

същият като при ЕД с пореден номер 2/3

3/2

Идентификационни данни на
износителя

същият като при ЕД с пореден номер 3/2

3/10

Идентификационни данни на
получателя

същият като при ЕД с пореден номер 3/10

3/16

Идентификационни данни на
вносителя

същият като при ЕД с пореден номер 3/16

3/18

Идентификационни данни на
декларатора

същият като при ЕД с пореден номер 3/18

3/39

Идентификационни данни на
титуляря на разрешението

същият като при ЕД с пореден номер 3/39

4/3

Изчисление на данъците — вид на
данъка

същият като при ЕД с пореден номер 4/3

4/4

Изчисление на данъците —
данъчна основа

същият като при ЕД с пореден номер 4/4

4/5

Изчисление на данъците —
данъчна ставка

същият като при ЕД с пореден номер 4/5

4/6

Изчисление на данъците — размер
на дължимия данък

същият като при ЕД с пореден номер 4/6

4/8

Изчисление на данъците — начин
на плащане

същият като при ЕД с пореден номер 4/8

4/16

Метод за определяне на стойността

същият като при ЕД с пореден номер 4/16

4/17

Преференция

същият като при ЕД с пореден номер 4/17

5/8

Код на държавата на получаване

същият като при ЕД с пореден номер 5/8

5/14

Код на държавата на изпращане/
износ

същият като при ЕД с пореден номер 5/14

5/15

Код на държавата на произход

същият като при ЕД с пореден номер 5/15

5/16

Код на държавата на преферен
циален произход

същият като при ЕД с пореден номер 5/16

6/1

Нетна маса (kg)

същият като при ЕД с пореден номер 6/1
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Наименование на ЕД

Формат
(съгласно определението в приложение Б)

L 343/811

Брой елементи
Общо равнище

Равнище на пози
цията

6/2

Допълнителни мерни единици

същият като при ЕД с пореден номер 6/2

6/5

Брутна маса (kg)

същият като при ЕД с пореден номер 6/5

6/8

Описание на стоките

същият като при ЕД с пореден номер 6/8

6/10

Брой опаковки

същият като при ЕД с пореден номер 6/10

6/14

Код на стоката — код по Комби
нираната номенклатура (КН)

същият като при ЕД с пореден номер 6/14

6/15

Код на стоката — код по ТАРИК

същият като при ЕД с пореден номер 6/15

6/16

Код на стоката — допълнителен
код или кодове по ТАРИК

същият като при ЕД с пореден номер 6/16

6/17

Код на стоката — национални
допълнителни кодове

същият като при ЕД с пореден номер 6/17

7/2

Контейнер

същият като при ЕД с пореден номер 7/2

7/4

Вид транспорт на границата

същият като при ЕД с пореден номер 7/4

7/5

Вид транспорт във вътрешността

същият като при ЕД с пореден номер 7/5

7/10

Идентификационен номер на
контейнера

същият като при ЕД с пореден номер 7/10

8/1

Пореден номер на квотата

същият като при ЕД с пореден номер 8/1

8/6

Статистическа стойност

същият като при ЕД с пореден номер 8/6

- -

Дата на приемане на декларацията в съответствие с формата на ЕД с
пореден номер 5/4

- -

Номер на декларацията (единен
референтен код)

в съответствие с формата на основния
референтен номер (MRN), определен
за ЕД с пореден номер 2/1

1×

- -

Съставител

в съответствие с формата на ЕД с
пореден номер 5/8

1×

1×

BG

L 343/812

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

Приложение 21-02

Списък на елементите от данни (ЕД) за целите на наблюдението по член 55, параграф 6 и връзка с клетка
„Декларация“ и/или „Формат“

Пореден
номер на ЕД

Формат
(съгласно определението в
приложение Б)

Наименование на ЕД

Брой елементи
Общо равнище

Равнище на
позицията

Връзка с клетка
„Декларация“
и/или „Формат“

1/10

Режим

същият като при ЕД с пореден номер 1/10

37(1) – n 2

4/17

Преференция

същият като при ЕД с пореден номер 4/17

36 – n 3

5/8

Код на държавата на полу същият като при ЕД с пореден номер 5/8
чаване

5/15

Код на
произход

6/1

Нетна маса (kg)

6/2

Допълнителни
единици

6/14

Код на стоката — код по същият като при ЕД с пореден номер 6/14
Комбинираната
номен
клатура (КН)

33 –n 8

6/15

Код на стоката — код по същият като при ЕД с пореден номер 6/15
ТАРИК

33 – n 2

6/16

Код на стоката — допъл същият като при ЕД с пореден номер 6/16
нителен код или кодове
по ТАРИК

33 – an 8

8/1

Пореден номер на квотата

същият като при ЕД с пореден номер 8/1

39 – n 6

8/6

Статистическа стойност

същият като при ЕД с пореден номер 8/6

46 – an ..18

- -

Дата на приемане на декла в съответствие с формата на
ЕД с пореден номер 5/4
рацията

- -

Номер на декларацията в съответствие с формата на
основния референтен номер
(единен референтен код)
(MRN), определен за ЕД с
пореден номер 2/1

- -

Съставител

държавата

на същият като при ЕД с пореден номер 5/15

17a – a 2
34 a – a 2

същият като при ЕД с пореден номер 6/1

38 – an ..15

мерни същият като при ЕД с пореден номер 6/2

41 – an ..15

в съответствие с формата на
ЕД с пореден номер 5/8

1×

дата
an..40

1×

1×

Издаваща
държава членка
– a2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-02

Информационен сертификат INF 4 и заявление за информационен сертификат INF 4
Указания за отпечатването:
1. Хартията, на която се отпечатва информационен сертификат INF 4, трябва да бъде бяла, без механични примеси,
оразмерена за писане и с относителна маса между 40 и 65 g/m2.
2. Формулярът трябва да е с размери 210 × 297 mm.
3. Отпечатването на формулярите е задължение на държавите членки; всеки формуляр се отпечатва със сериен номер, по
който може да бъде идентифициран. Формулярът се отпечатва на един от официалните езици на Европейския съюз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-06
Заявление за вписване като регистриран износител

за целите на схемите от общи тарифни преференции на Европейския Съюз, Норвегия, Швейцария и Турция (1)
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(1) Настоящият формуляр за заявление е общ за схемите по ОСП на четири субекта: Европейския съюз (ЕС), Норвегия,
Швейцария и Турция (наричани по-нататък „субектите“). Трябва да се има предвид обаче, че съответните схеми по ОСП
на тези субекти могат да се различават по включените в тях държави и продукти. Следователно дадена регистрация ще
важи единствено за целите на износа по схемата или схемите по ОСП, по които Вашата държава се приема за държава
бенефициер.
(2) Посочването на EORI номер е задължително за износителите от ЕС и лицата от ЕС, които извършват повторно
изпращане на стоки. За износителите в държавите бенефициери, Норвегия, Швейцария и Турция е задължително
посочването на идентификационен номер на търговеца (TIN).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-07

Изявление за произход
Съставя се върху всякакви търговски документи, върху които фигурират имената/фирмите и пълните адреси на износителя
и получателя, както и описание на продуктите и датата на издаване (1)
Версия на френски език
L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré (2), (3), (4)) des produits couverts par le présent document déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle. .. (5) au sens des règles d’origine du Système des
préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … (6).
Версия на английски език
The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)) of the products covered by this document declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin (5) according to rules of origin of the
Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (6).
Версия на испански език
El exportador … (Número de exportador registrado (2), (3), (4)) de los productos incluidos en el presente documento
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. .. (5) en el sentido de
las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho
es … (6).

(1) Когато изявлението за произход заменя друго изявление в съответствие с член 101, параграфи 2 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2447 за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 (Виж страница
558 от настоящия брой на Официален вестник.), в заместващото изявление за произход се изписват думите „Replacement statement“,
„Attestation de remplacement“ или „Comunicación de sustitución“. В заместващото изявление се посочва и датата на издаване на
първоначалното изявление и всички други необходими данни по член 82, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.
(2) Когато изявлението за произход заменя друго изявление в съответствие с член 101, параграф 2, първа алинея и с член 101, параграф 3
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, лицето, извършващо повторно изпращане на стоките, което изготвя такова изявление,
посочва своето име/фирма и пълен адрес, както и своя номер на регистриран износител.
(3) Когато изявлението за произход заменя друго изявление в съответствие с член 101, параграф 2, втора алинея от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2447, лицето, извършващо повторно изпращане на стоките, което изготвя такова изявление, посочва своето
име/фирма и пълен адрес и изписва след тях думите (версия на френски език) „agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par
[nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur
enregistré dans le pays bénéficiaire]“, (версия на английски език) „acting on the basis of the statement on origin made out by
[name and complete address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of
Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]“, (версия на испански език) „actuando sobre la base de la comunicación
extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de
exportador registrado del exportador en el país beneficiario]“.
4
( ) Когато изявлението за произход заменя друго изявление в съответствие с член 101, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2447, лицето, извършващо повторно изпращане на стоките, посочва своя номер на регистриран износител само ако стойността
на продуктите с произход в първоначалната пратка надвишава 6 000 EUR.
(5) Посочва се държавата на произход на продуктите. Когато изявлението за произход се отнася изцяло или отчасти за продукти с
произход от Сеута и Мелиля по смисъла на член 112 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, износителят трябва ясно да ги
посочи в документа, върху който се изготвя изявлението, посредством означението „XC/XL“.
(6) За изцяло получени продукти: да се впише буквата „P“; за достатъчно обработени или преработени продукти: да се впишат буквата „W“
и съответната позиция по Хармонизираната система (например „W“ 9618).
В съответните случаи горепосоченият надпис се заменя с едно от следните означения:
а) при двустранна кумулация: „EU cumulation“, „Cumul UE“ или „Acumulación UE“.
б) при кумулация с Норвегия, Швейцария или Турция: „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „Cumul
Norvège“, „Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“ или „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“ или „Acumulación Turquía“.
в) при регионална кумулация: „regional cumulation“, „cumul regional“ или „Acumulación regional“.
г) при разширена кумулация: „extended cumulation with country x“, „cumul étendu avec le pays x“ или „Acumulación ampliada con
el país x“..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-08

Сертификат за произход — Формуляр А
1. Сертификатите за произход — формуляр А, трябва да съответстват на образеца по настоящото приложение. Изпол
зването на английски или френски език за бележките на гърба на сертификата не е задължително. Сертификатът се
изготвя на английски или френски език. Когато се попълва на ръка, текстът се изписва задължително с мастило и
печатни букви.
2. Всеки сертификат трябва да бъде с размери 210 × 297 mm; допуска се отклонение до минус 5 mm или плюс 8 mm на
дължина и ширина. Използваната хартия трябва да бъде бяла хартия за писане, оразмерена, без механични примеси и с
относителна маса най-малко 25 g/m2. Тя трябва да е с фон десèн зелена плетеница, което прави видима всяка
фалшификация по механичен или химически начин.
Когато сертификатите се състоят от няколко копия, само най-горното копие, което е оригиналът, трябва да е с фон
десèн зелена плетеница.
3. Всеки сертификат трябва да има и сериен номер, отпечатан или не, по който да може да бъде идентифициран.
4. Сертификатите с по-стари версии на бележките на гърба на формуляра също могат да бъдат използвани до изчерпване
на наличните количества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-09

Декларация върху фактура
Декларацията върху фактура, чийто текст е даден по-долу, трябва да бъде съставена в съответствие с бележките под линия.
Не е необходимо обаче бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.
Версия на френски език
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2) au sens des règles d’origine du Système des préférences
tarifaires généralisées de l’Union européenne et … (3).
Версия на английски език
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized
System of Preferences of the European Union and … (3).
Версия на испански език
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de
origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y … (3).
(място и дата) (4)
(Подпис на износителя; име на лицето, което подписва декларацията, изписано четливо) (5)

(1) Когато декларацията върху фактура се съставя от одобрен износител от Европейския съюз по смисъла на член 77, параграф 4 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, в това поле трябва да се впише номерът на разрешението на одобрения износител. Когато
декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител (какъвто би бил винаги случаят с декларации върху фактура, съставени
в държави бенефициери), думите в скоби се пропускат или полето се оставя празно.
(2) Посочва се държавата на произход на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или отчасти за продукти с
произход от Сеута и Мелиля по смисъла на член 112 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, износителят трябва ясно да ги
посочи в документа, върху който се съставя декларацията, посредством означението „СМ“.
(3) В съответните случаи се вписва едно от следните означения: „EU cumulation“, „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“,
„Turkey cumulation“, „regional cumulation“, „extended cumulation with country x“ или „Cumul UE“, „Cumul Norvège“, „Cumul
Suisse“, „Cumul Turquie“, „cumul regional“, „cumul étendu avec le pays x“, или „Acumulación UE“, „Acumulación Noruega“, „Acu
mulación Suiza“, „Acumulación Turquía“, „Acumulación regional“, „Acumulación ampliada con en país x“.
(4) Тези сведения може да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ.
(5) Вж. член 77, параграф 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 (отнася се само до одобрените износители от Европейския съюз).
В случаите, когато не се изисква подпис на износителя, освобождаването от задължението за подписване означава, че не е необходимо
да се посочва и името на подписващия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-10

Сертификат за движение EUR.1 и съответстващите му приложения
(1) Сертификатът за движение EUR.1 се изготвя на формуляр, образец от който се съдържа в настоящото приложение.
Този формуляр се отпечатва на един от официалните езици на Съюза. Сертификатите се попълват на един от тези езици
и в съответствие с разпоредбите на вътрешното законодателство на държавата или територията износител. Ако се
попълват на ръка, те трябва да се попълват с мастило и с печатни букви.
(2) Всеки сертификат трябва да бъде с размери 210 × 297 mm; допуска се отклонение до минус 5 mm или плюс 8 mm
на дължина. Използваната хартия трябва да бъде бяла, оразмерена за писане, без механични примеси и с относителна
маса най-малко 25 g/m2. Тя трябва да е с фон десèн зелена плетеница, което прави видима всяка фалшификация по
механичен или химически начин.
(3) Компетентните органи на държавата или територията износител могат да си запазят правото да отпечатват сами
сертификатите или могат да поръчват отпечатването им от одобрени печатници. При отпечатване от одобрени
печатници на всеки сертификат трябва да има сведение за това одобрение. На всеки сертификат за произход трябва
да бъдат нанесени наименованието и адресът на печатницата или знак, по който може да бъде установена печатницата.
Той трябва също да има сериен номер, отпечатан или не, по който да бъде идентифициран.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-13

Декларация върху фактура
Декларацията върху фактура, чийто текст е даден по-долу, трябва да бъде съставена в съответствие с бележките под линия.
Не е необходимо обаче бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.

Версия на български език
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където е
отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Версия на испански език
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Версия на чешки език
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají
tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Версия на датски език
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Версия на немски език
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Версия на естонски език
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli loa nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspä
ritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Версия на гръцки език
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Версия на английски език
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Версия на френски език
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Версия на хърватски език
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi .... (2) preferencijalnog podrijetla.
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Версия на италиански език
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Версия на латвийски език
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Версия на литовски език
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Версия на унгарски език
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés
hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Версия на малтийски език
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Версия на нидерландски език
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Версия на полски език
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Версия на португалски език
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Версия на румънски език
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Версия на словенски език
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Версия на словашки език
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
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Версия на фински език
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.
Версия на шведски език
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

.......................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Място и дата)
........................................................................................................................................................................................................................ (4)
(Подпис на износителя; името на лицето, което подписва декларацията, трябва да бъде изписано четливо).

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be
entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted
or the space left blank.
(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and
Melilla the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol „CM“
(3) Тези сведения може да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ.
(4) Вж. член 119, параграф 5. В случаите, когато не се изисква подпис на износителя, освобождаването от задължението за подписване
означава, че не е необходимо да се посочва и името на подписващия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-14

Сертификат за произход на определени продукти, за които се прилагат специални непреференциални
споразумения за внос
Встъпителни бележки:
1. Срокът на действие на сертификата за произход е дванадесет месеца от датата на издаване от издаващите органи.
2. Сертификатите за произход се състоят от единичен лист, на който до заглавието на документа присъства думата
„оригинал“. Ако са необходими допълнителни екземпляри, те трябва да носят обозначението „копие“ до заглавието
на документа. Компетентните органи в Съюза трябва да приемат като валиден документ само оригинала на сертификата
за произход.
3. Сертификатът за произход трябва да бъде с размери 210 mm × 297 mm; допуска се отклонение до плюс 8 mm или
минус 5 mm на дължина. Използваната хартия трябва да бъде бяла, без механични примеси и с относителна маса наймалко 40 g/m2. На лицевата си страна оригиналът трябва да е с фон десèн жълта плетеница, което прави видима всяка
фалшификация по механичен или химически начин.
4. Сертификатите за произход се отпечатват и попълват на машина на един от официалните езици на Съюза. Вписаните
данни не бива да се изтриват или поправят чрез записване на нов текст върху стария. Всяка поправка се извършва чрез
зачеркване на погрешния запис и при необходимост добавяне на верните данни. Тези поправки трябва да бъдат
парафирани от лицето, което ги е извършило, и заверени от издаващите органи.
Всички допълнителни данни, които се изискват за изпълнението на законодателните актове на Съюза, уреждащи
специалните споразумения за вноса, се вписват в клетка 5 от сертификата за произход.
Неизползваното пространство в клетки 5, 6 и 7 се зачерква по такъв начин, че нищо да не може да се прибави
впоследствие.
5. Всеки сертификат за произход трябва да има сериен номер, отпечатан или не, по който да може да бъде идентифициран,
и да бъде подпечатан от издаващия орган и подписан от упълномощеното за целта лице или лица.
6. В сертификатите за произход, издадени впоследствие, в клетка 5 се вписва следният текст на един от официалните езици
на Европейския съюз:
— Expedido a posteriori,
— Udstedt efterfølgende,
— Nachträglich ausgestellt,
— Εκδοθέν εκ των υστέρων,
— Issued retrospectively,
— Délivré a posteriori,
— Rilasciato a posteriori,
— Afgegeven a posteriori,
— Emitido a posteriori,
— Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
— Utfärdat i efterhand,
— Vystaveno dodatečně,
— Välja antud tagasiulatuvalt,
— Izsniegts retrospektīvi,
— Retrospektyvusis išdavimas,
— Kiadva visszamenőleges hatállyal,
— Maħruġ retrospettivament,
— Wystawione retrospektywnie,
— Vyhotovené dodatočne,
— Издаден впоследствие,
— Eliberat ulterior,
— Izdano naknadno.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-15

Декларация на доставчика за продуктите с преференциален произход
Декларацията на доставчика, чийто текст е представен по-долу, трябва да бъде съставена в съответствие с бележките под
линия. Независимо от това не е необходимо бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-16

Дългосрочна декларация на доставчика за продуктите с преференциален произход
Декларацията на доставчика, чийто текст е представен по-долу, трябва да бъде съставена в съответствие с бележките под
линия. Независимо от това не е необходимо бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.

L 343/840

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

Приложение 22-17

Декларация на доставчика за продуктите без преференциален произход
Декларацията на доставчика, чийто текст е представен по-долу, трябва да бъде съставена в съответствие с бележките под
линия. Независимо от това не е необходимо бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-18

Дългосрочна декларация на доставчика за продуктите без преференциален произход
Декларацията на доставчика, чийто текст е представен по-долу, трябва да бъде съставена в съответствие с бележките под
линия. Независимо от това не е необходимо бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-19

Изисквания за съставяне на заместващи сертификати за произход — формуляр А
1. В горната дясна клетка на заместващия сертификат за произход — формуляр А (наричан по-долу „заместващ сертифи
кат“), се посочва името на междинната държава, в която е издаден.
2. В клетка 4 от заместващия сертификат се съдържат думите „Replacement certificate“ или „Certificat de remplacement“,
както и датата на издаване на първоначалното доказателство за произход и неговият пореден номер.
3. Името/фирмата на лицето, извършващо реекспорт, се посочва в клетка 1 от заместващия сертификат.
4. Името/фирмата на крайния получател може да бъде посочено в клетка 2 от заместващия сертификат.
5. Всички данни за реекспортираните продукти от първоначалното доказателство за произход се вписват в клетки 3—9 от
заместващия сертификат, а данните за фактурата на лицето, извършващо реекспорт, може да се посочат в клетка 10 от
заместващия сертификат.
6. Заверката от митническото учреждение, издаващо заместващия сертификат, се вписва в клетка 11 от заместващия
сертификат.
7. Данните от клетка 12 от заместващия сертификат, отнасящи се до държавата на произход, трябва да съответстват
напълно на данните в първоначалното доказателство за произход. Тази клетка се подписва от лицето, извършващо
реекспорт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22-20

Изисквания за съставяне на заместващи изявления за произход
1. Когато се замества дадено изявление за произход, лицето, което извършва повторно изпращане на стоките, посочва върху
първоначалното изявление за произход следното:
а) данните от заместващото изявление (изявления) за произход;
б) своето име/фирма и адрес;
в) получателя (получателите) в Съюза или в — съответните случаи — в Норвегия или Швейцария.
2. Върху първоначалното изявление за произход се отбелязва „Replaced“ или „Remplacée“, или „Sustituida“.
3. Лицето, което извършва повторно изпращане на стоките, посочва върху заместващото изявление за произход следното:
а) всички данни за повторно изпращаните продукти, взети от първоначалното доказателство;
б) датата, на която е изготвено първоначалното изявление за произход;
в) данните от първоначалното доказателство за произход по приложение 22-07, като в съответните случаи се добавя и
сведение за приложената кумулация;
г) своето име/фирма и адрес и — в съответните случаи — своя номер на регистриран износител;
д) името/фирмата и адреса на получателя (получателите) в Съюза или — в съответните случаи — в Норвегия или
Швейцария;
е) датата и мястото на заместването.
4. Заместващото изявление за произход се обозначава с „Replacement statement“, с „Attestation de remplacement“ или с
„Comunicación de sustitución“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23-01
Разходи за въздушен транспорт, които се включват в митническата стойност
1. В таблицата по-долу са представени:
а) третите държави, изброени по континенти и зони (колона 1);
б) процентните дялове от разходите за въздушен транспорт, които трябва да бъдат включени в митническата стойност
(колона 2).
2. Когато стоките се превозват от държави или летища, които не са включени в таблицата по-долу и които са различни от
летищата по параграф 3, се взема предвид процентният дял, посочен за летището, което е най-близо до отправното
летище.
3. По отношение на френските отвъдморски департаменти, които са част от митническата територия на Съюза, се прилагат
следните правила:
а) за стоките, превозвани пряко до тези департаменти от трети държави, в митническата стойност се включват всички
разходи за въздушен транспорт;
б) за стоките, превозвани до европейската част на Съюза от трети държави след претоварване или разтоварване в един
от тези департаменти, в митническата стойност се включва само тази част от разходите за въздушен транспорт, която
би възникнала, ако стоките бяха предназначени за тези департаменти;
в) за стоките, превозвани до тези департаменти от трети държави след претоварване или разтоварване в летище в
европейската част на Съюза, разходите за въздушен транспорт, които се включват в митническата стойност, са
тези, които се получават при прилагане на процентния дял, представен в таблицата по-долу, по отношение на
полета от отправното летище до летището на претоварване или разтоварване.
Претоварването или разтоварването се удостоверява от митническите органи чрез подходяща заверка на въздушната
товарителница или друг документ за въздушен транспорт. При липса на такава заверка се прилагат разпоредбите на член
137.
1

2

Държава на изпращане

Процентни дялове от разходите за
въздушен транспорт, които се включват в
митническата стойност

АМЕРИКА
Зона А
Канада: Гандер, Халифакс, Монктън, Монреал, Отава, Квебек, Торонто
Съединени американски щати: Ейкрън, Олбъни, Атланта, Балтимор, Бостън,
Бъфало, Чарлстън, Чикаго, Синсинати, Кълъмбъс, Детройт, Индианаполис,
Джаксънвил, Канзас сити, Лексингтън, Луисвил, Мемфис, Милуоки,
Минеаполис, Нашвил, Ню Орлийнс, Ню Йорк, Филаделфия, Питсбърг, Сейнт
Луис, Вашингтон — окръг Колумбия

70

Гренландия
Зона B
Канада: Едмънтън, Ванкувър, Уинипег
Съединени американски щати:
Албъкърки, Остин, Билингс, Далас, Денвър, Хюстън, Лас Вегас, Лос Анджелис,
Маями, Оклахома, Финикс, Портлънд, Пуерто Рико, Солт Лейк Сити, Сан
Франциско, Сиатъл
Централна Америка: всички държави
Южна Америка: всички държави

78
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1

2

Държава на изпращане

Процентни дялове от разходите за
въздушен транспорт, които се включват в
митническата стойност

Зона C
Съединени американски щати: Анкъридж, Феърбенкс, Хонолулу, Джуно

89

АФРИКА
Зона D
Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис

33

Зона Е
Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Кабо Верде, Централноафриканската
република, Чад, Кот д’Ивоар, Джибути, Етиопия, Гамбия, Гана, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сиера
Леоне, Судан, Того

50

Зона F
Бурунди, Демократична република Конго, Конго, Екваториална Гвинея, Габон,
Кения, Руанда, Сао Томе и Принсипи, Сейшелски острови, Сомалия, Св. Елена,
Танзания, Уганда

61

Зона G
Ангола, Ботсуана, Коморски острови, Лесото, Мадагаскар, Малави, Мавриций,
Мозамбик, Намибия, Република Южна Африка, Свазиленд, Замбия, Зимбабве

74

АЗИЯ
Зона H
Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Ливан,
Сирия

27

Зона I
Бахрейн, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Йемен

43

Зона J
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан

46

Зона К
Русия: Новосибирск, Омск, Перм, Свердловск

57

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
Зона L
Русия: Иркутск, Киренск, Красноярск
Бруней, Китай, Индонезия, Кампучия, Лаос, Макао, Малайзия, Малдивски
острови, Монголия, Мианмар, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Тайван,
Тайланд, Виетнам

70
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Държава на изпращане

Процентни дялове от разходите за
въздушен транспорт, които се включват в
митническата стойност

Зона М
83

Русия: Хабаровск, Владивосток
Япония, Корея (Северна), Корея (Южна)
АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ
Зона N
Австралия и Океания: всички държави

79

ЕВРОПА
Зона О
Русия: Горки, Самара, Москва, Орел, Ростов, Волгоград, Воронеж

30

Исландия, Украйна
Зона Р
Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Фарьорски острови, бивша югославска
република Македония, Косово, Молдова, Челна гора, Норвегия, Сърбия,
Турция
Зона Q
Швейцария

15

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23-02
СПИСЪК НА СТОКИТЕ ПО ЧЛЕН 142, ПАРАГРАФ 6

Определяне на стойността на някои бързоразвалящи се стоки, внесени на консигнация, в съответствие с член
74, параграф 2, буква в) от Кодекса
1. В следващата таблица се съдържа списъкът на продуктите и съответните срокове, за които Комисията ще предвиди
единична цена, която да се използва като база за определянето на митническата стойност на цели плодове и зеленчуци
от един вид, внасяни само на консигнация. В такъв случай митническата декларация е окончателна, що се отнася до
определянето на митническата стойност.
2. За определяне на митническата стойност на продуктите, посочени в настоящото приложение и внасяни на консиг
нация, за всеки продукт се установява единична цена на 100 kg нетна маса. Тази цена се смята за представителна по
отношение на вноса на такива продукти в Съюза.
3. Единичните цени се използват за определяне на митническата стойност на внасяните стоки за периоди от 14 дни, като
всеки период започва да тече в петък. Референтният период за определяне на единичните цени е предходният период
от 14 дни, който приключва в четвъртъка, предхождащ седмицата, през която се установяват новите единични цени.
При определени обстоятелства Комисията може да удължи периода на валидност с още 14 дни. Държавите членки ще
бъдат своевременно уведомявани при такова решение.
4. Единичните цени, които държавите членки съобщават на Комисията, се изчисляват въз основа на брутните
постъпления от продажби, отчетени на първото търговско равнище след вноса, чрез приспадане на следните
елементи от тези постъпления:
— надбавка за предлагане на пазара за търговските центрове;
— разходите за транспорт и застраховка и свързаните с тях разходи на митническата територия;
— вносните мита и такси, които не се включват в митническата стойност.
Единичните цени се обявяват в евро. В съответните случаи се прилага валутният курс за преизчисляване на сумите в
други валути, който е определен в член 146.
5. Държавите членки могат да определят стандартни суми за приспадане по отношение на разходите за транспорт и
застраховка и свързаните с тях разходи по точка 4. Тези стандартни суми и начините за изчисляването им се обявяват
пред Комисията.
6. Цените се обявяват пред Комисията (ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“) не по-късно от 12 часа на обяд в
понеделник в седмицата, в която се съобщават единичните цени. Ако този ден е неработен, обявяването се извършва в
предходния работния ден. В съобщението до Комисията се включват и данни за приблизителните количества от
продукта, въз основа на които са изчислени единичните цени.
7. След получаване на единичните цени от Комисията тези данни се преразглеждат и впоследствие се разпространяват
чрез ТАРИК. Единичните цени се прилагат само ако са разпространени от Комисията.
8. Комисията може да реши да не приема и съответно да не разпространява единичните цени на един или няколко
продукта, когато тези цени биха се различавали съществено от публикуваните по-рано цени, като се отчитат поспециално фактори като количество и сезонност. При необходимост Комисията извършва проучвания сред съответните
митнически органи за разрешаването на такива случаи.
9. За да подпомогнат процеса, държавите членки предоставят годишни статистически данни за вноса на продуктите,
изброени в таблицата по-долу, до 30 септември на текущата година по отношение на предходната година. Тези
статистически данни се отнасят до общите внесени количества от всеки продукт и показват също така дела на
продуктите, внесени на консигнация.
10. Въз основа на тези статистически данни Комисията определя кои държави членки ще отговарят за обявяването на
единичните цени на всеки продукт за следващата година, като ги информира в срок до 30 ноември.
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СПИСЪК НА СТОКИТЕ ПО ЧЛЕН 142, ПАРАГРАФ 5
Код по КН (ТАРИК)

Описание на стоките

Период на валидност

0701 90 50

Ранни картофи

от 1.1 до 30.6.

0703 10 19

Лук

от 1.1. до 31.12.

0703 20 00

Чесън

от 1.1. до 31.12.

0708 20 00

Фасул

от 1.1. до 31.12.

0709 20 00 10

Аспержи

от 1.1. до 31.12.

— зелени
0709 20 00 90

Аспержи

от 1.1. до 31.12.

— други
0709 60 10

Сладки пиперки

0714 20 10

Сладки картофи, пресни, цели, пред от 1.1 до 31.12.
назначени за консумация от човека

0804 30 00 90

Ананаси

от 1.1. до 31.12.

от 1.1. до 31.12.

— различни от сушени
0804 40 00 10

Авокадо

от 1.1. до 31.12.

— пресни
0805 10 20

Сладки портокали, пресни

от 1.6. до 30.11.

0805 20 10 05

Клементинки

от 1.3. до 31.12.

— пресни
0805 20 30 05

Монреалски и сатсумаси

от 1.3 до 31.10.

— пресни
0805 20 50 07

Мандарини и wilkings

0805 20 50 37

— пресни

0805 20 70 05

Тангерини и други

0805 20 90 05

— пресни

от 1.3 до 31.10.

от 1.3 до 31.10.

0805 20 90 09
0805 40 00 11

Грейпфрути и помело, пресни:

0805 40 00 31

— бели

0805 40 00 19

Грейпфрути и помело, пресни:

0805 40 00 39

— розови

0805 50 90 11

Сладки лимони (Citrus aurantifolia, от 1.1 до 31.12.
Citrus latifolia)

0805 50 90 19

— пресни

от 1.1 до 31.12.

от 1.1 до 31.12.
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0806 10 10

Десертно грозде

от 21.11 до 20.7.

0807 11 00

Дини

от 1.1 до 31.12.

0807 19 00 50

Amarillo, Cuper, Honey Dew (вклю от 1.1 до 31.12.
чително Cantalene), Onteniente, Piel
de Sapo, (включително Verde Liso),
Rochet, Tendral, Futuro

0807 19 00 90

Други пъпеши

от 1.1 до 31.12.

0808 30 90 10

Круши

от 1.5 до 30.6.

От сорта Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya
(Pyrus bretscheideri)
0808 30 90 90

Круши

от 1.5 до 30.6.

— Други
0809 10 00

Кайсии

от 1.1 до 31.5
от 1.8 до 31.12.

0809 30 10

Брюнони и нектарини

от 1.1. до 10.6.
от 1.10 до 31.12.

0809 30 90

Праскови

от 1.1. до 10.6.
от 1.10 до 31.12.

0809 40 05

Сливи

от 1.10 до 10.6.

0810 10 00

Ягоди

от 1.1 до 31.12.

0810 20 10

Малини

от 1.1 до 31.12.

0810 50 00

Киви

от 1.1 до 31.12.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32-01

Поръчителство — еднократно обезпечение
I. Задължение на поръчителя
1. Долуподписаният/долуподписаната (1) ...................................................................................................................................................
Живущ/живуща в (2) ..................................................................................................................................................................................
с настоящото поема солидарно задължение пред митническото учреждение по обезпечението ............................................
за максимална сума от ..............................................................................................................................................................................
в полза на Европейския съюз, съставен от Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Република Хърватия, Кралство Испания,
Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република
Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия,
Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и в полза на Република
Исландия, бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Република
Турция (3), Княжество Андора и Република Сан Марино (4), за сумите, които предоставящото настоящото обезпечение
лице (5): .........................................................................................................................................................................................................
дължи или ще дължи на посочените по-горе държави под формата на мита и такси (5a) за описаните по-долу стоки,
обхванати от следната митническа операция (7): ................................................................................................................................
Описание на стоките: ................................................................................................................................................................................
2. Долуподписаният/долуподписаната поема задължението да изплати поисканите суми при първо искане в писмен вид от
страна на компетентните органи на посочените в точка 1 държави и без да има право на отлагане на плащането за срок,
по-дълъг от 30 дни от датата на искането, освен когато той/тя или друго заинтересовано лице в рамките на този срок
докаже пред въпросните компетентни органи, че специалният режим, различен от режим специфична употреба, е
приключил, че митническият надзор върху стоките под режим специфична употреба или временно складиране е
завършил правилно или — при операции, различни от специални режими и временно складиране — че положението
на стоките е било уредено.
При поискване от страна на долуподписания/долуподписаната и при наличие на основателна причина компетентните
органи могат да удължат 30-дневния срок от датата на искането за плащане, в който той/тя е задължен(а) да заплати
исканите суми. Разходите, възникнали в резултат на отпускането на този допълнителен срок, по-специално лихвите, се
изчисляват така, че размерът им да е равен на този, който би бил приложим при сходни обстоятелства на националния
паричен или финансов пазар на въпросната държава.
3. Това поръчителство поражда действие от датата на приемането му от митническото учреждение по обезпечението.
Долуподписаният/долуподписаната остава отговорен/отговорна за изплащане на всякакви задължения, възникнали по
време на митническа операция, покрита от това поръчителство и започнала преди датата, от която евентуална отмяна
или евентуално прекратяване на поръчителството е породила действие, дори ако искането за плащане е направено след
тази дата.
4. За целите на това поръчителство долуподписаният/долуподписаната посочва свой адрес за кореспонденция (7) във всяка
една от изброените в точка 1 други държави във:
Държава

Фамилно и собствено име или фирма, пълен адрес
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Долуподписаният/долуподписаната потвърждава, че цялата кореспонденция, всички съобщения и всички документи по
формалности или процедури, свързани с това поръчителство, изпратени до или извършени в писмена форма по отношение
на който и да е от адресите за кореспонденция, се приемат като надлежно връчени му/ѝ.
Долуподписаният/долуподписаната признава компетентността на съдилищата в районите, в които се намират неговите/
нейните адреси за кореспонденция.
Долуподписаният/долуподписаната се задължава да не променя адресите за кореспонденция или ако се налага да промени
един или повече от тези адреси, да информира предварително за това митническото учреждение по обезпечението.
Съставено в .........................................................................................................................................................................................................
на ........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
(Подпис) (8)
II. Приемане от страна на митническото учреждение по обезпечението
Митническо учреждение по обезпечението ...............................................................................................................................................
Поетото поръчителство е прието на ... за обезпечаване на митническата операция, извършвана по митническа декларация/
декларация за временно складиране № ..................................................................... от ..................................................................... (9)
..............................................................................................................................................................
(Печат и подпис)
(1) Собствено и фамилно име или фирма.
(2) Пълен адрес.
(3) Да се заличат имената на държавите, на чиято територия поръчителството не може да се използва.
(4) Препратките към Княжество Андора и Република Сан Марино се отнасят само до операциите по съюзен транзит.
(5) Собствено и фамилно име или фирма, както и пълен адрес на лицето, предоставящо обезпечението чрез поръчителство.
(5a) Прилага се по отношение на другите дължими такси във връзка с вноса или износа на стоки, когато обезпечението чрез поръчителство
се използва за поставянето на стоки под режим съюзен транзит/общ транзитен режим или когато може да се използва в повече от една
държава членка.
(7) Посочва се една от следните митнически операции:
а) временно складиране;
б) режим съюзен транзит/общ транзитен режим;
в) режим митническо складиране;
г) режим временен внос с пълно освобождаване от вносни мита;
д) режим активно усъвършенстване;
е) режим специфична употреба;
ж) допускане за свободно обращение въз основа на стандартна митническа декларация без отложено плащане;
з) допускане за свободно обращение въз основа на стандартна митническа декларация с отложено плащане;
и) допускане за свободно обращение въз основа на митническа декларация, подадена по силата на член 166
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически
й) допускане за свободно обращение въз основа на митническа декларация, подадена по силата на член 182
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически
к) режим временен внос с частично освобождаване от вносни мита;
л) друга — да се посочи видът на операцията.

от Регламент (ЕС)
кодекс на Съюза;
от Регламент (ЕС)
кодекс на Съюза;

(7) Когато в нормативната уредба на някоя от тези държави не се предвижда посочването на адрес за кореспонденция, поръчителят трябва
да определи в тази държава свой представител, който да получава съобщенията, предназначени за него; потвърждението по втората
алинея и задължението по четвъртата алинея от точка 4 трябва да бъдат определени в съответствие с това. Споровете, възникнали във
връзка с настоящото обезпечение чрез поръчителство, са от компетентността на съответните съдилища, в чиято юрисдикция е адресът за
кореспонденция на поръчителя или неговите представители.
(8) Лицето, което подписва документа, вписва пред подписа си следния текст на ръка: „Поръчителство за сумата от …“ (сумата се посочва
словом).
(9) Попълва се от митническото учреждение, където стоките са били поставени под съответния режим или са били временно складирани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32-02

Поръчителство — еднократно обезпечение под формата на ваучери
РЕЖИМ ОБЩ/СЪЮЗЕН ТРАНЗИТ

I. Задължение на поръчителя
1. Долуподписаният/долуподписаната (1) ...................................................................................................................................................
живущ/живуща в (2) ...................................................................................................................................................................................
с настоящото поема солидарно задължение пред митническото учреждение по обезпечението ............................................
в полза на Европейския съюз, съставен от Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Република Хърватия, Кралство Испания,
Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република
Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия,
Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и в полза на Република
Исландия, бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Република
Турция, Княжество Андора и Република Сан Марино (3), за сумите, които титулярят на режима дължи или ще
дължи на горепосочените държави под формата на мита и такси във връзка с вноса или износа на стоките,
поставени под режим съюзен транзит или общ транзитен режим, и по отношение на които долуподписаният/долу
подписаната е поел(а) задължението да издаде ваучери за еднократно обезпечение до максимален размер от 10 000 EUR
на ваучер.
2. Долуподписаният/долуподписаната се задължава да изплати при първо писмено искане от страна на компетентните
органи на посочените в точка 1 държави поисканите суми, до 10 000 EUR на ваучер за еднократно обезпечение, без да
има право на отлагане на плащането за срок, по-дълъг от 30 дни от датата на искането, освен ако той/тя или друго
заинтересовано лице в рамките на този срок докаже пред компетентните органи, че операцията е приключена.
При поискване от страна на долуподписания/долуподписаната и при наличие на основателна причина компетентните
органи могат да удължат 30-дневния срок от датата на искането за плащане, в който той/тя е задължен(а) да заплати
исканите суми. Разходите, възникнали в резултат на отпускането на този допълнителен срок, по-специално лихвите, се
изчисляват така, че размерът им да е равен на този, който би бил приложим при сходни обстоятелства на националния
паричен или финансов пазар на въпросната държава.
3. Това поръчителство поражда действие от датата на приемането му от митническото учреждение по обезпечението.
Долуподписаният/долуподписаната остава отговорен/отговорна за изплащане на всякакви задължения, възникнали
при операция по съюзен или общ транзит, покрита от това поръчителство и започнала преди датата, от която
евентуална отмяна или евентуално прекратяване на поръчителството е породила действие, дори ако искането за
плащане е направено след тази дата.
4. За целите на това поръчителство долуподписаният/долуподписаната посочва свой адрес за кореспонденция (4) във всяка
една от изброените в точка 1 други държави във:

Държава

Фамилно и собствено име или фирма, пълен адрес
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Долуподписаният/долуподписаната потвърждава, че цялата кореспонденция, всички съобщения и всички документи по
формалности или процедури, свързани с това поръчителство, изпратени до или извършени в писмена форма по отношение
на който и да е от адресите за кореспонденция, се приемат като надлежно връчени му/ѝ.
Долуподписаният/долуподписаната признава компетентността на съдилищата в районите, в които се намират неговите/
нейните адреси за кореспонденция.
Долуподписаният/долуподписаната се задължава да не променя адресите за кореспонденция или ако се налага да промени
един или повече от тези адреси, да информира предварително за това митническото учреждение по обезпечението.
Съставено в .........................................................................................................................................................................................................
на ........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
(Подпис) (5)
II. Приемане от страна на митническото учреждение по обезпечението
Митническо учреждение по обезпечението ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Задължението на поръчителя е прието на .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(Печат и подпис)
(1) Собствено и фамилно име или фирма.
(2) Пълен адрес.
(3) Препратките към Княжество Андора и Република Сан Марино се отнасят само до операциите по съюзен транзит.
(4) Когато в нормативната уредба на някоя от тези държави не се предвижда посочването на адрес за кореспонденция, поръчителят трябва
да определи в тази държава свой представител, който да получава съобщенията, предназначени за него; потвърждението по втората
алинея и задължението по четвъртата алинея от точка 4 трябва да бъдат определени в съответствие с това. Споровете, възникнали във
връзка с настоящото обезпечение чрез поръчителство, са от компетентността на съответните съдилища, в чиято юрисдикция е адресът за
кореспонденция на поръчителя или неговите представители.
(5) Лицето, което се подписва, вписва пред подписа си следния текст на ръка: „Валидно като ваучер за обезпечение“
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32-03

Поръчителство — общо обезпечение
I. Задължение на поръчителя
1. Долуподписаният/долуподписаната

(1) ...................................................................................................................................................

живущ/живуща в (2) ................................................................................................................................................................................
с настоящото поема солидарно задължение пред митническото учреждение по обезпечението .........................................
за максимална сума от ...........................................................................................................................................................................
в полза на Европейския съюз, съставен от Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската
република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република
Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия,
Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и в полза на Република
Исландия, бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Република
Турция (3), Княжество Андора и Република Сан Марино, (4)
за сумите, които предоставящото настоящото обезпечение лице (5): … дължи или ще дължи на посочените по-горе
държави под формата на мита и такси (6), които може да бъдат и/или са били начислени по отношение на стоките,
обхванати от митническите операции по точка 1а и/или точка 1б.
Максималната сума, за която се отнася поръчителството, се състои от следните елементи:
.......................................................
а)

100/50/30 % (7) от дела от референтния размер, съответстващ на размера на митническото задължение и таксите,
които може да бъдат начислени, равен на сбора на сумите по точка 1а;
и
.......................................................

б)

100/30 % (8) от дела от референтния размер, съответстващ на размера на митническото задължение и таксите, които
може да бъдат начислени, равен на сбора на сумите по точка 1б;

1а. Сумите, които съставят дела от референтния размер, съответстващ на размера на митническото задължение и — в
съответните случаи — таксите, които може да бъдат начислени, са следните за всяка от долупосочените цели (9):
а) временно складиране — .....;
б) режим съюзен транзит/общ транзитен режим — …;
в) режим митническо складиране — …;
г) режим временен внос с пълно освобождаване от вносни мита — …;
д) режим активно усъвършенстване — …;
е) режим специфична употреба — …;
ж) друга — да се посочи видът на операцията — ….
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1б. Сумите, които съставят дела от референтния размер, съответстващ на размера на митническото задължение и — в
съответните случаи — таксите, които са били начислени, са следните за всяка от долупосочените цели (10):
а) допускане за свободно обращение въз основа на стандартна митническа декларация без отложено плащане — …;
б) допускане за свободно обращение въз основа на стандартна митническа декларация с отложено плащане — …;
в) допускане за свободно обращение въз основа на митническа декларация, подадена по силата на член 166 от
Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на
Митнически кодекс на Съюза — …;
г) допускане за свободно обращение въз основа на митническа декларация, подадена по силата на член 182 от
Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на
Митнически кодекс на Съюза — …;
д) режим временен внос с частично освобождаване от вносни мита — …;
е) режим специфична употреба — … (11);
ж) друга — да се посочи видът на операцията — …
2. Долуподписаният/долуподписаната поема задължението да изплати поисканите суми до размера на горепосочената
максимална сума при първо искане в писмен вид от страна на компетентните органи на посочените в точка 1 държави
и без да има право на отлагане на плащането за срок, по-дълъг от 30 дни от датата на искането, освен когато той/тя
или друго заинтересовано лице в рамките на този срок докаже пред въпросните компетентни органи, че специалният
режим, различен от режим специфична употреба, е приключил, че митническият надзор върху стоките под режим
специфична употреба или временно складиране е завършил правилно или — при операции, различни от специалните
режими— че положението на стоките е било уредено.
При поискване от страна на долуподписания/долуподписаната и при наличие на основателна причина компетентните
органи могат да удължат 30-дневния срок от датата на искането за плащане, в който той/тя е задължен(а) да заплати
исканите суми. Разходите, възникнали в резултат на отпускането на този допълнителен срок, по-специално лихвите, се
изчисляват така, че размерът им да е равен на този, който би бил приложим при сходни обстоятелства на нацио
налния паричен или финансов пазар на въпросната държава.
От тази сума не се приспадат никакви вече изплатени съгласно условията на това поръчителство суми, освен ако от
долуподписания/долуподписаната бъде поискано да изплати задължение, възникнало при операция, която е започнала
преди датата на получаване на предходното искане за плащане или до 30 дни след това.
3. Това поръчителство поражда действие от датата на приемането му от митническото учреждение по обезпечението.
Долуподписаният/долуподписаната остава отговорен/отговорна за изплащане на всякакви задължения, възникнали по
време на митническа операция, покрита от това поръчителство и започнала преди датата, от която евентуална отмяна
или евентуално прекратяване на поръчителството е породила действие, дори ако искането за плащане е направено след
тази дата.
4. За целите на това поръчителство долуподписаният/долуподписаната посочва свой адрес за кореспонденция (12) във
всяка една от изброените в точка 1 други държави във:
Държава

Фамилно и собствено име или фирма, пълен адрес

Долуподписаният/долуподписаната потвърждава, че цялата кореспонденция, всички съобщения и всички документи по
формалности или процедури, свързани с това поръчителство, изпратени до или извършени в писмена форма по отношение
на който и да е от адресите за кореспонденция, се приемат като надлежно връчени му/ѝ.
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Долуподписаният/долуподписаната признава компетентността на съдилищата в районите, в които се намират неговите/
нейните адреси за кореспонденция.
Долуподписаният/долуподписаната се задължава да не променя адресите за кореспонденция или ако се налага да промени
един или повече от тези адреси, да информира предварително за това митническото учреждение по обезпечението.
Съставено в .........................................................................................................................................................................................................
на ........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
(Подпис) (13)
II. Приемане от страна на митническото учреждение по обезпечението
Митническо учреждение по обезпечението ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Задължението на поръчителя е прието на .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(Печат и подпис)
(1) Собствено и фамилно име или фирма.
(2) Пълен адрес.
(3) Да се заличат имената на държавите, на чиято територия обезпечението чрез поръчителство не може да се използва.
(4) Препратките към Княжество Андора и Република Сан Марино се отнасят само до операциите по съюзен транзит.
(5) Собствено и фамилно име или фирма, както и пълен адрес на лицето, предоставящо обезпечението чрез поръчителство.
(6) Прилага се по отношение на другите дължими такси във връзка с вноса или износа на стоки, когато обезпечението чрез поръчителство
се използва за поставянето на стоки под режим съюзен транзит/общ транзитен режим или когато може да се използва в повече от една
държава членка или договаряща страна.
(7) Ненужното се заличава.
(8) Ненужното се заличава.
(9) Режимите, различни от общия транзитен режим, се прилагат само в Европейския съюз.
(10) Режимите, различни от общия транзитен режим, се прилагат само в Европейския съюз.
(11) За суми, обявени в митническа декларация за режим специфична употреба.
(12) Когато в нормативната уредба на някоя от тези държави не се предвижда посочването на адрес за кореспонденция, поръчителят
трябва да определи в тази държава свой представител, който да получава съобщенията, предназначени за него; потвърждението по
втората алинея и задължението по четвъртата алинея от параграф 4 трябва да бъдат определени в съответствие с това. Споровете,
възникнали във връзка с настоящото обезпечение чрез поръчителство, са от компетентността на съответните съдилища, в чиято
юрисдикция е адресът за кореспонденция на поръчителя или неговите представители.
(13) Лицето, което подписва документа, вписва пред подписа си следния текст на ръка: „Поръчителство за сумата от …“ (сумата се посочва
словом).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32-06
ВАУЧЕР ЗА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Съюзен транзит/общ транзит

Технически изисквания по отношение на ваучера
Ваучерът се отпечатва върху бяла хартия, без механични примеси, оразмерена за писане и с относителна маса най-малко
55 g/m2. Той трябва да бъде с фон десèн плетеница в червено, което прави видима всяка фалшификация по механичен или
химически начин. Цветът на хартията трябва да бъде бял.
Размерите трябва да бъдат 148 × 105 mm.
На всеки ваучер трябва да бъдат нанесени наименованието и адресът на печатницата или знак, по който тя може да бъде
установена, както и идентификационен номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33-03

Образец на информационната бележка за искането за плащане до обезпечаващата асоциация във връзка със
задължението при режим транзит под покритието на карнет ATA/e-ATA
Заглавна част на уведомлението на бланка на координационното учреждение, иницииращо спора
Получател: координационното учреждение, покриващо учрежденията по местата на временния внос, или друго коорди
национно учреждение
ОТНОСНО: КАРНЕТ АТА — ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Уведомяваме Ви, че по силата на Конвенцията АТА/Истанбулската конвенция (1) на … (2) бе изпратено искане до нашата
обезпечаваща асоциация за плащане на мита и данъци във връзка със:
1. Карнет ATA №:
2. Издаден от Търговската камара на:
Град:
Държава:
3. От името на:
Титуляр:
Адрес:
4. Срок на действие на карнета до:
5. Дата, определена за реекспорт (3):
6. Номер на отрязъка за транзит/внос (4):
7. Дата на заверката на отрязъка:
Подпис и печат на издаващото координационно учреждение.
...........................................................................................................................................................................................................................................

(1) Член 7 от Конвенцията АТА, Брюксел, 6 декември 1961 г./член 9 от приложение А към Истанбулската конвенция, 26 юни 1990 г.
(2) Вписва се датата на изпращане.
(3) Данните се вземат от отрязъка за неприключилия режим транзит или временен внос или — ако няма отрязък — от информацията, с
която разполага издаващото координационно учреждение.
(4) Ненужното се заличава.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33-04

Формуляр за облагане, предназначен за изчисляване на митата и данъците, произтичащи от искането за
плащане до обезпечаващата асоциация във връзка със задължението при режим транзит под покритието на
карнет ATA/e-ATA
Формуляр за облагане
От ............................ № ..............................
Вписват се следните данни в посочения ред:
1.

Карнет ATA №:
.......................................................................................................................................................................................................................

2.

Номер на отрязъка за транзит/внос (1):
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

3.

Дата на заверката на отрязъка: .
.......................................................................................................................................................................................................................

4.

Титуляр и адрес:
.......................................................................................................................................................................................................................

5.

Търговска камара:
.......................................................................................................................................................................................................................

6.

Държава на произход:
.......................................................................................................................................................................................................................

7.

Срок на действие на карнета до:
.......................................................................................................................................................................................................................

8.

Дата, определена за реекспорта на стоките:
.......................................................................................................................................................................................................................

9.

Митническо учреждение на въвеждане:
.......................................................................................................................................................................................................................

10. Митническо учреждение на временния внос: .
.......................................................................................................................................................................................................................
11. Търговско описание на стоките:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
12. Код по КН:
.......................................................................................................................................................................................................................
13. Брой
.......................................................................................................................................................................................................................
14. Тегло или обем (количество):
.......................................................................................................................................................................................................................
15. Стойност:
.......................................................................................................................................................................................................................
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16. Изчисление на митата и данъците:
.......................................................................................................................................................................................................................
Вид Данъчна основа Ставка Размер на задължението Валутен курс
Общо:
(Общо словом: )
17. Митническо учреждение:
.......................................................................................................................................................................................................................
Място и дата:
.......................................................................................................................................................................................................................
Подпис

(1) Ненужното се заличава.

Печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33-05

Образец на известие за освобождаване от отговорност, в което се посочва, че е предявено искане за плащане
пред обезпечаващата асоциация в държавата членка, където е възникнало митническото задължение при
режим транзит под покритието на карнет ATA/e-ATA
Заглавна част на формуляра на бланка на координационното учреждение на втората държава членка, предявяващо
искането за плащане
Получател: координационно учреждение на първата държава членка, предявяващо първоначалното искане за плащане.
ОТНОСНО: КАРНЕТ АТА — ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Известяваме Ви, че по силата на Конвенцията АТА/Истанбулската конвенция (1) на ... (2) бе изпратено искане до нашата
обезпечаваща асоциация за плащане на мита и данъци във връзка със:
1. Карнет ATA №:
2. Издаден от Търговската камара на:
Град:
Държава:
3. От името на:
Титуляр:
Адрес:
4. Срок на действие на карнета до:
5. Дата, определена за реекспорт (3):
6. Номер на отрязъка за транзит/внос (4):
7. Дата на заверката на отрязъка:
Настоящото известие Ви освобождава от отговорност по това дело.
Подпис и печат на издаващото координационно учреждение.

(1) Член 7 от Конвенцията АТА, Брюксел, 6 декември 1961 г./член 9 от приложение А към Истанбулската конвенция, 26 юни 1990 г.
(2) Вписва се датата на изпращане.
(3) Данните се вземат от отрязъка за неприключилия режим транзит или временен внос или — ако няма отрязък — от информацията, с
която разполага издаващото координационно учреждение.
(4) Ненужното се заличава.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33-06

Искане за допълнителна информация в случаите, когато стоките се намират в друга държава членка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33-07
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОПРОЩАВАНЕ НА МИТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 51-01
ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАТУСА
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Удостоверение за претегляне на банани — образец
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ПРИЛОЖЕНИЕ 61-03

Удостоверение за претегляне на банани — процедура
За целите на член 182 нетното тегло на всяка пратка пресни банани се определя от одобрени измервачи на теглото на
всяко място на разтоварване по описаната по-долу процедура.
За целите на настоящото приложение и на член 182 се прилагат следните определения:
а) „нетно тегло на пресните банани“ е собственото тегло на бананите без теглото на каквито и да е опаковки;
б) „пратка пресни банани“ е пратката, включваща цялото количество пресни банани, натоварени на едно транспортно
средство и изпратени от един износител до един или повече получатели;
в) „място на разтоварване“ е всяко място, където пратката пресни банани може да бъде разтоварена или преместена под
митнически режим или — в случай на превоз в контейнери — където контейнерът се разтоварва от кораба, въздухоп
лавателното средство или друго превозно средство, или където контейнерът се отваря.
1. Формира се по една извадка опаковани банани от всеки вид опаковка и от всеки произход. Тази извадка опаковани
банани за претегляне трябва да бъде представителна за пратката пресни банани. Тя трябва да съдържа най-малко
количествата, посочени по-долу:
Брой на единиците опаковани банани (по вид опаковка и по
произход)

Брой на единиците опаковани банани за проверка

— до 400

3

— от 401 до 700

4

— от 701 до 1 100

6

— от 1 101 до 2 200

8

— от 2 201 до 4 400

10

— от 4 401 до 6 600

12

— над 6 600

14

2. Нетното тегло се определя по следния начин:
а) претегля се всяка единица опаковани банани за проверка (брутно тегло);
б) отваря се най-малко една единица опаковани банани, след което се изчислява теглото на опаковката;
в) теглото на тази опаковка се приема за всички опаковки от същия вид и същия произход и се изважда от теглото на
всички претеглени единици опаковани банани;
г) установеното по този начин средно нетно тегло на единица опаковани банани за всеки вид и всеки произход според
проверената извадка се приема за база за определяне на нетното тегло на пратката пресни банани.
3. Когато митническите органи не проверяват едновременно удостоверенията за претегляне на банани, нетното тегло,
декларирано в тези удостоверения, може да се приеме от митническите органи, ако разликата между декларираното
нетно тегло и средното нетно тегло, установено от тях, не надхвърля 1 %.
4. Удостоверението за претегляне на банани се представя в митническото учреждение, в което е подадена декларацията за
допускане за свободно обращение. Митническите органи прилагат резултатите от извадката, вписани в това удосто
верение за претегляне на банани, по отношение на цялата пратка пресни банани, за която се отнася удостоверението.
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INF 3 – Информационен лист за върнатите стоки

29.12.2015 г.

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/873

L 343/874

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

29.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/875

L 343/876

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29.12.2015 г.

ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ INF 3

1. Формулярите се отпечатват върху бяла хартия, без механични примеси, оразмерена за писане и с относителна маса наймалко 40 g/m2.
2. Формулярите трябва да бъдат с размер 210 mm × 297 mm с допустимо максимално отклонение между – 5 и + 8 mm
по дължина; структурата на формулярите трябва да се спазва строго, освен по отношение на размера на клетки 6 и 7.
3. Държавите членки трябва да предприемат необходимите действия за отпечатването на формулярите. Всеки формуляр
трябва да има индивидуален пореден номер, който може да бъде предварително отпечатан.
4. Формулярите се отпечатват на един от официалните езици на Съюза, приет от компетентните органи на държавата
членка на износ. Те се попълват на езика, на който са отпечатани. При необходимост компетентните органи, отговарящи
за митническото учреждение на реимпорт, в което трябва да се представи информационният лист INF 3, може да
поискат той да бъде преведен на официалния им език или на един от официалните им езици.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 72-01
ЖЪЛТ ЕТИКЕТ

Цвят: черни букви на жълт фон
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ЖЪЛТ ЕТИКЕТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 72-04
ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТТА ПРИ СЪЮЗЕН ТРАНЗИТ
ЧАСТ I
ГЛАВА I

Общи разпоредби
1.

В настоящото приложение се установяват специални разпоредби за използване на процедурата за непрекъснатост на
дейността по член 291 от настоящия регламент за титулярите на режима, в т.ч. одобрените изпращачи, при
временен срив на:
— електронната система за транзита;
— компютризираната система, използвана от титулярите на режима за подаване на данните от декларацията за
съюзен транзит чрез средства за електронна обработка на данни; или
— електронната връзка между компютризираната система, използвана от титулярите на режима за подаване на
декларацията за съюзен транзит чрез средства за електронна обработка на данни, и електронната система за
транзита.

2.

Декларации за транзит.

2.1.

Използваната при процедурата за непрекъснатост на дейността декларация за транзит се признава от всички свързани
с транзитната операция страни, за да се избегнат проблеми в митническото учреждение на транзит, в получаващото
митническо учреждение и при пристигане при одобрения получател. По тази причина използваните документи се
свеждат до следните:
— единен административен документ (ЕАД); или
— ЕАД, отпечатан на обикновен лист хартия от компютризираната система на икономическия оператор, както се
предвижда в приложение Б-01; или
— придружаващ документ за транзит (ПДТ) /придружаващ документ за транзит/сигурност (ПДТС), при необхо
димост допълнен от списък на стоковите позиции (ССП) или списък на стоковите позиции за транзит/сигурност
(ССПТС).

2.2.

Декларацията за транзит може да бъде допълнена от един или повече допълнителни формуляри по образеца от
приложение Б-01. Формулярите са неразделна част от декларацията. Вместо допълнителните формуляри като
описателна част на писмената декларация за транзит може да се използват товарни списъци, отговарящи на
условията по част II, глава IV от настоящото приложение и съставени по образеца в част II, глава III от настоящото
приложение, като те са неразделна част от декларацията.

2.3.

За прилагането на разпоредбите на точка 2.1 от настоящото приложение декларацията за транзит се съставя в
съответствие с приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и приложение Б към настоящия регламент.
ГЛАВА II

Правила за изпълнение
3.

Невъзможност за използване на електронната система за транзита.

3.1.

Правилата се прилагат, както следва:
— декларацията за транзит се попълва и подава в отправното митническо учреждение в екземпляри 1, 4 и 5 от
ЕАД съгласно приложение Б-01 или в два екземпляра от ПДТ/ПДТС, при необходимост допълнени от ССП или
ССПТС, съгласно предишни приложения Б-02, Б-03, Б-04 и Б-05;
— декларацията за транзит се вписва в клетка С посредством система за номериране, различна от тази на елек
тронната система за транзита,
— процедурата за непрекъснатост на дейността се отбелязва на екземплярите на декларацията за транзит с един от
печатите по образеца в част II, глава I от настоящото приложение, в клетка А на ЕАД или вместо основния
референтен номер (MRN) и баркода на ПДТ/ПДТС,
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— одобреният изпращач трябва да изпълни всички задължения и условия относно сведенията, които се вписват в
декларацията, и използването на специалния печат по точки 22—25 от настоящото приложение, като използва
съответно клетки C и D,
— декларацията за транзит се подпечатва или от отправното митническо учреждение — при стандартната
процедура, или от одобрения изпращач — когато се прилага член 233, параграф 4, буква а) от Кодекса.
3.2.

Когато е взето решение да се приложи процедурата за непрекъснатост на дейността, всички данни за транзита с
местен референтен номер (LRN) или основен референтен номер (MRN), определен за транзитната операция, се
заличават от електронната система за транзита въз основа на информацията, която е предоставена от лицето,
подало данните за транзита в електронната система за транзита.

3.3.

Митническият орган наблюдава използването на процедурата за непрекъснатост на дейността, за да се предотврати
злоупотребата с него.

4.

Невъзможност за използване на компютризираната система, употребявана от титулярите на режима за подаване на
данните от декларацията за съюзен транзит чрез средства за електронна обработка на данни, или на електронната
връзка между тази компютризирана система и електронната система за транзита:
— прилагат се разпоредбите на точка 3 от настоящото приложение,
— титулярят на режима известява митническия орган, когато компютризираната система и електронната връзка
между тази компютризирана система и електронната система за транзита отново функционират и може да се
използват.

5.

Невъзможност за използване на компютризираната система на одобрения изпращач или на електронната връзка
между тази компютризирана система и електронната система за транзита.
При невъзможност за използване на компютризираната система на одобрения изпращач или на електронната връзка
между тази компютризирана система и електронната система за транзита се прилага следната процедура:
— прилагат се разпоредбите на точка 4 от настоящото приложение,
— когато одобреният изпращач съставя годишно повече от 2 % от декларациите си при използване на процедурата
за непрекъснатост на дейността, разрешението трябва да се преразгледа, за да се прецени дали условията
продължават да се изпълняват.

6.

Набавяне на информацията от митническия орган.
В посочените в точки 4 и 5 от настоящото приложение случаи митническият орган може все пак да разреши на
титуляря на режима да подаде в отправното митническо учреждение декларацията за транзит в един екземпляр (като
използва ЕАД или ПДТ/ПДТС), за да бъде обработена чрез електронната система за транзита.
ГЛАВА III

Действие на процедурата
7.

Учредяване на еднократно обезпечение от поръчител.
Когато митническото учреждение по обезпечението е различно от отправното митническо учреждение, то запазва
копие от документа за поръчителството. Титулярят на режима представя оригинала на документа пред отправното
митническо учреждение, където той трябва да се съхранява. При необходимост отправното митническо учреждение
може да поиска превод на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава.

8.

Подписване на декларацията за транзит и задължение на титуляря на режима.
С подписването на декларацията за транзит титулярят на режима поема отговорност за:
— точността на информацията, представена в декларацията,
— автентичността на представените документи;
— спазването на всички задължения, свързани с поставянето на стоките под режим транзит.
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Мерки за идентифициране.
При прилагане на член 300 от настоящия регламент отправното митническо учреждение вписва срещу позиция
„Поставени пломби“ в клетка „D. Контрол от отправното митническо учреждение“ на декларацията за транзит
следния текст:
— Освободено от изискването — 99201.

10.

Вписвания в декларацията за транзит и вдигане на стоките.
— Отправното митническо учреждение вписва резултатите от проверката върху всеки екземпляр на декларацията за
транзит.
— Ако резултатите от проверката съответстват на данните в декларацията, отправното митническо учреждение
разрешава вдигането на стоките и вписва датата върху екземплярите на декларацията за транзит.

11.

Стоките, поставени под режим транзит, се превозват под покритието на екземпляри 4 и 5 от ЕАД или под
покритието на един екземпляр от ПДТ/ПДТС, дадени на титуляря на режима от отправното митническо учреждение.
Екземпляр 1 от ЕАД и екземплярът на ПДТ/ПДТС остават в отправното митническо учреждение.

12.

Митническо учреждение на транзит.

12.1. Превозвачът представя уведомление за транзит, съставено по образеца от част II, глава V от настоящото приложение,
пред всяко митническо учреждение на транзит, което съхранява това уведомление. Вместо уведомление за транзит
може да се представи фотокопие на екземпляр 4 от ЕАД или фотокопие на екземпляра от ПДТ/ПДТС, което се
съхранява от митническото учреждение на транзит.
12.2. Когато превозът на стоките се осъществява през митническо учреждение на транзит, което е различно от деклари
раното, митническото учреждение на транзит, през което действително минава превозът, уведомява отправното
митническо учреждение.
13.

Представяне в получаващото митническо учреждение.

13.1. Получаващото митническо учреждение завежда екземпляри от декларацията за транзит, отбелязва на тях датата на
пристигане и вписва резултатите от извършените проверки.
13.2. Транзитна операция може да завърши в учреждение, различно от обявеното в декларацията за транзит. Тогава това
митническо учреждение става „действително получаващо митническо учреждение“.
Ако действително получаващото митническо учреждение е под юрисдикцията на държава членка, различна от тази,
под чиято юрисдикция е декларираното митническо учреждение, действително получаващото митническо
учреждение вписва следния текст в клетка „I. Контрол от страна на получаващото митническо учреждение“ от
декларацията за транзит като допълнение към обичайните забележки, които трябва да направи:
— Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (референтен номер на митническото
учреждение) —99 203.
13.3. Когато се прилага точка 13.2, втора алинея от настоящото приложение и ако декларацията за транзит съдържа
долупосочения текст, действителното получаващо митническо учреждение задържа стоките под свой контрол и не
позволява друго преместване освен до държавата членка, под чиято юрисдикция се намира отправното митническо
учреждение, освен при изрично разрешение от негова страна:
— Извеждането извън Съюза е ограничено или обвързано със заплащане на такси по силата на Регламент/Дирек
тива/Решение № … —99 204.
14.

Разписка.
Разписката може да бъде съставена на гърба на екземпляр 5 от ЕАД на предвиденото за целта място или на
формуляра, съдържащ се в приложение 72-03.

15.

Връщане на екземпляр 5 от ЕАД или на екземпляра от ПДТ/ПДТС.
Компетентният орган на получаващата държава членка връща своевременно, най-късно в срок от 8 дни от датата на
завършване на операцията, екземпляр 5 от ЕАД на митническия орган на отправната държава членка. Когато е
използван ПДТ/ПДТС, екземплярът на представения ПДТ/ПДТС се връща при същите условия като екземпляр 5 от
ЕАД.
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Уведомяване на титуляря на режима и алтернативни доказателства за завършване на режима.
Когато екземплярите по точка 15 от настоящото приложение не са върнати на митническия орган на отправната
държава членка в рамките на 30 дни от изтичане на крайния срок за представяне на стоките в получаващото
митническо учреждение, този орган уведомява титуляря на режима и изисква от него да представи доказателство за
правилното завършване на режима.

17.

Процедура за запитване.

17.1. Когато в рамките на 60 дни от изтичане на срока за представяне на стоките в получаващото митническо учреждение
митническият орган на отправната държава членка не е получил доказателство, че режимът е завършил правилно,
той незабавно изисква информацията, която е необходима за приключване на режима. Когато по време на проце
дурата за запитване се установи, че режимът съюзен транзит не може да бъде приключен, митническият орган на
отправната държава членка определя дали е възникнало митническо задължение.
Ако има възникнало митническо задължение, митническият орган на отправната държава членка взема следните
мерки:
— установява длъжника,
— определя кои са митническите органи, отговарящи за уведомяването за митническото задължение по реда на
член 102, параграф 1 от Кодекса.
17.2. Ако преди изтичането на тези срокове митническият орган на отправната държава членка получи информация, че
режимът съюзен транзит не е завършен правилно, или има такова подозрение, той незабавно изпраща искането.
17.3. Процедурата за запитване започва и когато впоследствие се установи, че доказателството за завършване на режим
транзит е било фалшифицирано и че процедурата за разследване е необходима за постигане на целите по точка 17.1
от настоящото приложение.
18.

Обезпечение — референтен размер.

18.1. За прилагането на член 156 титулярят на режима гарантира, че съответната сума не надвишава референтния размер,
като отчита и операциите, по които режимът още не е завършил.
18.2. Титулярят на режима уведомява митническото учреждение по обезпечението, когато референтният размер спадне под
нивото, което е достатъчно за покриване на транзитните му операции.
19.

Сертификати за общо обезпечение, сертификати за освобождаване от обезпечение и ваучери за еднократно обез
печение.

19.1. В отправното митническо учреждение се представя следното:
— сертификат за общо обезпечение по образеца в глава VI;
— сертификат за освобождаване от обезпечение по образеца в глава VII;
— ваучер за еднократно обезпечение по образеца в приложение 32-06.
19.2. В декларациите за транзит се вписват данните за сертификатите и ваучера.
20.

Специални товарни списъци.

20.1. Митническият орган може да приеме декларацията за транзит, допълнена с товарни списъци, които не отговарят на
всички изисквания по част II, глава III от настоящото приложение.
Употребата на такива списъци се разрешава само при следните условия:
— когато са представени от дружества, които използват електронна система за обработка на данни за воденето на
отчетността;
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— когато са съставени и попълнени по начин, осигуряващ безпроблемното им използване от митническия орган;
— когато за всяка стокова позиция съдържат информацията, изисквана по част II, глава IV от настоящото прило
жение.
20.2. Описателни списъци, съставени за извършването на формалностите по изпращане/износ, също може да бъдат
разрешени за използване като товарни списъци по точка 20.1 от настоящото приложение, дори когато тези
списъци се представят от дружества, които не използват електронна система за обработка на данни за воденето
на отчетността.
20.3. Титулярят на режима, който използва електронна система за обработка на данни за воденето на отчетността и вече
употребява специални товарни списъци, може да ги използва за операциите по съюзен транзит, включващи само
един вид стоки, ако това улеснение е станало необходимо поради системата на титуляря на режима.
21.

Използване на пломби от специален вид.
Срещу позицията „Поставени пломби“ в клетка „D. Контрол от отправното митническо учреждение“ в декларацията
за транзит титулярят на режима отбелязва броя на поставените пломби и индивидуалните им идентификационни
кодове.

22.

Одобрен изпращач — предварителна заверка и формалности при изпращането.

22.1. За прилагането на точки 3 и 5 от настоящото приложение в разрешението се определя, че клетка „С. Отправно
митническо учреждение“ от декларацията за транзит трябва да бъде:
— подпечатана предварително с печата на отправното митническо учреждение и подписана от длъжностно лице от
това учреждение; или
— подпечатана от одобрения изпращач със специален печат, одобрен от компетентния орган, по образеца в част II,
глава II от настоящото приложение. Печатът може да бъде отпечатан предварително на формулярите, когато
отпечатването е възложено на одобрена за целта печатница.
Одобреният изпращач попълва тази клетка, като вписва датата на изпращане на стоките и определя номер на
декларацията за транзит в съответствие с правилата, предвидени в разрешението.
22.2. Митническият орган може да изиска използване на формуляри, носещи отличителен знак като средство за иденти
фикация.
23.

Одобрен изпращач — мерки за сигурност във връзка с печата.
Одобреният изпращач взема всички необходими мерки за сигурното съхранение на специалните печати или форму
лярите, подпечатани с печата на отправното митническо учреждение или със специален печат.
Той информира митническия орган за предприетите от него мерки за сигурност по силата на първата алинея.

23.1. В случай на злоупотреба от страна на което и да е лице с формуляри, подпечатани с печата на отправното
митническо учреждение или със специален печат, одобреният изпращач отговоря (без това да засяга евентуалното
възбуждане на наказателно преследване) за заплащането на митата и таксите, дължими в определена държава по
отношение на стоките, превозвани под покритието на такива формуляри, освен ако докаже пред митническите
органи, които са му издали разрешението, че е взел мерките, изисквани от него по точка 23.
24.

Одобрен изпращач —информация, която се вписва в декларациите.

24.1. Не по-късно от момента на изпращане на стоките одобреният изпращач попълва декларацията за транзит и при
необходимост вписва в клетка 44 маршрута, предписан по силата на член 298 от настоящия регламент, а в клетка
„D. Контрол от отправното митническо учреждение“ — предписания по силата на член 297 от настоящия регламент
срок, в който стоките трябва да се представят пред получаващото митническо учреждение, използваните мерки за
идентифициране, както и следния текст:
— „Одобрен изпращач — 99206“.
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24.2. Когато компетентният орган на отправната държава членка извършва проверка на пратка преди изпращането ѝ, той
вписва този факт в клетка „D. Контрол от отправното митническо учреждение“ в декларацията.
24.3. След изпращането на стоките екземпляр 1 от ЕАД или екземплярът от ПДТ/ПДТС се представя незабавно на
отправното митническо учреждение по реда, определен в разрешението. Останалите екземпляри придружават
стоките в съответствие с условията, предвидени в точка 11 от настоящото приложение.
25.

Одобрен изпращач — освобождаване от подпис.

25.1. Одобреният изпращач може да получи разрешение от митническия орган да не подписва декларациите за транзит,
които са подпечатани със специалния печат, посочен в част II, глава II от настоящото приложение, и са съставени
чрез електронна система за обработка на данни. Това освобождаване е обвързано с условието одобреният изпращач
да е представил предварително на митническия орган писмено изявление, с което потвърждава, че е титуляр на
режима за всички транзитни операции, извършвани под покритието на декларациите за транзит, носещи специалния
печат.
25.2. Декларациите за транзит, съставени по реда на точка 25.1 от настоящото приложение, включват в клетката за
подпис на титуляря на режима следния текст:
— „Освободен от подпис — 99207“.
26.

Одобрен получател — задължения.

26.1. Когато стоките пристигнат на място, посочено в разрешението, одобреният получател незабавно уведомява получа
ващото митническо учреждение за пристигането им. Той посочва датата на пристигане, състоянието на поставените
пломби (ако има такива) и евентуалните нередности във връзка с екземпляри 4 и 5 от ЕАД или екземпляра от
ПДТ/ПДТС, които са придружавали стоките, и ги предава на получаващото митническо учреждение по реда,
определен в разрешението.
26.2. Получаващото митническо учреждение прави вписванията, предвидени в точка 13 от настоящото приложение, в
екземпляри 4 и 5 от ЕАД или в екземпляра от ПДТ/ПДТС.
ЧАСТ II
ГЛАВА I

Образци на печатите, използвани за процедурата за непрекъснатост на дейността
1.

Печат № 1

(размери: 26 × 59 mm)
2.

Печат № 2

(размери: 26 × 59 mm)
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ГЛАВА II

Образец на специален печат, използван от одобрен изпращач

(размери: 55 × 25 mm)
1. Герб или други знаци или букви, отличителни за държавата
2. Референтен номер на отправното митническо учреждение
3. Номер на декларацията
4. Дата
5. Одобрен изпращач
6. Номер на разрешението
ГЛАВА III

Товарен списък

ГЛАВА IV

Обяснителни бележки за товарния списък
РАЗДЕЛ 1
1.

Определение

1.1.

Товарният списък е документ, който има посочените в настоящото приложение характеристики.

1.2.

Той може да се използва заедно с декларацията за транзит при прилагане на точка 2.2 от настоящото приложение.
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2.

Формуляр за товарен списък

2.1.

Като товарен списък може да се използва само лицевата страна на формуляра.

2.2.

Товарните списъци включват следните елементи:
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а) заглавие „Товарен списък“;
б) клетка с размери 70 × 55 mm, разделена на две части — горна част с размери 70 × 15 mm и долна част с
размери 70 × 40 mm;
в) колони със следните заглавия в посочения ред:
— пореден номер,
— маркировки, номера, брой и вид на опаковките, описание на стоките
— държава на изпращане/износ,
— брутна маса (kg),
— попълва се от администрацията.
Широчината на колоните може да се променя според нуждите на ползвателите. Въпреки това колоната със заглавие
„Попълва се от администрацията“ трябва да е с широчина от 30 mm най-малко. Освен това ползвателите могат да
решат сами как да използват пространствата, различни от посочените в букви а), б) и в).
2.3.

Непосредствено след последния вписан текст се начертава хоризонтална линия, а неизползваното свободно място се
зачертава така, че да не позволява последващо вписване.
РАЗДЕЛ 2
Данни за вписване в отделните графи

1.

Клетка

1.1.

Горна част
Когато товарният списък е приложен към декларация за транзит, титулярят на режима вписва в горната част на
клетката съответно „Т1“, „Т2“ или „Т2F“.

1.2.

Долна част
В тази част на клетката трябва да бъдат вписани данните, изброени в параграф 4 от раздел III по-долу.

2.

Колони

2.1.

Пореден номер
Всяка стока, вписана в товарния списък, трябва да се предхожда от пореден номер.

2.2.

Маркировки, номера, брой и вид на опаковките, описание на стоките
Изискваните данни се вписват съгласно приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.
Когато товарният списък е приложен към декларация за транзит, в него трябва да се съдържат данните, които в
декларацията за транзит са вписани в клетки 31 „Опаковки и описание на стоките“, 40 „Обобщена декларация/
предходен документ“, 44 „Допълнителна информация, представени документи, сертификати и разрешения“, а при
необходимост и в клетки 33 „Код на стоката“ и 38 „Нетна маса (kg)“.

2.3.

Държава на изпращане/износ
Вписва се името на държавата членка, от която стоките се изпращат или изнасят.

2.4.

Брутна маса (kg)
Вписват се данните, въведени в клетка 35 от ЕАД (вж. приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446).
РАЗДЕЛ 3
Приложение на товарните списъци

1.

Не се допуска към декларацията за транзит да бъдат приложени едновременно товарен списък и един или повече
допълнителни формуляри.
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2.

В случай на използване на товарен списък клетки 15 „Държава на изпращане/износ“, 32 „Номер на позицията“, 33
„Код на стоката“, 35 „Брутна маса (kg)“, 38 „Нетна маса (kg)“, 40 „Обобщена декларация/предходен документ“ и при
необходимост клетка 44 „Допълнителна информация/представени документи, сертификати и разрешения“ от декла
рацията за транзит трябва да бъдат зачертани, а клетка 31 „Опаковки и описание на стоките“ не може да бъде
използвана за вписването на маркировките, номерата, броя и вида на опаковките и описанието на стоките. В клетка
31 „Опаковки и описание на стоките“ от декларацията за транзит се въвеждат сведения за поредния номер и символа
на различните товарни списъци.

3.

Товарният списък трябва да бъде съставен в същия брой екземпляри, както декларацията за транзит, към която се
отнася.

4.

При завеждането на декларацията за транзит товарният списък получава същия регистрационен номер като екзем
плярите на декларацията за транзит, към която се отнася. Този номер се вписва с помощта на печат, съдържащ
наименованието на отправното митническо учреждение, или на ръка. Когато се вписва на ръка, номерът трябва да се
завери с официалния печат на отправното митническо учреждение.
Подписът на длъжностно лице от отправното митническо учреждение не е задължителен.

5.

Когато към една декларация за транзит са приложени няколко товарни списъка, те трябва да имат пореден номер,
определен от титуляря на режима, а броят на товарните списъци се вписва в клетка 4 „Товарни списъци“.

6.

Формулярите на товарните списъци се отпечатват върху хартия, изработена за писане, с относителна маса най-малко
40 g/m2 и достатъчно здрава, за да не позволява лесно разкъсване или намачкване при нормална употреба. Цветът
на хартията може да бъде избран от заинтересованите лица. Формулярите са с размери 210 х 297 mm, с
максимално допустимо отклонение минус 5 mm или плюс 8 mm на дължина.
ГЛАВА V

Уведомление за транзит
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ГЛАВА VI

Сертификат за общо обезпечение
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ГЛАВА VII

Сертификат за освобождаване от обезпечение
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ГЛАВА VIII

Обяснителни бележки относно сертификатите за общо обезпечение и за освобождаване от обезпечение
1.

Данни за вписване на лицевата страна на сертификата
След издаване на сертификата не може да се извършват промени, добавки или изтриване на данните в клетки 1—8
от сертификата за общо обезпечение и в клетки 1—7 от сертификата за освобождаване от обезпечение.

1.1

Код на валутата
Държавите членки вписват в клетка 6 от сертификата за общо обезпечение и в клетка 5 от сертификата за
освобождаване от обезпечение трибуквения код на използваната валута по стандарт ISO 4217.

1.2

Вписвания
Когато титулярят на режима е поел задължението да представя всички свои декларации за транзит пред определено
отправно митническо учреждение, наименованието на това учреждение се вписва с печатни букви в клетка 8 от
сертификата за общо обезпечение или съответно в клетка 7 от сертификата за освобождаване от обезпечение.

1.3

Заверка на сертификатите при удължаване на срока на действие
При удължаване на срока на действие на сертификата митническото учреждение по обезпечението трябва да
попълни клетка 9 от сертификата за общо обезпечение или съответно клетка 8 от сертификата за освобождаване
от обезпечение.

2.

Данни за вписване на гърба на сертификата — лица, упълномощени да подписват декларациите за
транзит

2.1

При издаване на сертификата или по всяко друго време от срока на действие на този сертификат титулярят на
режима трябва да впише на гърба му имената на лицата, които упълномощава да подписват от негово име декла
рациите за транзит. За всяко посочено лице се вписват фамилното и собственото му име и се представя образец от
подписа му, като този запис се приподписва от титуляря на режима. Титулярят на режима има право да зачертае
клетките, които не желае да използва.

2.2

Титулярят на режима може по всяко време да оттегли всяко пълномощно.
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2.3

Всяко лице, чието име е вписано на гърба на такъв сертификат, представен в отправното митническо учреждение, е
упълномощен представител на титуляря на режима.

3.

Технически изисквания

3.1.

Формулярите на сертификатите за общо обезпечение и сертификатите за освобождаване от обезпечение се отпечатват
върху бяла хартия без механични примеси, с относителна маса най-малко 100 g/m2. От двете страни формулярите са
с фон десèн плетеница, което прави видима всяка фалшификация по механичен или химически начин. Цветът на
отпечатване е следният:
— зелен — за сертификатите за общо обезпечение;
— бледосин — за сертификатите за освобождаване от обезпечение.

3.2.

Формулярите са с размери 210 × 148 mm.

3.3.

Държавите членки отговарят за отпечатването на формулярите или за възлагането на отпечатването им. Всеки
сертификат има пореден идентификационен номер.

3.4.

Не се допускат заличавания и промени. Поправките се извършват чрез зачертаване на неверните данни и — при
необходимост — добавяне на необходимите данни. При всяка поправка трябва да се положи подпис на лицето,
което я е извършило, и заверка т митническия орган.

