
Какво трябва да знам при въвеждане на несъюзни стоки от Обединено кралство 

Великобритания в Съюза? 

По отношение на търговията между Европейския съюз (ЕС) и Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия, от 1 януари 2021 г. до приключване на процедурите 

за влизане в сила, временно се прилага Споразумението за търговия и сътрудничество 

между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (СТС), 

публикувано в Официален вестник на ЕС, серия L, бр. 444 от 31.12.2020 г.  

От 1 януари 2021 г. за целия внос от Обединено кралство (ОК) се прилага 

Митническият кодекс на Съюза (МКС). Вносът от ОК може да се ползва от преференциално 

третиране по СТС, при изпълнение на необходимите условия.  

Отчитайки разпоредбата на чл. GOODS.5 от СТС, следва да се има предвид, че митата 

върху всички стоки с произход от другата страна се забраняват, освен ако е предвидено 

друго в споразумението. 

В тази връзка стоките с произход могат да ползват преференциално тарифно третиране 

при внос в съответната друга страна по споразумението при условие, че са изпълнени всички 

необходими за това условия и, че стоките отговарят на изискванията на правилата за 

произход, включени в Глава 2 „Правила за произход“ от Дял I „Търговия със стоки“ от СТС. 

Следва да се има предвид, че СТС не съдържа никакви дерогации или преходни мерки, 

които да освободят от изискванията за документи, доказващи произхода на стоките при 

преференциалното тарифно третиране.  

Съгласно чл. ORIG. 18 от СТС преференциално тарифно третиране се основава на: 

(a) изготвено от износителя изявление за произход, с което се потвърждава, че 

продуктът е с произход; или 

(б) информираността на вносителя, че продуктът е с произход. 

Изявлението за произход се изготвя, като се използва една от езиковите версии на 

текста в приложение ORIG-4 от СТС, върху фактура или друг документ, съдържащ 

достатъчно подробно описание на продукта с произход, за да може този продукт да бъде 

идентифициран. Изявлението за произход съдържа GB EORI номера на износителя в ОК, 

който се състои от 14 символа. Износителят отговаря за предоставянето на достатъчно 

подробно описание, за да може продуктът с произход да бъде идентифициран.  

В случай, че искането за преференциално тарифно третиране се основава на 

информираността на вносителя за произхода на продукта, вносителят трябва да бъде 

сигурен, че разполага с необходимите документи и информация, доказващи произхода на 

продукта.   

Когато липсва доказателство за произход, митническите органи отказват предоставяне 

на преференциално тарифно третиране и при допускане за свободно обращение и 

освобождаване за  потребление на стоките се заплащат митата. 

Поставянето на стоките под митнически режим допускане за свободно обращение и 

освобождаване за потребление със стандартна митническа декларация, се извършва 

посредством използването на средства за електронна обработка на данни в съответствие с 

разпоредбите на чл. 66 от Закона за митниците, за което е необходимо да имате EORI номер, 

електронен подпис и регистрация за подаване на данни по електронен път. Пълно описание 

на стъпките за регистрация за подаване на данните по електронен път има на електронната 

страница на Агенция „Митници“, раздел „Електронни митници“.  



В случай, че икономическите оператори разполагат с информация (включително от 

данни, съдържащи се в придружаващите документи), че стоките, които се допускат за 

свободно обращение са били към 31.12.2020 г. на временно складиране или под специален 

режим в Обединеното кралство, те следва да посочват код Y067 в Е.Д. 2/3 „Представени 

документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни“ на митническата декларация 

за допускане за свободно обращение. 

В съответствие с чл. 163, параграф 1 от МКС митническата декларация се придружава 

от всички документи, изисквани за прилагане на разпоредбите, отнасящи се до митнически 

режим допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление, включително 

фактура за количеството стока, предвидена за допускане за свободно обращение и 

освобождаване за потребление, както и транспортни документи за превоза на стоките от ОК 

до Съюза.  

Съгласно разпоредбите на чл. 195, параграф 1 от МКС и чл. 61 от Закона за данък 

върху добавената стойност (ЗДДС), митническите органи вдигат стоките за режима под 

който са поставени след заплащане или обезпечаване на митническото задължение и 

начисления данък върху добавената стойност.  

По отношение на данъка върху добавената стойност следва да се има предвид, че внос 

на стоки по смисъла на чл. 16 от ЗДДС е въвеждането на несъюзни стоки на територията на 

страната. Начисляването на данъка при внос се извършва от митническите органи, като 

размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение, 

съгласно чл. 56 от ЗДДС. 

Горепосочените разпоредби се прилагат независимо дали стоките са закупени за лична 

употреба или с търговска цел. 
 


