
Допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически 

лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от Великобритания в 

България 

 

Редът и условията за допускане за свободно обращение с освобождаване от вносни 

мита на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното 

си място на пребиваване от трета държава в Европейския съюз (ЕС) са определени в чл. 3 

до чл. 11 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за 

установяване на система на Общността за митнически освобождавания.  

При преместване на обичайното място на пребиваване от Великобритания в Република 

България, за целите на освобождаване от вносни мита, при допускането за свободно 

обращение на личното имущество на физически лица, е необходимо:  

1. Лицата да са имали обичайно място на пребиваване във Великобритания най-малко 

12 последователни месеца. Като доказателство за изпълнение на това условие могат да 

послужат някои от следните документи: личен паспорт, от който да личи периодът на 

пребиваването на физическото лице във Великобритания; документ, издаден от 

полицейските или общинските власти, удостоверяващ периода на престоя на физическото 

лице там и потвърждаващ, че то е напуснало окончателно Великобритания; договор за 

работа във Великобритания, от който да е виден периодът на престоя там и други. 

2. Лицата да преместват обичайното си място на пребиваване в Република България. 

За удостоверяване на това условие могат да послужат някои от следните документи: 

удостоверение за продължително пребиваване в Република България, издадено от 

съответните звена „Миграция“ по местопребиваване; работна виза, издадена от 

Министерство на труда и социалната политика на Република България; договор за работа в 

Република България или документ, издаден от български или чуждестранни юридически 

лица, удостоверяващ, че лицето ще работи в Република България и от който да е видно какъв 

период от време ще пребивава в страната; съдебно решение за регистрация на юридическо 

лице, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел 

на Агенцията по вписванията; договор за работа във Великобритания, придружен от 

документ, издаден от съответната организация или дружество, потвърждаващ 

приключването на този договор или от саморъчно подписана декларация от физическото 

лице, с която потвърждава окончателното приключване на този договор и декларира, че 

премества обичайното си място на пребиваване в Република България; договор за покупко-

продажба на недвижим имот в Република България; декларация, подписана от физическото 

лице, с която потвърждава, че премества обичайното си място на пребиваване в Република 

България и други. 

3. Личното имущество на физическото лице да се намира в негово владение и да е 

използвано от него в предишното му обичайно място на пребиваване. Моторните превозни 

средства трябва да са били използвани ефективно от лицето във Великобритания най-малко 

шест месеца преди датата, на която лицето преустановява своето обичайно място на 

пребиваване във Великобритания, като този факт може да бъде доказан с някои от следните 

документи: регистрационен талон, договор за покупко-продажба, фактура или 

удостоверение, издадено от съответните компетентни чуждестранни власти в уверение на 

това, че внасяното моторно превозно средство е било регистрирано на името на физическото 

лице.  



4. Личното имущество да е предназначено за използване за същите цели на новото 

обичайно място на пребиваване в Република България и от вида или количеството му да не 

възникват никакви съмнения, че има търговски характер.  

Освобождаване от заплащане на вносни мита се допуска за всякакви употребявани 

предмети, съставляващи напълно или частично нормалното обзавеждане в рамките на 

конкретното семейно състояние и дейност на заинтересуваното лице във Великобритания, 

като не се предоставя освобождаване за алкохолни продукти, тютюн или тютюневи изделия, 

търговски превозни средства, както и предмети, предназначени за упражняване на занаят 

или професия, различни от ръчно преносимите инструменти за упражняването на занаят или 

свободна професия. 

Условията за освобождаване от вносни мита на личното имущество, принадлежащо на 

физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от Великобритания 

в Република България, следва да са налице при кумулативност и липсата на което и да е от 

тях е предпоставка личното имущество да не се освободи от вносни мита.  

Съгласно чл. 58, ал. 14, т. 4 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в 

рамките на разрешения безмитен внос, внасяното от физически лица лично имущество при 

преместване на обичайното им място на пребиваване от трета държава в Република 

България се освобождава и от данък върху добавената стойност (ДДС). 

За декларирането за режим допускане за свободно обращение и освобождаване за 

потребление с освобождаване от вносни мита и ДДС на личното имущество се подава 

заявление за получаване на разрешение от директора на териториалната дирекция или от 

оправомощено от него длъжностно лице, в чийто район е установено постоянното 

местопребиваване на лицето, което има право на освобождаване от заплащане на вносни 

мита. 

С изключение на особени случаи, освобождаването от заплащане на вносни мита и 

ДДС се предоставя единствено за лично имущество, декларирано за свободно обращение в 

рамките на 12 месеца от датата на установяване от заинтересуваното лице на обичайното му 

място на пребиваване в Република България, като личното имущество може да бъде 

допуснато на няколко отделни пратки в рамките на 12-месечния срок. 

До изтичане на 12 месеца от датата, на която е приета декларацията за свободно 

обращение, допуснатото без заплащане на вносни мита и ДДС лично имущество е под 

митнически надзор. В рамките на този срок, личното имущество не може да бъде давано на 

заем, да се залага като обезпечение, отдава под наем или прехвърля възмездно или 

безвъзмездно, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това. 

Всички придружаващи стоките документи трябва да бъдат на името на лицето, което 

премества обичайното си място на пребиваване.  

В случай, че горепосочените разпоредби не са приложими, личното имущество може 

да бъде допуснато за свободно обращение и освобождаване за потребление със заплащане 

на дължимите държавни вземания (вносни мита и ДДС). 

 
 


