
 

МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

„Вносни мита“ са митата и таксите с равностоен ефект, както и селскостопанските такси и 

други налози при внос, предвидени съгласно общата селскостопанска политика или съгласно 

специфични режими, приложими за определени стоки, получени при преработката на 

селскостопански продукти. 

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Допускат се без да се облагат с вносни мита: 

- ковчези, съдържащи телата на починали и урни с праха на покойници, както и цветя, 

погребални венци и други предмети за украса, които обичайно ги придружават; 

- цветя, погребални венци и други предмети за украса, внасяни от лица с обичайно място на 

пребиваване в трета държава при тяхното пристигане на митническата територия на 

Европейския съюз по повод на погребение или украсяване на гробове, при условие че тези 

предмети по естеството си и количеството си нямат търговски характер. 

 

 

 

XXXV. КОВЧЕЗИ, ПОГРЕБАЛНИ УРНИ И АРТИКУЛИ ЗА УКРАСА ПРИ 

ПОГРЕБАЛНИ ЦЕРЕМОНИИ 

 

НОРМАТИВНА БАЗА:  
 

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на 

система на Общността за митнически освобождавания - чл. 2 и чл. 113 

 

Закон за данък върху добавената стойност - чл. 58, ал. 14, т. 12 

 

Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение 

на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни 

правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато 

съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран 

регламент (ЕС) 2015/2446 - чл.чл. 14 и 15 

 

Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза - чл. 1, т. 21, 

буква „б“, чл. 135, параграф 1, буква „а“ и чл. 141, параграф 1, букви „а“, „б“ и „в“ 

 

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и 

статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа - Приложение I „Комбинирана 

номенклатура“, Глава 99, тарифен код - 9919 00 00 

 

Закон за митниците - чл. 181б 



 

 

    

3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ 

 

При допускане за свободно обращение на ковчези, съдържащи телата на починали и урни с 

праха на покойници и цветя, погребални венци и други предмети за украса, до датите на 

подобрение на националните системи във връзка с вноса, когато се използват средства, 

различни от средствата за електронна обработка на данни, митническите декларации могат да 

се подават чрез формулярите на Единния административен документ (ЕАД), поместени в 

приложение 9, допълнения Б1-Г1, според конкретния случай, на Делегиран регламент (ЕС) 

2016/341 на Комисията. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Тарифен код, който се попълва в Клетка 33 „Код на стоката“ на ЕАД - 9919 00 00.  

Код, който се попълва в Клетка 37 „Режим“, второ подразделение на ЕАД - С41. 

 

 

4. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  

 

По отношение на ковчези, съдържащи телата на починали и урни с праха на покойници, 

както и цветя, погребални венци и други предмети за украса, всяко от долуизброените 

действия се счита за митническо деклариране: 

- преминаването през зеления коридор, или коридора „нищо за деклариране“, в митническо 

учреждение, в което се използват два коридора; 

- преминаването през митническо учреждение, в което не се използват два коридора; 

- поставянето на стикер „нищо за деклариране“ или диск за митническа декларация на 

предното стъкло на пътнически превозни средства, когато националните разпоредби 

предвиждат такава възможност. 

Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на 

ковчези, съдържащи телата на починали и урни с праха на покойници, както и цветя, 

погребални венци и други предмети за украса чрез подаване на ЕАД, се разрешава от 

началника на митницата, през която се преминава или от оправомощено от него длъжностно 

лице. 

 

5. НАДЗОР 

 

Допуснатите за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита ковчези, 

съдържащи телата на починали и урни с праха на покойници, както и цветя, погребални венци 

и други предмети за украса не са под надзор. 

 


