
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. 

„Домакинско имущество“ са личните вещи, спално бельо, мебелировка и оборудване, 

предназначени за лично ползване от заинтересуваните лица или за посрещане на нуждите на 

домакинството им. 
 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

Внасяното употребявано домакинско имущество от физически лица, които са пребивавали 

временно в трета страна в продължение най-малко на 6 последователни месеца поради 

упражняване на професионална дейност се освобождава от вносни мита.  

В рамките на разрешения безмитен внос, внасяното от физически лица употребявано 

домакинско имущество след приключване на временно пребиваване извън Европейския съюз 

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

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

домакинското имущество се извършва еднократно в срок до 6 месеца след приключване на 

временното пребиваване в третата страна. 

 

 

II. УПОТРЕБЯВАНО ДОМАКИНСКО ИМУЩЕСТВО, ВНАСЯНО ОТ ФИЗИЧЕСКИ 

ЛИЦА, КОИТО СА ПРЕБИВАВАЛИ ВРЕМЕННО В ТРЕТА СТРАНА В 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НАЙ-МАЛКО НА 6 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МЕСЕЦА ПОРАДИ 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

 

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. 131, параграф 2 

 

Закон за данък върху добавената стойност - чл. 58, ал. 14, т. 6 

 

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 

 

Закон за митниците - чл. 181, ал. 2-5; чл. 181б 

 

Заповед № ЗАМ-1128/04.11.2016 г. на основание чл. 66б от Закона за митниците – 

Приложение № 6 „Национални кодове за допълнителния митнически режим (клетка № 37 

„Процедура, второ подразделение“) – код 006 „Стоки, освободени от вносни мита и данък 

върху добавената стойност, но не и от акциз 



 

 

    

ЗАБЕЛЕЖКА:  
 

Допуска се освобождаване от заплащане на вносни мита на домакинското имущество за 

лично и частно ползване, ако то съответства по вид и количество на времетраенето и на 

повода за временното пребиваване в третата страна. 

 

3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ 
 

При допускане за свободно обращение на употребявано домакинско имущество, внасяно от 

физически лица, които са пребивавали временно в трета страна в продължение най-малко на 

6 последователни месеца поради упражняване на професионална дейност, 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 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 - 9940 02 00.  

Код, който се попълва в Клетка 37 „Режим“, второ подразделение на ЕАД - 006. 

 

 

Правото за освобождаване от заплащане на вносни мита на употребявано домакинско 

имущество, внасяно от физически лица, които са пребивавали временно в трета страна в 

продължение най-малко на 6 последователни месеца поради упражняване на професионална 

дейност, се упражнява след представяне на документ, потвърждаващ повода за пребиваването 

в третата страна.   
 

4. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  
 

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

употребявано домакинско имущество, внасяно от физически лица, които са пребивавали 

временно в трета страна в продължение най-малко на 6 последователни месеца поради 

упражняване на професионална дейност, се разрешава от началника на митницата 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. 
 

 5. НАДЗОР  
  

Митническите органи предприемат всички необходими мерки с цел употребяваното 

домакинско имущество, внасяно от физически лица, които са пребивавали временно в трета 

страна в продължение най-малко на 6 последователни месеца поради упражняване на 

професионална дейност, допуснато за свободно обрaщение, да не може да се употребява за 

други цели, без преди това да са платени съответните вносни мита, освен когато промяната в 

употребата е в съответствие с определените условия в Регламент (ЕО) № 1186/2009. 


