МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ
III. ИМУЩЕСТВО, ВНАСЯНО ВЪВ ВРЪЗКА С ВСТЪПВАНЕ В БРАК

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.чл. 12-16
Закон за данък върху добавената стойност - чл. 58, ал. 14, т. 5
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
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
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.
„Алкохолни продукти“ са продукти (бира, вино, аперитиви на винена или на алкохолна
основа, бренди, ликьори или други спиртни напитки и др.), попадащи в позиции с номера
2203-2208 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Допускат се без да се облагат с вносни мита зестрата и домакинското имущество
(домакински принадлежности), включително и нови, принадлежащи на лице, което
премества обичайното си място на пребиваване от трета държава в Република България (част
от митническата територия на Европейския съюз) във връзка с встъпване в брак.
Подаръците, каквито обикновено се поднасят по повод встъпване в брак, които се получават
от лице, отговарящо на горепосочените условия, от лица, чието обичайно място на
пребиваване е в трета държава, също се допускат без облагане с вносни мита.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Стойността на всеки подарък, допуснат безмитно, не може да надхвърля 1 000 EUR.

В рамките на разрешения безмитен внос, внасяното имущество във връзка с встъпване в
брак се освобождава и от данък върху добавената стойност (ДДС).
Освобождаването, се предоставя единствено на лица:
- които са имали обичайно място на пребиваване извън митническата територия на
Европейския съюз най-малко 12 последователни месеца. Въпреки това дерогации се
допускат, когато намерението на заинтересуваното лице действително е било да пребивава
най-малко 12 последователни месеца извън митническата територия на Европейския съюз;
- представят доказателство за встъпване в брак.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Не се предоставя освобождаване за:
- алкохолни продукти;
- тютюн или тютюневи изделия.
Освен при изключителни обстоятелства, освобождаване се предоставя само за стоки,
декларирани за свободно обращение:
- не по-рано от два месеца преди датата, определена за встъпване в брак (в този случай
освобождаването се допуска при предоставяне на обезпечение, чиято форма и размер се
определят от митническите органи), и
- не по-късно от четири месеца след датата на встъпване в брак.
Зестрата, домакинското имущество и подаръците, каквито обикновено се поднасят по повод
встъпване в брак, могат да се допуснат за свободно обращение на няколко отделни пратки в
рамките на горепосочените срокове.
3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ
При допускане за свободно обращение на имущество, внасяно във връзка с встъпване в брак,
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 - 9919 00 00.
Кодове, които се попълват в Клетка 37 „Режим“, второ подразделение на ЕАД:
С02 - Зестра и домакински принадлежности, внасяни във връзка с встъпване в брак;
С03 - Подаръци, каквито обикновено се поднасят по повод встъпване в брак.

Примерни документи за доказване на 12 последователни месеца обичайно място на
пребиваване извън митническата територия на Европейския съюз: личен паспорт на лицето,
от който да личи периодът на пребиваването му в третата за Европейския съюз държава;
имиграционна карта; изселнически паспорт (пасаван); документ за заличаване на лицето от
регистрите на българското консулство в третата държава за Европейския съюз,
удостоверяващ датата на регистриране в това консулство; документ, издаден от
полицейските или общинските власти на съответната трета държава, удостоверяващ периода
на престоя на лицето там и потвърждаващ, че лицето е напуснало окончателно тази държава;

договор за работа в трета за Европейския съюз държава, от който да е виден периодът на
престоя на лицето там и други.
Примерни документи за доказване встъпване в брак: свидетелство, удостоверение,
сертификат, договор и други.
4. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на
имущество, внасяно във връзка с встъпване в брак 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
До изтичане на 12 месеца от датата, на която е приета декларацията за свободно обращение,
стоките допуснати безмитно не могат да бъдат давани на заем, да се залагат като
обезпечение, отдават под наем или прехвърлят възмездно или безвъзмездно, без
митническите органи да бъдат предварително уведомени за това.
Заемане, залагане като обезпечение, отдаване под наем или прехвърляне, извършено преди
изтичане на 12 месеца от датата, на която е приета декларацията за свободно обращение,
води до възникването на задължение за заплащане на съответните вносни мита върху
въпросните стоки съгласно ставката, прилагана към датата на заемането, залагането като
обезпечение, отдаването под наем или прехвърлянето, в зависимост от вида на стоките и въз
основа на митническата им стойност, установена или призната към тази дата от
митническите органи.

