МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ
XII. МАТЕРИАЛИ С ОБРАЗОВАТЕЛЕН, НАУЧЕН ИЛИ КУЛТУРЕН ХАРАКТЕР;
НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ

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. 42 - 52
Закон за данък върху добавената стойност - чл. 58, ал. 14, т. 18 и т. 19
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година
относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 42 до 52, 57 и 58 от Регламент
(ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически
освобождавания – чл.чл. 2 – 12
Постановление № 75 на МС от 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61,
67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване
на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)
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. 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.
„Научен инструмент или апарат“ е отделен инструмент или апарат, който по обективните
си технически характеристики и възможности за получаване на резултати е предназначен
главно или изключително за извършване на научни дейности.
„Обективни технически характеристики“ на един научен инструмент или апарат са тези
характеристики, които са резултат от конструкцията на дадения инструмент или апарат или
от доработки на един стандартен инструмент или апарат, които правят възможно да се
получат функционални качества от по-високо ниво над тези, изисквани нормално при
промишлено или търговско използване. Там, където е невъзможно да се установи на
основата на неговите обективни технически характеристики дали един инструмент или
апарат следва да се счита за научен инструмент или апарат, е необходимо да се вземе
предвид приложението на инструмента или апарата, за които се иска безмитен внос. Ако при
този преглед се установи, че инструментът или апаратът се използват за научни цели, те ще
се смятат, че са с научен характер.

„Внасяни за нетърговски цели“ се счита че се прилага за научни инструменти или апарати,
предназначени за използване за нестопански научни изследвания или образователни цели.
„Специфични принадлежности“ означава тези артикули, които са проектирани конкретно
за употреба с определен научен инструмент или апарат за подобряване на качествата и
възможностите му.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
I. Материали с образователен, научен и културен характер, изброени в приложение I.А се
допускат без да се облагат с вносни мита, независимо от получателя им или от целите, за
които са предназначени.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
А. Книги, публикации и документи
Код по КН
3705

Описание
Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, различни от кинематографските
филми:

–Микрофилми на книги, албуми или книги с картинки и книжки за рисуване или
оцветяване, за деца, учебни тетрадки (работни тетрадки), сборници с
кръстословици, вестници, периодични издания и печатни документи или доклади с
нетърговски характер, и с отделни илюстрации, печатни страници и
репродукционни копия, предназначени за издаване на книги
ex 3705 10 00 – Репродукционни филми, предназначени за производство на книги
ex 3705 90 10

ex 3705 90 90
4903 00 00
4905

ex 4905 99 00

ex 4906 00 00
4911
4911 10
ex 4911 10 90

4911 99 00

Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцветяване, предназначени за деца
Картографски изделия от всякакъв вид, включително напечатаните стенни карти,
топографски планове и глобуси:

–Други:
– – Други:
–Географски карти, морски карти и диаграми за области на науката като геология,
зоология, ботаника, минералогия, палеонтология, археология, етнология,
метеорология, климатология и геофизика
Архитектурни, индустриални или инженерни планове и проекти и репродукции от тях
Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии:

– Печатни рекламни материали, търговски каталози и подобни:
– – Други:
–Каталози на книги и други публикации, които като книги или публикации се
предлагат за продажба от издателство или търговец на книги установен извън
територията на Европейските общности
–Каталози на филми, записи или други аудио- или видеоматериали с образователен,
научен и културен характер
–Плакати с туристическа реклама и туристически публикации, брошури,
пътеводители, разписания, проспекти и други подобни печатни материали,
илюстровани или не, включително тези които публикувани частно, които
приканват към пътувания извън територията на Европейските общности,
включително и микрорепродукции на такива артикули
–Библиографски информационни материали, предназначени за безплатно
разпространение (1)
– Други:
– – Други:
–Отделни илюстрации, печатни страници и репродукционни копия, предназначени

за производство на книги, включително техните микрорепродукции (1)
–Микрорепродукции на книги, албуми, книжки за рисуване или оцветяване, за деца,
учебни тетрадки (работни тетрадки), сборници с кръстословици, вестници и
списания (периодични издания), документи или доклади с нетърговски характер (1)
–Публикации, предназначени да насърчат обучение извън територията на
Европейските общности, включително техните микрорепродукции (1)
–Метеорологични и геофизични диаграми
9023 00

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение
или изложби), които не могат да служат за други цели:

ex 9023 00 80

–Други:
–Релефни карти за различните области на науката, като геология, зоология,
ботаника, минералогия, палеонтология, археология, етнология, метеорология,
климатология и геофизика

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. (1) Освобождаването не се прилага за артикулите, в които рекламата превишава 25 % от
площта им. За публикации и плакати с туристическа реклама този процент се отнася само за
търговската реклама.
2. При допускане за свободно обращение с освобождаване от вносни мита в Република
България на материали с образователен, научен и културен характер, изброени в приложение
I.А, не е предвидено освобождаване от данък върху добавената стойност (ДДС).
II. Материали с образователен, научен и културен характер, изброени в приложение I.Б се
допускат без да се облагат с вносни мита, независимо от получателя им или от целите, за
които са предназначени.
Освободен от ДДС е вносът на стоки в рамките на разрешения безмитен внос, когато се
внасят видео- и аудиоматериали от образователен, научен или културен характер, които се
предоставят от Организацията на обединените нации или от някоя от нейните
специализирани агенции, независимо от тяхното предназначение.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Б. Визуални и аудиоматериали с образователен, научен и културен характер,
произведени от Организацията на обединените нации или някои от нейните
специализирани институции
Код по КН

Описание на стоката

Фотографски плаки, ленти, хартия, картон и
текстил, експонирани, но непроявени:
ex 3704 00 10 – Плаки и ленти:
–Кинематогрофски
позитиви
с
образователен, научен или културен
характер
ex 3705
Фотографски плаки и ленти, експонирани и
проявени, различни от кинематографските
филми:
–с образователен, научен или културен
характер
3704 00

Учреждения или организации
бенефициери

3706

3706 10
ex 3706 10 99

3706 90

ex 3706 90 51
ex 3706 90 91
ex 3706 90 99

4911
ех49119900

ex 8523

Кинематографски, експонирани и проявени
неми или с зарегистриран звук или само със
зарегистриран звук:
– С широчина 35 mm или повече:
– – Други:
– – – Други позитиви:
–Кинохроника (със или без звук), отразяваща
събития от текущите новини, актуални по
времето на вноса, и внесени до лимита от
две копия за всеки обект с цел копиране
–Архивен филмов материал (със или без
звук), предназначен за използване във
връзка с филми от кинохрониката
–Развлекателни филми, предназначени за
деца и млади хора
–Други филми с образователен, научен и
културен характер
–Други:
– – Други:
– – – Други позитиви:
–Архивен филмов материал (със или без
звук), предназначен за използване във
филми от кинохрониката
–Кинохроники (със или без звук), отразяващи
новини от текущите събития, актуални по
времето на вноса и внесени до лимит от две
копия за всеки обект с цел копиране
–Развлекателни филми, предназначени за
деца и млади хора
–Други филми с образователен, научен и
културен характер
Други печатни произведения, включително
картини, гравюри и фотографии:
–Други:
– – Други:
–Микрокарти или други носители на
информация с образователен, научен и
културен
характер,
използвани
за
информация и документация чрез компютър
–Стенни табла, предназначени изключително
само за провеждане на демонстрации и
обучение:
Дискове, ленти, носители за запаметяване на
данни чрез полупроводникови елементи,
„smart карти“ и други носители за записване
или за аналогични записвания, със или без
запис, включително галваничните матрици и
форми за производство на дискове, с
изключение на продуктите от глава 37
–С образователен, научен и културен
характер

ex 9023 00

Разни

Инструменти, апарати и модели,
предназначени за демонстриране (например
при обучение или изложби), които не могат
да служат за други цели.:
–Скици, модели и стенни табла с
образователен, научен или културен
характер, предназначени за използване
изключително за демонстриране и обучение
–Умалени модели или картинни изображения
на абстрактни понятия, като молекулярни
структури или математически формули
Холограми за лазерни проектори
Мултимедийни принадлежности
Материали за програмни инструкции,
включително принадлежности със
съответните печатни материали

III. Материалите с образователен, научен или културен характер, изброени в приложение II,
се допускат без да се облагат с вносни мита, при условие че са предназначени за използване
от:
- публични организации и институции с образователен, научен или културен характер; или
- организации или институции, които попадат в категориите, посочени срещу всеки артикул
в колона 3 от приложение II, при условие че са били одобрени от министъра на
образованието и науката или министъра на културата (в зависимост от случая) да бъдат
допуснати безмитно.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
А. Визуални и аудиоматериали с образователен, научен или културен характер
Код по КН

Описание на стоката

Учреждения или организации
бенефициери
3704 00
Фотографски плаки, ленти, хартия, картон и Всички организации (вкл.
текстил, експонирани, но непроявени:
радиопредавателни и телевизионни
организации), институции или
организации, одобрени от министъра
на образованието и науката или от
министъра на културата (в
зависимост от случая) за целите на
безмитно допускане на тези стоки
ex 3704 00 10 – Плаки и ленти:
–Кинематогрофски
позитиви
с
образователен, научен или културен
характер
ex 3705
Фотографски плаки и ленти, експонирани и
проявени, различни от кинематографските
филми:
–с образователен, научен или културен
характер
3706
Кинематографски, експонирани и проявени
неми или с зарегистриран звук или само със

3706 10
ex 3706 10 99

3706 90

ex 3706 90 51
ex 3706 90 91
ex 3706 90 99

4911
ех49119900

ex 8523

ex 9023 00

зарегистриран звук:
– С широчина 35 mm или повече:
– – Други:
– – – Други позитиви:
–Кинохроника (със или без звук), отразяваща
събития от текущите новини, актуални по
времето на вноса, и внесени до лимита от
две копия за всеки обект с цел копиране
–Архивен филмов материал (със или без
звук), предназначен за използване във
връзка с филми от кинохрониката
–Развлекателни филми, предназначени за
деца и млади хора
–Други филми с образователен, научен и
културен характер
–Други:
– – Други:
– – – Други позитиви:
–Архивен филмов материал (със или без
звук), предназначен за използване във
филми от кинохрониката
–Кинохроники (със или без звук), отразяващи
новини от текущите събития, актуални по
времето на вноса и внесени до лимит от две
копия за всеки обект с цел копиране
–Развлекателни филми, предназначени за
деца и млади хора
–Други филми с образователен, научен и
културен характер
Други печатни произведения, включително
картини, гравюри и фотографии:
–Други:
– – Други:
–Микрокарти или други носители на
информация с образователен, научен и
културен
характер,
използвани
за
информация и документация чрез компютър
–Стенни табла, предназначени изключително
само за провеждане на демонстрации и
обучение:
Дискове, ленти, носители за запаметяване на
данни чрез полупроводникови елементи,
„smart карти“ и други носители за записване
или за аналогични записвания, със или без
запис, включително галваничните матрици и
форми за производство на дискове, с
изключение на продуктите от глава 37
–С образователен, научен и културен
характер
Инструменти, апарати и модели,
предназначени за демонстриране (например

Разни

при обучение или изложби), които не могат
да служат за други цели.:
–Скици, модели и стенни табла с
образователен, научен или културен
характер, предназначени за използване
изключително за демонстриране и обучение
–Умалени модели или картинни изображения
на абстрактни понятия, като молекулярни
структури или математически формули
Холограми за лазерни проектори
Мултимедийни принадлежности
Материали за програмни инструкции,
включително принадлежности със
съответните печатни материали

Б. Колекционерски образци и произведения на изкуството с образователен, научен и
културен характер
Код по КН
Разни

Описание

Учреждения или организации
бенефициери
Колекционерски образци и
Галерии, музеи и други институции, одобрени
произведения на изкуството, които от компетентните органи на държавите членки
не са предназначени за продажба
за целите на безмитно допускане на тези стоки

Освободен от ДДС е вносът на стоки в рамките на разрешения безмитен внос, когато се
внасят предмети от колекции и произведения на изкуството от образователен, научен или
културен характер, които не са предназначени за продажба и се внасят от музеи, галерии или
други институции.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Освобождаването от заплащане на ДДС за внасяни предмети от колекции и произведения на
изкуството от образователен, научен или културен характер се прилага само, когато стоките
са внасят безвъзмездно или ако се внасят възмездно, не се доставят от данъчно задължено
лице.
IV. Допускат се безмитно научни инструменти и апарати, които не са включени в
приложение II, когато те се внасят изключително с нетърговски цели.
Освобождаването се ограничава до научни инструменти и апарати, които са предназначени
за:
- публични институции, чийто основен предмет на дейност е в областта на образованието
или научните изследвания, и техните структурни звена, чийто основен предмет на дейност е
в областта на образованието или научните изследвания; или
- частни институции, чийто основен предмет на дейност е в областта на образованието или
научните изследвания и които имат разрешение от министъра на образованието и науката
или от министъра на културата (в зависимост от случая) да получават безмитно такива
артикули.
Освобождаване се прилага също и за:
а) резервни части, съставни части или специфични принадлежности, предназначени за
научни инструменти или апарати, при положение че такива резервни части, съставни части
или принадлежности се внасят едновременно с тези инструменти или апарати, или, където те

се внасят впоследствие, могат да бъдат идентифицирани като предназначени за инструменти
или апарати:
- които по-рано са били допуснати безмитно, при условие че тези инструменти и апарати са
все още с научен характер по времето, когато се иска освобождаване за специфичните
резервни части, съставни части или принадлежности; или
- които могат да бъдат освободени по времето, когато такова освобождаване се иска за
специфичните резервни части, съставни части или принадлежности;
б) технически съоръжения, които се използват за поддръжка, контрол, калибриране или
поправка на научни инструменти и апарати, при условие че тези технически съоръжения са
внесени по едно и също време с такива инструменти или апарати, или когато се внасят
впоследствие, при условие че е възможно да се установи, че са предназначени за
инструменти или апарати:
- които по-рано са били допускани безмитно, при условие че тези инструменти и апарати са
все още с научен характер по времето, когато се иска освобождаване за техническите
съоръжения, или
- които биха могли да бъдат освободени по времето, когато такова освобождаване е
поискано за техническите съоръжения.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. При допускане за свободно обращение с освобождаване от вносни мита в Република
България на научни инструменти и апарати не е предвидено освобождаване от ДДС.
2. Ако е необходимо, определени инструменти и апарати могат да бъдат изключени от
освобождаване, когато се установи, че допускането безмитно на такива инструменти или
апарати вреди на интересите на производството на Европейския съюз в съответния
производствен сектор.

3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ
При допускане за свободно обращение на артикулите, посочени в приложение I и
приложение II, както и на научни инструменти и апарати, 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:
Кодове, които се попълват в Клетка 37 „Режим“, второ подразделение на ЕАД:
С11 - Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и
апарати съгласно приложение I;
С12 - Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и
апарати съгласно приложение II;
С13 - Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и
апарати, внасяни изключително с нетърговски цели (в това число резервни части, съставни
части, принадлежности и инструменти).

Одобрението на частните организации и институции с образователен, научен или културен
характер да получават безмитно такива стоки се извършва със заповед на министъра на
образованието и науката или на министъра на културата (в зависимост от случая) по
писмено искане за даване на одобрение от ръководителя на организацията или институцията
или от упълномощено от него длъжностно лице.
Писменото искане следва да съдържа най-малко данни относно наименованието,
седалището, данъчния номер и единния идентификационен код (ЕИК) на организацията или
институцията и се придружава от:
- пълно и подробно описание на характера и обема на дейността на организацията или
институцията в съответната област, включително с посочване на конкретни постигнати
резултати и поставени цели;
- декларация от ръководителя на организацията или институцията или от упълномощено от
него длъжностно лице за липса на митнически или данъчни задължения;
- доказателства, че счетоводните системи на организацията или институцията, дават
възможност за точно и пълно отразяване на операциите, извършвани с внесените стоки;
- документи, от които е видно, че организацията или институцията отговаря на
изискванията;
- описание на вида на стоките, които организацията или институцията има намерение да
внася без заплащане на вносни мита, и тяхното предназначение;
- други документи, които министърът на образованието и науката или министърът на
културата счита за необходими, за да се определи в зависимост от спецификата на областта,
за която ще се използват стоките, дали са изпълнени изискванията за даване на одобрение.
Заповедта, с която се дава или отказва одобрение, се издава в срок един месец от датата на
постъпване на искането в администрацията на Министерство на образованието и науката
или Министерство на културата.
Заповедта, с която се отказва одобрение, трябва да съдържа конкретните основания за отказ.
Заповедта, с която се отказва одобрение, се съобщава на ръководителя на организацията или
институцията, подал заявлението, в срок 14 дни от датата на нейното издаване.
Заповедта, с която се дава одобрение, съдържа:
- основание за издаването съгласно Регламент (ЕО) № 1186/2009;
- наименованието, седалището, данъчния номер и единния идентификационен код (ЕИК) на
организацията или институцията;
- описание на вида на стоките, които ще се допускат за свободно обращение без заплащане
на мита, и тяхното предназначение;
- регистрационен номер, дата на издаване и срок на валидност;
- подпис и печат на министъра на образованието и науката или министъра на културата.
Заповедта, с която се дава одобрение, се завежда в специален регистър.
Министерство на образованието и науката или Министерство на културата (в зависимост от
случая) изпраща по електронен път и на хартиен носител заверено копие от всяка заповед в
Централното митническо управление на Агенция „Митници“ в срок 15 дни от издаването
им.
Централното митническо управление на Агенция „Митници“ поддържа публичен регистър
на всички организации или институции, получили одобрение от министъра на образованието
и науката или министъра на културата, който се публикува на интернет страницата на
агенцията.
Министърът на образованието и науката или министърът на културата може по собствена
инициатива, както и въз основа на предоставената от митническите органи информация или
по информация, предоставена от други органи и лица, с мотивирана заповед да отнеме
даденото одобрение за освобождаване от заплащане на вносни мита, когато установи, че
организацията или институцията не отговарят на условията за одобрение.

4. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на
артикулите, посочени в приложение I и приложение II, както и на научни инструменти и
апарати, се разрешава от началника на митницата или от оправомощено от него длъжностно
лице, в чийто район е установено постоянното седалище на лицето, което има право на
освобождаване от заплащане на вносни мита.
I. За целите на митническото оформяне и освобождаването от вносни мита на артикулите,
посочени в приложение II, се подава заявление до началника на съответната митница.
Това заявление се придружава задължително от цялата информация, която митническите
органи считат за необходима, за да определят дали са изпълнени условията за
освобождаване от вносни мита.
II. За целите на митническото оформяне и освобождаването от вносни мита на научни
инструменти и апарати се подава също заявление до началника на съответната митница,
което съдържа:
- точното търговско описание на инструмента или апарата, използвано от производителя,
неговото предполагаемо класиране в Комбинираната номенклатура и обективните
технически характеристики, на основата на които инструментът или апаратът се приемат за
научни;
- името или търговското наименование и адрес на производителя и, ако е налично, името на
доставчика;
- страната на произход на инструмента или апарата;
- мястото, където ще се използват инструмента или апарата;
- точната употреба, за която са предназначени инструментът или апаратът;
- цената на инструмента или апарата или тяхната стойност за митнически цели;
- количеството на въпросните инструменти или апарати.
Заявлението се подава от ръководителя на организацията или институцията, получила
одобрение от министъра на образованието и науката или от министъра на културата, или от
упълномощено от тях длъжностно лице.
Заедно със заявлението се представят документни доказателства, съдържащи цялата
информация за характеристиките и техническите спецификации на инструмента или апарата.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководителите на организацията или институцията, или упълномощените им
представители, подават заявление до началника на съответната митница и в случаите на
допускане за свободно обращение без заплащане на вносни мита на резервните части,
съставните части, специфичните принадлежности и техническите съоръжения, които се
използват за поддръжката, контрола, калибровката или поправката на научните инструменти
или апарати, освободени от вносни мита.

5. НАДЗОР
Допуснатите за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита
артикули, посочени в приложение II, както и научните инструменти и апарати, както и
резервните части, съставните части или специфични принадлежности и технически
съоръжения за тях са под надзор и не могат да бъдат заемани, отдавани под наем или
прехвърляни, възмездно или безвъзмездно, без предварително уведомяване на митническите
органи.
В случай че даден инструмент или апарат бъде даден на заем, отдаден под наем или
прехвърлен на институция или организация, които имат правото да се ползват от същото

освобождаване, освобождаването следва да продължи да бъде предоставяно, при условие че
организацията или институцията използват инструмента или апарата за цели, които дават
право на такова освобождаване.
В други случаи даването на заем, отдаването под наем или прехвърлянето подлежат на
предварително заплащане на вносните мита при ставката, приложима към датата на заемане,
отдаване под наем или прехвърляне, в зависимост от вида на стоките и митническата им
стойност, установена или призната към тази дата от митническите органи.
В случай че институциите или организациите престанат да отговарят на условията за
освобождаване или възнамеряват да използват инструментите и апаратите, допуснати
безмитно за цели, различни от предвидените, те уведомяват за това митническите органи и
министърът на образованието и науката или министърът на културата.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. За инструменти и апарати, които остават във владение на институция или организация,
престанали да отговарят на условията за освобождаване, се дължат съответните вносни мита
съгласно ставката прилагана към датата, на която тези институции или организации са
престанали да отговарят на условията, в зависимост от вида на стоките и въз основа на
митническата им стойност, установена или призната към тази дата от митническите органи.
2. За инструментите и апаратите, използвани от институциите или организациите, имащи
право на освобождаване за цели, различни от предвидените, се дължат съответните вносни
мита при ставката, прилагана към датата на която те започват да се употребяват за други
цели, в зависимост от вида на артикулите и въз основа на митническата им стойност,
установена или призната към тази дата от митническите органи.

Митническият надзор се извършва от митническото учреждение, в района на което ще бъдат
използвани стоките.
Когато стоките са допуснати за свободно обращение от митническо учреждение, различно от
митническото учреждение, в района на което ще бъдат използвани стоките, първото
митническо учреждение в 7-дневен срок от датата на митническото оформяне изпраща
копия от всички документи, представени при оформянето, на митническото учреждение, в
района на което ще бъдат използвани стоките.
Митническите органи уведомяват министъра на образованието и науката или министъра на
културата, като изпращат събраната от тях информация и документация в случаите, когато
констатират:
- несъответствие между документите и действителните обстоятелства;
- отклонение от митнически надзор на артикулите, посочени в приложение II, както и на
научни инструменти и апарати, внесени с освобождаване от вносни мита;
- използване на стоките за цели, различни от тези, за които е допуснато освобождаването;
- че съответната организация или институция е престанала да отговарят на изискванията за
внасяне на артикулите, посочени в приложение II, както и на научните инструменти и
апарати без заплащане на вносни мита.

