
Какво трябва да знам за извеждането на съюзни стоки от Съюза към Обединено 

кралство Великобритания? 

При търговия между Европейския съюз (ЕС) и Обединеното кралство Великобритания 

и Северна Ирландия, от 1 януари 2021 г. до приключване на процедурите за влизане в сила, 

временно се прилага Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския 

съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (СТС), публикувано в Официален 

вестник на ЕС, серия L, бр. 444 от 31.12.2020 г. 

Предвид горното и в съответствие с разпоредбата на чл. 269, параграф 1 от Регламент 

(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс 

на Съюза (МКС), съюзни стоки, предназначени да бъдат изведени от митническата 

територия на Съюза към ОК, се поставят под режим износ. На основание чл. 158 от МКС 

всички стоки, предназначени да бъдат поставени под митнически режим износ се обхващат 

от митническа декларация, подходяща за конкретния режим. 

Митническото законодателство предвижда, че митническата декларация за износ 

може да се направи в устна форма, когато се отнася за стоки с нетърговски характер или за 

стоки с търговски характер, при условие, че стойността им не надвишава 1 000 EUR или 

нетната им маса не надвишава 1 000 kg,  съгласно разпоредбата на чл. 137, параграф 1, букви 

„а“ и „б“ от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за 

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

определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС (ДР) или с всяко друго 

действие в съответствие с чл. 141 от същия регламент. Това деклариране се извършва в 

митническото учреждение на напускане и не изисква митнически формалности, при 

условие, че стоките не са предмет на забрани и ограничения. 

В случай, че стойността на стоките надвишава 1 000 EUR или нетната маса надвишава 

1 000 kg, или същите са предмет на забрани и ограничения, поставянето на стоките под 

митнически режим износ се извършва със стандартна митническа декларация, която 

съгласно чл. 162 от МКС следва да съдържа всички данни, необходими за прилагане на 

разпоредбите, отнасящи се до този митнически режим, включително и съгласно чл. 163 от 

МКС да се придружава от всички необходими документи за прилагане на разпоредбите за 

режим износ. 

Информация относно вноса на стоки в ОК може да бъде намерена на следния адрес: 

https://www.gov.uk/import-goods-into-uk. 
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