МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ
IV. ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ПО НАСЛЕДСТВО

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. 17-20
Закон за данък върху добавената стойност - чл. 58, ал. 14, т. 3
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.
„Лично имущество“ са вещите, съставляващи наследството на починалия, като поспециално за „лично имущество“ се считат:
- домакинско имущество;
- велосипеди и мотоциклети, частни моторни превозни средства и ремаркета към тях,
каравани за къмпинг, плавателни съдове за развлечение и частни самолети;
- провизии за домакинството в рамките на обичайните за едно семейство запаси;
- домашни любимци и ездитни животни;
- преносимите инструменти, необходимите за упражняването на занаят или свободна
професия от починалото лице.
„Домакинско имущество“ са личните вещи, спално бельо, мебелировка и оборудване,
предназначени за лично ползване от починалото лице или за посрещане на нуждите на
домакинството му.
„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.
ЗАБЕЛЕЖКА:
За „лично имущество“ не се приемат такива вещи, които поради своето естество или
количество могат да имат търговски характер.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Лично имущество, придобито по наследство от физическо лице с обичайно място на
пребиваване в Република България (част от митническата територия на Европейския съюз),
се допуска без да се облага с вносни мита.
Лично имущество, придобито по наследство от юридически лица с нестопанска цел, които
са установени в Република България (част от митническата територия на Европейския съюз),
също се допуска без да се облага с вносни мита.
В рамките на разрешения безмитен внос, внасяното лично имущество, придобито по
наследство от физическо лице с обичайно място на пребиваване на митническата територия
на Европейския съюз или от юридическо лице с нестопанска цел, което е установено на
митническата територия на Европейския съюз, се освобождава и от данък върху добавената
стойност (ДДС).
ЗАБЕЛЕЖКА:
Не се предоставя освобождаване за:
- алкохолни продукти;
- тютюн или тютюневи изделия;
- търговски превозни средства;
- предназначени за упражняването на занаят или професия артикули, различни от
преносимите инструменти за занаят или свободна професия, които са били използвани от
починалия за упражняване на занаята или професията му;
- запаси от суровини и завършени или полуготови продукти;
- живи животни и запаси от селскостопански продукти, надвишаващи обичайните за семейно
запасяване количества.
Освобождаването се предоставя само за лично имущество, придобито по наследство,
декларирано за свободно обращение не по-късно от две години от датата, на която
заинтересуваното лице придобива собствеността върху имуществото (окончателното
уреждане на наследството).
При наличието на особени обстоятелства митническите органи могат да удължат този срок.
Вносът на личното имущество може да се осъществи на няколко отделни пратки не по-късно
от две години от датата, на която заинтересуваното лице придобива собствеността върху
имуществото.
3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ
При допускане за свободно обращение на лично имущество, придобито по наследство, 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.
Мотоциклети, частни моторни превозни средства и ремаркета към тях, каравани за къмпинг,
плавателни съдове за развлечение и частни самолети се класират съгласно Комбинираната
номенклатура на ЕС.
Код, който се попълва в Клетка 37 „Режим“, второ подразделение на ЕАД: С04.

Примерни документи за доказване придобиването на личното имущество по наследство:
удостоверение за наследници, завещание, смъртен акт и други.
4. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на лично
имущество, придобито по наследство, се разрешава от началника на митницата или от
оправомощено от него длъжностно лице, в чийто район е установено постоянното
местопребиваване или седалище на лицето, което има право на освобождаване от заплащане
на вносни мита.
5. НАДЗОР
Допуснатото за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита лично
имущество, придобито по наследство, не е под надзор.

