МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ
VIII. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, ВНАСЯНО ВЪВ ВРЪЗКА
С ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ

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. 28-34
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.
„Предприятие“ е самостоятелна стопанска единица в сферата на производство или услугите.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Без да се засягат действащите в Република България мерки на индустриалната и търговската
политика, се допускат без да се облагат с вносни мита дълготрайните активи и всяко друго
оборудване, принадлежащи на предприятие, което преустановява дейността си в трета
държава и окончателно я премества, за да извършва сходна дейност в Република България
(част от митническата територия на Европейския съюз).
Когато преместващото се предприятие е селскостопанско, живият му добитък се допуска без
да се облага с вносни мита.
Допускат се без да се облагат с вносни мита и дълготрайни активи и друго оборудване,
принадлежащо на лица, упражняващи свободни професии, както и на юридически лица с
нестопанска цел, които преместват дейността си от трета държава в Република България.
ЗАБЕЛЕЖКА:
В тези случаи не се предоставя освобождаване от заплащане на данък върху добавената
стойност (ДДС).

Освобождаването се ограничава до дълготрайни активи и друго оборудване, които:
- с изключение на оправдани от обстоятелствата особени случаи, са действително
употребявани в предприятието най-малко 12 месеца преди датата, на която предприятието е
преустановило дейността си в третата държава, от която се премества;
- са предназначени да се използват за същите цели след прехвърлянето им;
- по вид и размери са подходящи за съответното предприятие.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Не се предоставя освобождаване на предприятия, чието преместване на митническата
територия на Европейския съюз е в резултат на или е с цел сливане със или поглъщане от
предприятие, установено на митническата територия на Европейския съюз, без с това да се
създава нова дейност.
С изключение на оправдани от обстоятелствата особени случаи, освобождаването се
предоставя само за дълготрайни активи и друго оборудване, които са декларирани за
свободно обращение преди изтичане на срок от 12 месеца от датата, на която предприятието е
преустановило дейността си в третата държава, която напуска.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Не се предоставя освобождаване за:
- превозни средства, които по естеството си не представляват средства за производство или
не са предназначени за предоставяне на услуги;
- запаси от всякакъв вид, предназначени за потребление от хората или за храна за животни;
- горива и запаси от суровини или от готови или полуготови продукти;
- добитък, собственост на търговци на животни.
3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ
При допускане за свободно обращение на дълготрайни активи и другото оборудване, внасяно
във връзка с преместване на дейността на предприятие от трета държава в Република
България, 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:
С09 - Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяно във връзка с преместване на
дейността от трета държава в Европейския съюз;
С10 - Дълготрайни активи и друго оборудване, принадлежащо на лица, упражняващи
свободни професии, както и за юридически лица с нестопанска цел.

Примерни документи, доказващи че дълготрайните активи и другото оборудване са
действително употребявани в предприятието най-малко 12 месеца преди датата, на която то е
преустановило дейността си в третата държава, от която се премества: договори за покупкопродажба, фактури, счетоводни документи и други.
4. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на
дълготрайните активи и другото оборудване, внасяно във връзка с преместване на дейността
на предприятие от трета държава в Република България, 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.
5. НАДЗОР
До изтичане на 12 месеца от датата на приемане на декларацията за свободно обращение
дълготрайните активи и другото оборудване, които са допуснати безмитно не могат да се
отдават под наем, залагат като обезпечение, заемат или прехвърлят възмездно или
безвъзмездно, без митническите органи да бъдат предварително уведомени за това.
В случай че съществува възможност за злоупотреба, този срок може да се удължи до 36
месеца при отдаването под наем или прехвърлянето.
Заемане, залагане като обезпечение, отдаване под наем или прехвърляне, извършено преди
изтичане на определения срок, води до възникване на задължение за заплащане на
съответните вносни мита за съответното имущество 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.

