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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, предназначени за лична употреба на заинтересуваните лица 

или за нуждите на домакинството им, като по-специално 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, необходими за упражняването на занаят или свободна професия 

от заинтересуваното лице. 

„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. 

 

 

I. ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО 

ПРЕМЕСТВАТ ОБИЧАЙНОТО СИ МЯСТО НА ПРЕБИВАВАНЕ 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. 3-11 

 

Закон за данък върху добавената стойност - чл. 58, ал. 14, т. 4 

 

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 - 9905 00 00 

 

Закон за митниците - чл. 181б 

 

 



 

 

    

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

За „лично имущество“ не се приемат такива вещи, които поради своето естество или 

количество могат да имат търговски характер. 

 

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

Внасяното от физически лица лично имущество при преместването на обичайното им място 

на пребиваване от трета държава в Република България (част от митническата територия на 

Европейския съюз) се освобождава от вносни мита. 

В рамките на разрешения безмитен внос, внасяното от физически лица лично имущество при 

преместването на обичайното им място на пребиваване от трета държава в Република 

България се освобождава и от данък върху добавената стойност (ДДС). 

Освобождаването се ограничава до лично имущество, което:  

- с изключение на конкретни случаи, обосновани от обстоятелствата, се намира във владение 

и, в случая на непотребими вещи, е използвано от заинтересуваното лице в предишното му 

обичайно място на пребиваване поне шест месеца преди датата, на която то е преустановило 

своето обичайно място на пребиваване в третата държава, която напуска;  

- е предназначено да бъде използвано за същите цели в новото му обичайно място на 

пребиваване. 

Освобождаване може да се предоставя само на лица, които са имали обичайното си място на 

пребиваване извън митническата територия на Европейския съюз за период от най-малко 12 

последователни месеца. 

Когато обаче намерението на заинтересуваното лице е било да пребивава извън митническата 

територия на Европейския съюз най-малко 12 последователни месеца, могат да се допуснат 

дерогации от това правило. 

С изключение на особени случаи, освобождаване се предоставя единствено за лично 

имущество, декларирано за свободно обращение в рамките на 12 месеца от датата на 

установяване от заинтересуваното лице на обичайното му място на пребиваване в Република 

България. 

Личното имущество може да бъде допуснато за свободно обращение на няколко отделни 

пратки в рамките на 12 месеца от датата на установяване от заинтересуваното лице на 

обичайното му място на пребиваване в Република България. 

Освобождаване може да бъде предоставено за лично имущество, декларирано за свободно 

обращение преди заинтересуваното лице да установи обичайното си място на пребиваване в 

Република България, при условие че лицето поеме задължението в рамките на срок от шест 

месеца действително да установи обичайното си място на пребиваване там. Поемането на 

такова задължение се съпътства от предоставянето на обезпечение, чиято форма и размер се 

определят от митническите органи. 

В тези случаи срокът от поне шест месеца за владение и използване на личното имущество в 

предишното обичайно място на пребиваване на заинтересуваното лице се изчислява от 

датата, на която личното имущество е въведено на митническата територия на Европейския 

съюз. 

Когато поради професионални задължения заинтересуваното лице напусне третата държава, 

където е обичайното му място на пребиваване, без същевременно да установи обичайното си 

място на пребиваване в Република България, но с намерение да го направи в последствие, 

митническите органи могат да разрешат безмитно допускане на личното имущество, което 

лицето внася с такава цел, като безмитното допускане на личното имущество, се извършва 

съобразно условията и сроковете, предвидени в чл.чл. 3-8 на Регламент (ЕО) № 1186/2009. 



 

 

    

Безмитното допускане се подчинява на условието заинтересуваното лице да поеме 

задължението действително да установи обичайното си място на пребиваване в Република 

България в срока, определен от митническите органи съобразно обстоятелствата. Във връзка 

с поетото задължение за установяване на обичайното си място на пребиваване митническите 

органи могат да изискват обезпечение в определена от тях форма и размер. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Не се предоставя освобождаване за:  

- алкохолни продукти; 

- тютюн или тютюневи изделия;  

- търговски превозни средства;  

- артикули, предназначени за упражняването на занаят или професия, различни от 

преносимите инструменти за упражняването на занаят или свободна професия. 

 

3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ 

 

При допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на лице, което 

премества обичайното си място на пребиваване 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: 

 

Тарифен код, който се попълва в Клетка 33 „Код на стоката“ на ЕАД - 9905 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 - С01. 

 

 

Примерни документи за доказване на 12 последователни месеца обичайно място на 

пребиваване в трета за Европейския съюз държава: 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 на преместването на обичайното място на пребиваване в 

Република България: удостоверение от българските власти за продължително пребиваване в 

Република България; разрешение за работа, издадено от Агенцията по заетостта на Република 

България; договор за работа в Република България или документ, издаден от български или 

чуждестранни юридически лица, удостоверяващ, че лицето ще работи в Република България 



 

 

    

и от който да е видно какъв период от време лицето ще пребивава в страната; съдебно 

решение за регистрация на фирма; договор за работа в трета за Европейския съюз държава, 

придружен от документ, издаден от съответната организация или фирма, потвърждаващ 

приключването на този договор или от саморъчно подписана декларация на лицето, с която 

потвърждава окончателното приключване на този договор и декларира, че премества 

обичайното си място на пребиваване в Република България; договор за покупко-продажба на 

недвижим имот в Република България; декларация, подписана от заинтересуваното лице, с 

която потвърждава, че премества обичайното си място на пребиваване в Република България 

и други. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Примерни документи за доказване на владението и използването на моторните превозни 

средства от заинтересуваното лице в предишното му обичайно място на пребиваване най-

малко шест месеца преди датата, на която е преустановило своето обичайно място на 

пребиваване в третата държава, която напуска: регистрационен талон, договор за покупко-

продажба, фактура или други подобни документи. 

 

 

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
 

Когато определено лице е принудено поради изключителни политически обстоятелства да 

премести обичайното си място на пребиваване от трета държава в Република България, може 

да се дерогира от чл. 4, букви „а“ и „б“, чл. 6, букви „в“ и „г“ и чл. 8 на Регламент (ЕО) 

№ 1186/2009. 
 

5. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  
 

Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на лично 

имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на 

пребиваване 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 местопребиваване на лицето, което има право на освобождаване от заплащане 

на вносни мита. 

 

6. НАДЗОР  
  

До изтичане на 12 месеца от датата, на която е приета декларацията за свободно обращение, 

допуснатото безмитно лично имущество не може да бъде давано на заем, да се залага като 

обезпечение, отдава под наем или прехвърля 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 възникване на задължение за заплащане на съответните вносни мита върху съответното 

имущество съгласно ставката, прилагана към датата на заемането, залагането като 

обезпечение, отдаването под наем или прехвърлянето, в зависимост от вида на имуществото 

и въз основа на митническата стойност, установена или призната към тази дата от 

митническите органи. 

 


