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Това е кратко и практично резюме на най-важната информация от курса. 

1 Учебни цели 

До края на този 105-минутен курс вие ще сте научили за: 

– причините защо се въвежда Митническият кодекс на Съюза (МКС); 

– новите аспекти на МКС и неговите изменения, които разграничават МКС 

от Митническия кодекс на Общността (МКО); 

– въздействието на МКС върху публичния и частния сектор; 

– сроковете на преминаване към МКС; 

– различните нормативни актове от пакета на МКС: делегираният акт (ДА), 

актът за изпълнение (АИ) и преходният делегиран акт (ПДА). 

2 Какво е МКС? 

Митническият кодекс на Съюза (МКС): 

– заменя настоящия Митнически кодекс на Общността (МКО); 

– придава задължителен характер на електронните операции; 

– оптимизира митническите процеси в митническите администрации на всички 

държави членки в целия ЕС; 

– въвежда електронна комуникация между митническите органи и с 

икономическите оператори и Европейската комисия. 

МКС се допълва от своя делегиран акт (ДА) и акта за изпълнение (АИ). 

Считано от май 2016 г., МКС ще се прилага, въпреки че пълното му въвеждане е 

неразделно свързано с разработката на поддържащите IT системи. Преходният 

делегиран акт (ПДА) описва как да бъде обезпечен този преходен период, който 

ще продължи до 2020 г. 

Работната програма на МКС излага разширен план за въвеждане на електронни 

системи въз основа на МСП, за да се осигури коректното прилагане на МКС. 

Комисията е разработила модели на бизнес процесите (МБП) в тясно 

сътрудничество с експерти от държавите членки, за да се демонстрират 

изискванията за процесите, произтичащи от МКС, ДА и АИ. До тези МБП може 

да получите достъп при поискване.  
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3 Промени във връзка с МКС – най-важни нови характеристики 

3.1 Митнически режими и митнически декларации 

– Въвеждане на самооценка май 2016 г. 

– Въвеждане на Вписване в отчетността на декларатора (ВОД) май 2016 г. 

– Въвеждане на централизирано оформяне 2019 г. 

– Електронни митнически декларации 2019/2020 г. 

– Хармонизирани изисквания за данните (приложение B от ДА) 2017 г. 

3.2 Въвеждане на стоки 

– Обобщените декларации за въвеждане (ОДВ) могат да се подават 

на части и от различни участници 

2020 г. 

– Предоставяне на Информация за въздушния товар преди 

натоварване (ИВТПН) 

2020 г. 

– Хармонизация на изискванията за данните в ОДВ 2020 г. 

– Някои освобождавания от изискването за ОДВ се премахват 2020 г. 

3.3 Временно складиране 

– Продължителността на временното складиране се оптимизира 

до 90 дни. 

май 2016 г. 

– Движението на стоки под режим временно складиране е 

възможно. 

май 2016 г. 

– Изисква се разрешение за опериране на съоръжение за временно 

складиране. 

май 2016 г. 

3.4 Допускане за свободно обращение 

Виж митнически режими и митнически декларации. 

3.5 Обвързваща тарифна информация 

– Решението за ОТИ е задължително за титуляря. май 2016 г. 

– Решението за ОТИ е валидно за 3 години. май 2016 г. 

– Разпоредбите за митническите решения се прилагат за ОТИ. май 2016 г. 

– ОТИ за стоките, за които се декларира, че ще бъдат включени в 

митническите декларации 

2017 г. 

Считано от 
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3.6 Произход на стоките 

– Нова възможност за Европейската комисия да приеме 

конкретни определения за произход на стоките на базата на 

всеки  отделен случай. 

май 2016 г. 

– Разпоредбите за митническите решения се прилагат за ОИП. май 2016 г. 

– ОИП е задължителна за титуляря. май 2016 г. 

– Правилата за непреференциалния списък обхващат 

повече продукти (ДА). 

май 2016 г. 

– По принцип няма правила за формата, в който се 

изисква доказателството за непреференциален произход. 

май 2016 г. 

– Разпоредбите извън кодекса се интегрират в МКС. май 2016 г. 

3.7 Определяне на митническа стойност 

– По-обширно изясняване на законодателството май 2016 г. 

– Декларацията за стойността (DV1) ще бъде премахната като хартиен 

документ и ще се включи в митническите декларации. 

2020 г. 

– Разширение на обхвата на разрешението за опростяване на 

изчислението на митническата стойност 

май 2016 г. 

3.8 Митнически статус на стоките 

– Електронно доказателство за съюзен статус, включващо главния 

референтен номер (MRN) 

2019 г. 

– Одобрените издатели могат да издават митнически манифест за 

стоките като доказателство. 

май 2016 г. 

3.9 Митническо задължение 

– Още случаи, при които митническото задължение може да бъде 

погасено. 

май 2016 г. 

– Всяко лице, което декларира невярна информация в митническата 

декларация, може да се счита за длъжник. 

май 2016 г. 

– Съгласуване на правилата за възникването на митническо 

задължение заради неизпълнение 

май 2016 г. 

– Правилата за изчисляване на сумата на вносното мито са 

оптимизирани. 

май 2016 г. 

3.10 Обезпечение 

– Нова система за централизирано управление на обезпеченията 2020 г. 

– Без изискване за одобрение от митническите органи на 

акредитирания поръчител в Съюза (за кредитни институции, 

финансови институции и застрахователни дружества) 

май 2016 г. 

– Разрешението за общо обезпечение с по-малка сума се ограничава 

до ОИО-МО. 

май 2016 г. 

Считано от 
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3.11 Специални режими, различни от транзит 

– Митническите икономически режими (МИР) стават 

"специални режими" 

май 2016 г. 

– Разграничаване между прехвърляне на права и задължения за 

движението на стоки 

май 2016 г. 

– Разширение на използването на еквивалентни стоки май 2016 г. 

– Никъде не се изисква разрешение за обичайните начини 

на обработка 

май 2016 г. 

– Видовете митнически складове са намалени. май 2016 г. 

– Само един вид свободна зона вместо два май 2016 г. 

– Специфичната употреба се признава за специален режим. май 2016 г. 

– Обезпечението е задължително за всички стоки, поставени под 

специални режими. 

май 2016 г. 

– Разглеждането на икономическите условия става на 

равнище  Съюз. 

май 2016 г. 

– Разпоредбите за митническите решения се прилагат за 

всички  разрешения. 

2017 г. 

– Електронен стандарт за обмен на информация (СОИ) 2020 г. 

3.12 Митнически транзит 

– Стоките могат да се движат под режим временно складиране, 

без да се поставят под транзитен режим. 

май 2016 г. 

– Ниво 1 и 2 на опростената процедура за въздушен/морски 

транспорт ще бъдат заменени от електронен транспортен 

документ, валиден като митнически транзитни декларации. 

2018 г. 

– Списъкът на чувствителни стоки ще бъде премахнат и за тях 

ще се прилагат обичайните правила. 

2019 г. 

3.13 Износ 

– Сценарият за разделно извеждане ще бъде рационализиран. 2020 г. 

– Прилагат се митнически опростявания, централизирано 

оформяне и ВОД. 

2019 г. 

– Висока степен на достъпност на системата 2020 г. 

– Интерфейс между автоматизираната система за износ (АСИ) и 

системата за движение и контрол на акцизни стоки (СДКАС) 

2020 г. 

– Резултатите от контрола на транзита трябва да се използват за 

закриване на движението за износ, когато "износът е последван 

от вътрешен транзит". 

2020 г. 

Считано от 
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3.14 Митнически решения 

– Нова IT система за митническите решения 2017 г. 

– Подобрено оптимизиране на правилата и процедурите, отнасящи 

се до различните митнически решения 

– Когато се окаже, че за интересите на производителите в Съюза 

има вероятност да бъдат неблагоприятно засегнати, се извършва 

проверка на икономическите условия на равнище Съюз. 

май 2016 г. 

 

май 2016 г. 

3.15 Одобрен икономически оператор 

– Сертификатът става разрешение. май 2016 г. 

– Разпоредбите за митническите решения се прилагат за ОИО. май 2016 г. 

– Разрешенията са в изцяло електронен формат. май 2016 г. 

– Само два вида ОИО: ОИО-МО и ОИО-СБ. Въпреки това двата вида 

могат да се притежават едновременно – ОИО-МО/СБ. 

май 2016 г. 

– ОИО-МО е задължителен за определени митнически опростявания. май 2016 г. 

– Засилва се критерият за съответствие. май 2016 г. 

– Добавя се критерий за компетентност. май 2016 г. 

– Изрично изискване за лице, отговорно за сигурността в рамките 

на компанията, да отговаря на критериите за ОИО-СБ. 

май 2016 г. 

– Въведените в действие задоволителни процедури за лиценз за 

внос и износ във връзка със забраните и ограниченията се 

прилагат за ОИО-МО и ОИО-СБ. 

май 2016 г. 

– Въпросникът за самооценка (ВСО) е задължителен при 

кандидатстване за статус на ОИО. 

май 2016 г. 

 

Имайте предвид, че това е кратко и практично резюме на най-важната информация от курса.  

Само законодателството на Европейския съюз от Официалния вестник на Европейския съюз се 

счита за автентично. Комисията не поема каквато и да е отговорност или задължения по 

отношение на обучението.  

Считано от 


