Какво трябва да знам за връщане на стоки обратно в Република България, изведени
през преходния период (до 31 декември 2020 г.) в Обединено кралство
Великобритания?
С приключване на преходния период, считано от 1 януари 2021 г. всички стоки на
митническата територия на ОК със статус на съюзни стоки са загубили техния съюзен статус
и при въвеждането им в ЕС от ОК са обект на митническите формалности, приложими за
стоките с несъюзен статус и за тях се дължат вносни мита и други вземания (напр.ДДС).
Освобождаване от вносни мита за тези стоки може да се използва, ако са изпълнени
разпоредбите в митническото законодателство за върнати стоки. С други думи, когато
съюзни стоки са въведени от ЕС в ОК преди края на преходния период и когато тези стоки
са върнати в Съюза след края на този период, разпоредбите за върнати стоки в член 203 от
Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013
година за създаване на Митнически кодекс на съюза (МКС) се прилагат, ако
икономическият оператор може да представи доказателство, че съюзните стоки:
— са били транспортирани до ОК преди края на преходния период; и
— са върнати в непроменено състояние в съответствие с член 203, параграф 5 от МКС
и член 158 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446.
Като доказателство, че съюзните стоки са били въведени в ОК преди края на преходния
период, могат да се използват транспортни документи или други документи, с които може
да се потвърди, че стоките са транспортирани до ОК преди 31.12.2020 г.
По отношение на освобождаването от данък върху добавената стойност, съгласно
параграф 6, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обн. ДВ, бр. 107 от
18.12.2020 г., в сила от 1 януари 2021 г., стоки, изпратени или транспортирани до 31
декември 2020 г. включително до територията на ОК, които се връщат на територията на
страната след 1 януари 2021 г. от лицето, което е изпратило или транспортирало стоките,
при вноса им на територията на страната са освободени от данък при условията и по реда на
чл. 58, ал. 1, т. 17 от ЗДДС.

