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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. 

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Предоставя се освобождаване от вносни мита при допускане за свободно обращение от трета 

държава в Република България (част от митническата територия на Европейския съюз) за:  

- документи, изпратени безплатно на публични служби на държавите членки; 

- публикации на чуждестранни правителства и на официални международни организации, 

предназначени за безплатно разпространение; 

- бюлетини за гласуване при избори, организирани от установени в трети държави органи; 

- предмети, предназначени да послужат като доказателства пред съдилища или пред други 

официални институции на държавите членки; 

- спесимени и печатни циркулярни писма относно подписи, обменяни в рамките на 

обичайната практика между публични служби или банкови учреждения; 

- официални печатни материали изпращани на централните банки на държавите-членки; 

- отчети, доклади, информации, проспекти, съобщения за записване и други документи, 

съставени от дружества, регистрирани в трета държава и изпращани до приносители на ценни 

книги или записали ценни книги, издавани от тези дружества; 

- информационни носители (перфокарти, звукозаписи, микрофилми и др.), използвани за 

пренос на информация, които са предоставени безвъзмездно на получателя, но само 

доколкото допускането без да се облагат с вносни мита не води до злоупотреби или до 

значими нарушения на конкуренцията; 

- досиета, архиви, формуляри и други документи, използвани по време на международни 

срещи, конференции или конгреси, както и отчетите за подобни прояви; 

 

XXX. РАЗНИ ДОКУМЕНТИ И ПРЕДМЕТИ 

 

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. 104 

 

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

 

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 

 

 



 

 

    

- планове, технически чертежи, скици, описания и други подобни документи, внасяни с оглед 

получаване или изпълнение на поръчки в трети държави или за участие в конкурс на 

митническата територия на Европейския съюз; 

- документи, използвани при изпити, провеждани на митническата територия на Европейския 

съюз от институции, установени в трети държави; 

- формуляри, предназначени за използване като официални документи в рамките на 

международни конвенции за международния трафик на моторни превозни средства или 

стоки; 

- формуляри, етикети, билети и други подобни документи, изпратени от транспортни 

предприятия или от хотелски предприятия в трета държава до пътнически агенции, учредени 

на митническата територия на Европейския съюз; 

- формуляри и билети, товарителници, пътни листа и други търговски или служебни 

документи; 

- официални формуляри от органи на трети държави или международни органи, както и 

печатни формуляри, съответстващи на международните образци, изпращани за 

разпространение от асоциации, намиращи се в трети държави на съответстващите им 

асоциации, намиращи се на митническата територия на Европейския съюз; 

- фотографии, диапозитиви и фотографска хартия за снемане на клишета, дори с текст на 

снимки, проявени или не, изпращани на пресагенции или на издатели на вестници или 

списания; 

- таксови и други подобни марки, доказващи плащане на такси в трети държави. 

В рамките на разрешения безмитен внос, внасянето на документация от трета държава в 

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

 

3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ 

 

При допускане за свободно обращение на разни документи и предмети, 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: 

 

Код, който се попълва в Клетка 37 „Режим“, второ подразделение на ЕАД - С36. 

 

 

4. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  

 

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

документи и предмети 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 

 

Допуснатите за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита разни 

документи и предмети не са под надзор. 

 


