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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ
ПРОМЕНИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА ВНАСЯНЕ
1.Отпада като функционалност ( документ ) – Декларацията за стойността
2. Въвежда се детайлно деклариране на елементите за формиране на митническата стойност и данъчната
основа.
3. Въвежда се понятието ДЕСТИНАЦИЯ НА ФАКТУРИРАНЕ :
1 – се вписва когато :
А) стоките са фактурирани ( договорени ) до място след ( отвъд ) мястото на въвеждането им в
митническата територия на Общността ;
Б) стоките са фактурирани ( договорени ) до място след ( отвъд ) мястото на въвеждането им в митническата
територия на Общността и сумите,посочени в чл. 33 от Митническия кодекс са разграничени от действително
платената или подлежаща на плащане цена
R 2913/92 Член 33
1. При условие че са разграничени от действително платената или подлежащата на плащане цена, следните суми не се включват в
митническата стойност:
а) транспортни разходи за стоките след пристигането им на мястото на въвеждане на митническата територия на Общността;
б) разходи за строителство, инсталиране, монтаж, поддръжка или техническа помощ, извършени след вноса на внасяните стоки,
като съоръжения, машини или оборудване;
в) лихви по финансови споразумения, сключени от купувача във връзка с покупката на внасяните стоки, независимо дали кредитът
е предоставен от продавача или от друго лице, при условие че финансовото споразумение е в писмена форма и при необходимост
купувачът може да докаже, че:
— такива стоки са действително продадени на цена, декларирана като действително платената или подлежащата на плащане цена,
и
— изискваният лихвен процент не е по-висок от приетия при подобни договори в страната, където и по времето, когато
финансирането е било осигурено;
г) такси за правото да бъдат възпроизвеждани внасяните в Общността стоки;
д) комисионите за покупка;
е) вносни сборове или други такси, плащани в Общността при вноса или продажбата на стоките.
2 – се вписва когато : стоките са фактуриране ( договорени ) по единна цена до място след ( отвъд ) мястото на въвеждане
на стоките в митническата територия на Общността,което е на границата на страната на вноса ;
3 – се вписва когато : стоките са фактурирани ( договорени ) по единна цена до местоназначението в страната-членка на
вноса

A
B
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Транспортни разходи за внасяните стоки до мястото на въвеждане в митническата територия на
Общността,доколкото се плащат от купувача и не са включени във фактурната(договорната) стойност
Застрахователни разходи за внасяните стоки до мястото на въвеждане на митническата територия на
Общността,доколкото се плащат от купувача и не са включени във фактурната (договорната)
стойност
Товаро-разтоварни и разходи за обработващи операции до мястото на въвеждане на стоките на
митническата територия на Общността,доколкото се плащат от купувача,както и другите
разходи,регламентирани в чл.32 ал.1 букви а),б),в) и г) от Регламент ( ЕИО) №2913/92 г.
Разходи за доставката от мястото на въвеждане на митническата територия на ЕС до
местоначначението в страната членка на вноса,включващи транспортни и застрахователни разходи за
внасяните стоки и разходи за товаро-разтоварни и обработващи операции,свързани с транспорта на
внасяните стоки,които не са включени във фактурната ( договорна ) стойност
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Други разходи за доставка от мястото на въвеждане на митническата територия на ЕС до
местоназначението в страната членка на вноса,които не са включени във фактурната ( договорната )
стойност
Разходи за доставка от мястото на въвеждане на територията на страната членка на вноса до
местоназначението,включващи транспортни и застрахователни разходи и разходи за товароразтоварни и обработващи операции,свързани с транспорта на внасяните стоки,които не са включени
във фактурната ( договорната ) стойност
Други разходи от мястото на въвеждане на територията на страната членка на вноса до
местоназначението,които не са включени във фактурната ( договорната ) стойност
Транспортни разходи за внасяните стоки от мястото на въвеждане на митническата територия на
Общността до местоназначението в държавата членка на внос.Тези разходи се вписват в полето,само
когато стоките са фактурирани по единна цена франко местоназначението им и ако пред
митническите органи може да се докаже по безспорен начин,че цената франко граница и по-ниска от
единната цена франко местоназначението
( чл.164,б) от Регламент (ЕО) 2454/93
Други вземания съгласно чл. 55,ал.1 от ЗДДС

R 2913/92 Член 32
1. При определяне на митническата стойност съгласно член 29, към действително платената или подлежаща на плащане цена за
внасяните стоки се прибавят:
а) доколкото се плащат от купувача, но не са включени в действително платената или подлежащата на плащане цена на стоките,
следните суми:
i) комисиони и възнаграждения за посредничество, с изключение на комисионите за покупката;
ii) разходите за обработваните контейнери, които за митнически цели се третират заедно с въпросните стоки;
iii) разходите за опаковка, включващи труда и използваните материали;
б) стойността, съответно разпределена, на следните стоки и услуги, доставени пряко или косвено от купувача, безплатно или на
намалени цени, и използвани при производството и продажбата за износ на внасяните стоки, доколкото тази стойност не е
включена в действително платената или подлежащата на плащане цена:
i) материали, компоненти, части или подобни, включени във внасяните стоки;
ii) инструменти, клишета, матрици и подобни, използвани при производството на внасяните стоки;
iii) използвани материали при производството на внасяните стоки;
iv) инженеринг, разработки, художествено оформяне и дизайн, планове и чертежи, разработени извън Общността и необходими за
производството на внасяните стоки.
в) роялти и лицензни такси, свързани с остойностяваните стоки, които купувачът трябва да плати пряко или косвено като условие
за продажбата на остойностяваните стоки, доколкото тези роялти и такси не са включени в действително платената или
подлежащата на плащане цена;
г) стойността на всяка част от прихода от последваща препродажба, последващо отстъпване на правото на разпореждане или на
ползване на внасяните стоки, която пряко или косвено се предоставя на продавача;
R 2454 / 93 Член 164
При прилагането на членове 32 алинея 1 (д) и 33 (а) от Кодекса:
а) когато стоките се превозват с един и същ вид транспорт до място извън мястото на въвеждане в митническата територия на
Общността, транспортните разходи се изчисляват пропорционално на разстоянието, изминато извън и в митническата територия на
Общността, освен ако пред митническите органи се докажат разходите, които биха възникнали според общата задължителна
тарифа на навлото за пренасяне на стоките до мястото на въвеждане в митническата територия на Общността,
б) когато стоките са фактурирани по единна цена франко местожителството на клиента, която отговаря на цената до мястото на
въвеждане на митническата територия на Общността, от тази цена не се изваждат транспортните разходи в територията на
Общността. Такова приспадане може да се направи, ако пред митническите органи бъде доказано, че цената франко граница е пониска от единната цена франко местожителството на клиента;
в) когато транспортът е безплатен или предоставен от купувача, в митническата стойност се включват транспортни разходи до
входен граничен пункт, изчислени на база на ставките за превоз, които обичайно се прилагат за същия вид транспорт.
ЗДДС Данъчна основа
Чл. 55. (1) Данъчната основа при внос на стоки по чл. 16 е митническата стойност, увеличена със:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) митните сборове, акциза и другите такси, дължими във връзка с вноса на
стоките на територията на Европейския съюз, както и дължимите при внос на територията на страната;
2. присъщите на вноса разходи, като комисиона, разходи за опаковка, транспорт и застраховка, реализирани до първото
местоназначение на стоките на територията на страната.
(2) Данъчната основа се увеличава и с разходите по ал. 1, т. 2, свързани с превозването на стоките от територията на страната до
територията на друга държава членка, когато в съпровождащите стоката документи е указано, че стоката е предназначена за
другата държава членка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато стоките са били временно изнесени от територията на страната до
място извън територията на Европейския съюз за обработка, преработка или поправка под митнически режим пасивно

усъвършенстване и се внасят обратно на територията на страната, данъчната основа е стойността на обработката, преработката или
поправката, увеличена по реда на ал. 1.
(4) Данъчната основа по ал. 1, 2 и 3 не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя
най-късно до датата на възникване на данъчното събитие при вноса.
(5) При внос на стоки по чл. 16, ал. 3 данъчната основа се определя по реда на чл. 26.
Начисляване от митническите органи на данъка при внос
Чл. 56. Начисляването на данъка при внос по чл. 16 се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под
отчет по реда, определен за митническото задължение.

