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Участници: Членове на Българската търговско-промишлена палата
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Дата: 15 – 16 ноември 2006
Лектор: Helmuth Berndt, Berlin

Съдържание

1. Въведение
1.1 Глобализация на търговията и производството
1.2 Свободни търговски зони и митнически съюзи
1.3 Митническите преференции като инструмент на

търговската политика

2. Преференциална система на ЕС
2.1 Регионални споразумения в Балканския регион
2.2 Какво ще се случи след присъединяването на България и

Румъния към ЕС
2.3 Произходът като основно условие за митнически

преференции
2.4 Кой трябва да знае Правилата?
2.4.1 - от страна на вносителя
2.4.2 - от страна на износителя
2.4.3 - Резултат:Всички търговци и производители

3. Как се управляват Правилата?
3.1 Споразумения за свободна търговия (елементи, структури)
3.2                   Националният митнически закон
3.3 Принцип на документирането
3.4 Декларация за доставка
3.5                   Влияние върху вътрешната организация
3.5.1 - счетоводство, отделни продуктови линии
3.5.2 - сътрудничество с митническата администрация
3.5.3     Международно сътрудничество между митническите

администрации

4.                    Принципи за създаване на произход
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4.1 чрез цялостно добиване
4.2 чрез достатъчна изработка или преработка
4.2.1 - но не чрез минимална обработка

5.                    Как да оценим произхода?
5.1                  Приложение на хармонизираната система
5.1.1 - тарифни кодове на завършени стоки
5.1.2 - тарифни кодове на използвани / внесени материали
5.2  Точна калкулация на разходи за единица
5.2.1 - митническа стойност на внесените материали
5.2.2 - първа установима цена

6. Къде да намерим подробните правила?
6.1 „Списъка на изработване и преработване”
6.2 Как да използваме „списъка”?
6.2.1 - Колоните подробно
6.2.2 - Какво означава "ex…"?
6.2.3 - Промяна на тарифен код
6.2.4 - Примери
6.3 Ограничени проценти на внесени материали
6.3.1 - Примери
6.3.2 - Цена ex-works
6.4 Кумулация на проценти
6.4.1 - Примери
6.5 Процедура на преработване / производство
6.5.1 - Примери
6.5.2 - Специални правила за текстилния сектор
6.5.3 Комбинации
6.6 Употребата на „части”
6.7 10 %-ното правило на дреболията
6.8 Алтернативният критерий в колона 4

7. Правила на кумулация
7.1 Двустранна кумулация
7.1.1 - условия и предимства
7.1.2 - Примери
7.2 Диагонална кумулация
7.2.1 - Условия и предимства
7.2.2 - Примери
7.3 Пан-европейска кумулация
7.3.1 - Условия и предимства
7.3.2 - Примери
7.4 Действителни възможности за кумулация на Балканите
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8. Правило „Без отстъпка”
8.1 Принцип и правила в споразуменията
8.2 За кои стоки се отнася?
8.2.1 - Примери

9. Допълнителни технически условия
9.1 Правило на директния транспорт

    9.2 Принцип на териториалност
    9.3 Неутрални елементи
    9.4           Резервни части, аксесоари
    9.5                   Стоки, сортирани в комплекти
    9.6                   Доставка на стоки като части
    9.7                   Употребявани стоки
    9.8                   Стоки за изложба
    9.9                   Произход след преработване в свободните зони

10. Обща система на преференции
10.1 Структура на системата
10.2 Елементи на критериите за произход
10.3 Възможности на регионална кумулация

11.  Доказателство за произход / документи
11.1 Форма EUR.1

- Как да подготвим формата
- Фактурна декларация
- - за всеки износител
- - за всеки „одобрен износител”
- Издаване на дубликат / ретроспективно
- Потвърждение от Митниците
- Закъсненията се вземат под внимание

11.2   Сертификат форма А
          - Формалности (разлики по отношение на EUR.1)

11.3   Налагане от формално доказателство
- Малки пакети
- Пътнически багаж

11.4   Верификация на документите за произход

12.    Санкции / глоби
-----------------------------------------------------------------------------------------


