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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. ЦЕЛИ НА ПРОВЕРКИТЕ 

Проверките на събирането на ТСР имат три конкретни цели: 

• запазване на условията на равнопоставеност на икономическите оператори, 
независимо от това къде стоките се оформят митнически в ЕС. Комисията трябва 
да гарантира, че разпоредбите на ЕС се прилагат по еднакъв начин, така че всяко 
неправилно функциониране да не води до нарушаване на конкуренцията; 

• подобряване на положението по отношение на събирането. Комисията трябва да 
проверява дали държавите членки изпълняват отговорностите си, що се отнася до 
събирането на ТСР. Целта е да се гарантира не само че държавите членки 
изпълняват отговорностите си по отношение на бюджета на ЕС, но и че 
финансовата тежест се разпределя правилно между тях; 

• информиране на бюджетния орган. От направените при проверката констатации 
Комисията е в състояние да прецени ефективността и старанието на държавите 
членки по отношение на събирането на ТСР, да вземе необходимите мерки за 
коригиране на положението и в крайна сметка да докладва на бюджетния орган. 
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2. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА 
РАВНИЩЕ ЕС 

Отговорността за събирането на ТСР е делегирана на държавите 
членки. Те носят отговорността за прилагане на системата и могат 
да задържат под формата на разходи по събирането 25 % от 
всички ТСР, предоставени на Комисията1. Държавите членки са 
задължени да извършват собствени проверки и да докладват на 
Комисията. 

Въпреки това извършването на тези проверки на национално 
равнище не означава, че Комисията не трябва да упражнява 
правомощията си в тази област. С цел упражняване на надзор по 
отношение на системата за събиране на ТСР е възможно 
извършването на няколко вида проверки в Комисията: проверки 
на разпоредбите, проверки на документацията и проверки на 
място. Комисията трябва също да отговаря на забележките на 
Сметната палата, съдържащи се в нейния годишен доклад, 
специални доклади или писма с предварителни констатации, 
както и на исканията на Европейския парламент, отправени по 
време на процедурата по освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета. Комисията се уверява, че 
държавите членки прилагат правилно разпоредбите на ЕС, и 
докладва на бюджетния орган. 

Вид проверки:  

Проверки на 
разпоредбите: проверки 
на разпоредбите на 
държавите членки 
относно системата за 
събиране на ТСР. 

Проверки на 
документацията: 
анализ на счетоводните 
отчети и на всички 
видове счетоводни 
документи и файлове от 
държавите членки, 
включително на 
исканията за 
освобождаване от 
задължението за 
предоставяне на 
несъбираемите вземания. 

Проверки на място: 
проверка на 
съответствието на 
националните системи и 
документацията със 
законодателството на 
ЕС от счетоводна и 
митническа гледна 
точка. Тези проверки се 
извършват съвместно 
със засегнатата 
държава членка или 
автономно. 

                                                 
1 На срещата на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. беше договорено, че от 1 януари 2014 г. 

държавите членки ще задържат като разходи по събирането 20 % от събраните суми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тема на проверката Посетени държави членки (през периода 2010—
2012 г.) 

Стратегия за митнически 
контрол 

BE, BG, DK, AT, RO 

Разглеждане на 
възстановяванията и на 
конкретните случаи, записани 
в отделната сметка  

1 проверка на DK, CY, LU, MT, AT 
2 проверки на EE, NL 
3 проверки на BG, CZ, IE, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, 
SK, FI, SE 
4 проверки на EL, ES 
5 проверки на BE, DE, IT 
6 проверки на FR, UK 

Управление на несъбираемите 
задължения 

BE, DE, IE, EL, ES, FR, IT, PT, FI, SE, UK 

Управление на обичайната и 
на отделната сметка 

BE, DE (2 проверки), IE, FR, IT, NL, UK 

Проверка на стоките, за които 
се прилагат антидъмпингови и 
изравнителни мита, и 
събиране на тези мита 

Всички държави членки с изключение на LU, NL, RO 

Активно усъвършенстване NL 

Процедура за оформяне на 
място 

Всички държави членки с изключение на BG, EE, EL, 
CY, MT, PT 

Обвързваща тарифна 
информация 

BE, DE, FR, UK 

Функция за вътрешен одит EL 

Възстановяване/опрощаване и  
несъбиране на митни сборове 

DK, NL, AT 

Транзит на ЕС Всички държави членки с изключение на DK, IE, CY, 
LU, MT, AT 
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