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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 6.3.2017 г. 

C(2017) 1315 final 

  

ПОПРАВКА 

на 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 

 

 

(Официален вестник на Европейския съюз L 69 от 15 март 2016 г.) 
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ПОПРАВКА 

на 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 

 

 

(Официален вестник на Европейския съюз L 69 от 15 март 2016 г.) 

На страница 25, в член 55, точка 3, с която се изменя член 104 от Делегиран регламент 

(ЕС) 2015/2446 — в параграф 4: 

вместо: „стоките в пощенска пратка, действителната стойност на които не надвишава 

22 EUR,“, 

да се чете: „стоките в пратка, собствената стойност на които не надвишава 22 EUR,“. 

 

На страница 32, в член 55, точка 14, с която се изменя член 138 от Делегиран регламент 

(ЕС) 2015/2446 — втора алинея, буква б): 

вместо: „б)  стоките, чиято действителна стойност не надвишава 22 EUR, се считат за 

декларирани за допускане за свободно обращение в съответствие с член 141.“, 

да се чете: „б)  стоките, чиято собствена стойност не надвишава 22 EUR, се считат за 

декларирани за допускане за свободно обращение в съответствие с член 141.“. 

 

На страница 33, в член 55, точка 15, с която се изменя член 141 от Делегиран регламент 

(ЕС) 2015/2446 — в параграф 5: 

вместо: „стоките, чиято действителна стойност не надвишава 22 EUR,“, 

да се чете: „стоките, чиято собствена стойност не надвишава 22 EUR,“. 

 

На страница 39 приложение 2, поправено на страницa 33 от ОВ L 101 от 16.4.2016 г., да 

се чете, както следва: 

 

„ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ (ОТИ) 

1. Заявител (пълно име/фирма и адрес) 

 

 

 

 

Телефон: 

Факс: 

Митнически идентификационен код/EORI номер: 

Попълва се от администрацията 

Регистрационен номер: 

Място на получаване: 

Дата на получаване:   

Година месец ден  

Език на заявлението за ОТИ: 

Изображения за сканиране:  

Да       брой.… Не  

Дата на издаване:  

Година месец ден  
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Издаващ служител: …………………………………… 

Всички мостри са върнати:  

2. Титуляр (пълно име/фирма и адрес) 

(поверително) 

 

 

Телефон: 

Факс: 

Митнически идентификационен код/EORI номер: 

Важна бележка 

Чрез подписването на декларацията заявителят поема отговорност за точността 

и пълнотата на данните, представени във формуляра и в подадените заедно с 

него допълнителни листове (ако има такива). Заявителят приема, че тези 

сведения и всички евентуални снимки, скици, брошури и т.н. може да се 

съхраняват в база данни на Европейската комисия, както и че данните, в т.ч. 

всички снимки, скици, брошури и т.н., които са представени заедно със 

заявлението или са получени (или може да бъдат получени) от 

администрацията и които не са отбелязани като поверителни с отметка в клетки 

2 и 9 от заявлението, може да бъдат оповестявани пред обществеността по 

интернет. 

3. Агент или представител (пълно име/фирма и адрес) 

 

 

Телефон: 

Факс: 

Митнически идентификационен код/EORI номер: 

4. Преиздаване на ОТИ 

Ако подавате заявление за преиздаване на ОТИ, попълнете тази 

клетка.  

Референтен номер на ОТИ: 

Валидна от:  

Година месец ден  

Код по номенклатурата: ………………………………….. 

5. Митническа номенклатура 

Посочете в коя номенклатура трябва да бъдат класирани 

стоките: 

Хармонизираната система (ХС) 

Комбинираната номенклатура (КН) 

ТАРИК 

Номенклатурата за възстановяванията 

Друго (да се посочи): ....................................... 

6. Вид сделка 

Настоящото заявление свързано ли е с действително предвиден внос 

или износ?  

Да  Не  

7. Предполагаемо класиране 

Посочете къде според Вас се класират стоките.  

 Код по номенклатурата: ………………………………….. 

8. Описание на стоките  

При необходимост да се посочат точният състав на стоките, използваният метод за анализ, видът на производствения процес, 

стойността заедно с компонентите, употребата на стоките, обичайното търговско наименование и — в съответните случаи — 

опаковките за продажба на дребно при комплекти от стоки (използвайте отделен лист, ако имате нужда от повече място).  
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9. Търговско наименование и допълнителна информация (*) (поверително) 

 

10. Мостри и др. 

Посочете кое от следните (ако има такива) е приложено към Вашето заявление. 

 

Описание  
Брошури  
Снимки  

Мостри  
Друго   

 

Желаете ли мострите да Ви бъдат върнати?  
Да  Не  

За сметка на заявителя може да бъдат начислени специални разходи, извършени от митническите органи за анализи, доклади на 

експерти или връщане на мостри. 

11. Други заявления за ОТИ (*) и други притежавани ОТИ (*) 

Посочете дали сте подавали заявление, или Ви е била издавана ОТИ за същите или сходни стоки в други митнически учреждения 

или други държави членки. 

Да  Не   

Ако отговорът е „да“, дайте подробни сведения и приложете копие от ОТИ:  

 

Държава на подаване на заявлението: 

Място на подаване на заявлението: 

Дата на подаване на заявлението: 

Година месец ден  

Референтен номер на ОТИ: 

Начална дата на валидност:  

Година месец ден  

Код по номенклатурата:  

Държава на подаване на заявлението: 

Място на подаване на заявлението: 

Дата на подаване на заявлението: 

Година месец ден  

Референтен номер на ОТИ: 

Начална дата на валидност: 

Година месец ден  

Код по номенклатурата:  

12. ОТИ, издадена на други титуляри (*) 

Посочете дали знаете за ОТИ за същите или сходни продукти, която вече е била издадена на други титуляри. 

Да  Не    

Ако отговорът е „да“, дайте подробни сведения: 

 

Държава на издаване: 

Референтен номер на ОТИ: 

Начална дата на валидност:   

Година месец ден  

Код по номенклатурата: 

Държава на издаване: 

Референтен номер на ОТИ: 

Начална дата на валидност: 

Година месец ден  

Код по номенклатурата: 

13. Дата и подпис 

Ваш референтен номер: 

Дата:  
Година месец ден 

Подпис: 
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Попълва се от администрацията 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Използвайте отделен лист, ако имате нужда от повече място. 

“. 

На страница 42 приложение 3, поправено на страницa 33 от ОВ L 101 от 16.4.2016 г., да 

се чете, както следва: 

 

„ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — РЕШЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ  ОТИ 

1 1. Компетентен митнически орган 

 

 

2. Референтен номер на ОТИ 

   

Е
К

З
Е

М
П

Л
Я

Р
 З

А
 Т

И
Т

У
Л

Я
Р

Я
 

 

3. Титуляр (име/фирма и адрес)         поверително 4. Начална дата на валидност 

   

 

Важна бележка 

Без да се засягат разпоредбите на член 34, параграфи 4 и 

5 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета, настоящата ОТИ е валидна за 

срок от 3 години от началната дата на валидност. 

 

Представените сведения ще се съхраняват в база данни 

на Европейската комисия за целите на прилагането на 

Регламент за изпълнение (EС) 2015/2447 на Комисията, а 

данните от ОТИ, в т.ч. всички евентуални снимки, 

изображения, брошури и т.н., но без сведенията в клетки 

3 и 8, може да бъдат оповестявани пред обществеността 

по интернет. 

 

Титулярят има право да обжалва тази ОТИ. 

5. Дата и референтен номер на заявлението 

   

 

6. Класиране на стоките в митническата номенклатура 

   

 

1    

 

 7. Описание на стоките 

8. Търговско наименование и допълнителна информация         поверително 
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9. Обосновка на класирането на стоките 

10. Настоящото решение ОТИ е издадено въз основа на следните материали, предоставени от заявителя: 

 

Описание  Брошури  Снимки  Мостри  Друго   

 

 

Място:       Подпис 

Дата:  Печат 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — РЕШЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ  ОТИ 

2 1. Компетентен митнически орган 

 

 

2. Референтен номер на ОТИ 

   

Е
К

З
Е

М
П

Л
Я

Р
 З

А
 К

О
М

И
С

И
Я

Т
А

 

 

3. Титуляр (име/фирма и адрес)         поверително 4. Начална дата на валидност 

   

 

Важна бележка 

Без да се засягат разпоредбите на член 34, параграфи 4 и 

5 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета, настоящата ОТИ е валидна за 

срок от 3 години от началната дата на валидност. 

 

Представените сведения ще се съхраняват в база данни 

на Европейската комисия за целите на прилагането на 

Регламент за изпълнение (EС) 2015/2447 на Комисията, а 

данните от ОТИ, в т.ч. всички евентуални снимки, 

изображения, брошури и т.н., но без сведенията в клетки 

3 и 8, може да бъдат оповестявани пред обществеността 

по интернет. 

 

Титулярят има право да обжалва тази ОТИ. 

5. Дата и референтен номер на заявлението 

   

 

6. Класиране на стоките в митническата номенклатура 

   

 

2    

 

 7. Описание на стоките 

8. Търговско наименование и допълнителна информация         поверително 

9. Обосновка на класирането на стоките 



 

BG 7   BG 

10. Настоящото решение ОТИ е издадено въз основа на следните материали, предоставени от заявителя: 

 

Описание  Брошури  Снимки  Мостри  Друго   

 

 

Място:       Подпис 

Дата:  Печат 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — РЕШЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ  ОТИ 

3 1. Компетентен митнически орган 

 

 

2. Референтен номер на ОТИ 

   

Е
К

З
Е

М
П

Л
Я

Р
 З

А
 Д

Ъ
Р

Ж
А

В
А

Т
А

 Ч
Л

Е
Н

К
А

  

3. Титуляр (име/фирма и адрес)         поверително 4. Начална дата на валидност 

   

 

Важна бележка 

Без да се засягат разпоредбите на член 34, параграфи 4 и 

5 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета, настоящата ОТИ е валидна за 

срок от 3 години от началната дата на валидност. 

 

Представените сведения ще се съхраняват в база данни 

на Европейската комисия за целите на прилагането на 

Регламент за изпълнение (EС) 2015/2447 на Комисията, а 

данните от ОТИ, в т.ч. всички евентуални снимки, 

изображения, брошури и т.н., но без сведенията в клетки 

3 и 8, може да бъдат оповестявани пред обществеността 

по интернет. 

 

Титулярят има право да обжалва тази ОТИ. 

5. Дата и референтен номер на заявлението 

   

 

6. Класиране на стоките в митническата номенклатура 

   

 

3    

 

 7. Описание на стоките 

8. Търговско наименование и допълнителна информация         поверително 

9. Обосновка на класирането на стоките 

10. Настоящото решение ОТИ е издадено въз основа на следните материали, предоставени от заявителя: 

 

Описание  Брошури  Снимки  Мостри  Друго   
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Място:       Подпис 

Дата:  Печат 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — РЕШЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ  ОТИ 

4 11. Компетентен митнически орган, с който можете да се 

свържете за допълнителна информация 

(име/наименование, пълен адрес, телефон, факс) 

 

 

12. Референтен номер на ОТИ 

Е
К

З
Е

М
П

Л
Я

Р
 З

А
 К

О
М

И
С

И
Я

Т
А

 

   

 

13. Език 

bg  fi  nl 



cs  fr  pl 

 

da  hr  pt 

 

de  hu  ro  

 

el  it  sk  

 

en  lt  sl  

 

es  lv  sv  

 

et  mt  

  

4 

 

 14. Ключови думи: 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — РЕШЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ  ОТИ 

5 11. Компетентен митнически орган, с който можете да се 

свържете за допълнителна информация 

(име/наименование, пълен адрес, телефон, факс) 

 

 

12. Референтен номер на ОТИ 
Е

К
З

Е
М

П
Л

Я
Р

 З
А

 Д
Ъ

Р
Ж

А
В

А
Т

А
 Ч

Л
Е

Н
К

А
   

 

13. Език 

bg  fi  nl 



cs  fr  pl 

 

da  hr  pt 

 

de  hu  ro  

 

el  it  sk  

 

en  lt  sl  

 

es  lv  sv  

 

et  mt  

  

5 

 

 14. Ключови думи: 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

“. 

На страница 47 приложение 4, поправено на страницa 33 от ОВ L 101 от 16.4.2016 г., да 

се чете, както следва: 
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„ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО 

ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ (ОТИ) 

1. Заявител  (задължително) 

 

 

Име/фирма:  (поверително) 

Улица и номер: 

Държава:   

Пощенски код:  

Град: 

 

Идентификационни данни на заявителя: 

EORI номер:  

 

Попълва се от администрацията 

Регистрационен номер:  

  

 

Национален референтен номер (ако има такъв): 

Място на получаване: 

Дата на получаване:  

Година месец ден  

 

Статус на заявлението:  

2. Място, където се намира или е достъпна основната 

счетоводна отчетност за митнически цели  

(ако е различно от горепосоченото) 

 

Улица и номер: 

Държава: 

Пощенски код:  

Град: 

6. Вид сделка  (задължително) 

Посочете дали възнамерявате да използвате решението ОТИ, което 

ще бъде издадено по това заявление, за един от следните митнически 

режими: 

Допускане за свободно обращение Да Не  

Специални режими 

(Да се уточни)………………… 

Да Не  

Износ Да Не  
 

3. Митнически представител (ако има такъв) 

Име/фирма: 

Улица и номер: 

Държава:   

Пощенски код:  

Град: 

 

Идентификационни данни на представителя: 

EORI номер:  

 

7. Митническа номенклатура (задължително) 

Посочете в коя номенклатура трябва да бъдат класирани стоките: 

 

Комбинираната номенклатура (КН) 

ТАРИК 

Номенклатурата за възстановяванията 

Друго (да се посочи): ....................................... 

4. Лице за връзка, отговарящо за заявлението  

(задължително) 

Име: 

Телефон: 

Факс: 

Електронна поща: 

8. Код на стоката 

Посочва се кодът по митническата номенклатура, по който заявителят 

очаква да бъдат класирани стоките. 
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5. Преиздаване на решение ОТИ (задължително) 

Посочва се дали заявлението се отнася за преиздаване на 

решение ОТИ. 

Да    Не   

Ако отговорът е „да“, се представят съответните сведения. 

Референтен номер на решението ОТИ: ……………………………… 

Валидно от:   

Година месец ден  

Код на стоката: ………………………………….. 

9. Описание на стоките (задължително) 

Подробно описание на стоките, което позволява те да бъдат идентифицирани и да се определи класирането им по митническата 

номенклатура. Тук следва да се включат и подробни сведения за състава на стоките и методите за проверка, евентуално използвани за 

определянето му, в случаите, когато класирането зависи от това. Сведенията, които заявителят счита за поверителни, следва да бъдат 

въведени в клетка 8. Търговско наименование и допълнителна информация. 

10. Търговско наименование и допълнителна информация (*)  (поверително) 

Посочват се данните, които заявителят желае да бъдат третирани като поверителна информация, включително търговската марка и 

номерът на модела на стоките. 

 

11. Мостри и др. 

Посочва се дали се прилагат мостри, снимки, брошури или други налични документи, които могат да помогнат на митническите органи да 

определят правилното класиране на стоките по митническата номенклатура. 

Мостри      Снимки  Брошури   Друго  

Желаете ли мострите да Ви бъдат върнати?  
Да  Не  

За сметка на заявителя може да бъдат начислени специални разходи, извършени от митническите органи за анализи, доклади на експерти или 

връщане на мостри. 

12. Други заявления за ОТИ и други притежавани ОТИ 

Посочете дали сте подавали заявление, или Ви е била издавана ОТИ за същите или сходни стоки в други митнически учреждения или други 

държави членки. 

Да  Не    
Ако отговорът е „да“, дайте подробни сведения: 

 
Държава на подаване на заявлението:  

Място на подаване на заявлението:  

Дата на подаване на заявлението:  
Година месец ден  

Референтен номер на решението ОТИ: 

Дата на влизане в сила на решението: 

Година месец ден  

Код на стоката:  

Държава на подаване на заявлението:  

Място на подаване на заявлението:  

Дата на подаване на заявлението:  
Година месец ден  

Референтен номер на решението ОТИ: 

Дата на влизане в сила на решението: 

Година месец ден  

Код на стоката:  

13. Решения ОТИ, издадени на други титуляри (задължително) 

Посочете дали знаете за ОТИ за същите или сходни стоки, която вече е била издадена на други титуляри. 

ДА    Не      

Ако отговорът е „да“, дайте подробни сведения: 
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Референтен номер на решението ОТИ: 

Дата на влизане в сила на решението: 

Година месец ден  

Код на стоката:  

Референтен номер на решението ОТИ: 

Дата на влизане в сила на решението: 

Година месец ден  

Код на стоката:  

14. Известно ли Ви е да има неприключили съдебни или административни производства в рамките на Съюза относно тарифното 

класиране или постановено в рамките на Съюза съдебно решение за тарифно класиране, отнасящи се до стоките, описани в клетки 

9 и 10? 

 (задължително) 
ДА  Не    

Ако отговорът е „да“, дайте подробни сведения: 

Държава:  

Наименование на съда: 

Адрес на съда: 

Референтен номер на делото: 

15. Дата и удостоверяване на истинността  (задължително) 

Дата:  

Година месец ден  

 

Подпис:  

Важна бележка 

Удостоверявайки истинността на настоящото заявление, заявителят поема 

отговорност за точността и пълнотата на съдържащите се в него данни и на 

допълнителната информация, евентуално представена заедно с него. 

Заявителят приема, че тези данни и всички евентуални снимки, изображения, 

брошури и т.н. може да се съхраняват в база данни на Европейската комисия, 

както и че данните, в т.ч. всички снимки, изображения, брошури и т.н., които 

са представени заедно със заявлението или са получени (или може да бъдат 

получени) от администрацията и които не са отбелязани като поверителни с 

отметка в елементи от данни 1, 2 и 8 от заявлението, се оповестяват пред 

обществеността по интернет. 

16. Допълнителна информация 

“. 

На страница 51 приложение 5, поправено на страницa 33 от ОВ L 101 от 16.4.2016 г., да 

се чете, както следва: 

 

„ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — РЕШЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ ОТИ 

1. Митнически орган, който взема решение 2. Референтен номер на решението ОТИ 

 

3. Титуляр                                       (поверително) 

 

Име:   

Улица и номер: 

Държава: 

Пощенски код:  

Град: 

 

 

Идентификационни данни на заявителя: 

EORI номер:  
 

4. Срок на валидност 

 

 година месец ден 

Дата на влизане в сила на 

решението: 

   

Дата на изтичане на срока 

на действие на решението 

   

Крайна дата на 

удълженото използване: 

   

Количество:  

Причина за обезсилване:    
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Важна бележка 
Без да се засягат разпоредбите на член 34, параграфи 4 и 5 от 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, 

настоящата ОТИ е валидна за срок от 3 години от началната дата на 

валидност. 

Представените сведения ще се съхраняват в база данни на 

Европейската комисия за целите на прилагането на Регламент за 

изпълнение (EС) 2015/2447 на Комисията, а данните от ОТИ, в т.ч. 

всички евентуални снимки, изображения, брошури и т.н., но без 

сведенията в клетки 3 и 8, може да бъдат оповестявани пред 

обществеността по интернет. 

  

Титулярят има право да обжалва тази ОТИ. 

5. Дата и регистрационен номер, под който е заведено заявлението  

 година месец ден 

Дата:    

Регистрационен номер:  

6. Код на стоката 

 

   
 

7. Описание на стоките  

8. Търговско наименование и допълнителна информация                                                                    (поверително) 

9. Обосновка на класирането на стоките 

10. Настоящото решение ОТИ е издадено въз основа на следните материали, предоставени от заявителя: 

 

Описание  Брошури  Снимки  Мостри  Друго  
 

 

 

Място:       Подпис 

Дата:  Печат 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ — РЕШЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ  ОТИ 

11. Ключови думи: 
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12. Изображения  

“. 

На страница 61, приложение 8 да се чете, както следва: 

„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАННИТЕ, СВЪРЗАНИ С МИТНИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ   D.V.1 

1   ИМЕ/ФИРМА И АДРЕС НА ПРОДАВАЧА   

Попълва се от 
администрацията 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

          

2а   ИМЕ/ФИРМА И АДРЕС НА КУПУВАЧА   

  

   

  

          

2б   ИМЕ/ФИРМА И АДРЕС НА ДЕКЛАРАТОРА 

  

   

  

          

3  УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА     

  

   

  

          

4   НОМЕР И ДАТА НА ФАКТУРАТА   
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5   НОМЕР И ДАТА НА ДОГОВОРА 

 

  

  

  

  

  

  

    

          

6  Дата и номер на предходно митническо решение във връзка с клетки 7—9 (ако има такова)       

                  

7(a)     Купувачът и продавачът свързани ли са по смисъла на член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 
2015/2447? ДА НЕ 

        (Ако отговорът е „НЕ“, попълнете клетка 8).  

 

  

  б)   Тази връзка ПОВЛИЯЛА ЛИ Е върху цената на внасяните стоки? ДА НЕ 

  

       

  

   в)  Цената на внасяните стоки по сделката БЛИЗКО ПРИБЛИЖЕНИЕ ЛИ Е до ДА НЕ 

стойност, посочена в член 134, параграф 2 от Регламент а изпълнение (ЕС) 2015/2447 

(незадължителен отговор)?  

 

  

        (Ако отговорът е „ДА“, дайте подробни сведения.)  

 

  

  

       

  

                  

8(a)  Има ли ОГРАНИЧЕНИЯ относно правото на разпореждане или на ползване на стоките, различни от следните 
ограничения: 

 

  

 — ограничения, които са наложени или изисквани по закон или от публичните органи в Съюза; или 

  

  

       — ограничения на географския район, в който стоките може да бъдат препродадени; или 

  

  

       — ограничения, които не засягат съществено стойността на стоките? 

  

ДА НЕ 

   б)  Има ли УСЛОВИЯ или СЪОБРАЖЕНИЯ във връзка с продажбата или цената, за които не може  

 

  

        да се определи стойност по отношение на оценяваните стоки? ДА НЕ 

   Посочете естеството на ограниченията, условията или съображенията — според случая. 

 

  

  

       

  

Ако стойността на условията или съображенията може да се определи, посочете я в клетка 11 б).     

 

       

  

   9(a)      Има ли АВТОРСКИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, свързани с внасяните стоки и 
подлежащи на плащане пряко или косвено от купувача като условие за продажбата? 

  

ДА НЕ 

       б)     Продажбата или цената обвързани ли са с разпоредба, съгласно която част от постъпленията от 
евентуална последваща 

ПРЕПРОДАЖБА, РАЗПОРЕЖДАНЕ или УПОТРЕБА на стоките ще бъдат начислени пряко или косвено в 
полза на продавача? ДА НЕ 

       Ако отговорът на някой от тези въпроси е „ДА“, посочете условията и по възможност впишете сумите в 
клетки 15 и 16. 

 

  

  

  

  

       

  

                  

 10(a)  Брой на приложените листове с изчисления 
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 10(б)  Място, дата и подпис 

  

  

ПОПЪЛВА СЕ ОТ 
АДМИНИСТРАЦИЯТА     Лист с изчисления №       

  

   

  

 

      

            
Стокова 
позиция 

Стокова 
позиция 

Стокова 
позиция 

А 

 

Основа 

на 

изчислението 

11(a) Платена или дължима цена във ВАЛУТАТА ПО ФАКТУРА 
………………………………………………………………………………. 

 

  

б) Косвени плащания (вж. клетка 8 б) ………..………………..…..…….…    

в) Валутен курс ….…………………………………….………….……………. 

 

  

 

12   Общо „A“ в НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА ……………………………………….  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

Увеличения 

13  Разходи, направени от купувача: 

    

  

а) комисиони, без комисионата за покупка ….……….……………….       

б) възнаграждения за посредничество   ................................................       

в) контейнери и опаковки .............................................................. 

 

  

 14    Стоки и услуги, доставени от купувача безплатно или на намалена 
цена за употреба във връзка с производството и продажбата за 
износ на внесените стоки (посочените стойности са представени 

като съотношения, когато това е подходящо):   

   

  

а) Материали, компоненти, части и подобни, вградени във 
внасяните стоки .....................................................................       

      

  

  

б)   Инструменти, клишета, матрици и подобни, използвани при 
производството на внасяните стоки .............................................    

                   

     в)   Материали, изразходвани при производството на внасяните 
стоки .................................................................. ...........................       

 

  

  

г)   Инженеринг, разработки, художествено оформяне, дизайн, 
планове и чертежи, разработени извън Съюза и необходими за 
производството на внасяните стоки .......................................       

       

  

15 Авторски и лицензионни възнаграждения (вж. клетка 9 a) 
………………………………………………………………………..………..       

   

  

16 Постъпления от последваща препродажба, разпореждане или 
употреба, начислени в полза на продавача (вж. клетка 9 б) 
……………………………………….…………………………………………            

                

17  Разходи за доставка до мястото на въвеждане в ЕС:  

 

  

  

а) За транспорт …………………………………………………………………       
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б) За товарене и манипулиране …………………………………………       

в) За застраховка …………………………………………………………………       

       

  

  18 Общо „В“ в НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА ………………………………………. 
   

C 

 

Намаления 

19  Разходи за транспорт след въвеждането в ЕС ...........................       

20  Разходи за строителство, монтиране, сглобяване, поддръжка 

  

  

     или техническа помощ, предприети след вноса...............................       

                

21  Други разходи (да се посочат) ……..…………………………………...…       

22  Мита и данъци, дължими в Съюза поради вноса или       

продажбата на стоките.........................................       

 

23 Общо „С“ в НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА ……………………………………….    

 
   

24 ДЕКЛАРИРАНА МИТНИЧЕСКА СТОЙНОСТ (A+B-C) 
      

      

“. 

На страница 151, в приложение 9, допълнение В1, дял II – Данни за вписване в 

отделните клетки, част А, клетка 50: Титуляр, в първия абзац, последното изречение: 

вместо: „Когато е целесъобразно, се вписва пълното име/фирма (за физическо лице 

или търговско дружество) на упълномощения представител, който се подписва от 

името на титуляря на режима.“, 

да се чете: „Когато е целесъобразно, се вписва пълното име/фирма (за физическо лице 

или търговско дружество) на упълномощения представител, който се подписва за 

сметка на титуляря на режима.“. 

 

На страница 198, в приложение 9, допълнение Г1, дял II – Кодове, клетка 37, част А, 

точка 23, втори ред: 

вместо: „Пример: Временен износ на артикули (като проби, професионално 

оборудване и др.) за изложения.“, 

да се чете: „Пример: Временен износ на артикули (като мостри, професионално 

оборудване и др.) за изложения.“. 

 

На страница 203, в приложение 9, допълнение Г1, дял II – Кодове, клетка 37, част Б, 

точка 1, в таблицата за „Освобождаване“, първа графа, вписването за код С08: 

вместо: „Пратки, изпратени от едно частно физическо лице до друго“, 

да се чете: „Пратки, изпратени от едно частно лице до друго“. 
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На страница 203, в приложение 9, допълнение Г1, дял II – Кодове, клетка 37, част Б, 

точка 1, в таблицата за „Освобождаване“, първа графа, вписването за код С14: 

вместо: „Оборудване, внасяно с нетърговски цели от или за сметка на 

научноизследователска институция или организация със седалище извън Съюза“, 

да се чете: „Оборудване, внасяно с нетърговски цели от или за сметка на 

научноизследователска институция или организация, разположена извън Съюза“. 

 

На страница 204, в приложение 9, допълнение Г1, дял II – Кодове, клетка 37, част Б, 

точка 1, в таблицата за „Освобождаване“, първа графа, вписването за код С30: 

вместо: „Проби на стоки с незначителна стойност, внасяни с цел насърчаване на 

продажбите“, 

да се чете: „Образци на стоки с незначителна стойност, внасяни с цел насърчаване на 

продажбите“. 

 

На страница 204, в приложение 9, допълнение Г1, дял II – Кодове, клетка 37, част Б, 

точка 1, в таблицата за „Освобождаване“, първа графа, вписването за код С37: 

вместо: „Допълнителни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на 

превозването им“, 

да се чете: „Опаковъчни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на 

превозването им“. 

 

На страница 205, в приложение 9, допълнение Г1, дял II – Кодове, клетка 37, част Б, 

точка 1, в таблицата за „Временен внос“, първа графа, вписването за код D21: 

вместо: „Проби“, 

да се чете: „Мостри“. 

 

На страница 210, в приложение 9, допълнение Г1, дял II – Кодове, клетка 43, в 

таблицата, в последната графа, последният ред: 

вместо: „Стойност, основана на наличните данни („авариен метод“)“, 

да се чете: „Стойност, основана на наличните данни („резервен метод“)“. 

 

На страница 284, в приложение 12, „Обяснителни бележки за формулярите или 

националните ИТ системи за специалните режими, различни от транзит“, дял I, клетка 

7, шести ред: 

вместо: „Вписва се количеството по оценка, на стоките, предназначени да бъдат 

поставени под митническия режим.“, 

да се чете: „Вписва се очакваното количество на стоките, предназначени да бъдат 

поставени под митническия режим.“. 
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На страница 284, в приложение 12, „Обяснителни бележки за формулярите или 

националните ИТ системи за специалните режими, различни от транзит“, дял I, клетка 

7, осми ред: 

вместо: „Вписва се стойността по оценка, в евро или в друга валута, на стоките, 

предназначени да бъдат поставени под митническия режим.“, 

да се чете: „Вписва се очакваната стойност в евро или в друга валута на стоките, 

предназначени да бъдат поставени под митническия режим.“. 

 

На страница 287, в приложение 12, „Обяснителни бележки за формулярите или 

националните ИТ системи за специалните режими, различни от транзит“, дял II, клетка 

22, първото изречение:  

вместо: „Когато се планира използването на общо складиране или еквивалентни стоки, 

се посочват осемцифреният код по КН, търговското качество и техническите 

характеристики на стоките.“, 

да се чете: „Когато се планира използването на съвместно складиране или 

еквивалентни стоки, се посочват осемцифреният код по КН, търговското качество и 

техническите характеристики на стоките.“. 

 


