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1 ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Основната цел на настоящия документ е да се създаде оперативно ръководство за
потребителите на системата за митнически решения. Предназначението му е да предостави
документация, която ще се използва от крайните потребители на системата за управление на
митническите решения (СУМР) и на портала на търговците в ЕС (ПТ на ЕС), за да бъдат
подпомогнати при опознаването на операциите, свързани с митническите решения.

1.2 ОБХВАТ
Обхватът на настоящия документ се състои в подробно представяне на операциите, свързани с
митническите решения, и по този начин запознаване на читателя с концепциите в основата на
тези операции.
Документът не е правно обвързващ, тъй като целта му е да подпомага потребителите на
системата за митнически решения.

1.3 ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ
Настоящият документ е предназначен за различни групи читатели с разнообразни оперативни
роли в рамките на системата за митнически решения. Те може да бъдат:
• националните администрации в ЕС;
• длъжностни лица на ЕС;
• митническите служители в рамките на ЕС като потребители на приложението на СУМР;
• общността на търговците в ЕС като потребители на приложението на ПТ на ЕС.

1.4 СТРУКТУРА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Настоящият документ съдържа следните глави:
• Глава 1: Въведение — представлява въведение в настоящото оперативно ръководство
за потребителите;
• Глава 2: Справочни документи и приложими документи — изброява всички справочни
документи и приложими документи;
• Глава 3: Терминология — описва акронимите и определенията, използвани в настоящия
документ;
• Глава 4: Проследяване на промените — описва промените в различните версии;
• Глава 5: Система за митнически решения — Обхват и архитектура — представя общ
преглед на дейността, както и на системата и нейните съставни компоненти;
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• Глава 6: Приемане на заявление — представя процеса, който се изпълнява от момента
на подаване на заявление от страна на търговец до приемането му от митническите
органи;
• Глава 7: Вземане на решение — описва различните стъпки, които се извършват, за да
може митническите органи (в това число ДЧ, с които е извършена консултация) да вземат
решение за издаване на разрешение;
• Глава 8: Управление на корекциите — представя как заявител може да приложи
корекции в заявлението си, преди то да бъде одобрено;
• Глава 9: Допълнителна информация — представя начина, по който митнически
служител може да поиска допълнителна информация от търговеца, подал заявление за
разрешение;
• Глава 10: Удължаване на срока — излага подробно причините и обстоятелствата, при
които срокът за вземане на решение може да бъде удължен;
• Глави 11 и 12: Консултация с участващите ДЧ (1) и Консултация с участващите ДЧ
(2) — описва комуникацията между митническите органи, вземащи решения, и
участващата държава членка или държави членки, която е необходима, когато се изисква
обратна информация от тези държави членки;
• Глава 13: Оттегляне — разяснява начина, по който може да се управлява искане за
оттегляне на заявление;
• Глава 14: Право на обжалване — излага начина, по който търговец може да обжалва
решение на митническите органи;
• Глава 15: Спиране — описва процесите, които имат за цел спиране на разрешение;
• Глава 16: Изменение — описва процеса, който има за цел изменяне на разрешение;
• Глава 17: Обезсилване — обяснява процеса, който има за цел обезсилване на
разрешение;
• Глава 18: Отмяна — посочва процеса, който има за цел отмяна на разрешение;
• Глава 19: Преразглеждане — представя процеса, който има за цел преразглеждане на
разрешение;
• Глава 20: Право на изслушване — определя начина, по-който търговец може да изложи
гледната си точка относно всяко решение, засягащо неговото (бъдещо) разрешение.
С изключение на глави 1—5 всяка от главите съдържа най-малко следните раздели:
1. Заинтересовани страни, участващи в процеса: в този раздел се изброяват
действащите лица, които играят някаква роля в процеса (следва да се отбележи, че
ролята може да е „пасивна“, т.е. действащото лице може просто да получи известие,
без да се изисква каквото и да било действие от негова страна);
2. Оперативен процес: в този раздел се представят целите на описания в документа
процес, неговият оперативен поток и как може да бъде изпълнен от заинтересованите
страни.

1.5 ПРАВИЛА ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Справочните документи са поставени в квадратни скоби „[]“.
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2 СПРАВОЧНИ
ДОКУМЕНТИ

Версия:5.00

ДОКУМЕНТИ

И

ПРИЛОЖИМИ

2.1 СПРАВОЧНИ ДОКУМЕНТИ
Реф.
№

R01

Референтно
наименование

Заглавие
EU Customs Functional Requirement
BPM Report for Customs Decisions
(доклад за МОП във връзка с
митническите функционални
изисквания в ЕС за митническите
решения)

SC10-QTM004- DLV-0045.5-42-3-9 — EU Customs
Functional Requirement
BPM Updates for Customs
Decisions (актуализации на
МОП във връзка с
митническите
функционални изисквания
в ЕС за митническите
решения)

Версия

1.00

Дата

21.5.2019 г.

Таблица 1: Справочни документи

2.2 ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ
Реф.
№

Заглавие

Референтно
наименование

A01

Рамков договор

TAXUD/2013/CC/124

Не се
прилага

11.11.2013
г.

A02

Специфичен договор № 10

TAXUD/2015/DE/135

Не се
прилага

14.9.2015 г.

A03

Рамков план за качество

CUSTDEV3-FQP

1.00

30.4.2015 г.

A04

SC10-020 — Актуализация на
материалите за оперативни
потребители на системата за МР и
ръководства за крайните потребители

SC10-QTM020

1.10

20.4.2020 г.

Таблица 2: Приложими документи
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3 ТЕРМИНОЛОГИЯ
3.1 СЪКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМИ
В таблицата по-долу са изброени основните използвани съкращения и акроними с цел по-добро
разбиране на настоящия документ и на основните документи от оперативното ръководство за
потребителите.
Съкращение/акроним

Определение

ОИО (AEO)

Одобрен икономически оператор

ОИОМО (AEOC)

Одобрен икономически оператор — митнически опростявания

ОИОК (AEOF)

Комбиниран акроним за ОИОМО и ОИОСБ

ОИОСБ (AEOS)

Одобрен икономически оператор — сигурност и безопасност

МОП (BPM)

Моделиране на оперативните процеси

CCN2

Обща комуникационна мрежа 2

МР (CD)

Митническо решение или митнически решения

СУМР (CDMS)

Система за управление на митническите решения

СМР (CDS)

Система за митнически решения

CNP

Комуникация, уведомяване и публикуване

МС (CO)

Митнически служител

ПИМС (COUI)

Потребителски интерфейс за митнически служители

ИУК (CRS)

Митнически информационни услуги за клиентите

ДА

Делегирани актове

ГД „Данъчно облагане и
митнически съюз“

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“

МОВР (DTCA)

Митнически орган, вземащ решението

СКИ (ECS)

Система за контрол на износа

EORI

Регистрация и идентификация на икономическите оператори

ЕС

Европейски съюз

РПК (FQP)

Рамков план за качество

GAAP

Общоприети счетоводни принципи

АИ

Актове за изпълнение

СКВ (ICS)

Система за контрол на вноса

ISO

Международна организация по стандартизация

ИТ

Информационна технология

ДЧ

Държава членка или държави членки

Не се прилага

Неприложимо

НА

Национална администрация
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Съкращение/акроним

Определение

NCTS

Нова компютризирана система за транзит

РКЛ (RSS)

Редовна корабна линия

ПнИ (RTBH)

Право на изслушване

ПзП (SfA)

Представен за приемане

ПзИ (SfI)

Представен за информация

ПзР (SfR)

Представен за разглеждане

ТИР (TIR)

Transports Internationaux Routiers — международни пътни превози

ПТ (TP)

Портал за търговци

МКС

Митнически кодекс на Съюза, също наричан в настоящия документ
„Кодексът“

ЕУП & ЦП (UUM&DS)

Единно управление на потребителите и цифров подпис

XML

Разширяем маркиращ език (Extensible Markup Language)

Таблица 3: Съкращения и акроними
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4 РЕГИСТЪР НА ПРОМЕНИТЕ
В този раздел се въвежда списъкът с промените, приложени спрямо оперативните ръководства
за потребителите.
Версия на
документа
2.10

Поддокумент/процес

Промяна

Заглавна страница

Раздел 4: добавяне на регистър на промените
Раздел 1.3: актуализация за отразяване на датата 2.10.2017 г. като
минала дата
Раздел 1.7.3: добавяне на връзка към уебсайта на ГД „Данъчно
облагане и митнически съюз“

Обхват и архитектура

Раздел 1.7.4.1: премахване на ролята „Създаване на митническо
заявление“
Раздел 1.7.4.2: добавяне на връзка към уебсайта на ГД „Данъчно
облагане и митнически съюз“
Раздел 1.9: добавяне на специална забележка за код 2
Раздел 1.10: добавяне на специална забележка за „Заявлението е
отхвърлено“

Приемане на
заявление

Раздел 2.2.2: актуализация на таблица 1, за да се вземат под
внимание стойности, използвани в системата

Вземане на решение

Раздел 3.2.3: добавяне на обяснението за „свободни знаци“

Консултация с ДЧ 1

Раздел 7.2: актуализиране на срока за консултация

Спиране

Раздел 11.2: добавяне на забележката, свързана с промяната на
статуса

Изменение

Обезсилване

Отмяна

3.10

Раздел 2.2.1: добавяне на обяснението за „свободни знаци“

Заглавна страница

Раздел 12.2: добавяне на забележката, свързана с промяната на
статуса
Раздел 12.2: редактиране на забележката, свързана с изменението
на плавателни съдове/пристанища на акостиране
Раздел 13.2: добавяне на забележката, свързана с промяната на
статуса
Раздел 14.2: добавяне на забележката, свързана с промяната на
статуса
Раздел 14.2: актуализиране на срока (1 година), в който търговецът
не може да подава заявление за същото решение
Раздел 4: добавяне на вписване в таблицата с регистъра на
промените
Раздел 1.1: преразглеждане на описанието на контекста

Обхват и архитектура

Раздел 1.3: актуализирано планиране
Раздел 1.7.4: добавени нови роли

Приемане на
заявление

Раздел 2.2.2: разяснение относно пасивното приемане на
заявление
Раздел 2.2.3: добавяне на забележка, свързана с искането на
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допълнителна информация
Раздел 2.3: добавяне на резултат от проверка за всеки вид
митническо решение

Вземане на решение

Раздел 3.2: добавяне на забележка, свързана с изтичането на срока
за вземане на решение и с разглеждане на резултата от проверката
за всеки вид митническо решение
Раздел 3.2.3: добавяне на забележка, свързана с утвърждаването
на задачата
актуализация на заглавието на документа

Консултация с ДЧ 1

Раздел 7.2: актуализация на видовете разрешения, за които се
прилага консултация (тип I)
актуализация на заглавието на документа

Консултация с ДЧ 2

4.00

4.10

Раздел 8.2: актуализация на видовете разрешения, за които се
прилага консултация (тип I)

Изменение

Раздел 12.2: актуализация на целия документ, за да се включи
консултацията и незначителното изменение. Добавена е забележка,
свързана с утвърждаването на задачата.

Обезсилване

Раздел 13.2: добавяне на забележка, свързана с утвърждаването
на задачата

Отмяна

Раздел 14.2: добавяне на забележка, свързана с утвърждаването
на задачата

Всички

Отразяване на коментарите от разглеждането, незначително
преформулиране на текста и корекции

Заглавна страница

Премахване на таблицата за преразглеждане

Консултация с ДЧ 2

Въвеждане на раздел 8.3

Всички

Отразяване на коментарите след разглеждане от страна на ДЧ.

Обхват и архитектура

Въвеждане на раздел „Утвърждаване“.
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5 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ
РЕШЕНИЯ — ОБХВАТ И АРХИТЕКТУРА
5.1 ВЪВЕДЕНИЕ
За пръв път във функционирането на митническия съюз се въвеждат решения за цялата
територия на ЕС (т.е. решения, които са валидни и признати във всички или в няколко ДЧ
едновременно).
От сега нататък целта е икономическите оператори да използват единен подход в процеса на
подаване на заявление и вземане на решение в целия ЕС и единен портал на ЕС за търговци
за достъп до трансевропейска ИТ система, а именно ИТ системата за митнически решения
(наричана по-нататък „СМР“).
Митническите решения са решения, вземани от компетентните митнически органи въз основа
на искания, подадени от икономическите оператори. Групата на възможните решения е голяма
и обхваща отсрочването на плащането на мита, административните опростявания,
митническото класиране на внесените продукти и др. В крайна сметка информацията относно
митническите решения ще се използва от системите за митническо деклариране, системите за
операции (системата за контрол на вноса (ICS), новата компютризирана система за транзита
(NCTS), системата за контрол на износа (ECS)) и националните митнически системи за
управление на риска.
В Кодекса (МКС) и в свързаните с него делегирани актове и актове за изпълнение (ДА относно
МКС и АИ на МКС) се определя принципът, че всяка комуникация трябва да бъде по електронен
път, като се допускат процедури на хартиен носител само в определени изключителни случаи.
ИТ системата за митнически решения представлява подробното изпълнение на този принцип
чрез ИТ.
Посредством МКС се предоставя и правното основание за гарантиране на единен подход към
процесите, свързани с митническите решения (от първоначалните искания или заявления до
крайното предоставяне на разрешенията), и за управление и съхранение на митническите
решения в трансевропейска ИТ система. ИТ системата за митнически решения е хибридна
система, състояща се от централна ИТ система и незадължителни национални ИТ системи.
Централната ИТ система дава възможност на ДЧ, които нямат национални системи, да
консолидират всички заявления и разрешения, свързани с митнически решения, в електронен
формат в единно хранилище, до което имат достъп всички ДЧ. ДЧ, които са внедрили
национални системи, публикуват в централната ИТ система информация за статуса на
обработваните в техните национални ИТ системи заявления и разрешения, като по този начин
се осигурява централизирано наблюдение на цялата дейност, свързана с митнически решения,
в ЕС.
Централната ИТ система — централната система за управление на митническите решения
(СУМР) — съдържа комуникационен модул, който позволява консултиране с няколко ДЧ, като
по този начин е възможна комуникацията между централната система и една или няколко
национални системи.
Всички взети решения (и евентуалните промени в техния статус) са на разположение в
компонента ИУК на централната ИТ система.
Хранилището „Митнически информационни услуги за клиентите“ (ИУК) съхранява всички
взети решения. То предоставя единна база данни в ЕС, която съхранява всички разрешения,
издадени в ЕС. Централната и националните системи за митнически решения (СМР) трябва да
го използват за съхранение на всички взети решения.
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ИТ системата за митнически решения се подпомага от Портал на ЕС за търговци (ПТ), който е
централизирана точка за търговците и техните представители (както е определено в член 10 от
АИ). Този портал дава достъп на всички европейски търговци (над 3 000 000 дружества), които
се нуждаят от митническо решение за дейността си в ЕС. Посредством този портал
икономическите оператори могат да подават заявления, да следят статуса на заявлението си,
да извършват всякакви последващи задачи (например да внасят изменения), да получат общ
преглед на предоставените решения или на решенията в процес на обработка и да управляват
предоставените им решения.
В раздел 5.7 е представено по-подробно описание на различните компоненти, в това число
връзките между тях.

5.1.1 ПОЗОВАВАНИЯ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Митнически кодекс на Съюза (членове 6, 16, 22, 23 от МКС)
Митническият кодекс на Съюза (МКС) е приет на 9 октомври 2013 г. като Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
Делегиран акт относно МКС (членове 11—18 от ДА, приложение A)
Делегираният акт относно МКС е приет на 28 юли 2015 г. като Делегиран регламент на
Комисията (ЕС) 2015/2446.
Акт за изпълнение на МКС (член 10 от АИ, приложение A)
Актът за изпълнение на МКС е приет на 24 ноември 2015 г. като Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2447 на Комисията.
Работната програма на МКС
Работната програма относно разработването и въвеждането на електронните системи,
предвидени в Митническия кодекс на Съюза, е приета на 13 декември 2019 г. с Решение за
изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията.

5.1.2 ОПИСАНИЕ НА КОНТЕКСТА
Обща информация за Митническия кодекс на Съюза може да се намери на уебсайта Europa:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
Както е показано на Фигура 1, тази страница по-специално дава информация за МКС под
формата на:
• документи с насоки;
• МОП за митниците в ЕС.
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5.1.3 МОП ЗА МИТНИЦИТЕ В ЕС
Оперативните процеси, описани в МКС и свързаните с него делегиран акт и акт за
изпълнение (съответно ДА и АИ), са моделирани. Окончателната публикация на „High Level
and Business Requirements“ (общи и оперативни изисквания) е на разположение за справка и
информация. Пряк достъп до тази публикация за МОП е на разположение чрез следната
връзка:
https://itsmtaxud.europa.eu/businesspublisher/login.do?login=anonymous&password=anonymous
В тази платформа пътеката за достъп до МОП, отнасящи се до Разрешения/Управление на
решенията, е следната:
Taxud Folder Structure > EU_Customs > Customs Business Processes > 02_CBP L2-L3 HL and
Business Requirement BPM > Enabling Business Domains > Authorisations / Decisions
Management.
Навигационното дърво е показано на Фигура 2.

Фигура 2: Навигационно дърво към „Разрешения“/„Управление на решенията“

5.2 ПРЕДИМСТВА НА СМР
Използването на системата за митнически решения носи няколко предимства.
На първо място, за обработката на всички 22 заявления/разрешения се използва само една
трансевропейска система (СМР). Това опростява до голяма степен управлението на
заявленията/разрешенията и дава възможност на всички митнически органи „да действат като
едно цяло“.
Друго предимство се състои в хармонизацията на процедурите за управление на
заявленията/разрешенията и изискванията за данните. Тези хармонизирани процедури са
определени от МОП за митниците в ЕС.
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На последно място, използването на единната система „Портал на ЕС за търговци“ (както е
определено в член 10 от АИ) за удостоверяване на самоличността и достъп за икономически
оператори (ЕУП & ЦП) води до по-ефективно взаимодействие на икономическите оператори с
митническите органи.

5.3 ПЛАНИРАНЕ
Новата система за митнически решения започна да функционира в реално време на 2 октомври
2017 г. От този момент нататък всеки обмен на информация, като заявления или разрешения,
се извършва посредством системата за митнически решения (член 6, параграф 1 от МКС).
Следователно вече не се обработват заявления на хартия.
В периода от 2 октомври 2017 г. до 1 май 2019 г. беше възможно съществуващите разрешения
(на хартия) да бъдат преразгледани и включени в системата.
От 29 юни 2020 г. функционира версия 1.24 на системата за митнически решения (СМР). Тази
версия е приведена в съответствие с действащото законодателство.
На Фигура 3 е показан графикът на тези операции.

Въвеждане в експлоатация на новата
система за митнически решения (СМР)

Въвеждане в експлоатация
Всички съществуващи разрешения на версия 1.24 система за
митнически решения (СМР)
се преразглеждат

2 окт. 2017 г.

2017 г.

Q3
2017

Q4
2017

1 май 2019 г.

Q1
2018

Q2
2018

Q3
2018

Q4
2018

Q1
2019

Q2
2019

29 юни 2020 г.

Q3
2019

Q4
2019

Q1
2020

Q2
2020

Q3
2020

2020 г.

От 2 окт. 2017 г.
Всички икономически оператори могат да подават заявленията си в
новата система за митнически решения.

2 окт. 2017 г. – 1 май 2019 г.
Всички съществуващи разрешения (на хартия) следва да се
преразгледат и да се въведат в новата система.

От 29 юни 2020 г.
Всички икономически оператори могат
да подават заявленията си в новата
система за митнически решения, която
е приведена в съответствие с
действащото законодателство.

Фигура 3: График на операциите

5.4 ОБХВАТ
Системата за митнически решения има за цел единно обработване на разрешенията
посредством една и съща електронна информационна система.
В приложение A към Делегирания регламент на Комисията са изброени всички възможни
видове разрешения и решения, за които може да бъде предоставено митническо решение.
Следва да се отбележи обаче, че само 22 от тях са обхванати от системата за митнически
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решения (изброени в раздел 5.8). Следните разрешения не попадат в приложното поле на
СМР:
• ОИОМО: разрешение за статус на одобрен икономически оператор за митнически
опростявания;
• ОИОСБ: разрешение за статус на одобрен икономически оператор за сигурност и
безопасност;
• ОИОК: разрешение за статус на одобрен икономически оператор за митнически
опростявания/сигурност и безопасност;
• ОИП: решение, отнасящо се до обвързваща информация за произхода;
• ОТИ: решение, отнасящо се до обвързваща тарифна информация;
• REM: решение за опрощаване на размера на вносните или износните мита;
• REP: решение за възстановяване на размера на вносните или износните мита.
Разрешенията за ОИО и решенията за ОТИ продължават да се поддържат в създадените за
тях системи.

5.5 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Таблица 4 са посочени различните определения, които се използват в цялото оперативно
ръководство за потребителите.
Термин

Определение

Заявител

Лице, което подава заявление за решение до митническите органи (МОП).

Заявление

Официално искане за предоставяне на митническо решение, подадено до
митническите органи.

Разрешение

Акт на митническите органи, отнасящ се до митническото законодателство,
с който се извършва произнасяне по конкретен случай, и който има правни
последици за съответното лице или лица (член 5, точка 39 от МКС).

Митнически орган, с който
е извършена консултация

Всяка държава членка, която е помолена от митническия орган, вземащ
решението, да допринесе за процес на вземане на решение относно
заявление или за съществуващо решение посредством предоставяне на
информация, разглеждане на критерии или всякакви други средства.

Митнически орган

Митническите администрации на държавите членки, които отговарят за
прилагането на митническото законодателство, както и всички други
органи, оправомощени съгласно националното законодателство да
прилагат определени митнически законодателни разпоредби. (член 5,
точка 1 от МКС).

Митническо решение

Синоним на разрешение в този контекст.

Митнически орган, вземащ
решението

Митнически орган, който е компетентен за 1) вземане на решението и 2) за
управление на решението.

Икономически оператор

Лице, което в рамките на своята стопанска дейност участва в дейности,
обхванати от митническото законодателство (член 5, точка 5 от МКС).
В този контекст се нарича и „търговец“.

Титуляр

Лице, на което се издава решение. Това може да се отнася и за
представителя на титуляря (МОП).

Засегната държава членка

Всяка държава членка, която е засегната от решение.
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Термин

Определение

Решение за много ДЧ

Решение или разрешение, което има въздействие в повече от една ДЧ
(член 10, параграф 1 от АИ).

Решение за една ДЧ

Решение или разрешение, което има въздействие само в една ДЧ.

Срок за вземане на
решение

Период от време, в който митническият служител трябва да реши дали да
предостави (или да не предостави) разрешението, за което търговецът е
подал заявление.
Таблица 4: Определения

5.6 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Настоящият раздел има за цел да се изброят различните заинтересовани страни, които
представляват крайните потребители на системата за митнически решения.
Потребители на Портала за търговци:
•
•

Търговецът: както е описано в раздел 5.2, в настоящия контекст търговецът се нарича
също „икономически оператор“, „заявител“ или „титуляр“.
Представителят е лице, което може да действа от името и за сметка на търговец.
Следва да се отбележи, че е възможно и косвено представителство. С други думи,
представител може да упълномощи друг потребител, който по този начин ще има
правомощия да действа от негово име и за негова сметка.

Потребители на СУМР:
•

•

•

Митническият служител или митническият орган, вземащ решението (МОВР), е
митническият служител, който отговаря за:
o приемане (или неприемане) на заявленията, които са подадени до неговото
митническо учреждение;
o вземане на решението за предоставяне (или непредоставяне) на разрешенията,
за които са подадени заявления до неговото митническо учреждение;
o управление на предоставените разрешения.
Митническият служител на митнически орган, с който е извършена консултация, е
митническият служител на посочения орган, който отговаря за предоставяне на обратна
информация при отправяне на искане за консултация.
Митническият служител на участваща държава членка е митнически служител,
който може да чете и/или да предоставя информация относно разрешения, при които е
участвала неговата държава.

Търговците и представителите използват Портал за търговци, за да управляват заявленията и
разрешенията си (член 10 от АИ). Порталът за търговци може да бъде или национален портал
за търговци (НПТ), или Порталът за търговци на Европейския съюз (ПТЕС).
Митническите служители използват система за управление на митническите решения, за да
управляват заявленията и разрешенията. Тя може да бъде или национална система за
управление на митническите решения (НСУМР), или система за управление на митническите
решения на Европейския съюз (СУМРЕС).
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5.7 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА АРХИТЕКТУРАТА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА
СМР
5.7.1 КОМПОНЕНТИ
Както е посочено във въведението на настоящия раздел, ИТ системата за митнически решения
е хибридна система, състояща се от централна система и незадължителни национални
системи.
Поради тази причина цялостната система е съставена от няколко компонента, някои от които са
национални образувания, а други са централни образувания/на ЕС. На Фигура 4 е представен
общ преглед на тази архитектура, както и потенциалните потоци на информация (които ще
бъдат разгледани подробно по-нататък).

Фигура 4: Обща архитектурата на системата за митнически решения

Следва списък на различните елементи, влизащи в състава на цялостната архитектура:
Централни компоненти:
ПТЕС: Портал за търговци на ЕС. Той може да комуникира със:

-

o СУМР на ЕС;
o националните СУМР.
Централна СУМР (на ЕС): Централна система за управление на митническите
решения. Тя може да се раздели на следните части:
o Обща част: отговаря за управление на различните процеси (например
изменение, отмяна и др.). Тя комуникира с:
 ПТЕС;
 Модул „CNP“ (Комуникация, уведомяване и публикации).
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Модул „CNP“: модул „Комуникация, уведомяване и публикации“. Той отговаря
за комуникиране с националните СУМР и с ИУК. Следователно той комуникира
с:
 общия модул на СУМР;
 националните СУМР (хибриден подход);
 ИУК.
ИУК: митнически информационни услуги за клиентите. В тази система се записват
всички разрешения, така че до тях да се осъществява достъп чрез външни (за
системите за митнически решения) инструменти (NCTS, СКВ и т.н.). Това е и мястото,
където се записват резултатите от процесите (например обезсилване на митническото
решение и др.). Този модул комуникира с:
o модул „CNP“ на СУМР на ЕС;
o външни приложения (NCTS, СКИ, СКВ).
o

-

Национални компоненти:
-

НПТ: национален портал за търговци. Той комуникира с:
o националните СУМР.
Национална СУМР: национална система за управление на митническите решения. Тя
може да комуникира с:
o НПТ;
o модул „CNP“ на СУМР на ЕС (хибриден подход).

В разделите по-долу се описва подробно начинът, по който различните потребители могат на
практика да използват и да осъществяват достъп до системите.

5.7.2 СТРАТЕГИИ
Както вече беше описано, ДЧ могат да решат дали да използват приложенията на ЕС, или да
разработят свои собствени.
За да се постигне разбиране на различните възможни потоци и взаимовръзката между
гореизброените компоненти, в текста по-долу е описано къде търговецът може да подаде
заявление за митническо решение в зависимост от стратегията, която следва неговата
държава.
Определени са три стратегии: централният подход, при който ДЧ използва единствено
приложенията на ЕС; националният подход, при който ДЧ използва единствено своите
собствени приложения; или хибридният подход, при който се използва съчетание от
национални приложения и приложения на ЕС.

5.7.2.1 Стратегия 1: Централен подход
Ако ДЧ реши да следва централния подход, всички заявления трябва да се подават чрез
Портала за търговци на ЕС. След това решението за предоставяне или не на разрешение,
както и управлението на разрешението се осъществяват в централната СУМР. Централният
подход е показан на Фигура 5.
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Фигура 5: Централен подход

Цялата информация (решения за една ДЧ и за много ДЧ) се копира в ИУК и е достъпна до
външните услуги и приложения, които биха имали нужда от разрешенията (когато бъдат
предоставени).

5.7.2.2 Стратегия 2: Централна и национална СУМР
Когато ДЧ има собствени приложения за СУМР и ПТ и когато реши да използва подхода
„Централна и национална СУМР“, заявлението трябва да се подаде в националния ПТ, а
разрешението трябва да се управлява в националната СУМР единствено в случай че то е
предназначено само за една ДЧ (следователно решението не се публикува в ИУК).
Всички заявления за решения за много ДЧ трябва да бъдат подавани единствено чрез ПТЕС.
Следователно се прилага същият подход като при стратегията „Централен подход“.
Подходът „Централна и национална СУМР“ е показан на Фигура 6.
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Фигура 6: Централна и национална СУМР

5.7.2.3 Стратегия 3: Хибриден подход
Ако ДЧ избере хибриден подход, икономическият оператор е свободен да избира дали да
подаде заявление чрез националния ПТ или чрез ПТЕС. И в двата случая порталът за търговци
ще комуникира пряко и единствено с националната СУМР. Хибридният подход е показан на
Фигура 7.

Фигура 7: Хибриден подход
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При решение за една ДЧ държавата членка решава кой ПТ да се използва. Освен това тя
решава дали решенията да се публикуват в ИУК или не.
При решение за много ДЧ трябва да се използва ПТЕС.
След това националната СУМР комуникира с централната СУМР чрез нейния модул „CNP“.
Следва да се отбележи, че ДЧ, която използва хибридния подход, трябва да го използва за
всички митнически решения. Освен това цялата комуникация, свързана с дадено решение,
трябва да се осъществява чрез един и същ портал.

5.7.3 ПРИМЕРИ
По-долу са изброени няколко ситуации за това как участниците биха могли да си
взаимодействат с ИТ системата:
•

•

•

•

•

В качеството на икономически оператор от Португалия, който иска да получи решение
за много ДЧ (Португалия използва централния подход). Попълвам заявлението в ПТЕС.
Португалският митнически служител ще управлява заявлението в централната СУМР.
Разрешението ще бъде публикувано в ИУК.
В качеството на икономически оператор от Португалия, който иска да получи решение
за една ДЧ (Португалия използва централния подход). Попълвам заявлението в ПТЕС.
Португалският митнически служител ще управлява заявлението в централната СУМР.
Разрешението ще бъде публикувано в ИУК.
В качеството на икономически оператор от Германия, който иска да получи решение за
много ДЧ (Германия използва централния подход за решения за много ДЧ). Попълвам
заявлението в ПТЕС. Германският митнически служител ще управлява заявлението в
централната СУМР. Разрешението ще бъде публикувано в ИУК.
В качеството на икономически оператор от Германия, който иска да получи решение за
една ДЧ (Германия използва националния подход за решения за една ДЧ). Попълвам
заявлението в националния ПТ. Германският митнически служител ще управлява
заявлението в националната СУМР. Разрешението няма да бъде публикувано в ИУК.
В качеството на икономически оператор от Франция, който иска да получи решение за
много ДЧ (Франция използва хибридния подход). Попълвам заявлението в националния
ПТ или в ПТЕС. Френският митнически служител ще управлява заявлението в
националната СУМР. Разрешението ще бъде публикувано в ИУК.

Пълният списък с избраните от държавите членки подходи е достъпен на уебсайта на ГД
„Данъчно облагане и митнически съюз“: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customsprocedures/customs-decisions_en.

5.7.4 КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТЪП ДО ПРИЛОЖЕНИЯТА?
5.7.4.1 Централна СУМР
Митническите служители трябва да бъдат идентифицирани от инфраструктурата на CCN2.
Потребителите на CCN2 са свързани с конкретна държава членка. Идентификацията на
потребителите и присвояването на техните потребителски роли попадат в отговорностите на
съответната държава членка, използваща инструментите на CCN2. Митническите служители
имат достъп до потребителския интерфейс на ИТ приложението на СУМР посредством CCN2.
Митническите служители могат да правят справки, да се запознават и/или да изменят
единствено информацията, свързана със заявленията, разрешенията и консултациите, за които
тяхната държава членка е съответно участваща, консултирана или представлява МОВР. Освен
това те ще получават уведомления относно тези заявления, разрешения и консултации в
потребителския интерфейс за митнически служители.
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Контрол на достъпа до функционалностите на приложенията се разрешава допълнително въз
основа на потребителските им роли. Потребителските роли се определят въз основа на
услугите на организацията и разрешават достъп до функционалностите, необходими за
извършването на изискуемите ИТ задачи. Ролята „потребител“ дава разрешение за цялата
информация, притежавана от държавата членка на митническия служител. Допълнителни роли
могат да бъдат присвоявани с цел даване на достъп само за четене или за внасяне на промени
в информацията за заявления и разрешения.
В Таблица 5 са изброени различните роли, които са налице в СУМР (следва да се отбележи, че
на равнището на CCN2 също са определени роли, свързани със сигурността. Налице е
съответствие едно към едно между ролите в ПИМС (потребителския интерфейс за митнически
служители) на СУМР и ролите в CCN2. И в двете среди наименованието на ролята е сходно1, а
описанието на оперативния процес е еднакво).
На един митнически служител могат да бъдат присвоени няколко роли.
Име на роля в
СУМР

Описание на оперативния процес

Консултация

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да имат достъп само за четене на заявления/разрешения в ПИМС. Потребителят
ще може да прави справки и да преглежда всички видове оперативни данни,
управлявани в приложенията. Потребителите на ПИМС ще могат да преглеждат
единствено консултациите, присвоени на техния собствен МОВР.

Приемане на
митнически
заявления

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да осъществяват процеса по приемане на заявления. Този процес се задейства
при получаване на формуляр на заявление, в това число допълнителни
документи, ако се изискват. Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да
приемат митнически заявления за своя собствен МОВР, като използват ПИМС.

Вземане на
митнически решения

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да осъществяват процеса по вземане на решение. Този процес започва, когато
заявление е прието по време на процеса „Приемане на заявление“.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да вземат митнически решения
за своя собствен МОВР, като използват ПИМС.

Преразглеждане на
митнически
разрешения

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да осъществяват процеса по преразглеждане на решения. Този процес започва в
следните случаи:
- когато титулярят представи информация, която може да повлияе на
продължаването на валидността или съдържанието на решението;
- когато митническият служител е отбелязал намерение за преразглеждане;
- когато друг орган представи информация за преразглеждане на решението.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да извършват преразглеждане
на митнически разрешения за своя собствен МОВР, като използват ПИМС.

Спиране на
митнически
разрешения

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да осъществяват процеса по спиране на решение. Този процес започва в
следните случаи:
- когато органът има достатъчно основания да смята, че решението трябва да
бъде отменено, изменено или обезсилено;
- когато при преразглеждане на решението се налага то да бъде спряно;
- когато титулярят е подал искане за спиране заедно с мерки и срок за
изпълнението им, процесът ще започне за митническия орган, вземащ решението;
- когато органът смята, че спазването на условията, посочени за решението, или
изпълняването на задълженията, наложени по силата на това решение, може да

1
Името на роля в CCN2 може да бъде получено чрез съединяване на „CCN2.Role.CDMS.“, а името на роля в
СУМР е стилизирано като Camel case (думи, съединени в едно, всяка от които започва с главна буква). Например
еквивалентът в CCN2 на ролята в СУМР с името „Accept Customs Application“ („Приемане на митническо заявление“) е
„CCN2.Role.CDMS.AcceptCustomsApplication“.
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Описание на оперативния процес
бъдат осигурени посредством мерки, които да бъдат предприети от титуляря на
решението.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да спират митнически
разрешения за своя собствен МОВР, като използват ПИМС.

Прекратяване на
спирането

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да осъществяват процеса по прекратяване на спиране. Този процес започва в
следните случаи:
- когато изтече срокът за откриване на условия за обезсилване, отмяна или
изменение;
- когато спряно решение не отговаря на условията за отмяна, обезсилване или
изменение;
- когато изтече срокът за установяване на това дали мерките спазват условията
или изпълняват задълженията;
- когато титулярят е предприел необходимите мерки за спазване на условията или
за изпълняване на задълженията, така че митническият орган, вземащ
решението, да е удовлетворен от тях;
- когато изменението на спряно решение е започнало да поражда действие.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да прекратяват спиране за
своя собствен МОВР, като използват ПИМС.

Изменение на
митнически
разрешения

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да осъществяват процеса по изменение на решение. Този процес започва в
следните случаи:
- когато титулярят на разрешението иска да го измени, той може да подаде искане
за изменение до митническия орган, вземащ решението;
- когато едно или повече условия за дадено разрешение не са били спазени или
вече не са спазени или когато дадено решение не съответства на действащото
законодателство, митническият служител отбелязва основанията за намерението
за изменение на съответното решение.
Освен това митническият служител ще отбележи планираното изменение. Това се
отнася до действителните стойности в митническите решения, които той иска да
промени:
- когато приключат процесите „Преразглеждане на решение“, „Спиране на
решение“ или „Обезсилване на решение“ и се изисква изменение, се задейства
процесът „Изменение на решение“.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да изменят митнически
разрешения за своя собствен МОВР, като използват ПИМС.

Отмяна на
митнически
разрешения

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да осъществяват процеса по отмяна на решение. Този процес започва в следните
случаи:
- когато митническият служител установи, че се изисква отмяна, той отбелязва
намерението за отмяна на разрешението в системата за митнически решения;
- когато приключат процесите „Обезсилване на решение“, „Преразглеждане на
решение“ или „Спиране на решение“ и се изисква отмяна;
- когато титулярят на разрешение подаде искане за неговата отмяна.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да извършват отмяна на
митнически разрешения за своя собствен МОВР, като използват ПИМС.

Обезсилване на
митнически
разрешения

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да осъществяват процеса по обезсилване на решение. Този процес започва в
следните случаи:
- когато митническият служител определи, че решението вече не съответства на
митническото законодателство, когато решението е било основано на
невярна/непълна информация за заявителя или когато резултатът от
преразглеждането показва, че решението трябва да бъде обезсилено;
- когато резултатът от преразглеждане или спиране показва, че решението трябва
да бъде обезсилено, митническият служител отбелязва намерението за
обезсилване на решението.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да извършват обезсилване на
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Описание на оперативния процес
митнически разрешения за своя собствен МОВР, като използват ПИМС.

Обработване на
искания за
консултация

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да обработват искания за консултация в качеството на държава членка, с която е
извършена консултация по време на процеса „Вземане на решение“.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да обработват искания за
консултация от други държави членки, които са зачислени на техния собствен
МОВР, като използват ПИМС.

Консултация с
държави членки

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да направят консултация с държава членка по време на процеса „Вземане на
решение“ или процеса „Преразглеждане на решение“. Потребителите на ПИМС
ще бъдат упълномощени да се консултират с държави членки от името на своя
собствен МОВР, като използват ПИМС.

Създаване на
митнически
разрешения

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да дадат разрешение след приемането на заявление. Потребителите на ПИМС
ще бъдат упълномощени да създават митнически разрешения за своя собствен
МОВР, като използват ПИМС.

Управление на
клиенти на
митнически органи

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителите на ПИМС, когато трябва
да добавят нови връзки между митнически служители и митнически орган.
Потребителите на ПИМС ще бъдат упълномощени да управляват служителите на
митнически органи, които принадлежат към даден МОВР в тяхната държава
членка.

Зачисляване на
задачи с участие на
човек

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителя на ПИМС, за да може да
зачислява задачи на други потребители. Потребителите на ПИМС ще бъдат
упълномощени да зачисляват задачи на потребител на техния собствен МОВР,
като използват ПИМС.

Управление на
митнически
разрешения

Тази роля трябва да бъде присвоена на потребителя на ПИМС, за да може да
пристъпи към изпълнение на задачата с участието на човек от страницата Expiry
of Time Limit to Take Decision (Acknowledgment) („Изтичане на срока за вземане на
решение (Потвърждение)“ и впоследствие да прекрати процеса на вземане на
решение.

Утвърждаване на
задачи с участие на
човек

Потребителят на ПИМС с тази роля може да получи достъп до раздел
„Утвърждаване“.
Таблица 5: Роли в СУМР

5.7.4.1.1

Утвърждаване

Преди да се пристъпи към последната задача с участие на човек в ключовите процеси, описани
по-долу:
•
•
•
•

Решение за предоставяне;
Решение за изменение;
Решение за отмяна;
Решение за обезсилване.

Преди да стане ефективно, окончателното решение, взето от обичайния митнически служител,
трябва да бъде потвърдено от потребител с роля „Утвърждаване на задачи с участие на човек“
и с подходящата роля за съответната задача с участие на човек. След утвърждаването
обичайният митнически служител трябва да преразгледа решението (или някои части от него),
преди отново да поиска утвърждаване; в случай че бъде утвърдено, решението ще има пряко
действие. Този механизъм гарантира, че преди вземане на окончателно решение е спазен
принципът на четирите очи.
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5.7.4.2 Портал за търговци на ЕС
Потребителите, които са икономически оператори, трябва да бъдат идентифицирани от
системата ЕУП & ЦП, която представлява федерирана система за управление на
потребителите на трансевропейско равнище. Идентификацията на потребителите и тяхната
връзка с икономическите оператори в ЕУП & ЦП попадат в отговорностите на държавите
членки, използващи своята национална система за управление на потребителите за
икономически оператори. Потребителите, които са икономически оператори, могат да влизат в
Портала за търговци чрез интернет.
Потребителите, които са икономически оператори, или представителите могат да правят
справки, да преглеждат или да изменят единствено информация, свързана със съответните им
заявления и разрешения.
В Портала за търговци на ЕС също са определени някои роли за потребителите.
Име на роля в ПТЕС

Описание на оперативния процес

Профил за преглеждане на
митнически решения

Може да преглежда общите компоненти на Портала за търговци, както и
информация, свързана с управлението на заявленията за митнически
решения и разрешенията.

Административен профил
за митнически решения

Може да преглежда общите компоненти на Портала за търговци, както и да
преглежда и въвежда информация, свързана с управлението на
заявленията за митнически решения и разрешенията.

Изпълнителен профил за
митнически решения

Може да преглежда общите компоненти на Портала за търговци, както и да
преглежда, въвежда и подава информация, свързана с управлението на
заявленията за митнически решения и разрешенията.
Таблица 6: Роли в ПТЕС

В зависимост от ДЧ икономическите оператори могат да бъдат представлявани или не (първо и
второ ниво на делегиране). За да разберете дали вашата ДЧ предлага такава възможност,
моля, направете справка с раздел „How can I access the system?“ („Как мога да получа достъп
до системата?") на уеб страницата „Customs Decisions“ („Митнически решения“) в уебсайта на
ГД
„Данъчно
облагане
и
митнически
съюз“:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en.

5.7.4.3 Национално приложение
За да се свържете с националните приложения, моля, обърнете се към националните си
органи.

5.8 ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Разрешенията, които могат да бъдат предоставени посредством системата за митнически
решения, са категоризирани в пет групи в зависимост от своя вид.
На всеки вид разрешение е присвоен уникален код на вида. В Таблица 7 са изброени тези
кодове и групирането на разрешенията.

Вид разрешение

Код

Поставяне на стоки под митнически режим и временно складиране
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Вид разрешение

Код

Разрешение за изготвяне на митническа декларация чрез вписване на данни в
отчетността на декларатора, включително за режим износ

EIR

Разрешение за централизирано оформяне

CCL

Разрешение за използване на опростена декларация

SDE

Разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани

AWB

Разрешение за самооценка

SAS

Разрешение за управление на съоръжения за временно складиране

TST

Специални режими
Разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо
складиране на стоки

тип 1

CW1

тип 2

CW2

частен

CWP

Разрешение за използване на режим активно усъвършенстване

IPO

Разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване

OPO

Разрешение за използване на режим специфична употреба

EUS

Разрешение за използване на режим временен внос

TEA

Транзит
Разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит

ACE

Разрешение за статус на одобрен получател за операция ТИР

ACT

Разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит

ACR

Разрешение за статус на одобрен издател

ACP

Разрешение за използване на пломби от специален тип

SSE

Разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни

TRD

Разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа
декларация

ETD

Редовна корабна линия
Разрешение за откриване на редовна корабна линия
Други заявления

RSS
2

Разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално
намаление или освобождаване от обезпечение

CGU

Разрешение за отсрочване на плащане

DPO

Разрешение за опростено определяне на сумите, които са част от митническата
стойност на стоките

CVA

Таблица 7: Кодове на видовете разрешения

2
Известни също така като заявления по „стандартната процедура“, по-специално при оперативните процеси,
посочени в раздел 5.1.3
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5.9 РЕШЕНИЯ ЗА ЕДНА ДЧ И ЗА МНОГО ДЧ
Съгласно определението в раздел 5.5 решението за една ДЧ представлява решение, което има
въздействие само в една ДЧ, докато решението за много ДЧ представлява решение, което има
въздействие в повече от една ДЧ. Тези два параметъра се основават на елемента от данни
„Териториално действие“, определен в приложение A към регламента за изпълнение на
Комисията.
Определението на този елемент от данни е следното:
Дял I, елемент от данни 1/4

Код: 1x

Териториално действие — Съюз

Код на държавата:
99x

Таблица 8: Определение на елемента от данни „Териториално действие — Съюз“

Където възможните стойности на кода са следните:
1
2
3

Заявление или разрешение, валидно във всички държави членки;
Заявление или разрешение, валидно в ограничен брой държави членки;
Заявление или разрешение, валидно в една държава членка.

Тук код 1 и код 2 представляват решенията за много ДЧ, а код 3 представлява решението за
една ДЧ.
По-специално за код 2 (Заявление или разрешение, валидно в ограничен брой държави членки)
заявителят трябва да изброи изрично в заявлението всички държави членки, за които се
предвижда решението да бъде валидно.

5.10 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Оперативният процес на митническите решения може да се раздели на два основни етапа:
1. Предоставяне на разрешение, който започва, когато търговец или негов представител
подаде заявление за митническо решение. Този етап включва по-специално
консултацията с участващите ДЧ и завършва с един от следните резултати:
• Заявлението е отхвърлено (т.е. заявлението не е прието);
• Заявлението е оттеглено;
• Предоставено е разрешение;
• Не е предоставено разрешение.
2. Управление на разрешението, който започва, щом разрешението бъде предоставено.
Разрешението продължава да съществува и може да бъде актуализирано по няколко
начина. Този втори етап приключва, когато разрешението престане да бъде валидно.
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Фигура 8: Общ процес на системата за вземане на митнически решения

5.10.1

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

За да се предостави разрешение, заявлението трябва да премине през два основни процеса:
-

приемане на заявление;

-

вземане на решение.

Първият процес („Приемане на заявление“) има за цел да се провери дали е изпълнен
първоначален набор от условия (условията за приемане). Щом всички условия за приемане са
изпълнени, започва следващият етап. Тази първа стъпка може да продължи до 30 дни (член 22,
параграф 2 от МКС) (като този срок може да бъде леко удължен, в случай че митническите
органи се свържат с търговеца, за да получат допълнителна информация).
По време на втория етап „Вземане на решение“ митническият служител извършва по-щателен
анализ на заявлението и проверява допълнително дали заявителят отговаря на условията и
критериите за предоставяне на разрешение.
За целта митническият орган, вземащ решението, може да поиска помощ от органите на
участващите държави членки и/или да поиска допълнителна информация от търговеца.
Следователно се предвижда комуникация с тези заинтересовани страни. От друга страна,
заявителят може да подаде някои корекции в заявлението си, за да помогне на митническия
служител да вземе решение. Този втори етап продължава между 30 и 120 дни (член 22,
параграф 2 от МКС) (в зависимост от вида на разрешението) и срокът може да бъде удължаван
при специални обстоятелства.
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УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО

Фигура 9: Действия, които могат да се предприемат, когато се предостави разрешение

Щом на търговец бъде предоставено разрешение, по него все пак могат да бъдат
предприемани допълнителни действия:
-

да не се предприема нищо: разрешението е редовно и може да остане активно;

-

да се внесат изменения в решението, които имат за цел да се актуализират един или
повече елементи от данни на разрешението (член 22 от МКС, член 23 от МКС, член 28 от
МКС, член 10 от АИ);

-

решението да бъде спряно за определен период от време, през който то спира да бъде
валидно (член 16 от ДА, член 17 от ДА, член 18 от ДА, член 6 от МКС, член 10 от АИ);

-

да се извърши преразглеждане на решението, което има за цел да се провери дали
предоставеното разрешение продължава да спазва първоначалните условия и критерии
(член 15 от ДА);

-

да се извърши обезсилване на решението, което има за цел да направи решението
неизползваемо, сякаш никога не е съществувало (член 23 от МКС, член 27 от МКС,
член 10 от АИ);

-

да се извърши отмяна на решението, която има за цел да направи решението
неизползваемо, но то да продължи да бъде проследявано (член 22 от МКС, член 23 от
МКС, член 28 от МКС, член 16 от ДА, член 18 от ДА, член 10 от АИ, член 15 от АИ,
член 259 от АИ).
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УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

При някои разрешения участват повече от една държава членка. Тези участващи държави
членки се определят от системата за митнически решения при подаването на заявление въз
основа на поисканото от заявителя териториално действие.
Преди да предостави решението, митническият орган, вземащ решението, може да се
консултира с потенциалните участващи ДЧ (член 14 от АИ). Освен това държавите от списъка
с действително участващите ДЧ (т.е. който ще бъде предоставен от митническия служител) се
уведомяват при всички случаи за предоставянето на каквото и да било разрешение, при което
те участват.
Щом разрешението бъде предоставено, участващите ДЧ следва да бъдат уведомени при
възникването на всякаква промяна в някое от разрешенията, при които те участват.
Следователно във всеки процес, предполагащ промяна на статуса на разрешение и/или
промяна в данните, които съставят разрешение, участващите ДЧ биват автоматично
уведомявани за актуализациите.

5.11 МИГРИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Тъй като от датата на въвеждане в експлоатация на системата за митнически решения не могат
да се обработват версии на заявленията и разрешенията на хартия, съществуващите
разрешения трябва да бъдат мигрирани.
Ако разрешението е било издадено преди 1.5.2016 г., то е било преразгледано преди 1.5.2019 г.
(съгласно член 345 от АИ и член 250, параграф 1 от ДА). По целесъобразност е било
предоставено ново разрешение, което трябва да е било въведено в системата
(преразгледаното разрешение е било отменено). Ако не е било необходимо ново разрешение,
преразгледаното разрешение се отменя (и не се въвежда в системата).
Ако разрешението е било предоставено в периода между 1.5.2016 г. и датата на въвеждане в
експлоатация на системата, то може да не съдържа всички елементи от данни, които се
изискват в системата (съгласно член 2, параграф 4 от АИ). В този случай митническите органи
трябва да изискат липсващата информация от търговеца, преди разрешението да бъде
въведено в системата. Всички разрешения ще бъдат въведени в системата (ако все още са
активни).
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6 ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
6.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Заявител/търговец;
• Митнически орган, вземащ решението.

6.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Приемането на заявление започва, когато търговец подаде заявление за митническо решение.
Това е първата стъпка, която трябва да се извърши, за да се получи разрешение.
От общия преглед на процеса на митническите решения е видно, че приемането се вписва в
първата част на процеса, както е показано в Таблица 10.

Фигура 10: Приемане на заявлението като част от процеса на митническите решения

6.2.1 ЦЕЛИ И ОПЕРАТИВЕН ПОТОК
Щом заявлението бъде подадено и валидирано от системата за митнически решения, му се
присвоява автоматичен уникален референтен номер на заявление. Той е структуриран по
следния начин:
[Код на държавата][Код на вида разрешение][Свободни знаци]
Например: BECGUBE000001-2018-YLC2365
Където:
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-

кодът на държавата е кодът по ISO на митническия орган, отговарящ за заявлението,
изразен с два знака (в примера „BE“ за Белгия);

-

кодът на вида разрешение е кодът, представен в първия документ Система за
митнически решения — Обхват и архитектура (в примера CGU, което означава
„разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално
намаление или освобождаване“);

-

свободните знаци се генерират автоматично (максимум 29 знака, в примера BE0000012018-YLC2365). По подразбиране СУМР използва следния алгоритъм за определяне на
свободните знаци:
o

МОВР;

o

знак за тире („-“);

o

настоящата година;

o

знак за тире („-“);

o

3 произволни букви;

o

поредно число.

На следващо място, съгласно основната цел на процеса на приемане, заявлението се
анализира от митническите органи и въз основа на първоначална поредица от проверки
(условия за приемане) митническият служител определя дали заявлението може да бъде
прието или не.
Ако заявлението бъде прието, митническият служител продължава анализа, като определя
допълнително дали заявителят и заявлението отговарят на критериите за предоставяне на
разрешение. Тази допълнителна стъпка ще бъде описана в една от следващите глави (относно
процеса „Вземане на решение“).
Ако заявлението не бъде прието, процесът спира и търговецът се уведомява за условията,
които не е изпълнил. При все това той има право да подаде ново заявление.

6.2.2 УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ
Както е посочено по-горе, митническите органи извършват няколко проверки за приемане на
заявлението. В допълнение към това системата автоматично проверява дали някои от
условията са утвърдени въз основа на съдържанието на заявлението.
Тези проверки се различават в зависимост от вида на разрешението. Не всички проверки се
извършват за всички видове разрешения. В раздел 6.3 са описани подробно проверките, които
следва да бъдат извършени.
Когато отбелязва дали условията за приемане са изпълнени или не, митническият служител
следва да посочи един от следните резултати при всяка проверка:
Резултат от проверката
Да
Не
Отложена
Таблица 9: Възможни стойности за резултата от проверката на условията за приемане

Където:
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-

Да: доказано е, че проверката е потвърдена;

-

Не: не е доказано, че проверката е потвърдена;

-

Отложена: на този етап проверката не може да се счита нито за положителна, нито за
отрицателна. Може да се изисква допълнителна информация.

Митническите органи трябва да представят резултатите от всички проверки в срок до 30
календарни дни. След изтичането на този срок заявлението ще бъде прието автоматично без
необходимост от други действия; дори ако за някои автоматично изчислени от системата
резултати от проверки, като например установяване и валидност на EORI, е посочено „Не“.
Освен това следва да се отбележи, че за да бъде прието едно заявление, всички условия
трябва да бъдат изпълнени. Дори и само едно условие да не е изпълнено в края на процеса,
заявлението няма да бъде прието. От друга страна, с цел проследимост, следва да се
отбележи, че дори първата проверка, вписана от системата или от митническия служител, да е
отрицателна, митническият служите трябва да провери всички условия за приемане, за да може
търговецът да получи пълна обратна информация (в която се изброяват всички проверки с
отрицателен резултат), в случай че заявлението не е прието.

6.2.3 ИСКАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Когато митническите органи сметнат, че заявлението не съдържа цялата изискуема
информация, те може да поискат от търговеца да предостави тази допълнителна информация.
Такова искане може да бъде отправено само веднъж.
За целта митническият служител трябва да посочи следното, когато вписва резултатите от
проверките:

Заявлението съдържа цялата изискуема информация:

Отрицателен резултат

Таблица 10: Резултат от проверката на условията за приемане, който трябва да се попълни, когато
се иска допълнителна информация

След като извърши това регистриране, той трябва да посочи за кои проверки е необходима
допълнителна информация. В тази връзка от търговеца ще бъде поискано да предостави
съответната информация в определен срок, посочен от митническия служител (когато
отбелязва искането за допълнителна информация).
Срокът за приемане на заявлението, който трябва да бъде спазен от митническия служител, се
удължава със срока за предоставяне на допълнителната информация.
Ако търговецът не предостави поисканата информация в посочения срок, заявлението се
отхвърля автоматично. Ако търговецът предостави информацията, митническите органи я
анализират и отново попълват резултата от проверките. Ако след получаване на
допълнителната информация от търговеца митническият служител отново не представи
резултатите от проверките, заявлението ще бъде прието автоматично без необходимост от
други действия, когато изтече срокът за приемане на заявлението (т.е. 30 календарни дни след
датата на получаване на заявлението).
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6.2.4 ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
Следва да се отбележи, че търговецът може да поиска оттегляне на заявлението си по всяко
време. Когато оттеглянето е потвърдено от системата, заявлението вече не може да се
анализира от митническите органи и никакви допълнителни действия не могат да се извършват
спрямо него.
В този случай търговецът е свободен да кандидатства за ново разрешение, като подаде ново
заявление за митническо решение.
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6.3 ПОДСКАЗКА: СПИСЪК НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ
В таблиците по-долу са изброени условията за приемане, които трябва да бъдат проверени от
митническия служител или от системата в зависимост от вида на разрешението.

С цел читателят да бъде улеснен при бързото намиране на условията за приемане за всеки вид
разрешение, в горната дясна клетка на всяка от таблиците по-долу се съдържат един или няколко от следните
елементи:
-

код, съдържащ кода на вида разрешение, в някои случаи последван от допълнителни знаци, описващи
конкретното положение (например CGU — разрешение за общо обезпечение);

-

символ

: проверки, които да се извършват от митническия служител (ръчни проверки);

-

символ

: проверки, извършвани от системата (автоматични проверки).

6.3.1 ПОСТАВЯНЕ

НА СТОКИ ПОД МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ И ВРЕМЕННО

СКЛАДИРАНЕ
За следните видове разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 11, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 12.
-

разрешение за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на
декларатора, включително за режим износ;

-

разрешение за централизирано оформяне;

-

разрешение за използване на опростена декларация;

-

разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани;

-

разрешение за самооценка;

-

разрешение за управление на съоръжения за временно складиране.

Условия, проверявани от митническите органи

EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 11: Условия, проверявани от митническите органи — Поставяне на стоки под митнически
режим и временно складиране

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Таблица 12: Условия, проверявани от системата — Поставяне на стоки под митнически режим и
временно складиране

6.3.2 СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ
6.3.2.1 Разрешение за управление на съоръжения за складиране за
митническо складиране на стоки
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 13, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 14.
-

разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на
стоки.

Условия, проверявани от митническите органи

CW1, CW2, CWP

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 13: Условия, проверявани от митническите органи — Митническо складиране

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

CW1, CW2, CWP

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Таблица 14: Условия, проверявани от системата — Митническо складиране

6.3.2.2 Разрешение за използване на режим активно усъвършенстване
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 15, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 16.
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разрешение за използване на режим активно усъвършенстване.

Условия, проверявани от митническите органи

IPO

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 15: Условия, проверявани от митническите органи — Активно усъвършенстване

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

IPO

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Заявлението е подадено до компетентния митнически орган, където стоките ще бъдат преработени за
първи път.
Таблица 16: Условия, проверявани от системата — Активно усъвършенстване

6.3.2.3 Разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 17, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 18.
-

разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване.

Условия, проверявани от митническите органи

OPO

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 17: Условия, проверявани от митническите органи — Пасивно усъвършенстване
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Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

OPO

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Таблица 18: Условия, проверявани от системата — Пасивно усъвършенстване

6.3.2.4 Разрешение за използване на режим специфична употреба
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 19, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 20.
-

разрешение за използване на режим специфична употреба.

Условия, проверявани от митническите органи

EUS

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 19: Условия, проверявани от митническите органи — Специфична употреба

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

EUS

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.
Заявителят подава заявлението там, където стоките ще бъдат използвани за първи път.
Таблица 20: Условия, проверявани от системата — Специфична употреба

6.3.2.5 Разрешение за използване на режим временен внос
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 21, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 22.
45

Оперативно ръководство за потребителите в областта на
митническите решения
Приемане на заявление

-

Версия:5.00

разрешение за използване на режим временен внос.

Условия, проверявани от митническите органи

TEA

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 21: Условия, проверявани от митническите органи — Временен внос

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

TEA

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят подава заявлението там, където стоките ще бъдат използвани за първи път.
Таблица 22: Условия, проверявани от системата — Временен внос

6.3.3 ТРАНЗИТ
6.3.3.1 Разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен
транзит
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 23, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 24.
-

разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит.

Условия, проверявани от митническите органи

ACE

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Заявлението е подадено в ДЧ, където ще завършат операциите по съюзен транзит.
Заявителят редовно ще получава стоки, поставени под режим съюзен транзит.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 23: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен получател

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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ACE

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.
Таблица 24: Условия, проверявани от системата — Одобрен получател

6.3.3.2 Разрешение за статус на одобрен получател за операция ТИР
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 25, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 26.
-

Разрешение за статус на одобрен получател за операция ТИР.

Условия, проверявани от митническите органи

ACT

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Заявлението за статус на одобрен получател е подадено в ДЧ, където операциите ТИР трябва да бъдат
завършени.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 25: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен получател за режим ТИР

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

ACT

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Таблица 26: Условия, проверявани от системата — Одобрен получател за режим ТИР

6.3.3.3 Разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен
транзит
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 27, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 28.
-

разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит.
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Условия, проверявани от митническите органи

ACR

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Заявлението е подадено в ДЧ, където трябва да започнат операциите по съюзен транзит.
Заявителят е получил разрешение да използва общо обезпечение или освобождаване от обезпечение.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 27: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен изпращач

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

ACR

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.
Таблица 28: Условия, проверявани от системата — Одобрен изпращач

6.3.3.4 Разрешение за статус на одобрен издател
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 29, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 30.
-

разрешение за статус на одобрен издател.

Условия, проверявани от митническите органи

ACP

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 29: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен издател

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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ACP

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.
Таблица 30: Условия, проверявани от системата — Одобрен издател

6.3.3.5 Разрешение за използване на пломби от специален тип
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 31, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 32.
-

разрешение за използване на пломби от специален тип.

Условия, проверявани от митническите органи

SSE

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 31: Условия, проверявани от митническите органи — Пломби от специален тип

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

SSE

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Таблица 32: Условия, проверявани от системата — Пломби от специален тип

6.3.3.6 Разрешение за използване на декларация за транзит с намален
набор от данни
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 33, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 34.
-

Разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни.
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Условия, проверявани от митническите органи

TRD

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 33: Условия, проверявани от митническите органи — Декларация за транзит с намален набор
от данни

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

TRD

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Таблица 34: Условия, проверявани от системата — Декларация за транзит с намален набор от данни

6.3.3.7 Разрешение за използване на електронен транспортен документ
като митническа декларация
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 35, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 36.
-

Разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа
декларация.

Условия, проверявани от митническите органи

ETD

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 35: Условия, проверявани от митническите органи — Електронен транспортен документ

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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ETD

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Таблица 36: Условия, проверявани от системата — Електронен транспортен документ

6.3.4 РЕДОВНА КОРАБНА ЛИНИЯ
За следния вид разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 37, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 38.
-

Разрешение за откриване на редовна корабна линия.

Условия, проверявани от митническите органи

RSS

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 37: Условия, проверявани от митническите органи — Редовна корабна линия

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

RSS

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.
Таблица 38: Условия, проверявани от системата — Редовна корабна линия

6.3.5 ДРУГО ЗАЯВЛЕНИЕ (СТАНДАРТНА ПРОЦЕДУРА)
За следните видове разрешения условията, които следва да бъдат проверени от митническите
органи, са изброени в Таблица 39, а условията, които се проверяват автоматично от системата,
са изброени в Таблица 40.
-

разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално
намаление или освобождаване;
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-

разрешение за отсрочване на плащането на дължими мита, доколкото разрешението не
се предоставя във връзка с една-единствена операция;

-

Разрешение за опростено определяне на сумите, които са част от митническата стойност
на стоките

Условия, проверявани от митническите органи

CGU, DPO, CVA

Заявителят не подава заявление за същата цел като за отменено решение или обезсилено решение.
Заявлението съдържа цялата изискуема информация.
Основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели е на съхранение или е достъпна в
мястото, където се намира компетентният митнически орган.
Част от дейностите на заявителя се извършват в мястото, където се намира компетентният митнически
орган.
МОВР потвърждава, че никакви други условия не биха могли да доведат до отхвърляне на заявлението.
Таблица 39: Условия, проверявани от митническите органи — Стандартна процедура

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
заявлението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

CGU, DPO, CVA

Условия, проверявани от системата
Заявителят има валиден EORI номер.
Заявителят е установен на митническата територия на Съюза.

Таблица 40: Условия, проверявани от системата — Стандартна процедура
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7 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
7.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки / Митнически органи, с които е извършена консултация.

7.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Щом заявлението бъде прието, то е готово за по-нататъшен анализ от митническите органи, за
да може да бъде предоставено разрешението.
От общия преглед на процеса на митническите решения е видно, че процесът на вземане на
решение се вписва в първата част на процеса, както е показано на Фигура 11.

Фигура 11: Процес на вземане на решение като част от процеса на митническите решения

За да бъде предоставено разрешение, в зависимост от неговия вид се определя срок, който
трябва да бъде спазен от митническите органи. В Таблица 7 се посочва първоначалният срок,
който се дава за всеки вид разрешение, в случай на решение за една ДЧ.
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Срок за вземане на
решение (в дни)

Вид разрешение

Поставяне на стоки под митнически режим и временно складиране
Разрешение за изготвяне на митническа декларация чрез вписване на
данни в отчетността на декларатора, включително за режим износ

120

Разрешение за централизирано оформяне

120

Разрешение за използване на опростена декларация

120

Разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани

30

Разрешение за самооценка

120

Разрешение за управление на съоръжения за временно складиране

120

Специални режими
Разрешение за управление на съоръжения за складиране за
митническо складиране на стоки

60

Разрешение за използване на режим активно усъвършенстване

30

Разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване

30

Разрешение за използване на режим специфична употреба

30

Разрешение за използване на режим временен внос

30

Транзит
Разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит

120

Разрешение за статус на одобрен получател за операция ТИР

120

Разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит

120

Разрешение за статус на одобрен издател

120

Разрешение за използване на пломби от специален тип

120

Разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор
от данни

120

Разрешение за използване на електронен транспортен документ като
митническа декларация

120

Редовна корабна линия
Разрешение за откриване на редовна корабна линия

120

Други заявления (стандартна процедура)
Разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за
евентуално намаление или освобождаване от обезпечение

120

Разрешение за отсрочване на плащане

120

Разрешение за опростено определяне на сумите, които са част от
митническата стойност на стоките

120

Таблица 41: Първоначален срок за вземане на решение по видове разрешения (решение за една ДЧ)

В случай на решение за много държави членки срокът е определен на 120 календарни дни,
независимо от вида на разрешението.
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В рамките на срока за вземане на решение и подобно на условията за приемане в процеса
„Приемане на заявление“, някои критерии и условия трябва да бъдат проверени от митнически
служител на митническия орган, вземащ решението.
В раздел 7.2.1 Проверка на условията и критериите са представени стъпките, които се
изпълняват с цел ефективна проверка на условията и критериите.
Тъй като е възможно заявлението да не е достатъчно за вземане на решение дали да бъде
предоставено разрешение, митническият служител може да извърши спомагателни дейности,
като например да поиска допълнителна информация от заявителя, да се консултира с
държавите членки, които участват в заявлението или ще участват в разрешението, или просто
да удължи срока за вземане на решение. Освен това по време на етапа за вземане на решение
търговецът може да пожелае да внесе корекции в заявлението си. Тези корекции трябва да се
управляват от митническите органи.
В раздел 7.2.2 Допълнителни стъпки се описват различните спомагателни дейности, които
могат да бъдат извършени преди предоставяне на разрешение и които подпомагат проверката
на условията и критериите.
Накрая, въз основа на резултатите от проверките на условията и критериите, както и въз
основа на извършените спомагателни дейности, митническият служител ще може да вземе
окончателно решение и да предостави или не разрешението на търговеца.
В раздел 7.2.3 Вземане на решение и уведомяване се описват подробно крайните стъпки,
които имат за цел предоставяне на разрешение, за което трябва да бъдат уведомени
заявителят (който ще стане титуляр на решението) и участващите държави членки.
По всяко време търговецът може да изрази желание да отмени искането си за митническо
решение.
В раздел 7.2.4 Оттегляне на заявление се разяснява накратко процесът по оттегляне на
заявление.
На Фигура 12 е представен общият преглед на процеса „Вземане на решение“, както е описан
по-горе.

Фигура 12: Общ преглед на процеса „Вземане на решение“
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7.2.1 ПРОВЕРКА НА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ
Проверката на условията и критериите от страна на митническия служител по принцип следва
един и същ модел:
-

Някои условия се проверяват от системата (автоматични проверки).

-

Някои условия се проверяват от митническите органи (ръчни проверки).

-

Въз основа на резултатите митническият служител решава дали са необходими
допълнителни стъпки (вж. раздел 7.2.2). Ако е извършена поне една допълнителна
стъпка, митническият служител започва отново своята проверка на условията и
критериите (при завършването на тези стъпки).

В подразделите по-долу са разгледани подробно различните проверки, които следва да бъдат
извършени, в зависимост от вида на разрешението. Следва да се отбележи, че в допълнение
към зависимостта от вида на разрешението, списъкът с условия и критерии, които следва да
бъдат проверени, зависи и от това дали заявителят е титуляр на разрешение за ОИО или не.
Системата за митнически решения е в състояние да провери автоматично дали заявителят е
титуляр на такова разрешение въз основа на неговия EORI номер.

С цел читателят да бъде улеснен при бързото намиране на условията и критериите за всеки вид
разрешение, в горната дясна клетка на всяка от таблиците по-долу се съдържат един или няколко от
следните елементи:
-

код, съдържащ кода на вида разрешение, в някои случаи последван от допълнителни знаци,
описващи конкретното положение (например CGU-30 — разрешение за общо обезпечение с
равнище на намаление от 30 %);

-

символ

: проверки, които да се извършват от митническия служител (ръчни проверки);

-

символ

: проверки, извършвани от системата (автоматични проверки);

-

символ

(червен сертификат): показва, че заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО;

-

символ

(тъмносин сертификат): показва, че заявителят е титуляр на разрешение за ОИО;

-

символ
(светлосив сертификат): Показва, че проверките трябва да се извършат, независимо
дали заявителят е титуляр или не на разрешение за ОИО.

Освен това когато резултатът от конкретна проверка е свързан с проверката на едно или повече
условия, в таблицата се посочва позоваване на допълнителната проверка заедно с въпросното
условие. Позоваването се оформя по модела „AUX-…“, където многоточието („…“) се заменя с
уникален код.
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7.2.1.1 Поставяне на стоки под митнически режим и временно складиране
7.2.1.1.1

Разрешение за изготвяне на митническа декларация чрез вписване на данни в
отчетността на декларатора, включително за режим износ

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

EIR

Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят може да докаже, че упражнява високо равнище на контрол върху своите операции и стокови
потоци посредством система за управление на търговската и — в съответните случаи — на транспортната
отчетност, позволяваща подходящ митнически контрол.
Заявителят доказва, че спазва практически стандарти за компетентност или професионална
квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.
Указаният режим е допускане за свободно обращение, митническо складиране, временен внос,
специфична употреба, активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване, износ или реекспорт.
Както е посочено в член 181 от ДА, при специален режим се изисква стандартизиран обмен на
информация между митническите органи.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 42: Условия, проверявани от митническите органи — Вписване в отчетността на
декларатора — Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

EIR

Указаният режим е допускане за свободно обращение, митническо складиране, временен внос,
специфична употреба, активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване, износ или реекспорт.
Както е посочено в член 181 от ДА, при специален режим се изисква стандартизиран обмен на
информация между митническите органи.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 43: Условия, проверявани от митническите органи — Вписване в отчетността на
декларатора — Заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Разрешение за централизирано оформяне

Трябва да се извършат следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CCL

Указаният режим е допускане за свободно обращение, митническо складиране, временен внос,
специфична употреба, активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване, износ или реекспорт.
Митническата декларация е под формата на вписване в отчетността на декларатора и условията,
посочени в член 150 от ДА, са изпълнени.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 44: Условия, проверявани от митническите органи — Централизирано оформяне

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

CCL

Условия, проверявани от системата
Заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК.
Таблица 45: Условия, проверявани от системата — Централизирано оформяне

Видно е, че разрешението за ОИОМО или ОИОК тук е предпоставка за получаване на
разрешение за централизирано оформяне. Следователно проверките от митнически служители
са независими от това положение и резултатът от тази проверка на системата ще бъде взет
под внимание, когато митническият служител трябва да вземе окончателно решение.

7.2.1.1.3

Разрешение за използване на опростена декларация

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

SDE

Служителите на заявителя или титуляря са запознати с необходимостта да уведомяват митническите
органи при трудности във връзка с изпълнението на изискванията.
Процедурите за лицензии и разрешения на заявителя/титуляря са подходящи.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Налице са процедури за управление на лицензии за внос и/или износ, когато е приложимо.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 46: Условия, проверявани от митническите органи — Опростена декларация — Заявителят
не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК
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Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

SDE

Не се прилага
Таблица 47: Условия, проверявани от митническите органи — Опростена декларация — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

7.2.1.1.4

Разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

AWB

Заявителят води отчетност, позволяваща на митническите органи да извършват ефективен контрол.
Заявителят разполага с подходящо оборудване за претегляне.
Заявителят осигурява необходимите гаранции за правилното извършване на претеглянето.
Заявителят се занимава с внос, превоз, съхранение или товаро-разтоварна обработка на пресни банани.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 48: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен измервач на теглото на
банани — Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

AWB

Заявителят разполага с подходящо оборудване за претегляне.
Заявителят осигурява необходимите гаранции за правилното извършване на претеглянето.
Заявителят се занимава с внос, превоз, съхранение или товаро-разтоварна обработка на пресни банани.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 49: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен измервач на теглото на
банани — Заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК
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Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
7.2.1.1.5

Разрешение за самооценка

Трябва да се извършат следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

SAS

Указаният режим е допускане за свободно обращение, митническо складиране, временен внос,
специфична употреба, активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване, износ или реекспорт.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 50: Условия, проверявани от митническите органи — Самооценка

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

SAS

Условия, проверявани от системата
Заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК.
Таблица 51: Условия, проверявани от системата — Самооценка

Видно е, че разрешението за ОИОМО или ОИОК тук е предпоставка за получаване на
разрешение за самооценка. Следователно проверките от митнически служители са независими
от това положение и резултатът от тази проверка на системата ще бъде взет под внимание,
когато митническият служител трябва да вземе окончателно решение.
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Разрешение за управление на съоръжения за временно складиране

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
TST

Условия, проверявани от митническите органи
Заявлението е за разрешение да се използват други места.

AUX-TST-A

Митническите органи са в състояние да упражняват митнически надзор без непропорционални
административни изисквания.
Заявителят има обезпечение.
Заявителят осигурява необходимите гаранции за правилното протичане на операциите.
Заявителят води отчетност, позволяваща на митническите органи да извършват ефективен контрол.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 52: Условия, проверявани от митническите органи — Временно складиране — Заявителят не
е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи
Заявлението е за разрешение да се използват други места.

TST
AUX-TST-A

Митническите органи са в състояние да упражняват митнически надзор без непропорционални
административни изисквания.
Заявителят има обезпечение.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 53: Условия, проверявани от митническите органи — Временно складиране — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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AUX-TST-A — Допълнителна проверка за временно складиране A: независимо дали заявителят
е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК или не, следната проверка трябва да се
извърши, ако резултатът за „Заявлението е за разрешение да се използват други места“ е
„Да“:
TST-A

Условия, проверявани от митническите органи
Заявлението представлява искане за придвижване на стоки между различни съоръжения
за временно складиране.

AUX-TST-B

Таблица 54: Условия, проверявани от митническите органи — Временно складиране — Заявлението е
за разрешение да се използват други места

AUX-TST-B — Допълнителна проверка за временно складиране B: независимо дали заявителят
е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК или не, следната проверка трябва да се
извърши, ако резултатът за „Заявлението представлява искане за придвижване на стоки
между различни съоръжения за временно складиране“ е „Да“:
TST-B

Условия, проверявани от митническите органи
Придвижването на стоки не увеличава риска от измама.

Таблица 55: Условия, проверявани от митническите органи — Временно складиране — Заявлението
представлява искане за придвижване на стоки между различни съоръжения за временно складиране

7.2.1.2 Специални режими
7.2.1.2.1

Разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо
складиране на стоки

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CW1, CW2, CWP

Митническите органи са в състояние да упражняват митнически надзор без непропорционални
административни изисквания.
Заявителят има обезпечение.
Заявителят води подходяща отчетност във форма, одобрена от митническите органи.
Заявителят осигурява необходимите гаранции за правилното протичане на операциите.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 56: Условия, проверявани от митническите органи — Митническо складиране — Заявителят
не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CW1, CW2, CWP

Митническите органи са в състояние да упражняват митнически надзор без непропорционални
административни изисквания.
Заявителят има обезпечение.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 57: Условия, проверявани от митническите органи — Митническо складиране — Заявителят
е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
7.2.1.2.2

Разрешение за използване на режим активно усъвършенстване

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

IPO

Посочени са мерки, с помощта на които да се установи, че преработените продукти са резултат от
преработката на стоки, поставени под режим усъвършенстване.
Трябва да бъдат разгледани икономическите условия за активно усъвършенстване.

AUX-IPO-ECO

Използването на режима не може да доведе до заобикаляне на последиците от правилата за произхода и
на количествените ограничения, приложими за внасяните стоки.
Посочени са мерки, с помощта на които да се установи, че са изпълнени условията за използване на
еквивалентни стоки.
Засегнати спомагателни производствени материали.

AUX-IPO-A

Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до
отхвърляне на разрешението.
Таблица 58: Условия, проверявани от митническите органи — Активно усъвършенстване —
Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

IPO

Условия, проверявани от системата
Размерът на вносните мита е определен съгласно член 86, параграф 3 от МКС.

AUX-IPO-B

Таблица 59: Условия, проверявани от системата — Активно усъвършенстване — Заявителят не е
титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК
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Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

IPO

Посочени са мерки, с помощта на които да се установи, че преработените продукти са резултат от
преработката на стоки, поставени под режим усъвършенстване.
Трябва да бъдат разгледани икономическите условия за активно усъвършенстване.

AUX-IPO-ECO

Използването на режима не може да доведе до заобикаляне на последиците от правилата за произхода и
на количествените ограничения, приложими за внасяните стоки.
Посочени са мерки, с помощта на които да се установи, че са изпълнени условията за използване на
еквивалентни стоки.
Засегнати спомагателни производствени материали.

AUX-IPO-A

Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до
отхвърляне на разрешението.
Таблица 60: Условия, проверявани от митническите органи — Активно усъвършенстване —
Заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

IPO

Условия, проверявани от системата
Размерът на вносните мита е определен съгласно член 86, параграф 3 от МКС.

AUX-IPO-B

Таблица 61: Условия, проверявани от системата — Активно усъвършенстване — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

AUX-IPO-A — Допълнителна проверка за активно усъвършенстване A: независимо дали
заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК или не, следната проверка трябва
да се извърши, ако резултатът за „Засегнати спомагателни производствени материали“ е
„Да“:
Условия, проверявани от митническите органи

IPO

Разрешение за активно усъвършенстване може да бъде издадено за спомагателни производствени
материали.
Таблица 62: Условия, проверявани от митническите органи — Активно усъвършенстване —
Допълнителна проверка B
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AUX-IPO-B — Допълнителна проверка за активно усъвършенстване B: независимо дали
заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК или не, следната проверка трябва
да се извърши, ако резултатът за „Размерът на вносните мита е определен съгласно
член 86, параграф 3 от МКС“ е „Да“:
IPO

Условия, проверявани от митническите органи
След преработката стоките не може да бъдат възстановени по икономически обоснован начин до
характеристиките или състоянието им към момента на поставяне под режима.

Таблица 63: Условия, проверявани от митническите органи — Активно усъвършенстване —
Допълнителна проверка B

AUX-IPO-ECO — Допълнителна проверка за активно усъвършенстване относно икономическите
условия: когато митническият служител отбележи, че икономическите условия трябва да бъдат
подложени на допълнителна проверка, търговецът бива автоматично уведомен за това.
След това митническият служител ще комуникира с Комисията3. На следващо място
експертната група в областта на митниците
към Европейската комисия ще реши дали
са изпълнени икономическите условия и ще
съобщи
резултата
на
митническия
Срокът за вземане на решение може да
бъде удължен с най-много една година, за да
служител, който на свой ред ще го
може експертната група в областта на
отбележи в системата.
митниците

да

реши

дали

са

изпълнени

За да не се застрашава спазването на
икономическите условия.
сроковете,
митническият
служител
отбелязва дали е необходимо удължаване
на срока за вземане на решение, преди да комуникира с Комисията относно необходимостта от
проверка на икономическите условия.
7.2.1.2.3

Разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

OPO

Посочени са мерки, с помощта на които да се установи, че преработените продукти са резултат от
преработката на стоки, поставени под режим усъвършенстване.
Трябва да бъдат разгледани икономическите условия за пасивно усъвършенстване.

AUX-OPO-ECO

Посочени са мерки, с помощта на които да се установи, че са изпълнени условията за използване на
еквивалентни стоки или на системата на стандартен обмен.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 64: Условия, проверявани от митническите органи — Пасивно усъвършенстване —
Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

3

Комуникацията с Комисията се извършва със средства, които са различни от системата за митнически

решения.
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Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
OPO

Условия, проверявани от митническите органи

Посочени са мерки, с помощта на които да се установи, че преработените продукти са резултат от
преработката на стоки, поставени под режим усъвършенстване.
Трябва да бъдат разгледани икономическите условия за пасивно усъвършенстване.

AUX-OPO-ECO

Посочени са мерки, с помощта на които да се установи, че са изпълнени условията за използване на
еквивалентни стоки или на системата на стандартен обмен.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 65: Условия, проверявани от митническите органи — Пасивно усъвършенстване —
Заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
AUX-OPO-ECO — Допълнителна проверка за пасивно усъвършенстване относно
икономическите условия: когато митническият служител отбележи, че икономическите условия
трябва да бъдат подложени на допълнителна проверка, търговецът бива автоматично
уведомен за това.
След това митническият служител ще комуникира с Комисията4. На следващо място
експертната група в областта на митниците
към Европейската комисия ще реши дали
са изпълнени икономическите условия и ще
съобщи
резултата
на
митническия
Срокът за вземане на решение може да
бъде удължен с най-много една година, за да
служител, който на свой ред ще го
може експертната група в областта на
отбележи в системата.
митниците

да

реши

дали

са

изпълнени

За да не се застрашава спазването на
икономическите условия.
сроковете,
митническият
служител
отбелязва дали е необходимо удължаване
на срока за вземане на решение, преди да комуникира с Комисията относно необходимостта от
проверка на икономическите условия.

4

Комуникацията с Комисията се извършва със средства, които са различни от системата за митнически

решения.
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Разрешение за използване на режим специфична употреба

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

EUS

Митническите органи са в състояние да упражняват митнически надзор без непропорционални
административни изисквания.
Заявителят има обезпечение.
Заявителят води подходяща отчетност във форма, одобрена от митническите органи.
Заявителят осигурява необходимите гаранции за правилното протичане на операциите.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 66: Условия, проверявани от митническите органи — Специфична употреба — Заявителят
не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

EUS

Митническите органи са в състояние да упражняват митнически надзор без непропорционални
административни изисквания.
Заявителят има обезпечение.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 67: Условия, проверявани от митническите органи — Специфична употреба — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Разрешение за използване на режим временен внос

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

TEA

Митническите органи са в състояние да упражняват митнически надзор без непропорционални
административни изисквания.
Заявителят има обезпечение.
Заявителят води подходяща отчетност във форма, одобрена от митническите органи.
Заявителят осигурява необходимите гаранции за правилното протичане на операциите.
Заявителят използва или нарежда използването на стоките или извършва или нарежда извършването на
операции по усъвършенстване на стоките.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 68: Условия, проверявани от митническите органи — Временен внос — Заявителят не е
титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

TEA

Митническите органи са в състояние да упражняват митнически надзор без непропорционални
административни изисквания.
Заявителят има обезпечение.
Заявителят използва или нарежда използването на стоките или извършва или нарежда извършването на
операции по усъвършенстване на стоките.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 69: Условия, проверявани от митническите органи — Временен внос — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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7.2.1.3 Транзит
7.2.1.3.1

Разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ACE

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Заявителят редовно ще получава стоки, поставени под режим съюзен транзит.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят може да докаже, че упражнява високо равнище на контрол върху своите операции и стокови
потоци посредством система за управление на търговската и — в съответните случаи — на транспортната
отчетност, позволяваща подходящ митнически контрол.
Заявителят доказва, че спазва практически стандарти за компетентност или професионална
квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 70: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен получател — Заявителят не е
титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ACE

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Заявителят редовно ще получава стоки, поставени под режим съюзен транзит.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 71: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен получател — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Разрешение за статус на одобрен получател за операция ТИР

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ACT

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят/титулярят ще получава редовно стоки, придвижвани при операция ТИР, и съответният му
МОВР има основание да смята, че той може да изпълни задълженията.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят може да докаже, че упражнява високо равнище на контрол върху своите операции и стокови
потоци посредством система за управление на търговската и — в съответните случаи — на транспортната
отчетност, позволяваща подходящ митнически контрол.
Заявителят доказва, че спазва практически стандарти за компетентност или професионална
квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 72: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен получател за ТИР —
Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ACT

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят/титулярят ще получава редовно стоки, придвижвани при операция ТИР, и съответният му
МОВР има основание да смята, че той може да изпълни задълженията.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 73: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен получател за ТИР —
Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ACR

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят може да докаже, че упражнява високо равнище на контрол върху своите операции и стокови
потоци посредством система за управление на търговската и — в съответните случаи — на транспортната
отчетност, позволяваща подходящ митнически контрол.
Заявителят доказва, че спазва практически стандарти за компетентност или професионална
квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 74: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен изпращач — Заявителят не е
титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ACR

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 75: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен изпращач — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.

71

Оперативно ръководство за потребителите в областта на
митническите решения
Вземане на решение

7.2.1.3.4

Версия:5.00

Разрешение за статус на одобрен издател

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ACP

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят може да докаже, че упражнява високо равнище на контрол върху своите операции и стокови
потоци посредством система за управление на търговската и — в съответните случаи — на транспортната
отчетност, позволяваща подходящ митнически контрол.
Заявителят доказва, че спазва практически стандарти за компетентност или професионална
квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 76: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен издател — Заявителят не е
титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ACP

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 77: Условия, проверявани от митническите органи — Одобрен издател — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Разрешение за използване на пломби от специален тип

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

SSE

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Пломбите могат да бъдат одобрени.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят може да докаже, че упражнява високо равнище на контрол върху своите операции и стокови
потоци посредством система за управление на търговската и — в съответните случаи — на транспортната
отчетност, позволяваща подходящ митнически контрол.
Заявителят доказва, че спазва практически стандарти за компетентност или професионална
квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 78: Условия, проверявани от митническите органи — Пломби от специален тип —
Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

SSE

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Пломбите могат да бъдат одобрени.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 79: Условия, проверявани от митническите органи — Пломби от специален тип —
Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

TRD

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят може да докаже, че упражнява високо равнище на контрол върху своите операции и стокови
потоци посредством система за управление на търговската и — в съответните случаи — на транспортната
отчетност, позволяваща подходящ митнически контрол.
Заявителят доказва, че спазва практически стандарти за компетентност или професионална
квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 80: Условия, проверявани от митническите органи — Транзит с намален набор от данни —
Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

TRD

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 81: Условия, проверявани от митническите органи — Транзит с намален набор от данни —
Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Разрешение за използване
митническа декларация

на
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електронен

транспортен

документ

като

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ETD

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят извършва значителен брой полети/плавания в рамките на Съюза.
Данните от електронния транспортен документ са налични.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят може да докаже, че упражнява високо равнище на контрол върху своите операции и стокови
потоци посредством система за управление на търговската и — в съответните случаи — на транспортната
отчетност, позволяваща подходящ митнически контрол.
Заявителят доказва, че спазва практически стандарти за компетентност или професионална
квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 82: Условия, проверявани от митническите органи — Електронен транспортен документ —
Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

ETD

Заявителят/титулярят редовно използва разпоредбите за съюзен транзит.
МОВР могат да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол без несъразмерно високи
административни усилия.
Заявителят извършва значителен брой полети/плавания в рамките на Съюза.
Данните от електронния транспортен документ са налични.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 83: Условия, проверявани от митническите органи — Електронен транспортен документ —
Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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7.2.1.4 Редовна корабна линия
7.2.1.4.1

Разрешение за откриване на редовна корабна линия

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

RSS

Заявителят се ангажира, че по маршрута на редовната корабна линия няма да се извършва
трансбордиране на стоки.
Заявителят се ангажира, че по маршрута на редовната корабна линия няма да се правят посещения в
свободни зони в пристанище на Съюза.
Заявителят се ангажира, че по маршрута на редовната корабна линия няма да се правят посещения на
междинни пристанища, разположени извън митническата територия на Съюза.
Заявителят се ангажира да впише имената на плавателните съдове, определени за обслужването на
редовната корабна линия, първото пристанище, в което плавателният съд започва обслужването на
редовната корабна линия, и пристанищата на посещение.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят се ангажира да използва линията за плавателните съдове, които е вписал за тази цел.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 84: Условия, проверявани от митническите органи — Редовна корабна линия — Заявителят
не е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

RSS

Заявителят се ангажира, че по маршрута на редовната корабна линия няма да се извършва
трансбордиране на стоки.
Заявителят се ангажира, че по маршрута на редовната корабна линия няма да се правят посещения в
свободни зони в пристанище на Съюза.
Заявителят се ангажира, че по маршрута на редовната корабна линия няма да се правят посещения на
междинни пристанища, разположени извън митническата територия на Съюза.
Заявителят се ангажира да впише имената на плавателните съдове, определени за обслужването на
редовната корабна линия, първото пристанище, в което плавателният съд започва обслужването на
редовната корабна линия, и пристанищата на посещение.
Заявителят се ангажира да използва линията за плавателните съдове, които е вписал за тази цел.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 85: Условия, проверявани от митническите органи — Редовна корабна линия — Заявителят е
титуляр на разрешение за ОИОМО или ОИОК

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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7.2.1.5 Други заявления (стандартна процедура)
7.2.1.5.1

Разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално
намаление или освобождаване от обезпечение

Условията и критериите, които следва да се утвърдят за разрешение за предоставяне на общо
обезпечение, зависят от вида на митническите задължения, посочени в заявлението, както и от
равнището на намалението, което се иска за всеки от тези видове.
Следва да се отбележи, че не всички равнища на намаление могат да бъдат поискани за всички
видове митнически задължения. В таблицата по-долу са посочени възможностите:
Митнически задължения

Съществуващи митнически задължения

Равнище
на
обезпечението
референтния размер)

от

(%

100 % от съответната част от референтния
размер (без намаление)
30 % от съответната част от референтния
размер
100 % от съответната част от референтния
размер (без намаление)

Потенциални митнически задължения

50 % от съответната част от референтния
размер
30 % от съответната част от референтния
размер
0 % от съответната част от референтния
размер (освобождаване от обезпечение)

Таблица 86: Равнища на обезпечение, които могат да бъдат поискани въз основа на вида на
митническите задължения

Когато не е поискано намаление за никой вид задължение и когато заявителят не е титуляр
на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-0

Заявителят използва редовно съответните митнически режими или притежава капацитет да изпълни
задълженията.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 87: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — Без намаление (за
нито един вид задължение) — Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Когато не е поискано намаление за никой вид задължение и когато заявителят е титуляр на
разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-0

Не се прилага
Таблица 88: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — Без намаление (за
нито един вид задължение) — Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Когато е поискано равнище на намаление на 30 % за потенциалните митнически задължения и
когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-30-P

Заявителят използва редовно съответните митнически режими или притежава капацитет да изпълни
задълженията.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят поддържа счетоводна система, която съответства на общоприетите счетоводни принципи
(GAAP).
Заявителят разполага с административна организация, която съответства на вида и мащаба на
стопанската му дейност.
Служителите на заявителя или титуляря са запознати с необходимостта да уведомяват митническите
органи при трудности във връзка с изпълнението на изискванията.
Заявителят не е обект на производство по несъстоятелност.
Заявителят е изпълнявал финансовите си задължения, свързани с плащането на мита, данъци и други
задължения през последните три години.
Заявителят може да докаже, че има достатъчен финансов капацитет, в т.ч. че няма отрицателни активи,
освен ако те може да бъдат обезпечени.
Заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие частта от референтния размер,
която не е покрита от обезпечението.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 89: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — 30 % намаление
(потенциално задължение) — Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Когато е поискано равнище на намаление на 30 % за някое от потенциалните митнически
задължения и когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извърши
следната проверка:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-30-P

Заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие частта от референтния размер,
която не е покрита от обезпечението.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 90: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — 30 % намаление
(потенциално задължение) — Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато е поискано равнище на намаление на 30 % за съществуващите митнически
задължения и когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат
следните проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-30-E

Заявителят използва редовно съответните митнически режими или притежава капацитет да изпълни
задълженията.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят поддържа счетоводна система, която съответства на общоприетите счетоводни принципи
(GAAP).
Заявителят разполага с административна организация, която съответства на вида и мащаба на
стопанската му дейност.
Служителите на заявителя или титуляря са запознати с необходимостта да уведомяват митническите
органи при трудности във връзка с изпълнението на изискванията.
Заявителят не е обект на производство по несъстоятелност.
Заявителят е изпълнявал финансовите си задължения, свързани с плащането на мита, данъци и други
задължения през последните три години.
Заявителят може да докаже, че има достатъчен финансов капацитет, в т.ч. че няма отрицателни активи,
освен ако те може да бъдат обезпечени.
Заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие частта от референтния размер,
която не е покрита от обезпечението.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 91: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — 30 % намаление
(съществуващо задължение) — Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Когато е поискано равнище на намаление на 30 % за някое от съществуващите митнически
задължения и когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извърши
следната проверка:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-30-E

Заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие частта от референтния размер,
която не е покрита от обезпечението.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 92: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — 30 % намаление
(съществуващо задължение) — Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато е поискано равнище на намаление на 50 % за потенциални митнически задължения и
когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-50

Заявителят използва редовно съответните митнически режими или притежава капацитет да изпълни
задълженията.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят поддържа счетоводна система, която съответства на общоприетите счетоводни принципи
(GAAP).
Заявителят разполага с административна организация, която съответства на вида и мащаба на
стопанската му дейност.
Заявителят не е обект на производство по несъстоятелност.
Заявителят е изпълнявал финансовите си задължения, свързани с плащането на мита, данъци и други
задължения през последните три години.
Заявителят може да докаже, че има достатъчен финансов капацитет, в т.ч. че няма отрицателни активи,
освен ако те може да бъдат обезпечени.
Заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие частта от референтния размер,
която не е покрита от обезпечението.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 93: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — 50 % намаление
(потенциални задължения) — Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Когато е поискано равнище на намаление на 50 % за потенциални митнически задължения и
когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-50

Заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие частта от референтния размер,
която не е покрита от обезпечението.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 94: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — 50 % намаление
(потенциални задължения) — Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Когато е поискано освобождаване от обезпечение за потенциални митнически задължения и
когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-W

Заявителят използва редовно съответните митнически режими или притежава капацитет да изпълни
задълженията.
Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят поддържа счетоводна система, която съответства на общоприетите счетоводни принципи
(GAAP).
Заявителят позволява на митническия орган достъп до своята митническа отчетност и — в съответните
случаи — до транспортната си отчетност.
Заявителят разполага с логистична система, в която се прави разграничение между съюзни и несъюзни
стоки.
Заявителят разполага с административна организация, която съответства на вида и мащаба на
стопанската му дейност.
Заявителят е въвел удовлетворителни процедури за управление на лицензии и разрешения и за
архивиране на отчетността на дружеството, както и за защита от загуба на информация.
Служителите на заявителя или титуляря са запознати с необходимостта да уведомяват митническите
органи при трудности във връзка с изпълнението на изискванията.
Заявителят разполага с адекватни мерки за ИТ сигурност, които защитават системата от нерегламентиран
достъп и гарантират сигурността на документацията на заявителя.
Заявителят не е обект на производство по несъстоятелност.
Заявителят е изпълнявал финансовите си задължения, свързани с плащането на мита, данъци и други
задължения през последните три години.
Заявителят може да докаже, че има достатъчен финансов капацитет, в т.ч. че няма отрицателни активи,
освен ако те може да бъдат обезпечени.
Заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие частта от референтния размер,
която не е покрита от обезпечението.
Заявителят разполага, ако е приложимо, с удовлетворителни процедури за управление на лицензии и
разрешения, свързани с мерки на търговската политика или с търговията със селскостопански продукти.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 95: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — Освобождаване от
обезпечение (потенциални задължения) — Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
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Когато е поискано освобождаване от обезпечение за потенциални митнически задължения и
когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CGU-W

Заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие частта от референтния размер,
която не е покрита от обезпечението.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 96: Условия, проверявани от митническите органи — Общо обезпечение — Освобождаване от
обезпечение (съществуващи задължения) — Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Във всички гореизброени случаи не се извършва специална проверка от системата.
7.2.1.5.2

Разрешение за отсрочване на плащането на дължими мита, доколкото
разрешението не се предоставя във връзка с една-единствена операция

Независимо дали заявителят е титуляр на разрешение за ОИО или не, трябва да се извърши
следната проверка:
Условия, проверявани от митническите органи

DPO

Предоставено е обезпечение.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 97: Условия, проверявани от митническите органи — Отсрочване на плащането —
Заявителят (не) е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Не се извършва специална проверка от системата.
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Разрешение за опростено определяне
митническата стойност на стоките

на

сумите,

които

са

част

от

Когато заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CVA

Заявителят не е осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане.
Заявителят поддържа счетоводна система, която съответства на общоприетите счетоводни принципи
(GAAP).
Заявителят разполага с административна организация, която съответства на вида и мащаба на
стопанската му дейност.
Прилагането на процедурите по член 166 от Кодекса при дадените обстоятелства би довело до
непропорционални административни разходи.
Определената митническа стойност няма да се различава значително от стойността, определена при
липсата на разрешение.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 98: Условия, проверявани от митническите органи — Определяне на митническата стойност
— Заявителят не е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, трябва да се извършат следните
проверки:
Условия, проверявани от митническите органи

CVA

Прилагането на процедурите по член 166 от Кодекса при дадените обстоятелства би довело до
непропорционални административни разходи.
Определената митническа стойност няма да се различава значително от стойността, определена при
липсата на разрешение.
Митническият служител потвърждава, че никоя друга причина не би могла да доведе до отхвърляне на
разрешението.
Таблица 99: Условия, проверявани от митническите органи — Определяне на митническата стойност
— Заявителят е титуляр на разрешение за ОИО

Имайте предвид, че ако е посочено, че други условия биха могли да доведат до отхвърляне на
разрешението, митническият служител трябва да уточни кои са тези условия.
Във всички гореизброени случаи не се извършва специална проверка от системата.

7.2.2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТЪПКИ
По време на процеса на вземане на решение има различни спомагателни дейности, които
могат да бъдат извършени преди предоставяне на разрешение и които подпомагат проверката
на условията и критериите. Следните дейности могат да бъдат част от процеса:
-

Консултация с участващата държава членка или участващите държави членки — ако
решението засяга също така държава членка, различна от тази на митническия орган,
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вземащ решението, тази държава членка участва в процеса на вземане на решение.
Консултацията с някои ДЧ се осъществява в рамките на определен срок.
-

Искане на допълнителна информация — в някакъв момент от процеса на вземане на
решение митническият служител може да осъзнае, че не разполага с цялата
информация, която е необходима за вземане на решение. В този случай митническият
служител иска допълнителна информация от търговеца. От търговеца се очаква да
изпрати поисканата информация в срок, определен от митническия служител. Срокът не
може да надвишава 30 дни. Митническият служител проверява дали предоставената
допълнителна информация отговаря на очакванията.

-

Управление на корекциите — търговецът може да внася корекции по време на процеса
на вземане на решение, за да гарантира, че условията и критериите за предоставяне на
исканото разрешение са изпълнени. Търговецът предлага също така срок, в който да
извърши корекциите. Търговецът може да извърши корекциите само ако митническият
служител е одобрил и тях, и предложения срок. Ако корекциите бъдат отхвърлени от
митническия служител, търговецът може да представи друго предложение за корекции.
Участващите държави членки също биват информирани за корекциите. Щом търговецът
уведоми, че е приключил с извършването на корекциите, митническият служител
проверява дали те отговарят на очакванията.

-

Удължаване на срока за вземане на решение — ако митническият служител не може да
вземе решението в определения срок, той може да реши да го удължи. Възможното
удължаване на срока варира в зависимост от това дали митническият служител трябва
да проведе разследвания относно заявителя. Уведомяването на търговеца зависи от
това дали то може да застраши разследването или не.

Тези допълнителни стъпки ще бъдат разгледани подробно в отделни глави.

7.2.3 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ И УВЕДОМЯВАНЕ
Щом всички условия и критерии бъдат проверени и митническият служител няма нужда да
предприема допълнителни стъпки, той отбелязва намерението си да вземе благоприятно
решение или не.
В положителния случай той вписва всички данни за предоставеното разрешение и титуляря, а
участващите ДЧ се уведомяват за разрешението.
В отрицателния случай заявителят бива информиран за основанията на планираното решение,
като той се ползва с правото да изрази гледната си точка (посредством процеса „Право на
изслушване“), която трябва да бъде анализирана от митническия служител. След това
служителят може да преразгледа намерението си да вземе неблагоприятно решение и в
положителния случай предоставя разрешение.
Когато бъде взето благоприятно решение, то получава автоматичен уникален референтен
номер на решение. Той е структуриран по следния начин:
[Код на държавата][Код на вида разрешение][Свободни знаци]
Например: BETSTBE000001-2018-PNC2366
Където:
-

кодът на държавата е кодът по ISO на митническия орган, отговарящ за заявлението,
изразен с два знака (в примера „BE“ за Белгия);

-

се посочва кодът на вида разрешение (в примера TST);
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свободните знаци се генерират автоматично (максимум 29 знака, в примера BE0000012018-PNC2366). По подразбиране СУМР използва следния алгоритъм5 за определяне на
свободните знаци:

-

o

МОВР;

o

знак за тире („-“);

o

настоящата година;

o

знак за тире („-“);

o

3 произволни букви;

o

поредно число.

Когато решението е благоприятно и на титуляря бъде предоставено разрешение и при условие
че заявителят е посочил в заявлението си, че дава съгласието си за публикуване в списъка на
титулярите на разрешения, посоченият списък се актуализира, като на съответния уебсайт се
вмъкват следните данни:
-

титуляр на разрешението;

-

вид разрешение;

-

дата, от която поражда действие, или, ако
е приложимо, срок на действие;

-

държава членка на митническия орган,
който взема решението;

-

компетентно/надзорно
учреждение.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

митническо

Ако окончателното решение продължава да бъде
неблагоприятно за заявителя, той има право да го
обжалва. Този процес е описан подробно в понататъшен раздел.

Щом бъде предоставено
разрешението, заявителят става
титуляр на разрешението.
Тези две думи са използвани в
документите, за да се направи
разграничение между управлението на
заявленията и управлението на
разрешенията, но следва да се
отбележи, че заявителят и титулярят
са едно и също лице.

7.2.4 ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
Подобно на процеса „Приемане на заявление“, търговецът може да поиска оттегляне на
заявлението си по всяко време преди вземане на решението за предоставяне (или
непредоставяне) на разрешението. Когато оттеглянето е потвърдено от системата, заявлението
вече не може да се анализира от митническите органи и никакви допълнителни действия не
могат да се извършват спрямо него.
В този случай търговецът е свободен да кандидатства за ново разрешение, като подаде ново
заявление за митническо решение.

5
Следва да се отбележи, че на вече съществуващите разрешения (въведени в системата разрешения на
хартия) не може да се присвои код по същия модел. Системата ще отхвърли такова въвеждане.
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8 УПРАВЛЕНИЕ НА КОРЕКЦИИТЕ
8.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Митнически органи, с които е извършена консултация.

8.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Процесът „Управление на корекциите“ е част от процеса на вземане на решение. На Фигура 13
е показан общият преглед на процеса на вземане на решение. Процесът „Управление на
корекциите“ е една от спомагателните дейности.

Фигура 13: Общ преглед на процеса „Вземане на решение“

Търговецът може да внася корекции по време на процеса на вземане на решение, за да
гарантира, че условията и критериите за предоставяне на исканото разрешение са изпълнени.
Търговецът може да предлага корекции след приемането на заявлението, но преди вземането
на решението.
На Фигура 14 е представен общият преглед на процеса „Управление на корекциите“.
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Фигура 14: Общ преглед на процеса „Управление на корекциите“

Процесът „Управление на корекциите“ започва с подаване на предложените корекции от страна
на търговеца. Корекцията представлява информация, която е относима спрямо някоя от
проверките и трябва да бъде проверена от митническия служител и която помага за
положителното утвърждаване. Относима проверка означава някоя от проверките, посочени в
глава „3. Вземане на решение“. Заедно с предложените корекции търговецът представя и
предложение за срок за извършването им. Няма ограничения за предложения срок, стига да е
разумен с оглед на необходимото време за извършване на предложените корекции.
Митническият служител трябва да вземе решение относно предложените корекции. Резултатът
от решението е следният:
-

Предложението е одобрено — митническият служител е съгласен както с корекциите,
така и със срока за извършването им;

-

Предложението не е одобрено — митническият служител не е съгласен с корекциите
или със срока за извършването им, или и с двете.

Ако митническият служител реши да отхвърли корекциите поради някаква причина, търговецът
трябва да бъде уведомен за този факт, както и за подробностите, свързани с отхвърлянето. В
този случай търговецът може да подаде ново предложение за корекции.
Ако предложените промени са одобрени, митническият служител трябва да направи анализ
дали е необходимо удължаване на срока за вземане на решение. Могат да се получат следните
ситуации:
-

Митническият служител решава да удължи съществуващия срок и вписва новия срок в
системата. Търговецът се уведомява за новия срок за вземане на решение.

-

Срокът остава същият и на търговеца не се изпраща уведомление.

Щом срокът за вземане на решение бъде удължен, системата за митнически решения
проверява дали има текуща консултация с една или повече държави членки. Ако има поне една
текуща консултация, митническият служител отбелязва дали срокът за консултация с
държавата членка или държавите членки следва да се удължи. Ако реши да удължи срока,
държавата членка или държавите членки биват уведомени за това.
Ако заявителят не извърши корекциите в определения срок, процесът просто приключва.
От друга страна, ако търговецът извърши корекциите в срок, той уведомява митническия
служител за корекциите и предоставя доказателство, че са извършени.
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Накрая, митническият служител трябва да провери дали извършените корекции отговарят на
очакванията. След това той отбелязва резултата от това утвърждаване.
Ако има поне една текуща консултация с държава членка или държави членки, те се
информират автоматично за извършените корекции. Митническият служител на държавата
членка, с която е извършена консултация, може да вземе това предвид, когато проверява
условията и критериите.
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9 ИСКАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
9.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Митнически органи, с които е извършена консултация.

9.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Процесът „Искане на допълнителна информация“ е част от процеса на вземане на решение. На
Фигура 15 е показан общият преглед на процеса на вземане на решение. Процесът „Искане на
допълнителна информация“ е една от спомагателните дейности.

Фигура 15: Общ преглед на процеса „Вземане на решение“

Ако митническият служител сметне, че информацията, с която разполага, не е достатъчна за
вземане на решение, той може да поиска допълнителна информация от търговеца.
Същевременно митническият служител удължава срока за вземане на решение със срока,
даден на търговеца за предоставяне на допълнителната информация.
На Фигура 16 е представен общият преглед на процеса „Искане на допълнителна информация“.
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Фигура 16: Общ преглед на процеса „Искане на допълнителна информация“

Процесът „Искане на допълнителна информация“ започва, когато митническият служител
осъзнае, че не разполага с достатъчно информация, за да вземе решение. За да поиска тази
информация от търговеца, митническият служител трябва да я определи ясно. Исканата
информация е свързана с проверките (условия и критерии), които се извършват от митническия
служител. Същевременно митническият служител трябва да определи срок, в който търговецът
да предостави поисканата информация. Следва да се отбележи, че срокът не може да
надвишава 30 календарни дни.

Тъй като на търговеца е възложена задачата да предостави допълнителна информация,
митническият служител може да не е в състояние да продължи с по-нататъшното разглеждане на
условията и критериите за вземане на решение. Вследствие на това срокът за вземане на решение
се удължава автоматично със срока, който трябва да спази търговецът.

Търговецът се уведомява автоматично за искането за допълнителна информация и за
съответния срок за предоставянето ѝ. Търговецът може да подходи по два възможни начина
към искането за допълнителна информация:
•
•

Търговецът удовлетворява искането и предоставя поисканата информация в указания
срок.
Търговецът не предоставя поисканата информация навреме или въобще не я
предоставя.

Следва да се отбележи, че ако срокът за получаване на допълнителна информация изтече,
това не означава автоматично, че заявлението ще получи неблагоприятно решение. Митническият
служител може да поиска допълнителната информация отново.
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Щом допълнителната информация бъде предоставена от търговеца, митническият служител
проверява дали тя отговаря на очакванията. Ако предоставената информация е
удовлетворителна, тя ще бъде използвана в процеса на вземане на решение с цел проверка на
условията и критериите. Ако предоставената информация не е доказано точна или е
недостатъчна, митническият служител може отново да поиска допълнителна информация от
търговеца, като посочи точно каква информация се очаква да бъде получена.
Ако има поне една текуща консултация с държава членка или държави членки, те се
информират автоматично за допълнителната информация, предоставена от търговеца на
митническия орган, вземащ решението. Митническият служител на държавата членка, с която е
извършена консултация, може да вземе това предвид, когато проверява условията и
критериите.
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10 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА
НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
10.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението.

10.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Процесът „Удължаване на срока“ е част от процеса на вземане на решение. На Фигура 17 е
показан общият преглед на процеса на вземане на решение. Процесът „Удължаване на срока“ е
една от спомагателните дейности.

Фигура 17: Общ преглед на процеса „Вземане на решение“

По време на процеса на вземане на решение митническият служител може да поиска
удължаване на срока, когато не е в състояние да вземе решение в рамките на срока от 30 до
120 календарни дни, определен за процеса на вземане на решение (както е представено в
раздела, свързан с процеса „Вземане на решение“).
На Фигура 18 е представен общият преглед на процеса „Удължаване на срока“.
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Фигура 18: Общ преглед на процеса „Удължаване на срока“

Когато митническият служител не е в състояние да вземе решение в рамките на стандартния
срок от 30 до 120 календарни дни, той може да отбележи искане за удължаване на срока за
вземане на решение. Възможни са следните ситуации:
-

Митническият служител иска удължаване на срока, тъй като не е в състояние да вземе
решение в рамките на стандартния срок за тази цел.

-

Когато са налице сериозни подозрения за нарушаване на митническото законодателство
и митническият служител провежда разследвания спрямо търговеца, той може да поиска
удължаване на срока за целите на текущото разследване.

Сроковете за горепосочените случаи се различават. В Таблица 100 са изброени максималните
срокове за различните видове удължаване в рамките на процеса „Вземане на решение“.
Вид удължаване

Срок

Удължаването на срока се иска от митническия служител, който не е в
състояние да вземе решение в рамките на стандартния срок.
Удължаването на срока се иска от митническия служител, който провежда
разследвания спрямо търговеца.

Макс. 30 дни
Макс. 9 месеца

Таблица 100: Преглед на сроковете за различните видове удължаване в рамките на процеса „Вземане
на решение“

Удължаване на срока за вземане на решение може да се поиска няколко пъти, но сумарният
срок не може да надвишава стойностите, определени в Таблица 100. Оценката и одобряването
на сроковете се управляват от системата за митнически решения. Ако сумарното удължаване
на срока за даден процес на вземане на решение е по-малко от определеното в Таблица 100,
искането за удължаване се одобрява от системата. В противен случай искането за удължаване
се отхвърля. И в двата случая митническият служител се уведомява за резултата.
Щом искането за удължаване на срока бъде одобрено, търговецът се уведомява за
основанията за удължаването на срока за вземане на решение, както и за новия срок за тази
цел.
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Изключение във връзка с уведомяването на търговеца
-

Ако митническият служител провежда разследвания, той трябва да определи дали
уведомяването на търговеца няма да застраши разследването. Ако уведомяването
би могло да застраши текущи разследвания, търговецът няма да бъде уведомен за
удължаването на срока.
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11 КОНСУЛТАЦИЯ С УЧАСТВАЩИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
(ТИП I)
11.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Митнически орган, вземащ решението;
• Митнически органи, с които е извършена консултация.

11.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Процесът „Консултация с участващите държави членки“ е част от процеса на вземане на
решение. На Фигура 19 е показан общият преглед на процеса на вземане на решение.
Процесът „Консултация с участващите държави членки“ е една от спомагателните дейности.

Моля, имайте предвид, че консултацията (тип I) е приложима само за разрешенията:
в групата „Стандартни режими“, с изключение на разрешението за общо обезпечение;
в групата „Поставяне на стоки под митнически режим“ и „Временно складиране“, с
изключение на разрешението за централизирано оформяне и временно складиране;
в групата „Редовна корабна линия“;
за одобрен издател, електронен транспортен документ и опростена декларация с
намален набор от данни.
-

Освен това консултацията с участващите държави в зависимост от вида на разрешението е
доброволна или задължителна. Консултацията (тип I) е задължителна за RSS (редовна корабна
линия) и ETD (електронен транспортен документ). В останалите случаи тя е доброволна.
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Фигура 19: Общ преглед на процеса „Вземане на решение“

Когато в едно митническо решение участват една или повече държави членки (в допълнение
към МОВР), митническият служител може да проведе консултация с участващите държави
членки относно условията и критериите, които следва да бъдат проверени. Участващите
държави членки са онези, които са определени от заявителя в заявлението за митническо
решение в рамките на елемента от данни „Териториално действие“. За видовете разрешения,
за които консултацията е доброволна, държавите членки, с които следва да се извърши
консултация, трябва да бъдат избрани от митническия служител от списъка на участващите
държави членки. За видовете разрешения, за които консултацията е задължителна,
консултация се извършва автоматично с всички държави членки.
Искането за консултация съдържа списък с условия и критерии, които следва да бъдат
проверени, и съответния срок за предоставяне на резултата от консултацията. Законово
определеният срок е 45 дни за горепосочените видове разрешения, с изключение на
разрешението за RSS, определеният срок за което е 15 дни.
На Фигура 20 е представен общият преглед на процеса „Консултация с участващите държави
членки“.
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Фигура 20: Общ преглед на процеса „Консултация с участващите държави членки“

Процесът започва в хода на процеса на вземане на решение, когато митническият служител
трябва да проведе консултация относно условията и критериите с участваща държава членка.
Искането за консултация, изпратено до митническия служител на участващата държава членка,
съдържа следното:
-

референтен номер на заявлението, за което следва да се предостави резултатът от
консултацията;

-

условията и критериите, които следва да бъдат проверени;

-

срок за завършване на консултацията.

Щом искането бъде получено, митническият служител на митническия орган, с който се
извършва консултацията, започва да проверява съответните условия и критерии.
Има два възможни изхода от тази проверка:
-

Условията и критериите са изпълнени.

-

Поне едно от условията или един от критериите не са изпълнени.

Щом проверката завърши, резултатът от консултацията, съдържащ потвърждаването на всички
изискуеми проверки, се изпраща автоматично обратно на митническия служител на
митническия орган, вземащ решението.
Когато всички консултации завършат, митническият служител отбелязва окончателния резултат
от консултацията (положителен или отрицателен), придружен от обосновка. След това той
може да продължи проверката на условията и критериите, подкрепена от индивидуалните
резултати от консултацията.
Ако при проверката на условията
критериите
органите,
с
които
извършена консултация, установят,
предложеният срок не е достатъчен

и
е
че
за

Митническият служител на митническия
орган, с който е извършена консултация, може да
поиска само едно-единствено удължаване на срока.
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осъществяване на проверката, митническият служител на митническия орган, с който е
извършена консултация, може да поиска удължаване на срока от митническия орган, вземащ
решението. Митническият служител на МОВР получава уведомление за това искане, което той
може да одобри или да отхвърли.
Ако митническият служител одобри искането за удължаване на срока, системата за митнически
решения автоматично удължава срока за провеждане на консултация с държавата членка.
След това митническият служител на държавата членка, с която е извършена консултация,
получава уведомление за резултата от искането за удължаване на срока. Уведомлението може
да е едно от следните:
-

Искането за удължаване на срока е одобрено. В уведомлението се съдържа и
информация за самото удължаване (брой дни) и за новия срок за процеса на
консултация.

-

Искането за удължаване на срока е отхвърлено. В уведомлението се описва и
основанието за отхвърлянето.

Ако държавата членка, с която е извършена консултация, не изпрати резултат от консултацията
в указания срок, условията и критериите се считат за изпълнени в тази ДЧ.
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12 КОНСУЛТАЦИЯ С УЧАСТВАЩИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
(ТИП II)
12.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки / Митнически органи, с които е извършена консултация.

12.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Процесът „Консултация с участващите държави членки“ е част от процеса на вземане на
решение. На Фигура 21 е показан общият преглед на процеса на вземане на решение.
Процесът „Консултация с участващите държави членки“ е една от спомагателните дейности.

-

Моля, имайте предвид, че консултацията (тип II) е приложима само за разрешенията:
в групата „Специални режими“;
за централизирано оформяне и временно складиране;
за общо обезпечение.

Освен това консултацията с участващите държави в зависимост от вида на разрешението е
доброволна или задължителна. Консултацията (тип II) е задължителна за CCL (централизирано
оформяне) и TST (временно складиране). В останалите случаи тя е доброволна.

30 - 120 days
(+ extensions )
Not Granted

Accepted
Application

Verify Conditions
and Criteria

Take Decision
& Notify

+
Supported by

Auxiliary Activities

Фигура 21: Общ преглед на процеса „Вземане на решение“
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Когато в едно митническо решение участват една или повече държави членки (в допълнение
към МОВР), митническият служител може да поиска проверка на проекта на разрешението от
страна на участващата държава членка или държави членки. Участващите държави членки са
онези, които са определени от заявителя в заявлението за митническо решение в рамките на
елемента от данни „Териториално действие“. За видовете разрешения, за които консултацията
е доброволна, държавите членки, с които следва да се извърши консултация, трябва да бъдат
избрани от митническия служител от списъка на участващите държави членки. За видовете
разрешения, за които консултацията е задължителна, консултация се извършва автоматично с
всички държави членки.
На Фигура 22 е представен общият преглед на процеса „Консултация с участващите държави
членки“.

Фигура 22: Общ преглед на процеса „Консултация с участващите държави членки“

Процесът започва по различен начин в зависимост от вида на разрешението:
-

Централизирано оформяне и временно складиране — държавите членки, с които
трябва да бъде извършена консултация, се посочват от системата;

-

Специални режими и временно складиране — митническият служител отбелязва за
всяка участваща държава членка дали е договорена замяната на предварителното
съгласие и информацията, която следва да се предостави, или е договорено да не се
пристъпва към консултация. Възможни са следните резултати:
o На всяка държава членка, с която е договорена замяна на предварителното
съгласие и информацията, която следва да се предостави, се изпраща
единствено уведомление, съдържащо „предстоящото“ разрешение, и не е
необходимо да се провежда по-нататъшна консултация.
o За всяка държава членка, с която е договорено да не се провежда консултация,
процесът приключва.
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o За всички останали държави членки, с които следва да се проведе консултация,
процесът продължава.
Ако процесът на консултация продължава, митническият служител иска от участващите
държави членки да одобрят проекта на разрешението или да изпратят възраженията си по
него. Искането за консултация, подадено до митническия служител на държавата членка или
държавите членки, с които е извършена консултация, съдържа следните елементи (списъкът не
е изчерпателен):
-

приетото заявление;

-

проекта на разрешението;

-

план на проверките, ако е приложимо;

-

срок за изразяване на съгласие или представяне на възражения по проекта на
разрешението.

Митническият служител на държавата членка, с която е извършена консултация, трябва да
изрази съгласие или да представи възражения по проекта на разрешението в рамките на
определен срок. Срокът за изразяване на съгласие или представяне на възражения по проекта
на разрешението е определен законово и варира според вида на разрешението, както е
посочено в Таблица 101.

Срок за изразяване на
съгласие/представяне на
възражения (в дни)

Вид разрешение

Поставяне на стоки под митнически режим и временно складиране
Разрешение за централизирано оформяне

45

Разрешение за временно складиране

30

Специални режими
Всички разрешения

30

Стандартни режими
Разрешение за общо обезпечение

30

Таблица 101: Срок за изразяване на съгласие или представяне на възражения

Щом митническият служител на участващата държава членка получи искане за консултация,
той следва да пристъпи към следното:
-

изразяване на съгласие с предоставения проект на разрешението; или

-

представяне на възражения по проекта на разрешението.

Ако митническият служител на участващата държава членка не изрази съгласие и не представи
възражения по проекта на разрешението в посочения срок, проектът на разрешението
автоматично се счита за приет от държавата членка, с която е извършена консултация.
Ако митническият служител на участващата държава членка изрази съгласие с предложения
проект на разрешението, той информира МОВР за това, след което не е необходимо да се
предприемат други стъпки. Митническият служител на митническия орган, вземащ решението,
ще бъде информиран за резултата от консултацията.
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Ако митническият служител на държавата членка, с която е извършена консултация, не е
съгласен с проекта на разрешението, той трябва да представи възражения и да ги изпрати на
митническия служител на митническия орган, вземащ решението.
Когато митническият орган, вземащ решението, получи възраженията, митническият служител
трябва да реши дали те са приемливи или не и да пристъпи към едно от следните действия:
-

За да се постигне съгласие, митническият служител решава да актуализира проекта на
разрешението. Митническият служител избира държавите членки, които трябва да бъдат
информирани за промяната, след което проектът на разрешението се изпраща до
митническите служители на тези държави членки.

-

Митническият служител решава да не актуализира проекта на разрешението.

Следва да се отбележи, че постигането на съгласие е повтарящ се процес. Възможен е
обмен на повече съобщения между МОВР и участващите митнически служители.

В законодателството са определени срокове за постигане на съгласие. Срокът зависи от вида
на разрешението и е посочен в Таблица 102.

Срок за постигане на
съгласие (в дни)

Вид разрешение

Поставяне на стоки под митнически режим и временно складиране
Разрешение за централизирано оформяне

90

Разрешение за временно складиране

60

Специални режими
Всички разрешения

60

Стандартни режими
Разрешение за общо обезпечение

60

Таблица 102: Срок за постигане на съгласие

Когато митническият служител на
държавата членка, с която е извършена
консултация, е представил възражения и
не е постигнато съгласие в съответния
срок,
посочен
в
Таблица
102,
разрешението се предоставя само в
частта, по която не са представени
възражения.

Всички посочени в настоящия документ
срокове са крайни и не е възможно да се
удължават.
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12.3 ОБОБЩЕНИЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА ПО ВИД РАЗРЕШЕНИЕ
Разрешение

Тип

Консултация

Срок за изразяване на
съгласие/представяне
на възражения (в дни)

Срок за постигане на
съгласие (в дни)

ACE

Не се
прилага

Не

Не се прилага

Не се прилага

ACP

I

Доброволна

45

Не се прилага

ACR

Не се
прилага

Не

Не се прилага

Не се прилага

ACT

Не се
прилага

Не

Не се прилага

Не се прилага

AWB

I

Доброволна

45

Не се прилага

CCL

II

Задължителна

45

90

CGU

II

Доброволна

30

60

CVA

I

Доброволна

45

Не се прилага

CW

II

Доброволна

30

60

DPO

I

Доброволна

45

Не се прилага

EIR

I

Доброволна

45

Не се прилага

ETD

I

Задължителна

45

Не се прилага

EUS

II

Доброволна

30

60

IPO

II

Доброволна

30

60

OPO

II

Доброволна

30

60

RSS

I

Задължителна

15

Не се прилага

SAS

I

Доброволна

45

Не се прилага

SDE

I

Доброволна

45

Не се прилага

SSE

Не се
прилага

Не

Не се прилага

Не се прилага

TEA

II

Доброволна

30

60

TRD

I

Доброволна

45

Не се прилага

TST

II

Задължителна

30

60

Таблица 103: Обобщение на консултацията по вид разрешение
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13 ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
13.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки.

13.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
След като търговецът е подал заявлението си, той има право да го оттегли. Оттеглянето на
заявление е възможно по време на процеса на приемане на заявлението или по време на
процеса на вземане на решение, но преди да бъде взето решение за предоставяне (или
непредоставяне) на разрешението.
От общия преглед на процеса на митническите решения е видно, че оттеглянето се вписва в
първата част на процеса, както е показано на Фигура 23.

Фигура 23: Процес на вземане на решение като част от процеса на митническите решения

На Фигура 24 е представен общият преглед на процеса „Оттегляне“.
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Not Granted

Application
Received

Grant
Authorisation

Granted

Application Withdrawn

Request
Withdrawal

Withdraw
Application and
Notify

Фигура 24: Общ преглед на процеса „Оттегляне“

Щом търговецът подаде искането за оттегляне, то се приема автоматично и одобрението му се
съобщава на търговеца. Състоянието на заявлението се променя на „Оттеглено“.
Ако в процеса на вземане на решение участват няколко държави членки, те трябва да бъдат
уведомени за оттеглянето. Участващите държави членки се определят въз основа на
„Териториалното действие“ на заявлението.

Следва да се отбележи, че ако заявлението все още не е било прието (състоянието му е
„Вписано“), участващите държави членки не се уведомяват за неговото оттегляне, тъй като те все
още не са били уведомени за самото заявление.

Щом заявлението бъде оттеглено успешно, търговецът може да подаде ново.
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14 ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ
14.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки.

14.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Търговецът има право да обжалва всяко решение, прието от митническите органи във връзка
със заявление или решение.
От общия преглед на процеса на митническите решения е видно, че процесът на вземане на
решение се вписва в първата част на процеса, както е показано на Фигура 25.

Фигура 25: Процес на вземане на решение като част от процеса на митническите решения

На Фигура 26 е представен общият преглед на процеса „Право на обжалване“.
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Time limit to take
decision expired
Authorisation not
granted
Authorisation
revoked

Not Granted
Appeal Against
Decision

Take Decision and
Notify
Granted

Authorisation
annulled

Фигура 26: Общ преглед на процеса „Право на обжалване“

Правото на обжалване е обвързано с националното законодателство и поради тази причина се
упражнява извън системата за митнически решения. Единствено резултатът от правото на
обжалване се отразява в системата.
Търговецът има право да обжалва в следните два случая:
-

Решението е взето и е неблагоприятно за заявителя.

-

Търговецът не е получил решение по заявлението си в срока, определен за тази цел.

Както е откроено на Фигура 26, търговецът може да обжалва и в случай на отмяна или
обезсилване. Тази функционалност обаче все още не е внедрена в СУМР и се предвижда като бъдещо
подобрение.

Когато търговецът обжалва, митническият служител отбелязва в системата началната дата на
производството и посочва основанията за обжалването.
Когато производството при упражняване на правото на обжалване завърши, митническият
служител вписва подробности за резултата, заедно с обосновката.
В случаите, в които разрешението е било предоставено и изходът от обжалването е
благоприятен, състоянието на решението се връща обратно на „активно“ и търговецът и
участващите държави членки се уведомяват за този факт.
В случаите, в които разрешението е било предоставено и изходът от обжалването не е
благоприятен, разрешението остава без промяна. Не се изпращат уведомления до никого.
Ако основанието за обжалване е изтичане на срока за вземане на решение или неблагоприятно
решение и изходът от обжалването е благоприятен, референтният номер на решението се
присвоява на разрешението. След това търговецът и участващите ДЧ биват съответно
уведомени.
Ако основанието за обжалване е изтичане на срока за вземане на решение или неблагоприятно
решение и изходът от обжалването не е благоприятен, търговецът и участващите ДЧ биват
съответно уведомени.
При положителен изход от обжалването, след като той бъде съобщен на ДЧ и при условие че
търговецът е дал съгласието си за публикуване на решението, то автоматично се публикува на
съответния уебсайт, като търговецът се добавя в списъка на титулярите.
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15 СПИРАНЕ НА РЕШЕНИЕ
15.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки.

15.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
В определени случаи дадено решение може да бъде спряно. Вследствие на това то не е
валидно за определен период от време. Спиране може да бъде поискано от митническия орган
или от титуляря.
В общия преглед на процеса на митническите решения (Фигура 27) е видно, че спирането е
част от процеса „Управление на разрешението“, както е показано на Фигура 28.

Фигура 27: Общ преглед на процеса на митническите решения
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Фигура 28: Спирането на решение е част от процеса „Управление на разрешението“

Митническият орган пристъпва към спиране, когато:
-

са налице достатъчно основания за обезсилване, отмяна или изменение на решението,
но са необходими допълнителни разследвания;

-

титулярят на решението вече не спазва условията или не изпълнява задълженията,
наложени с решението, но може да предприеме мерки за осигуряване на спазването или
изпълнението;

-

след преразглеждане митническият служител осъзнава, че решението трябва да бъде
спряно.

Титулярят на решението може доброволно да поиска спиране, когато:
-

е временно неспособен да спазва условията на решението или да изпълнява
задълженията, наложени с него. В този случай титулярят следва да уведоми
митническите органи за това и да ги информира за мерките, които ще предприеме, и за
времето, което ще му е необходимо, за да ги изпълни.
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В интерес на титуляря е доброволно да поиска спиране на решение.
Например титулярят осъзнава, че вече не спазва условията на действащо разрешение. Той може
да поиска спиране на решението. В този случай спирането може да бъде прекратено, щом той
отново започне да спазва условията.
Ако обаче митническите органи осъзнаят преди търговеца, че той вече не изпълнява
задълженията, наложени по силата на решението, те могат да започнат процес по отмяна.
В този случай титулярят може да изгуби разрешението си и правото да подава заявление за
същото разрешение през следващата година (1).
Имайте предвид, че в случай на обезсилване титулярят губи правото си да подава ново заявление
за същото разрешение през следващите 3 години.

В зависимост от основанието за спиране се задейства един от следните два процеса:
-

Спиране на решение — основен процес (описан в раздел 15.2.1);

-

Спиране на решение — мерки, които трябва да бъдат предприети (описани в раздел
15.2.2).

Следва да се отбележи, че системата не допуска промяна на състоянието на разрешението
повече от веднъж дневно. Следователно процесът по спирането може да бъде започнат
веднага щом разрешението бъде предоставено, но системата няма да позволи на потребителя
да потвърди промяната в състоянието на „Спряно“, ако началната дата на валидността на
разрешението е в същия ден или ако състоянието на разрешението вече е било променено
веднъж в този ден. Потребителят ще види предупредително съобщение, в което се казва, че
той може да пристъпи към промяната най-рано на следващия ден.

15.2.1

СПИРАНЕ — ОСНОВЕН ПРОЦЕС

Спирането на решение е част от процеса „Управление на разрешението“. На Фигура 29 е
показан общият преглед на основния процес „Спиране на решение“.
Not Valid

Authorisation
Granted

Manage
Authorisation

Request
Suspension

Valid

Request
Suspension

Suspension to
be ended

Suspend Decision
and Notify

Decision to be
annulled
End Suspension
Decision to be
amended

Right To Be Heard

Decision to be
revoked

Фигура 29: Общ преглед на основния процес „Спиране на решение“
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Процесът „Спиране на решение“ се задейства, когато митническият орган счита, че може да са
налице достатъчно основания за обезсилване, отмяна или изменение на решението, но все
още не разполага с всички необходими елементи, за да вземе решение по обезсилването,
отмяната или изменението. Процесът може също така да бъде започнат автоматично, когато
преразглеждането на решението е довело до неговото спиране.
Митническият служител отбелязва основанието за спирането, както и дали това основание
попада в категорията на неизпълнение на условието, формулирано като „Титулярят не е
осъждан за тежки престъпления, нито е извършвал тежко нарушение на митническото
законодателство или правилата за данъчно облагане“.
Щом митническият служител отбележи основанията за планираното спиране, те се съобщават
на търговеца (посредством процеса „Право на изслушване“). След това титулярят разполага с
30 календарни дни да представи гледната си точка. Щом това бъде направено, митническият
орган може да оцени обосновката, предоставена от титуляря, и да определи дали в крайна
сметка решението да бъде спряно или не.
Ако се прецени, че решението трябва да бъде спряно, срокът на спиране съответства на
времето, необходимо на митническия орган, за да установи дали са изпълнени условията за
обезсилване, отмяна или изменение.
По принцип този срок не трябва да надвишава 30 календарни дни. Когато обаче митническият
орган смята, че титулярят на решението може да не изпълнява критериите, тъй като е
извършил тежко нарушение на митническото законодателство, не се налага срок и спирането
продължава, докато не бъде взето решение от съдебен орган.
Щом спирането бъде потвърдено от митническия служител, титулярят и участващите държави
членки (ако има такива) се уведомяват за него. Състоянието на решението се актуализира на
„Спряно“.
След това са възможни три сценария:
1. Ако неизпълнението на условията се изразява в тежко престъпление или тежко
нарушение на митническото законодателство, решението е спряно до произнасянето на
съдебен орган, който предоставя решението си на митническия орган.
Това решение може да бъде:
•

да се прекрати спирането и решението да остане активно;

•

да се измени решението;

•

да се обезсили решението;

•

да се отмени решението.

2. Ако неизпълнението на условията се изразява в нещо различно от предходния случай,
митническият служител прави анализ, за да установи дали решението да бъде
изменено, обезсилено или отменено. Ако не се налага нито едно от трите, спирането се
прекратява и решението остава активно, а в противен случай започва съответният
процес по изменение, обезсилване или отмяна.
3. Когато изтече срокът за определяне на това дали са изпълнени условията за
изменение, обезсилване или отмяна, спирането се прекратява директно.
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СПИРАНЕ — МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ

„Спиране на решение — мерки, които трябва да бъдат предприети“ е част от процеса
„Управление на разрешението“, както е посочено в общия преглед на този процес.

Фигура 30: Общ преглед на процеса „Спиране на решение — мерки, които трябва да бъдат
предприети“

Този процес се задейства, когато:
-

-

митнически орган счита, че условията за решението не са спазени или че титулярят на
решението не изпълнява задълженията, наложени по силата на решението, и е
целесъобразно да му се предостави възможност да вземе мерки, за да осигури
спазването на условията или изпълнението на задълженията;
титулярят е изпратил спонтанно искане за спиране на решението, тъй като временно не е
в състояние да спазва условията. В искането се включва предложение за мерките, които
да бъдат предприети, и за срока за изпълнението им.

Когато спазването на едно или повече условия или изпълнението на задълженията може да
бъдат осигурени от титуляря чрез предприемане на мерки, митническият служител отбелязва
основанието за спиране на решението, в това число поисканите мерки, които трябва да бъдат
предприети. Търговецът се уведомява за това. Щом получи това уведомление, търговецът има
право на изслушване. В зависимост от изхода от упражняването на правото на изслушване
спирането на решението може да не бъде предприето. В противен случай въз основа на
искането на митническите органи титулярят трябва да предложи мерки, които ще предприеме, и
срок за осъществяването им.
Докато изчаква представянето на мерките, митническият служител може да счете, че
търговецът няма да ги представи никога. В този случай той може да реши да не чака повече и
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да спре процедурата. Вследствие на това той отбелязва дали решението следва да остане
активно или да бъде обезсилено, отменено или изменено.
Щом предложените мерки и срокът за изпълнението им (било то спонтанно или по искане на
митническия служител) бъдат представени, те се оценяват от митническия служител, който
може обаче да отхвърли мерките и/или срока за изпълнението им, а оттам и да реши дали да
обезсили, отмени или измени решението или да го остави активно.
Ако предложените мерки и срокът за изпълнението им бъдат приети, митническият служител
определя продължителността на спирането, която следва да съвпада със срока, съобщен от
титуляря на решението.
Щом спирането бъде потвърдено от митническия служител, титулярят и участващите държави
членки (ако има такива) се уведомяват за него. Състоянието на решението се актуализира на
„Спряно“.
След това има три възможни изхода:
- Титулярят изпълнява мерките, които е трябвало да спази, в определения срок.
- Титулярят иска удължаване на срока за предприемане на мерки.
- Срокът за предприемане на мерки е изтекъл.
Ако титулярят изпълни мерките своевременно, те се оценяват от митническия служител. Ако
отговарят на очакванията, спирането следва да се прекрати. Ако обаче мерките не спазват
условията и не изпълняват задълженията, митническият служител трябва да реши дали
решението следва да бъде обезсилено, отменено или изменено. След това започва
подходящият процес.
Ако титулярят поиска удължаване на срока за предприемане на мерки, митническият служител
оценява дали срокът може да бъде удължен и титулярят се уведомява за решението, т.е. дали
се приема или не удължаване на срока.
Ако срокът за предприемане на мерки е изтекъл, решението следва да бъде отменено и
процесът по отмяна започва автоматично.

15.2.3

КАК СЕ ПРЕКРАТЯВА СПИРАНЕ?

В резюме на предходните раздели спирането може да бъде прекратено по няколко начина.
1) Когато спирането е имало за цел да се проучи дали решението следва да се обезсили,
отмени или измени поради достатъчни основания в тази посока:
а) Митническият служител може да реши да измени решението. В този случай
след изменението на решението спирането се прекратява и разрешението
отново е активно.
б) Митническият служител може да реши да обезсили решението. В този случай
спирането се прекратява автоматично вследствие на обезсилването на
решението.
в) Митническият служител може да реши да отмени решението. В този случай
спирането се прекратява автоматично вследствие на отмяната на решението.
г) Срокът за откриване на условия за обезсилване, отмяна или изменение е
изтекъл. В този случай спирането се прекратява автоматично и решението
отново е активно.
2) Когато спирането се основава на факта, че титулярят е извършил нарушения на
митническото законодателство или на правилата за данъчно облагане и има за цел да
се даде време на съда или на друг правораздавателен орган да вземе решение:
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а) Органите може да решат да изменят решението. В този случай след
изменението на решението спирането се прекратява и разрешението отново е
активно.
б) Органите може да решат да обезсилят решението. В този случай спирането се
прекратява автоматично вследствие на обезсилването на решението.
в) Органите може да решат да отменят решението. В този случай спирането се
прекратява автоматично вследствие на отмяната на решението.
г) Органите може да решат да запазят решението активно, поради което
спирането се прекратява автоматично, а решението е отново активно.
3) Когато спирането има за цел да се даде време на търговеца за предприемане на мерки:
а) Срокът за предприемане на мерки може да изтече. В този случай спирането се
прекратява и решението се отменя.
б) Митническият служител стига до извода, че мерките, предприети за изпълнение
на задълженията, не са задоволителни, и решава да измени решението. В този
случай след изменението на решението спирането се прекратява и
разрешението отново е активно.
в) Митническият служител стига до извода, че мерките, предприети за изпълнение
на задълженията, не са задоволителни, и решава да обезсили решението. В
този случай спирането се прекратява автоматично вследствие на обезсилването
на решението.
г) Митническият служител стига до извода, че мерките, предприети за изпълнение
на задълженията, не са задоволителни, и решава да отмени решението. В този
случай спирането се прекратява автоматично вследствие на отмяната на
решението.
д) Митническият служител стига до извода, че предприетите мерки изпълняват
задълженията и спирането се прекратява автоматично, вследствие на което
разрешението е отново активно.
е) Срокът за установяване на това дали предприетите мерки спазват условията
или изпълняват задълженията е изтекъл. И в този случай спирането се
прекратява автоматично и разрешението е отново активно.

Във всички горепосочени случаи, в които спирането е прекратено и решението е отново
активно, титулярят се уведомява автоматично за прекратяването на спирането. В случай че в
разрешението участват няколко държави членки, те също се информират за това.
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16 ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ
16.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки.

16.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Щом разрешението бъде предоставено, търговецът или митническият служител може да поиска
изменение на решението. Изменението може да е следствие и от процесите „Преразглеждане
на решение“, „Спиране на решение“ или „Обезсилване на решение“ по следния начин:
-

В хода на процеса на преразглеждане митническият служител проверява дали условията
и критериите продължават да се спазват. Ако условията и критериите вече не се спазват,
процесът на изменение може да бъде започнат.

-

Ако са налице достатъчно основания да се счита, че решението следва да бъде
изменено, но митническият служител все още не разполага с цялата необходима
информация, решението може да бъде спряно, преди да бъде изменено.

-

Ако решението е обезсилено, то не може да се изменя. Ако обаче решението не бъде
обезсилено в хода на процеса на обезсилване, то може да бъде изменено.

Следва да се отбележи, че системата не допуска промяна на състоянието на разрешението
повече от веднъж дневно. Следователно процесът по изменение може да бъде започнат
веднага щом разрешението бъде предоставено, но системата няма да позволи на митническия
служител да потвърди изменението6, ако началната дата на валидност на разрешението е в
същия ден или ако състоянието на разрешението вече е било променено веднъж в този ден.
Потребителят ще види предупредително съобщение, в което се казва, че той може да пристъпи
към промяната най-рано на следващия ден. Освен това титулярят може да иска последващи
изменения само ако представеното преди това изменение е било завършено.
В общия преглед на процеса на митническите решения (Фигура 31) е видно, че изменението е
част от процеса „Управление на разрешението“, както е показано на Фигура 32.

От гледна точка на оперативния процес състоянието на практика не се променя при внасяне на обикновено
изменение: разрешението остава активно. Въпреки това от техническа гледна точка ограничението трябва да бъде
взето предвид, тъй като изменението се състои в създаване на ново състояние „Активно“, което трябва да остане
актуално поне един пълен ден.

6
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Фигура 31: Процес на управление на разрешения като част от процеса на митническите решения
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Manage Authorisation

Suspend Decision

Amend Decision

Authorisation
Granted

Annul Decision

End of Validity of
Authorisation

Revoke Decision

Re-Assess Decision

~
Фигура 32: Изменение на решението като част от процеса „Управление на разрешението“

На Фигура 33 е представен общият преглед на процеса „Изменение“.

Фигура 33: Общ преглед на процеса „Изменение“

Процесът на изменение започва с възникването на нужда от изменение, която може да бъде
инициирана от различни заинтересовани страни. В Таблица 104 са изброени всички основания
за изменение, като се посочва инициаторът.
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Инициатор

Титулярят на разрешението иска да измени решението.

Търговец

Титулярят представя информация, която може да повлияе върху
продължаването на валидността или съдържанието на решението.

Търговец

Едно или повече условия не са били или вече не са изпълнени.

Митнически
служител

Решението не съответства на действащото законодателство.

Митнически
служител

Процесите „Преразглеждане на решение“, „Спиране на решение“ или
„Обезсилване на решение“ приключват и се изисква изменение.

Система за
митнически
решения

Таблица 104: Основания за изменение на разрешението

Когато едно или повече условия за дадено разрешение не са били изпълнени или вече не се
изпълняват или когато дадено решение не съответства на действащото законодателство,
митническият служител отбелязва основанията за намерението за изменение на решението и
планираното изменение. Освен това митническият служител посочва дали изменението е
несъществено. Ако случаят е такъв, през останалата част от процеса не се задейства нито
консултацията с участващите държави членки, нито правото на изслушване. В противен случай
процесът продължава, както е описано по-долу.

Митническият служител е този, който трябва да определи дали изменението е
несъществено или не.
Нито едно условие не се проверява от системата.
Ако участват няколко държави членки, митническият служител може да реши да проведе
консултация с тях. След приключване на процеса по консултация (ако има такава)
митническият служител отбелязва дали продължава да съществува необходимост от
изменение на решението, или не. Ако не се изисква изменение и такова не е било поискано от
търговеца, ДЧ, с които е извършена консултация, се уведомяват, че разрешението ще остане
непроменено.
Ако се изисква изменение, но такова не е било поискано от търговеца, процесът продължава с
процеса „Право на изслушване“, за да се даде възможност на търговеца да представи гледната
си точка. След приключване на процеса „Право на изслушване“ митническият служител
отбелязва дали продължава да съществува необходимост от изменение на решението, или не.
Ако не се изисква изменение, търговецът бива уведомен, че решението остава активно.
Когато продължава да съществува необходимост от изменение на решението, митническият
служител отбелязва измененото решение. Когато законните интереси на търговеца налагат
това, митническият служител може да отложи с най-много една година датата, от която
изменението поражда действие. В останалите случаи изменението започва да поражда
действие незабавно.
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Щом решението бъде изменено, търговецът бива автоматично уведомен за изменението. Ако в
решението участват няколко държави членки, те също биват информирани автоматично за
изменението.

При редовна корабна линия, в случай на изменение, което засяга имената на
плавателни съдове и/или на първо пристанище, и/или на пристанища на посещение,
датата на пораждане на действие трябва да е максимум един работен ден след
получаване на искането. Следователно щом търговецът поиска изменение, то започва да
поражда действие незабавно (без да е необходимо потвърждение от страна на
митническите органи).

Когато изменението засяга спряно решение, спирането се прекратява и състоянието
на разрешението се актуализира на „Активно“, щом приключи процесът на изменение.
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17 ОБЕЗСИЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ
17.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки.

17.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Щом разрешението бъде предоставено, митническият служител може да реши да обезсили
решението. Обезсилването може да е следствие и от процесите „Преразглеждане на решение“
или „Спиране на решение“ по следния начин:
-

В хода на процеса на преразглеждане митническият служител проверява дали условията
и критериите продължават да се спазват. Ако условията и критериите вече не се спазват,
може да започнат процесите на обезсилване, изменение, отмяна или спиране.

-

Ако са налице достатъчно основания да се счита, че решението следва да бъде
обезсилено, но митническият служител все още не разполага с цялата необходима
информация, решението може да бъде спряно, преди да бъде обезсилено.

Следва да се отбележи, че системата не допуска промяна на състоянието на разрешението
повече от веднъж дневно. Следователно процесът по обезсилване може да бъде започнат
веднага щом разрешението бъде предоставено, но системата няма да позволи на потребителя
да потвърди промяната в състоянието на „Обезсилено“, ако началната дата на валидността на
разрешението е в същия ден или ако състоянието на разрешението вече е било променено
веднъж в този ден. Потребителят ще види предупредително съобщение, в което се казва, че
той може да пристъпи към промяната най-рано на следващия ден.
В общия преглед на процеса на митническите решения (Фигура 34) е видно, че обезсилването е
част от процеса „Управление на разрешението“, както е показано на Фигура 35.
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Фигура 34: Процес на управление на разрешения като част от процеса на митническите решения

Фигура 35: Обезсилване на решението като част от процеса „Управление на разрешението“
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На Фигура 36 е представен общият преглед на процеса „Обезсилване“.

Фигура 36: Общ преглед на процеса „Обезсилване“

Процесът на обезсилване започва с възникването на нужда от обезсилване, която се инициира
от митническия служител или от друг процес. В Таблица 105 са изброени всички основания за
обезсилване, като се посочва инициаторът.

Основание за обезсилване

Инициатор

Решението не съответства на законодателството.

Митнически
служител

Решението се основава на невярна или непълна информация за
заявителя и заявителят е знаел или според обстоятелствата е трябвало
да знае, че информацията е невярна или непълна, и решението би било
различно, ако информацията е била вярна/пълна.

Митнически
служител

Резултатът от процесите „Преразглеждане“ или „Спиране“ показва, че
решението трябва да се обезсили.

Система за
митнически
решения

Таблица 105: Основания за обезсилване на решението

Когато митническият служител отбелязва намерението за обезсилване на решението, той
посочва основанието за това намерение, което може да е или че решението вече не
съответства на митническото законодателство, или че решението се е основавало на
невярна/непълна информация в заявлението и че решението би било различно, ако
информацията е била вярна/пълна.
Щом намерението за обезсилване бъде отбелязано, започва процесът „Право на изслушване“,
за да се даде възможност на търговеца да представи гледната си точка относно
обезсилването. Въз основа на резултата от процеса „Право на изслушване“ митническият
служител решава дали продължава да съществува необходимост от обезсилване на
решението, дали е необходимо изменение или отмяна на митническото решение или дали
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решението може да остане валидно. Когато се изисква обезсилване, решението се обезсилва.
Когато не се изисква обезсилване, решението може да остане валидно или да започнат
процесите „Изменение на решение“ или „Отмяна на решение“ в зависимост от решението на
митническия служител.
Щом решението бъде обезсилено, то вече не може да се управлява. Търговецът се уведомява
автоматично за обезсилването. Ако в решението участват няколко държави членки, те също се
информират автоматично за обезсилването.

Съществува прилика между процесите на отмяна и на обезсилване. Разликата
между тях е, че след отмяна решението престава да бъде валидно, докато след
обезсилване то сякаш въобще не е съществувало.

Щом разрешението бъде обезсилено, търговецът не може да подава заявление за същото
решение за период от три години, ако основанието за обезсилването е било, че той не е
изпълнил задължение, наложено по време на действието на това решение.
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18 ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ
18.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки.

18.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Щом разрешението бъде предоставено, търговецът или митническият служител може да поиска
отмяна на решението. Отмяната на решението може да е следствие и от процесите
„Преразглеждане на решение“, „Спиране на решение“ или „Обезсилване на решение“ по
следните начини:
-

В хода на процеса на преразглеждане митническият служител проверява дали условията
и критериите продължават да се спазват. Ако условията и критериите вече не се спазват,
може да започне процесът на отмяна.

-

Ако са налице достатъчно основания да се счита, че решението следва да бъде
отменено, но митническият служител все още не разполага с цялата необходима
информация, решението може да бъде спряно, преди да бъде отменено.

-

Ако решението е обезсилено, то не може да се отменя. Ако обаче решението не бъде
обезсилено в хода на процеса на обезсилване, то може да бъде отменено.

Следва да се отбележи, че системата не допуска промяна на състоянието на разрешението
повече от веднъж дневно. Следователно процесът по отмяна може да бъде започнат веднага
щом разрешението бъде предоставено, но системата няма да позволи на потребителя да
потвърди промяната в състоянието на „Отменено“, ако началната дата на валидността на
разрешението е в същия ден или ако състоянието на разрешението вече е било променено
веднъж в този ден. Потребителят ще види предупредително съобщение, в което се казва, че
той може да пристъпи към промяната най-рано на следващия ден.
В общия преглед на процеса на митническите решения (Фигура 37) е видно, че отмяната е част
от процеса „Управление на разрешението“, както е показано на Фигура 38.
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Фигура 37: Процес на управление на разрешения като част от процеса на митническите решения

Фигура 38: Отмяна на решението като част от процеса „Управление на разрешението“
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На Фигура 39 е представен общият преглед на процеса „Отмяна“.

Фигура 39: Общ преглед на процеса „Отмяна“

Процесът на отмяна започва с възникването на нужда от отмяна, която може да бъде
инициирана от различни заинтересовани страни. В Таблица 106 са изброени всички основания
за отмяна, като се посочва инициаторът.

Основание за отмяна

Инициатор

Титулярят на решението иска неговата отмяна.

Търговец

Титулярят вече не е регистриран в съответствие с член 9, параграф 1 от
МКС и EORI номерът е невалиден.

Митнически
служител

Титулярят на решението не предприема в указания срок необходимите
мерки за спазване на условията за решението или за изпълняване на
задълженията, наложени по силата на решението.

Митнически
служител

Решението не съответства на действащото законодателство.

Митнически
служител

Едно или повече условия не са били или вече не са изпълнени.

Митнически
служител

Процесите „Преразглеждане на решение“, „Спиране на решение“ или
„Обезсилване на решение“ приключват и се изисква отмяна.

Система за
митнически
решения

Таблица 106: Основания за отмяна на разрешението

Когато са налице горепосочените основания за отмяна, митническият служител трябва да
проучи дали търговецът следва да продължи да има право на конкретното разрешение.
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Митническият служител установява дали се изисква отмяна. Ако се изисква отмяна,
митническият служител отбелязва намерението за отмяна на разрешението. Митническият
служител отбелязва и основанието, поради което възнамерява да отмени дадено решение.
Ако искането за отмяна не е инициирано от търговеца и решението не е спряно, процесът
продължава с процеса „Право на изслушване“, за да се даде възможност на търговеца да
представи гледната си точка. След това митническият служител трябва да отбележи дали
продължава да съществува необходимост от отмяна на решението или не. Ако не се изисква
отмяна, търговецът се уведомява, че решението няма да бъде отменено. Ако решението
следва да бъде отменено, митническият служител вписва датата, от която отмяната започва да
поражда действие.
Когато законните интереси на търговеца налагат това, митническият служител може да отложи
с най-много една година датата, от която отмяната поражда действие. В останалите случаи
отмяната влиза в сила незабавно.
Щом решението бъде отменено, то вече не може да се управлява. Търговецът се уведомява
автоматично за отмяната. Ако в решението участват няколко държави членки, те също се
информират автоматично за отмяната.

Съществува прилика между процесите на отмяна и на обезсилване. Разликата между тях
е, че след отмяна решението престава да бъде валидно, докато след обезсилването
сякаш въобще не е съществувало.

Щом разрешението бъде отменено, търговецът не може да подава заявление за същото
решение за период от една година, ако основанието за отмяната е било, че той не е изпълнил
задължение, наложено по време на действието на това решение.
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19 ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЕ
19.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението;
• Участващи държави членки;
• Друг орган.

19.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Щом разрешението бъде предоставено, търговецът, митническият служител на митническия
орган, вземащ решението, митническите служители на участващите държави членки или други
органи могат да поискат преразглеждане на решението.
В общия преглед на процеса на митническите решения (Фигура 40) е видно, че
преразглеждането е част от процеса „Управление на разрешението“, както е показано на
Фигура 41.

Фигура 40: Общ преглед на процеса на митническите решения
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Фигура 41: Преразглеждане на решението като част от процеса „Управление на разрешението“

На Фигура 42 е представен общият преглед на процеса „Преразглеждане“.

Фигура 42: Общ преглед на процеса „Преразглеждане“
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Процесът на преразглеждане започва с възникването на нужда от преразглеждане, която може
да бъде инициирана от различни заинтересовани страни. В Таблица 107 са изброени всички
основания за преразглеждане, като се посочва инициаторът.

Основание за преразглеждане

Инициатор

Титулярят представя информация, която може да повлияе върху
продължаването на валидността или съдържанието на решението.

Търговец

Налице са съществени промени в законодателството

Митнически
служител

Резултатите от мониторинга показват, че решението трябва да бъде
преразгледано

Митнически
служител

Участваща ДЧ представя информация, която може да повлияе върху
продължаването на валидността или съдържанието на решението.

Участваща ДЧ

Друг орган представя информация, която може да повлияе върху
продължаването на валидността или съдържанието на решението.

Друг орган

Отмяна на разрешение за ОИО7

Система за
митнически
решения

Таблица 107: Основания за преразглеждане на разрешението

Процесът на преразглеждане може да бъде иницииран само ако статусът на
решението сочи, че то е „Активно“.

Ако процесът не е задействан от митническия служител, той първо проверява дали получената
информация налага преразглеждане. Ако не се изисква преразглеждане, той може да вземе
решение да започне друг процес (изменение, обезсилване, отмяна, спиране).
Ако процесът е задействан от митническия служител, той отбелязва намерението си за
преразглеждане заедно с основанието за преразглеждане.
И в двата случая търговецът се уведомява за преразглеждането.
След това митническият служител проверява дали условията и критериите, проверени преди
предоставянето на решението, са все още валидни. Освен това, ако участват няколко държави
членки, митническият служител може да реши да проведе консултация с тях (процесът на
консултация е описан в насоките за потребителите, озаглавени „Консултация с участващите
държави членки“).
Щом условията и критериите бъдат проверени и бъдат извършени консултациите (ако е
относимо), митническият служител на митническия орган, вземащ решението, разполага с

Това е приложимо единствено във връзка с „Поставяне на стоки под митнически режим и временно
складиране“.

7
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цялата информация, за да прецени дали решението да остане активно, или да бъде отменено,
обезсилено, спряно или изменено. След това той вписва резултата от преразглеждането
заедно с последиците от решението (ако има такива).
Ако митническият служител установи, че условията и критериите продължават да се
изпълняват и резултатът от преразглеждането е решението да остане активно, титулярят се
уведомява за това.
В противен случай, ако решението следва да бъде отменено, изменено, спряно или
обезсилено, се задейства съответният процес. Титулярят на разрешението се уведомява за
това в рамките на съответния процес.
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20 ПРАВО НА ИЗСЛУШВАНЕ
20.1 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА
• Търговец;
• Митнически орган, вземащ решението.

20.2 ОПЕРАТИВЕН ПРОЦЕС
Процесът „Право на изслушване“ се задейства в случаите, в които е налице намерение за
вземане на решение, което би засегнало неблагоприятно търговеца, като в този процес му се
дава възможност да изрази гледната си точка/да внесе жалба в тази връзка.
От общия преглед на процеса на митническите решения е видно, че процесът „Право на
изслушване“ се вписва в целите процеси „Предоставяне на разрешение“ и „Управление на
разрешението“, както е показано на Фигура 43.

Фигура 43: Процес „Право на изслушване“ като част от процеса на митническите решения

На Фигура 44 са представени ситуациите, в които процесът „Право на изслушване“ може да се
изпълни.

133

Оперативно ръководство за потребителите в областта на
митническите решения
Право на изслушване

Версия:5.00

Фигура 44: Случаи на изпълнение на процеса „Право на изслушване“

Процесът се задейства всеки път, когато търговецът има право да бъде изслушан. Това може
да се случи в рамките на процесите „Вземане на решение и уведомяване“, „Изменение на
решение“, „Обезсилване на решение“, „Отмяна на решение“ и „Спиране на решение“. В
Таблица 108 са изброени ситуациите, в които се прилага правото на изслушване.

Ситуации, в които се прилага правото на изслушване
Процес „Вземане на решение“
След като митническият служител (МС) е проверил всички условия и критерии, той
възнамерява да вземе неблагоприятно решение.
Процес „Спиране на решение“
След като МС има достатъчно основания да смята, че решението следва да бъде обезсилено,
отменено или изменено, започва процесът „Спиране на решение“.
След като МС осъзнае, че спазването на условията за решение или изпълнението на
задълженията може да се осигури от титуляря чрез предприемане на мерки, започва процесът
„Спиране на решение“.
Вследствие на процеса на преразглеждане започва процесът „Спиране на решение“.
Процес „Изменение на решение“
След като МС осъзнае, че едно или повече условия не са били или вече не са изпълнени,
започва процесът „Изменение на решение“.
След като МС осъзнае, че решението не съответства на действащото законодателство
съгласно член 23, параграф 3 от МКС, започва процесът „Изменение на решение“.
Вследствие на процеса на преразглеждане започва процесът „Изменение на решение“.
Вследствие на процеса на спиране започва процесът „Изменение на решение“.
Вследствие на незавършен процес на обезсилване започва процесът „Изменение на решение“.
Процес „Обезсилване на решение“
След като митническият служител осъзнае, че решението не съответства на митническото
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Ситуации, в които се прилага правото на изслушване
законодателство, започва процесът „Обезсилване на решение“.
Когато решението е взето въз основа на невярна/непълна информация и заявителят е знаел
или според обстоятелствата е трябвало да знае, че информацията е невярна/непълна, и
решението би било различно, ако информацията е била вярна/пълна, започва процесът
„Обезсилване на решение“.
Вследствие на процеса на преразглеждане започва процесът „Обезсилване на решение“.
Вследствие на процеса на спиране започва процесът „Обезсилване на решение“.
Процес „Отмяна на решение“
Когато титулярят вече не е регистриран в съответствие с член 9, параграф 1 от МКС и EORI
номерът е невалиден, започва процесът „Отмяна на решение“.
Когато титулярят на решението не предприема в указания срок необходимите мерки за
спазване на условията и критериите или за изпълняване на задълженията, наложени по силата
на решението, започва процесът „Отмяна на решение“.
След като митническият служител осъзнае, че решението не съответства на действащото
законодателство, започва процесът „Отмяна на решение“.
След като МС установи, че едно или повече условия не са били или вече не са изпълнени, с
изключение на онези, които изискват обезсилване, започва процесът „Отмяна на решение“.
След като МС установи, че одобреният изпращач вече няма валидно разрешение за
използване на общо обезпечение или освобождаване от обезпечение, започва процесът
„Отмяна на решение“8.
Вследствие на процеса на преразглеждане започва процесът „Отмяна на решение“.
Вследствие на процеса на спиране започва процесът „Отмяна на решение“.
Вследствие на незавършен процес на обезсилване започва процесът „Отмяна на решение“.

Таблица 108: Ситуации, в които се прилага правото на изслушване

Най-напред митническият служител съобщава основанията за планираното решение на
търговеца (планирано разрешение/основание за спиране/изменение/обезсилване/отмяна).
Определя се срок от 30 дни, в който търговецът може да отговори на основанията за
планираното решение. От търговеца се очаква да представи гледната си точка в този срок.
Ако правото на изслушване се упражнява във връзка със заявление за решение, срокът за
вземане на решение се удължава с 30 дни.
Когато търговецът представя гледната си точка пред митническия служител, той може да
посочи, че възнамерява да изложи допълнителни становища във второ съобщение. Това обаче
не влияе на горепосочения срок. Допълнителните становища трябва да бъдат изразени в
рамките на същия срок.
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Приложимо само за разрешението за предоставяне на статус на одобрен изпращач.
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Щом митническият служител получи становището на търговеца, то ще бъде използвано в
рамките на процеса, задействал правото на изслушване.

136

