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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ
Навсякъде в оперативното ръководство за потребителите се използват следните определения:
Понятие

Определение

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). Разрешение от
митническите органи се изисква за използването на режим активно
усъвършенстване или режим пасивно усъвършенстване, както е посочено в
член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса.

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 (на разрешението)

Юридическото лице или лица или правният субект или субекти, на чието име е
издадено разрешението. Това може да се отнася и за представителя на титуляря
(BMP).

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
разпоредби от митническото законодателство. (член 5, параграф 1 от МКС).

Митнически орган, вземащ
решението

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

Надзорно митническо
учреждение

Митническото учреждение, посочено в разрешението, което има право да
осъществява надзор върху специален режим.

Митническо учреждение на
напускане

Митническото учреждение, което отговаря за мястото, от което стоките ще
напуснат митническата територия на Съюза и ще бъдат изпратени до
местоназначение извън митническата територия на Съюза.

Митническо учреждение за
допускане за свободно
обращение

Без да се засягат разпоредбите за специалните режими, всяко митническо
учреждение, посочено в разрешение, където трябва да бъдат извършени
формалностите във връзка с допускането за свободно обращение на стоките,
въведени на митническата територия на Съюза.

Митническо учреждение на
приключване на режима

Всяко митническо учреждение, посочено в разрешението за специален режим,
което има правомощия да разреши вдигането на стоките за последващ митнически
режим или да получи декларация или уведомление за реекспорт за целите на
приключването на специалния режим.

Митническо учреждение на
износ

Митническото учреждение, където трябва да бъдат извършени формалностите във
връзка с митническата декларация за износ за стоките, които се извеждат от
митническата територия на Европейския съюз, или където трябва да се подаде
декларация за реекспорт.

Митническо учреждение на
поставяне под режим

Всяко митническо учреждение, посочено в разрешението за специален режим,
което има правомощия да разреши вдигането на стоките за целите на специален
режим.

BPM

Моделиране на оперативните процеси

CCN, CCN2

Обща комуникационна мрежа на Комисията

CDS/CDMS

Система за (управление на) митническите решения

CS/RD2

Централни услуги/референтни данни
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Понятие

Определение

EORI

Регистрация и идентификация на икономическите оператори

EU CTP

Митнически портал на ЕС за търговци

INF

Стандартизиран обмен на информация

IP, IPO

Активно усъвършенстване, операция по активно усъвършенстване

ИТ

Информационни технологии

OP, OPO

Пасивно усъвършенстване, операция по пасивно усъвършенстване
Специални режими

SP

Стандартизираният обмен на информация за специални режими се използва, за да
се определи системата, която е достъпна за митнически служители
Специален портал за търговци

STP

За INF STP това е потребителският интерфейс за икономически оператори и други
лица

TATAFng

Техническа архитектурна рамка за прилагане на митническата тарифа, ново
поколение

TP

Портал за търговци
МКС, наричан „Кодексът“

МКС и ДА за МКС, АИ на
МКС

-

Делегиран акт за МКС и Акт за изпълнение на МКС, наричани също
-

UUM&DS

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

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията

Единно управление на потребителите и цифров подпис
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1 ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО
Основната цел на настоящия документ е създаването на оперативно ръководство за потребителите на
системата INF. Той е предназначен за предоставяне на документация, която ще се използва от крайните
потребители, митническите служители в централната система за стандартизиран обмен на информация за
специални режими и търговците в Митническия портал на ЕС за търговци (EU CTP), за да се подпомогне
разбирането им на оперативните аспекти на информационния лист за специални режими.
След като се осъществи достъп до системата, за да се види какво прави конкретен бутон, може да се
направи справка в помощен файл или ръководство за потребителите, в които са обяснени различните
функционалности и действия. До това конкретно подробно ръководство за потребителите може да бъде
получен достъп чрез самата система или чрез извикване на функционалността за помощ, или на
основната страница за INF на уебсайта Еuropa.

1.2 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INF?
INF е стандартизираният обмен на информация за целите на управлението на стандартизирана
информация, създаден за режимите активно и пасивно усъвършенстване. Стандартизираният обмен на
информация се извършва от различни митнически учреждения (вж. по-долу в потока на процеса).
Информацията бива управлявана, за да се изчисляват митническото задължение и размерът на митата,
които не трябва да бъдат плащани, и да се проверяват критериите за еквивалентност или това дали
основният трансформиран продукт е преработен със стоките, поставени под режим активно
усъвършенстване.
Титулярят на разрешението предоставя записа INF с елементите от данни, описани в приложение 71-05
към Делегирания акт за МКС. Другите елементи от данни, посочени в това приложение, ще бъдат
попълвани от съответното митническо учреждение.
Съответните митнически учреждения ще получават необходимата информация, за да изчисляват
вносните мита и освобождаванията, например за да проверяват количествата несъюзни стоки, вдигнати
на митническата територия на Съюза.
Контекст
Преди въвеждането на системата INF информационните листове са били предоставяни на хартиен
носител и е трябвало да бъдат подпечатвани от митническите учреждения.
С цел да се опрости използването на информационните листове INF е взето решението да се създаде
информационна система INF, чието правно основание може да бъде намерено в МКС, ДА за МКС и АИ
на МКС. Тази система INF е разработена също и за да се намали работата с документи на хартиени
носители, да се осигури равно третиране на икономическите оператори, да се ускорят логистиката и
операциите по износ/внос и да се улеснят митническите органи при мониторинга и управлението на
специалните режими.
МКС, ДА за МКС и АИ на МКС не са започнали да се прилагат веднага за регламентиране на INF —
определен е преходен период, както е описано в преходните делегирани актове. През този период е
можело да се използват четири формуляра INF:
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-

-

-

-

INF1 за АУ IM/EX е използван, за да се предоставя информация на митническото учреждение на
приключване на режима относно изчислението на митническото задължение, размера на
обезпечението или прилагането на мерките на търговската политика;
INF9 за АУ IM/EX е използван, за да се проверяват критериите за еквивалентност или дали
основният трансформиран продукт е преработен със стоките, поставени под режим активно
усъвършенстване;
INF5 за АУ EX/IM е използван, за да се проверява дали количеството внесени несъюзни стоки
отговаря на количеството съюзни стоки, включени в изнасяния продукт, и да се изчислява
размерът на митата, които не трябва да се плащат;
INF2 за ПУ EX/IM е използван, за да се провери дали основните трансформирани стоки са били
обхванати от изнасяните стоки и да се изчисли митническото задължение при внасяне на стоките
под ПУ на митническата територия на Съюза.

Преходният период приключи на 1 юни 2020 г. и системата INF започна да функционира. В системата
INF вече не се използва терминологията, специфична за INF на хартиени носители. От 1 юни 2020 г. в
системата INF с един електронен формуляр се обхващат всички случаи, управлявани преди с различни
информационни листове INF: INF АУ (активно усъвършенстване) и INF ПУ (пасивно усъвършенстване),
всеки от тях за IM/EX (внос, последван от износ) и EX/IM (износ, последван от внос).
В приложение 71-05 (към Делегирания акт за МКС) се прави разграничение между ситуацията
„Стандартизираният обмен на информация (INF) между митническите органи все още не е задължителен,
но надзорното митническо учреждение трябва да предостави съответните елементи от данни за INF за
въвеждане в електронната система за INF“, посочена в раздел А, и ситуацията „Стандартизираният обмен
на информация (INF) между митническите органи е задължителен, но елементите от данни за INF все
още не са налични в електронната система за INF“, посочена в раздел Б.
Раздел Б се отнася за искане на информация между митническите органи (единствено) с цел определяне
на размера на вносните мита след операция по АУIM/EX . В член 181, параграф 1 се посочва, че INF не е
задължителен за АУ IM/EX, което се отнася до една държава членка. Въпреки това, когато митнически
орган поиска информация относно АУ IM/EX, което се отнася до една ДЧ, надзорното митническо
учреждение (НМУ) трябва да предостави информацията, като използва системата INF.
Пример за разрешение, което се отнася до повече ДЧ: разрешение за операция по АУ IM/EX, валидно в
държава членка NA, за която митническото задължение възниква в държава членка NB. Отговорното
митническо учреждение в NB се свързва с НМУ в NA, като използва раздел Б от INF.
Режим активно усъвършенстване
Режим активно усъвършенстване означава, че несъюзни стоки се внасят, за да бъдат преработени на
митническата територия на Съюза в рамките на една или повече операции по усъвършенстване
(производство, поправка). При вноса им тези стоки не подлежат на облагане с вносни мита, други
данъци, свързани с вноса им, като ДДС или акцизи, и мерки на търговската политика, доколкото те не
забраняват въвеждането или напускането на стоките на или от митническата територия на Съюза.
Режим пасивно усъвършенстване
Режим пасивно усъвършенстване означава усъвършенстването на съюзни стоки извън митническата
територия на Съюза и че при връщането на тези стоки в Съюза като преработени продукти те могат да
бъдат допуснати за свободно обращение. Мита трябва да бъдат платени само върху стойността, добавена
извън митническата територия на Съюза. При определени обстоятелства, основно в случай на поправка
на стоки под гаранция, реимпортът им не се облага с мито.

1.2.1 ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА
•
•

Без повече проверки на хартиени носител
Прилагане на операции по активно
усъвършенстване IM/EX и EX/IM
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усъвършенстване,

операции

по

пасивно

•
•

Хармонизиране на използваните режими и изискванията за данните, определени при
моделирането на организационните процеси (BPM)
Използване на уникална система и портал за търговци за икономически оператори и други лица

1.2.2 ПРЕПРАТКИ
1.2.2.1 Препратки към нормативни актове
•
•
•
•
•
•
•

МКС, глава 2, раздел 1, член 6: средства за обмен и съхраняване на информация и общи
изисквания за данните
МКС, дял III, глава 1, раздел 2, член 86: специални правила за изчисляване на размера на
вносните мита
ДА, член 176: стандартизиран обмен на информация и задължения на титуляря на разрешение за
използване на режим усъвършенстване
ДА, член 181: стандартизиран обмен на информация
АИ, член 271: електронна система за стандартизирания обмен на информация
ДА, приложение 71-05: елементи от данни за изпълнение на обработването на INF
МКС, член 88: делегиране на правомощия (буква a)

1.2.2.2 Контекстуални препратки
•

•

Препратка към началната страница на стандартизирания обмен на информация за специални
режими (INF SP)
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
o Какъв вид информация може да бъде намерена: документи с насоки, въпроси и отговори
относно BPM, препратки към системата
Препратки към L4 BPM
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee

1.3 ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОВА РЪКОВОДСТВО?
Настоящият документ е предназначен за читатели с различен опит и оперативни роли в свързания със
стандартизирания обмен на информация за специални режими (INF SP) дял на системата. Те могат да
бъдат:
• национални администрации от ЕС;
• длъжностни лица на ЕС;
• митнически служители в рамките на ЕС като потребители на системата INF SP;
• търговската общност на ЕС като потребители системата EU CTP)/INF STP.
Целта на настоящия раздел е да бъдат описани различните заинтересовани страни, които са крайните
потребители на системата INF SP.
Потребителите на портала за търговци (EU CTP, INF STP) са следните:
•
•

Търговецът, наричан също икономически оператор, който е титулярят на разрешението в този
контекст;
Представителят — лице, което може да действа от името на търговеца. Справка с Насоките за
държавите
членки
и
търговците
(Guidance
for
MSs
and
Trade)
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df) показва, че само титулярят на разрешението или неговият пряк представител може да постави

7

стоките под митнически режим, както е обяснено в раздел „Права и задължения“ („Rights and
obligations“).
Потребителите на (централизираната) система INF SP;
•
•

Митническият служител на митническия орган, вземащ решението (DTCA)
Митническият служител на едно от другите митнически учреждения, упоменати в разрешенията
за операции по активно усъвършенстване (IPO)/операции по пасивно усъвършенстване (OPO),
различно от DTCA.

1.4 КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМАТА?
Системата INF SP е централизирана система, т.е. тя е разработена на равнището на Съюза и е
предоставена на разположение на всички държави членки. Това означава, че е изградена централизирана
система, която е предоставена на разположение и трябва да бъде достъпна за всички търговци и
митнически служители от една входна точка.
На следващата графика са илюстрирани различните компоненти на системата:

•

•

•
•
•
•

Икономическият оператор (потребителят вляво) трябва да разполага с валиден EORI номер,
управляван в системата за икономически оператори (EOS). Неговите пълномощия и роли са
определени в UUM&DS;
Икономическият оператор ще осъществи достъп чрез UUM&DS в EU CTP, който се използва
като единна входна точка за няколко други системи и е предвидено чрез него да се осигури
достъп до още системи в близко бъдеще;
INF STP, която е отделен модул или функция, определена в рамките на EU CTP. Достъпът в
INF STP винаги трябва да се осъществява през EU CTP;
Потребителят в качеството на митнически служител (потребителят вдясно) е определен в CCN2,
а ролята на неговото учреждение е определена в CS/RD2;
Митническият служител осъществява достъп в потребителския интерфейс на INF SP чрез
пълномощията си за CCN2;
Централизираната система INF SP взаимодейства с информацията, съхранявана в системата за
митническите решения и в TATAFng

Няма национални компоненти.
Стратегията относно системата INF SP е да се прилага централизиран подход, при който държавите
членки (ДЧ) използват само приложението на ЕС. Информацията, произтичаща от системата за
митническите решения, в случай че ДЧ е избрала национален подход и съхранява своите разрешения в
националната си система или хибриден подход, при който се използват комбинирани национални
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разрешения и разрешения на ЕС, няма да бъде автоматично взаимосвързана в двете системи. Същото се
отнася за националните системи за вноса и износа, в които се съхраняват декларациите. В първата фаза
на проекта не се предвижда подход за обмен на равнище системи, както е определено в стратегическия
документ.

1.5 АКЦЕНТИ НА ПРОЕКТА
В средата на 2016 г. бяха разработени и публикувани изискванията на високо равнище и оперативните
изисквания като BPM на равнище 2 и равнище 3 (L2 и L3).
Въз основа на приетата версия на Делегирания акт и Акта за изпълнение от декември 2015 г., до края на
2016 г. бяха създадени и публикувани първоначалните функционални изисквания като BPM на
равнище 4 (L4).
Разработването на системата по време на пилотната фаза се базираше на тези първоначални
функционални изисквания.
Въведена беше пилотна фаза, през която 7 ДЧ и редица търговци да използват системата като
предпроизводствена фаза, а всички останали ДЧ да се присъединят на датата на пускане в експлоатация.
По време на тази пилотна фаза препоръките и корекциите от участниците в нея бяха превърнати в
актуализирани технически и функционални изисквания. Това доведе до заявки за промени и
актуализирани схеми на BPM на равнище 4 (L4), както и до актуализации на системата за окончателната
дата на пускане в експлоатация.
Пускането в експлоатация е планирано за юни 2020 г., като с него приключва преходният период.

Освен това беше сформирана оперативна проектна група с редица държави членки (основно онези,
които участваха в пилотния проект) и с членове на Контактната група по търговията. Целта на тази група
е да се разработят комуникационните материали и системата да се подобри чрез препоръки и да се
обсъди на тактическо равнище по-нататъшното развитие на процеса. Това също така ще трябва да доведе
до разработването и осъществяването на втората фаза на системата, както е описано в стратегическия
документ.
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1.6 ОБХВАТ
Системата INF SP е предназначена за обработване на специалните режими по унифициран начин, като се
използва една и съща електронна информационна система.
След искане за INF от страна на търговеца, познато като раздел А, са включени следните възможности:
•
•
•
•

режим активно усъвършенстване IM/EX, който се отнася до една или няколко държави членки;
режим активно усъвършенстване EX/IM, който се отнася до една или няколко държави членки;
режим пасивно усъвършенстване EX/IM, който се отнася до една или няколко държави членки;
режим пасивно усъвършенстване IM/EX, който се отнася до една или няколко държави членки.

Специална функция в системата INF SP, позната като раздел Б, дава възможност за комуникация между
митническите служители (без да се подава искане за INF от търговеца):
•

режим активно усъвършенстване IM/EX, който се отнася само до една държава членка.

Както е посочено в структурата на системата, INF е свързан с митническите решения или разрешенията и
може да се осъществява и на национално равнище.
Основните оперативни процеси на INF SP са следните:
•
•
•
•
•
•
•
•

искане за INF с цел наблюдение на специални режими
създаване на INF с цел наблюдение на специален режим;
искане за INF с цел определяне на мита или мерки на търговската политика;
обработване на INF;
изменение на INF;
обезсилване на INF;
предоставяне на информация за INF на титуляря на разрешение;
справка с INF.
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2 КАК ДА СЕ ВЛЕЗЕ В СИСТЕМАТА?
2.1 EU CTP И INF STP
Какви са изискванията за икономически оператор, за да използва системата?
Първата предпоставка, за да може даден икономически оператор да използва системата INF, е да
притежава валиден EORI номер. За да получи EORI номер, икономическият оператор ще трябва да се
свърже с компетентния орган по регистрирането на EORI в държавата, където ще се осъществяват
основните митнически дейности, като например издаване на разрешение за режими активно и/или
пасивно усъвършенстване.
Икономическият оператор трябва да бъде идентифициран от системата UUM&DS, която представлява
федерирана система за управление на потребителите на трансевропейско равнище. Идентификацията на
потребителите и тяхната връзка с икономическите оператори в UUM&DS попадат в отговорностите на
държавите членки, използващи своята национална система за управление на потребителите за
икономически оператори. Икономическите оператори могат да получат достъп до INF STP под формата
на модул в EU CTP през интернет.
Икономическите оператори или техни представители могат да въвеждат, да подават запитване, да правят
справка или да променят само информация, свързана с техните съответни искания за INF, както и да
предоставят допълнителна информация при поискване.

2.1.1 КАКВИ

ВИДОВЕ
ДОСТЪП
СА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ?

НА

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА

Икономическият оператор може да осъществява достъп или да въвежда информацията в системата сам
или да делегира задачата за изпълнение на митническите формалности на някой друг.
Системата позволява следните видове представителство:
•

•

икономическият оператор (ИО) може да делегира правомощия на митнически представител, като
в този случай ИО продължава да носи отговорност за действията, извършени от митническия
представител (делегиран субект) от името на ИО;
делегирането на правомощия на служители винаги е в рамките на „мандат“. ИО или
митническият представител остават отговорни за действията на своите служители.

За повече информация относно делегирането направете справка с делегирането на правомощия за
извършване на митнически формалности на уебсайта https://ec.europa.eu под рубрика „одобрен
икономически оператор“ (ОИО, Authorised Economic Operator — AEO).

2.1.2 КАКВИ РАЗЛИЧНИ РОЛИ СА ОПРЕДЕЛЕНИ?
•
•

•

Справочна роля
o Достъп само за четене до информация, свързана с търговеца;
Административна роля
o Използва се за изготвяне и управление на проекти,
o качване и заличаване на приложения към проектите,
o отпечатване на информация и
o управление на предупреждения по електронна поща;
Подаване
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o
o

същата като административната роля, плюс
възможност за подаване на искания за INF и извършване на действия, свързани с тези
искания.

2.1.3 КАК

ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА В КАЧЕСТВОТО НА
ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР?

В случай че Вие (в качеството си на икономически оператор) се нуждаете от достъп до системата, следва
първо да се свържете с националните митнически органи, които могат да Ви предоставят пълномощия за
достъп до EU CTP чрез системата UUM&DS.

2.2 ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА СИСТЕМА INF SP
Митническите служители, които осъществяват достъп в системата INF SP, трябва да бъдат
идентифицирани от 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 приложението INF SP посредством CCN2.
Контрол на достъпа до функционалностите INF 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 изпълнението на конкретни задачи. Ролята
„потребител“ дава разрешение за цялата информация, притежавана от държавата членка на митническия
служител.

2.2.1 КАКВИ РАЗЛИЧНИ РОЛИ СА ОПРЕДЕЛЕНИ?
•
•
•
•

Създаване
Промяна
Отмяна
Управление на INF

2.2.2 КАК

ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ ПРАВАТА НА ДОСТЪП С ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕ
ОТ МИТНИЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛ?

Това трябва да се прави чрез CCN2: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/

2.3 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УЕБ БРАУЗЪРИ
На пазара съществуват разнообразни интернет браузъри и при такова разнообразие невинаги е възможно
системата да бъде разработена по такъв начин, че да се държи оптимално с всеки използван браузър
поради факта, че информацията не само трябва да се извежда на екрана, но също така изисква въвеждане
на данни и взаимодействие с крайния потребител.
Уеб браузърите, които се поддържат от Комисията и поради това се препоръчват за употреба със
системата INF, независимо дали става въпрос за достъп до портала за търговци или до интерфейса на
централизираната система INF SP, са следните:
•
•
•

Google Chrome, версия 80.0 и следващите
Microsoft Edge, версия 44 и по-висока
Mozilla Firefox, версия 73.0 и по-висока
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Браузърите, базирани на по-стари технологии, като Microsoft Internet Explorer може да показват правилно
част от информацията, но невинаги обработват и показват резултата от обработената информация по
правилен начин и поради това вече не се поддържат.

2.4 ПРЕДПОСТАВКИ ЗА INF
Преди да започнете да въвеждате INF, е полезно да познавате свързаните информационни системи и
съответната информация, която се използва в INF. INF е тясно свързан със следните елементи:
•
•
•

Информация за икономическия оператор
Разрешението, за което е приложим специалният режим
В случай че стоките или суровините се внасят за усъвършенстване под специален режим или
преработените продукти се въвеждат повторно под специалния режим — информацията, която е
предоставена в митническата декларация.
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3 РЪКОВОДСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
За улеснение икономическият оператор или неговият пълномощник, служител или представител ще бъде
наричан „икономически оператор“ навсякъде в настоящото ръководство.

3.1 ВЛИЗАНЕ В СИСТЕМАТА
Както е споменато в раздел 2.1, икономическият оператор трябва да разполага с валиден EORI номер, за
да влезе в системата EU CTP. Достъпът до системата на портала може да бъде осъществен в интернет
чрез следната електронна препратка:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
Най-добре е да потърсите електронната препратка от началната страница на EU CTP на уебсайта Europa,
тъй като в близко бъдеще тя може да бъде променена (приложението се нарича EU CTP, докато преди
беше известно като GTP — общ портал за търговци)
Тъй като идентичността Ви ще бъде удостоверена чрез UUM&DS, първата страница, която ще се отвори,
е страницата „Откъде сте“ („Where are you from“ — wayf).

Изберете като област „Митници“ („Customs“) и държавата, в която искате да бъде удостоверена
самоличността Ви. Като вид участник изберете дали да влезете в системата като икономически оператор
или според случая като пълномощник на икономически оператор.
Вариантите са следните:
•
•

Вид участник = икономически оператор; Действащ от свое име;
Първо равнище на упълномощаване:
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o
o

Вид участник = служител; Действащ от името на следното физическо/юридическо лице
в качеството му на икономически оператор (пряко)
Вид участник = служител; Действащ от името на следното физическо/юридическо лице
в качеството му на митнически представител (пряко)

Търговецът ще влезе в системата през EU CTP. От менюто вляво може да се осъществи достъп до
различните функционалности на специалния портал за търговци (STP), като например INF STP. Показват
се уведомленията от всички вътрешноадминистративни приложения за всички различни специални
портали за търговци.

INF STP се отваря в рамките на EU CTP, откъдето искания за INF могат да бъдат подавани,
разглеждани, ...

3.2 СЪЗДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА INF
В контекста на случаите на INF, описани в раздел 1.6, икономическият оператор може да въведе искане
за INF, при което ще трябва да бъде предоставена информация, и INF може да бъде допълнително
обработен от надзорното митническо учреждение.

15

3.2.1 ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
При предоставяне на референтен номер на разрешение се получава достъп до следната информация от
митническото решение:
•
•

тя се отнася до митническия орган, вземащ решение, който е издал разрешението;
разрешението съдържа информация за титуляря на разрешението и за представителя

Когато във формуляра се въведе референтният номер на разрешението, горната информация може да
бъде извлечена автоматично от разрешението, когато е възможно системата да се свърже със системата
за митнически решения.

3.2.2 ВЪВЕЖДАНЕ НА КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИ И ПРОДУКТИ
В зависимост от различните случаи на усъвършенстване (активно или пасивно) трябва да се въведат
стоките и накрая преработените продукти. В случай на АУ EX/IM и ПУ IM/EX първо се изнасят или
внасят преработените продукти, а по-късно се представят въведените стоки за активно/пасивно
усъвършенстване, за разлика от АУ IM/EX и ПУ EX/IM. Тази информация трябва да бъде въведена във
формуляра за стоки и преработени продукти.

3.2.3 ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
След създаването на искане за INF митническото учреждение ще отвори искането и при необходимост
ще поиска данни (когато предоставената в искането за INF информация не е достатъчна, за да продължи).
Когато митническото учреждение поиска такива данни, в EU CTP ще се появи допълнителна задача с
известие да се предоставят данни за въпросното искане. След като бъде отворена задачата, дейността
може да продължи по двустранен начин (след като бъде попълнена, митническото учреждение ще
получи задача, и т.н.…).

3.3 СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ВИД INF
За специфичните INF: АУ (IM/EX),АУ (EX/IM), ПУ (EX/IM) и ПУ (IM/EX) ще има правила и условия, за
които ще са задължителни или избираеми конкретни данни или полета. В настоящия раздел е описана
информацията, необходима за всеки вид ситуация.
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3.4 УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ
Когато Вашето искане за INF е регистрирано успешно, ще получите известие и референтен входящ
номер.

Когато надзорното митническо учреждение създаде INF, икономическият оператор ще получи номер
на INF. Този конкретен номер на INF ще трябва да се посочва във всички следващи митнически
декларации като допълнителен документ (код C710).
Какво се случва, ако митническата декларация не съдържа препратка към INF, въпреки че е бил поискан
и създаден INF? Митническата декларация, която трябва да съдържа препратка към INF, може да бъде
допълнена по-късно, когато номерът на INF стане известен.
Икономическият оператор може да иска да знае също така дали INF може да бъде поискан и създаден
впоследствие и ако това е така, какви действия трябва да предприеме във връзка с вече подадената(ите)
митническа(и) декларация(и), ако има такава или такива, а ако това не е така, със сигурност
икономическият оператор ще иска да знае какво се случва след това (обезсилва ли се митническата
декларация или остава валидна, но се губи митническото предимство, или евентуално нищо не се
случва? В миналото са били използвани обобщени INF — съществува ли все още такава възможност
(като комбиниране на няколко INF в един INF на по-късен етап, например комбиниране на няколко INF
ПУ EX/IM след напускането на стоките в един обобщен INF преработения продукт за свободно
обращение в ЕС).
За подробно обяснение на полетата, използвани в системата, направете справка в онлайн ръководството
за помощ, налично в системата, или на уеб страницата на INF SP под рубрика „Необходима основна
информация“ („Relevant Background Information“).
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4 РЪКОВОДСТВО ЗА МИТНИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
4.1 КОНФИГУРИРАНЕ НА ПРОФИЛИ
Преди да започнете да използвате INF SP в качеството си на митнически служител, профилът Ви ще
трябва да бъде подготвен, за да осъществявате достъп и да използвате приложението. Профилът Ви
трябва да бъде конфигуриран от националната администрация във Вашата държава на равнището на
CCN2 и CS/RD2.
На равнището на CCN2 въз основа на правата за достъп до управлението на INF могат да бъдат
определени следните роли:
Ролята започва със CCN2.Role.INF.
Роля

Описание

Справка

С тази роля може да бъде получен достъп само за четене до всички или
някои елементи от данни, но не могат да се използват функции за
редактиране.

INFRequestA

Потребителят може да създаде искане за INF от вид А

INFRequestB

Потребителят може да създаде искане за INF от вид Б между различните
учреждения за изчисляването на митата

INF

Тази роля е предназначена за въвеждане на INF въз основа на
съществуващи хартиени формуляри от търговци в допълнение към
създаването на INF въз основа на искания

Обработване

Потребителят може да изменя и обработва различните INF

На равнището на CS/RD2 въз основа на ролята на вида митническо учреждение в обработването на INF
могат да бъдат определени следните роли:
Роля

Описание

DIS

Митническо учреждение на приключване на режима

EXP

Митническо учреждение на износ

EXT

Митническо учреждение на напускане

PLA

Митническо учреждение на поставяне под режим

RFC

Митническо учреждение на допускане за свободно обращение

SCO

Надзорно митническо учреждение

Структурите на ролите на митническите учреждения не е йерархична. Моля, обърнете внимание, че
ролята на митническото учреждение на напускане (EXT) и ролята на митническото учреждение на
износ (EXP) са еднакви в системата за контрол на износа (СКВ), така че всички направени промени в
ролите им за INF SP ще окажат въздействие и върху СКВ.
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С оглед използването на системата INF SP от страна на митническите администрации това е
самостоятелно приложение, до което може да бъде получен достъп на следния URL адрес:
https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp

4.2 ОБЩ ПРЕГЛЕД

IM/EX

Митническо
учреждение на
приключване на
режима

Митническо
учреждение на
напускане

Митническо
учреждение на
износ

Митническо
учреждение на
напускане

Митническо
учреждение на
поставяне под
режим

Митническо
учреждение на
поставяне под
режим

Митническо
учреждение на
напускане

Надзорно
митническо
учреждение

Митническо
учреждение на
допускане за свободно
обращение

ПУ

EX/IM

АУ

Митническо
учреждение на
поставяне под
режим

EX/IM

Управлението на INF в различните митнически учреждения може да бъде обобщено за видовете INF,
както следва:

Митническо
учреждение на
поставяне под
режим

IM/EX

Митническо
учреждение на
допускане за свободно
обращение

Митническо
учреждение на
напускане

В следващата таблица е описана ролята на различните учреждения в системата INF:

Надзорно
митническо
учреждение

Надзорното митническо учреждение (SCO) е митническото
учреждение, посочено в разрешението, което има право да
осъществява надзор върху даден специален режим. Това учреждение
на практика би могло да бъде митническото учреждение, посочено в
разрешението като митническото учреждение, което е разрешило
решението (митническото учреждение, което е предоставило
разрешението). Това учреждение ще бъде отразено в INF като
надзорното митническо учреждение. SCO ще бъде отговорно на
първа инстанция за следното:
•
•

•

Обработването на искането за INF и приключването на
валидирането му
Проверката на изменението на критериите за INF, въпреки
че това може да се направи от която и да е роля на
митническите учреждения в зависимост от критериите
Обезсилването на INF

Надзорното митническо учреждение е посочено в разрешението като
елемент от данни 4/13 съгласно приложение А към ДА за МКС.
Митническо
учреждение на
поставяне под режим

Митническо
учреждение на
приключване на режима

Митническото учреждение на поставяне под режим (COoP) е
оправомощено да вдига стоките за специален режим.
COoP е посочено в разрешението като елемент от данни 4/10
съгласно приложение A към ДА за МКС.
В случая на АУ IM/EX митническото учреждение на приключване на
режима (COoD) е оправомощено да вдига стоки за последващ
митнически режим или да получава декларацията/уведомлението за
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реекспорт. Митническото учреждение проверява дали има стоки в
непроменено състояние и/или междинни продукти в митническата
декларация и установява дали са достигнати количествата на стоките
и на преработените продукти.
COoD е посочено в разрешението като елемент от данни 4/11
съгласно приложение A към ДА за МКС.
Митническо
учреждение на
напускане

Митническо учреждение на напускане (COoE) е митническото
учреждение, от което стоките ще напуснат митническата територия
на ЕС и в което ще се регистрират резултатите от напускането.

Митническо
учреждение на
износ

Митническо учреждение на износ (COoExp) е митническото
учреждение, което извършва формалностите по декларациите за
износ на стоки, които напускат ЕС. Идентифицирането на
количествата по митническата декларация за износ се валидира, като
се съпоставя с количествата в данните от INF.

Митническо
учреждение на
допускане за
свободно обращение

Митническото учреждение на допускане за свободно
обращение (COfR) извършва формалностите за стоките, въведени в
ЕС, когато те са допуснати за свободно обращение.

4.3 СЪЗДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА INF ОТ ИМЕТО НА ТИТУЛЯРЯ
В системата има възможност митническото учреждение да създаде искане за INF от името на титуляря на
разрешението. Това може да се направи в случай на нарушаване на достъпа до портала за търговци и
тогава информацията се изпраща на митническото учреждение по различен начин. Всяка държава членка
определя точния процес, който трябва да бъде следван, ако митническото учреждение трябва да създаде
искане за INF от името на титуляря на разрешението.
Предоставя се следната информация, която е подобна на информацията, която титулярят на
разрешението би въвел, когато иска INF чрез EU CTP (и нейния компонент INF STP):

-

-

Език на формуляра
Дата на подаване на искането
Номер на разрешението или на декларацията, в случай че все още не е налице разрешение, тъй
като той се подава по-късно, като се представят допълнителни елементи от данни относно
митническата декларация. Моля, направете справка със специалния раздел „5.4 Митническата
декларация служи като заявление за разрешение“ относно това как да се използват препратките в
митническата декларация/или INF
Идентификационният EORI номер на титуляря и/или представителя.
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Информацията за титуляря и представителя се извлича чрез системата, след като се попълни EORI
номерът. Системата ще попълни предварително информацията за титуляря след въвеждането на номера
на разрешението, ако разрешението може да бъде извлечено от системата за митнически решения (CDS).
В случаите, когато номерът на разрешението не може да бъде намерен в CDS, информацията за EORI
трябва да бъде попълнена ръчно. В случай че разрешението е издадено чрез митническата декларация,
информацията за EORI отново трябва да бъде добавена ръчно (тъй като тази информация не може да
бъде извлечена от националните системи).

Освен това митническото учреждение трябва да добави стоките и преработените продукти, обхванати от
искането за INF, както и техните количества и стойности.
Предоставени са на разположение масиви с образци, за да може множество позиции да се качват във
външен файл и да се въвеждат в приложението INF SP. Достъп до тези образци във формат Excel може да
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бъде получен чрез системата, като първият работен лист съдържа обяснителен текст за това как да се
попълват работните листове за масово качване на данни: как да се попълни формулярът, как данните да
се импортират и експортират във файл във формат CSV. Тези образци съдържат следните полета, които
трябва да бъдат попълнени за всяка конкретна позиция:
•
•
•
•

Код на стоката, до 14 символа;
Описание на стоките;
Количество на стоките и свързаната с него мерна единица;
Стойност (сумата и валутата) на стоките;

и по избор:
•
•

Данни за прилагането на мерки на търговската политика;
Еквивалентни стоки.

След като информацията бъде попълнена, файлът трябва да бъде конвертиран (чрез функцията за
експортиране) във файл със стойности с разделителна запетая, за да може да бъде качен в системата.

4.4 ПРИЕМАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА INF И СЪЗДАВАНЕ НА INF
Когато искането за INF бъде получено, то съдържа конкретна задача за приемане на създаването на INF.
Митническият служител може да продължи и да създаде INF, като избере бутона „Да“ от менюто в
долната част на формуляра за искането. Преди да вземе решението да създаде INF, митническият
служител може да види съдържанието на искането за INF, като натисне раздела „Данни за INF“.
Титулярят на разрешението получава съответно уведомление чрез системата, че искането за INF е прието
от страна на надзорното митническо учреждение.
Чрез натискането на бутона „Не“ искането за INF се отхвърля. Титулярят на разрешението получава
съответното уведомление чрез системата INF, че искането за INF е отхвърлено от страна на надзорното
митническо учреждение.

Преди да валидира искането от вид А за INF АУ EX/IM или ПУ IM/EX, митническият служител трябва
да провери дали икономическият оператор е включил в искането информация относно еквивалентните
стоки. При прегледа на информацията пред ред, който включва еквивалентни стоки, се показва
отметка „√“, а пред ред, който не включва еквивалентни стоки, се показва „x“.
Ако в искането за INF са включени еквивалентни стоки, на последващите стъпки от обработването на
искането за INF някои полета с данни ще се попълнят автоматично. Ако в искането за INF липсва
информацията относно еквивалентни стоки, е възможно надзорното митническо учреждение да измени
искането за INF на по-късен етап чрез процеса за изменяне.
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4.5 АУ IM/EX
АУ IM/EX е митнически режим, при който несъюзни стоки се поставят под режим активно
усъвършенстване, след това се преработват и по-късно режимът активно усъвършенстване се приключва
чрез реекпортиране на стоките в непроменено състояние, на междинните продукти или на преработените
продукти. Режимът активно усъвършенстване може да бъде приключен чрез поставяне на стоките в
непроменено състояние, на междинните продукти или на преработените продукти под последващ
митнически режим (тази конкретна възможност все още не е въведена).
В случай на режим активно усъвършенстване IM/EX, който включва повече от една държава членка, е
необходим INF АУ IM/EX. След създаването на INF в надзорното митническо учреждение обработването
на INF в системата INF протича по следния начин:
Надзорно
митническо
учреждение

-

Митническо
учреждение на
поставяне под
режим

Митническо
учреждение на
приключване на
режима

Митническо
учреждение на
напускане

Всяко от действията, които трябва да бъдат предприети от конкретно митническо учреждение, е
показано в горния десен ъгъл на екрана. По време на обработката на АУ IM/EX са на
разположение следните действия:

4.5.1 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ ПОСТАВЯНЕ ПОД РЕЖИМ
Когато митническата декларация за поставяне на стоки под режим активно усъвършенстване (код на
искания митнически режим 51) съдържа препратка към INF с код на допълнителния документ C710,
придружен от номера на INF, митническият служител влиза в системата INF SP и извършва търсене, като
използва раздела „Търсене на INF“ от менюто вляво, за да намери INF, който съответства на обявения
номер на INF.
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Ако статусът на INF е „наличен“, тогава митническият служител може да продължи процеса по
поставяне под режим в системата INF, като натисне бутона за действие „Поставяне на стоки под режим“.

Добавят се следните данни от митническата декларация:
-

MRN (основен референтен номер)
Вид на декларацията
Код на искания режим
Код на предишния режим

Добавя се и следната информация:
-

-

Несъюзните стоки, които са поставени под режим активно усъвършенстване, кодът на стоките,
описанието на стоките, количеството и стойността на стоките. MRN, посочен по-горе, ще бъде
автоматично прехвърлен също и в това поле.
Избира се датата на действителното поставяне на стоките под режим и последната дата за
приключване на режима. Действителната дата на поставяне на стоките под режим може да бъде
настоящата дата или която и да е минала дата.

4.5.2 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМА
Когато митническата декларация за реекспорт на стоки, поставени под режим активно усъвършенстване,
съдържа препратка към INF с код на допълнителния документ C710, придружен от номера на INF,
митническият служител в митническото учреждение на приключване на режима влиза в системата и
извършва търсене, като използва раздела „Търсене на INF“ от менюто вляво, за да намери INF, който
съответства на обявения номер на INF.
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Ако статусът на INF е „наличен“, тогава митническият служител може да продължи процеса по
приключване на режима в системата INF. Митническият служител в митническото учреждение на
приключване на режима следва да избере бутона за действие „Приключване на режима“, за да бъде
пренасочен към следващата страница с цел да продължи със следващите задачи.

Вписва се действителната дата на приключване на режима. Когато срокът за приключване на режима от
предходната стъпка е изтекъл, митническият служител бива пренасочен към страница, от която взема
решение дали да продължи с приключването на режима, въпреки че срокът е изтекъл. В следваща версия
ще бъде добавено допълнително поле за посочване на мотиви.

Положителното решение дава възможност да се продължи с процеса по приключване на режима в
системата INF.
Следващото действие е действителното предоставяне на конкретни данни:

-

Референтният номер на митническата декларация (MRN)
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-

-

Действителните преработени продукти, които са получени под режима активно
усъвършенстване (код на стоката, описание на продуктите, количество на продуктите и мерна
единица, стойност на продуктите и валута)
Незадължително каре, в което да се попълнят данни за стоките в непроменено състояние и/или
за междинните продукти. Когато бъде избран някой от тези варианти, съответно в системата INF
се вписва допълнителна информация.

Забележка
След обработването на INF при стъпка „Приключване на режима“ INF може да бъде допълнително
обработен при стъпка „Напускане“. Може да има случаи, когато INF няма да бъде допълнително
обработван при стъпка „Напускане“.

4.5.3 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ НАПУСКАНЕ
Митническият служител в митническото учреждение на напускане влиза в системата INF SP
въз основа на информацията за номера на INF в митническата декларация и извършва търсене,
за да открие INF, съответстващ на посочения номер на INF. Ако статусът на INF е „наличен“,
тогава митническият служител може да продължи процеса по напускане в системата INF. Той
следва да избере бутона за действие „Напускане“, за да продължи с регистрацията на резултат
от напускането. Той бива пренасочен към следващата страница, където може да регистрира
резултат от напускането за конкретния MRN от стъпка, посочена в точка 4.5.2.

В случай че бъде избран режим напускане, се предоставя следната информация:
-

MRN, който е в поле с падащо меню, където се съдържат MRN от предходни операции по
приключване на режима
Код за резултата от контрола
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-

В случай на задоволителен резултат — датата на напускане
В случай на незадоволителен резултат — датата на спиране на напускането
По избор — състоянието на пломбите

4.6 АУ EX/IM
АУ EX/IM е митнически режим, при който преработените стоки, произведени от съюзни стоки, които са
използвани като еквивалентни стоки, първо се поставят под режим предварителен износ и след това
несъюзните стоки, вместо които съюзните стоки са използвани като еквивалентни стоки, се декларират
за режим активно усъвършенстване.
В случай на активно усъвършенстване EX/IM винаги е необходим INF АУ EX/IM. След създаването на
INF в надзорното митническо учреждение обработването на INF в системата INF протича по следния
начин:
Надзорно
митническо
учреждение

Митническо
учреждение на
износ

Митническо
учреждение на
напускане

Митническо
учреждение на
поставяне под режим

Всяко от действията, които трябва да бъдат предприети от конкретно митническо учреждение, е
показано в горния десен ъгъл на екрана. По време на обработването на АУ EX/IM са на разположение
следните действия:

4.6.1 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ ИЗНОС
Когато митническата декларация за получени преработени продукти под режим активно
усъвършенстване (код на искания митнически режим 11) съдържа препратка към INF
АУ EX/IM с код на допълнителния документ C710, придружен от номера на INF, митническият
служител влиза в системата INF SP и извършва търсене, като използва раздела „Търсене на
INF“ от менюто вляво, за да намери INF, който съответства на обявения номер на INF. Ако
статусът на INF е „наличен“, тогава митническият служител в митническото учреждение на
износ може да продължи с процеса в системата INF.
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Добавят се следните данни от митническата декларация:
•

•
•
•

Действителните преработени продукти, получени под режим активно усъвършенстване,
които подлежат на предварителен износ (код на стоката, описание на продуктите,
количество на продуктите и мерна единица, стойност на продуктите и валута)
Датата на приемане на митническата декларация под АУ EX/IM
Референтният номер на митническата декларация (MRN)
Добавя се и информация относно несъюзните стоки, които може да бъдат поставени под
режим активно усъвършенстване АУ EX/IM:
o Кодът на еквивалентните стоки
o Търговското качество и техническите характеристики на еквивалентните стоки,
o Идентификационни данни на стоките,
o Посочване на това дали за несъюзните стоки се прилага антидъмпингово,
изравнително, защитно или друго допълнително мито вследствие на спиране на
действието на отстъпки,
o Кодът на несъюзните стоки, които може да бъдат поставени под режим активно
усъвършенстване АУ EX/IM въз основа на митническата декларация с посочен
MRN, тяхното описание, количество с мерна единица, тяхната стойност с валута
o Последната дата на поставяне на несъюзни стоки, които са заменени от
еквивалентни стоки, под режим активно усъвършенстване.

Еквивалентни стоки и стоки
Обработването на АУ EX/IM засяга напускането на продукти, преработени в Съюза, като в
производството се използват съюзни стоки като еквивалентни стоки, докато вносът на несъюзни стоки
ще бъде обработен на по-късен етап. При АУ IM/EX несъюзните стоки се поставят под режим активно
усъвършенстване, но има случаи, когато производителят чака несъюзните стоки да бъдат преработени.
По логистични и икономически причини частично или изцяло вместо несъюзните стоки като
еквивалентни стоки могат да се използват съюзни стоки, за да се продължи преработването на
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продуктите във фабриката, като по-късно тези съюзни стоки, използвани като еквивалентни стоки, бъдат
възстановени чрез поставяне под режима на подобно количество несъюзни стоки.

4.6.2 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ НАПУСКАНЕ
Митническият служител в митническото учреждение на напускане влиза в системата INF SP
въз основа на информацията за номера на INF в митническата декларация и извършва търсене,
за да открие INF, съответстващ на посочения номер на INF. Ако статусът на INF е „наличен“,
тогава митническият служител може да продължи процеса по напускане в системата INF. Той
следва да избере бутона за действие „Напускане“, за да продължи с регистрацията на резултат
от напускането. Той бива пренасочен към следващата страница, където може да регистрира
резултат от напускането за конкретния MRN от стъпка, посочена в точка 4.6.1.

В случай че бъде избран режим напускане, се предоставя следната информация:
• MRN, който е в поле с падащо меню, където се съдържат MRN от предходни операции
по износ
• Код за резултата от контрола
• В случай на задоволителен резултат — датата на напускане
• В случай на незадоволителен резултат — датата на спиране на напускането
• По избор — състоянието на пломбите.

4.6.3 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ ПОСТАВЯНЕ ПОД РЕЖИМ
Когато митническата декларация за поставяне на (несъюзни) стоки под режим активно
усъвършенстване (код на искания митнически режим 5111) съдържа препратка към INF с код
на допълнителния документ C710, придружен от номера на INF, митническият служител влиза
в системата INF SP и извършва търсене, като използва раздела „Търсене на INF“ от менюто
вляво, за да намери INF, който съответства на обявения номер на INF. Ако статусът на INF е
„наличен“, тогава митническият служител може да продължи процеса по поставяне под режим
в системата INF, като натисне бутона за действие „Поставяне на стоки под режим“.
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Добавят се следните данни от митническата декларация:
•

Датата на поставяне под режим от митническата декларация

•

Референтният номер на митническата декларация (MRN)

•

Вид на декларацията

•

Код на искания режим

•

Код на предишния режим

Добавя се и следната информация относно несъюзни стоки, които са поставени под режим
активно усъвършенстване АУ EX/IM:
•

Кодът на еквивалентните стоки

•

Търговското качество и техническите характеристики на еквивалентните стоки,

•

Идентификационни данни на стоките,

•

Посочване на това дали за несъюзните стоки се прилага антидъмпингово, изравнително,
защитно или друго допълнително мито вследствие на спиране на действието на
отстъпки,

•

Кодът

на

несъюзните

стоки,

които

са

поставени

под

режим

активно

усъвършенстване АУ EX/IM въз основа на митническата декларация с посочен MRN,
тяхното описание, количество с мерна единица, тяхната стойност с валута.
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4.7 ПУ EX/IM
ПУ EX/IM е митнически режим, при който съюзните стоки се освобождават под режим пасивно
усъвършенстване, за да бъдат преработени в трета държава извън митническата територия на Съюза и
върнати и допуснати за свободно обращение, като изцяло или частично се освобождават от вносни мита.
ПУ EX/IM обхваща както нормално преработване, така и поправка, включително системата за
стандартен обмен със заместващи продукти. (Забележка: в случай на поправка на продукти на физически
лица, това не се взема предвид за целите на системата INF.)
В случай на пасивно усъвършенстване EX/IM винаги е необходим INF ПУ EX/IM. След създаването на
INF в надзорното митническо учреждение обработването на INF в системата INF протича по следния
начин:
Надзорно
митническо
учреждение

Митническо
учреждение на
поставяне под
режим

Митническо
учреждение на
напускане

Митническо
учреждение на
допускане за свободно
обращение

Всяко от действията, които трябва да бъдат предприети от конкретно митническо учреждение, е
показано в горния десен ъгъл на екрана. По време на обработването на ПУ EX/IM са на разположение
следните действия:
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4.7.1 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ ПОСТАВЯНЕ ПОД РЕЖИМ
Когато митническата декларация за поставяне на съюзни стоки под режим пасивно усъвършенстване
(код на искания митнически режим 21) съдържа препратка към INF с код на допълнителния документ
C710, придружен от номера на INF, митническият служител влиза в системата INF SP и извършва
търсене, като използва раздела „Търсене на INF“ от менюто вляво, за да намери INF, който съответства
на обявения номер на INF. Ако статусът на INF е „Наличен“, тогава митническият служител може да
продължи процеса по поставяне под режим в системата INF, като натисне бутона за действие „Поставяне
на стоки под режим“.

Добавят се следните данни от митническата декларация:
-

Референтният номер на митническата декларация (MRN)
Вид на декларацията
Код на искания режим
Код на предишния режим
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Добавя се и следната информация:
-

-

Данни относно съюзните стоки, които трябва да се поставят под режим пасивно
усъвършенстване, с техния код на стоката, описание на стоките, количество на стоките и мерни
единици и стойност на стоките със съответната валута
Избира се последната дата на реимпорт на получените преработени продукти.

4.7.2 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ НАПУСКАНЕ
Митническият служител в митническото учреждение на напускане влиза в системата INF SP
въз основа на информацията за номера на INF в митническата декларация и извършва търсене,
за да открие INF, съответстващ на посочения номер на INF. Ако статусът на INF е „Наличен“,
тогава митническият служител може да продължи процеса по приключване на режима в
системата INF. Той следва да избере бутона за действие „Напускане“, за да продължи с
регистрацията на резултат от напускането. Той бива пренасочен към следващата страница,
където може да регистрира резултат от напускането за конкретния MRN от стъпка, посочена в
точка 4.7.1.

В случай че бъде избран режим напускане, се предоставя следната информация:
-

MRN, който е в поле от падащо меню, където се съдържат MRN от предходни операции по
поставяне под режим
Код за резултата от контрола
В случай на задоволителен резултат — датата на напускане
В случай на незадоволителен резултат — датата на спиране на напускането
По избор — състоянието на пломбите.

4.7.3 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
Когато митническата декларация за реимпортирани преработени продукти, получени под
режим пасивно усъвършенстване (код на искания митнически режим 6121) съдържа препратка
към INF с код на допълнителния документ C710, придружен от номера на INF, митническият
служител в митническото учреждение на допускане за свободно обращение влиза в
системата INF SP и извършва търсене, като използва раздела „Търсене на INF“ от менюто
вляво, за да намери INF, който съответства на обявения номер на INF. Ако статусът на INF е
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„Наличен“, тогава митническият служител може да продължи процеса по допускане за
свободно обращение в системата INF. Митническият служител следва да избере бутона за
действие „Допускане за свободно обращение“, за да бъде пренасочен към следващата страница
с цел да продължи със следващите задачи.

Митническият служител въвежда действителната дата на реимпортиране на преработените продукти.

Когато срокът за реимпортиране на преработените продукти от предходната стъпка е изтекъл,
митническият служител се пренасочва към страницата, от която взема решение дали да продължи с
допускането за свободно обращение, въпреки че срокът е изтекъл. В следващата версия ще се посочват
мотиви.
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Следващата стъпка е регистрацията на продуктите за допускане за свободно обращение.
Добавят се следните данни от митническата декларация:
-

Референтният на митническата декларация (MRN)
Вид на декларацията
Код на искания режим
Код на предишния режим
Датата на реимпорт се посочва във формат само за четене в съответствие с направения избор при
първата стъпка от режима за допускане за свободно обращение в системата INF.
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Добавя се следната информация:
-

Информация относно преработените продукти за реимпорт: код на стоката, описание на
продуктите, количество (и мерна единица) стойност (и валута) на преработените продукти

4.8 ПУ IM/EX
ПУ IM/EX е митнически режим, при който преработени продукти със статус на несъюзни
стоки, произведени извън митническата територия на Съюза от еквивалентни стоки, за първи
път се допускат за свободно обращение на митническата територия на Съюза. През периода на
приключване на режима съюзните стоки, вместо които са използвани еквивалентните стоки, се
поставят под режим пасивно усъвършенстване, за да бъдат изведени от митническата
територия на Съюза. Към момента на допускане на преработените продукти за свободно
обращение може да се изисква обезпечение. Размерът на обезпечението се определя като
разликата между митото върху вноса при нормални обстоятелства erga omnes и вноса под
режим пасивно усъвършенстване.
ПУ IM/EX обхваща само случаи, когато се използват еквивалентни стоки. При ПУ IM/EX не
става дума за предварителен внос на заместващи продукти в рамките на система за стандартен
обмен.
В случай на режим пасивно усъвършенстване IM/EX, който включва повече от една държава
членка, винаги е необходим INF ПУ IM/EX. След създаването на INF в надзорното митническо
учреждение обработването на INF в системата INF протича по следния начин:
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Надзорно
митническо
учреждение

Митническо
учреждение на
поставяне под
режим

Митническо
учреждение на
допускане за свободно
обращение

Митническо
учреждение на
напускане

4.8.1 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
Когато митническата декларация за получени преработени продукти под режим пасивно
усъвършенстване (код на искания митнически режим 46, или докато националните системи за
внос бъдат актуализирани в съответствие с МКС, 48 В07) съдържа препратка към INF с код на
допълнителния документ С710, придружен от номера на INF, митническият служител влиза в
системата INF SP и извършва търсене, като използва раздела „Търсене на INF“ от менюто
вляво, за да намери INF, който съответства на обявения номер на INF. Ако статусът на INF е
„Наличен“, тогава митническият служител на митническото учреждение на допускане за
свободно обращение може да продължи процеса в системата INF, като натисне бутона за
действие „Допускане за свободно обращение“.

Добавят се следните данни от митническата декларация:
-

Референтният номер на митническата декларация (MRN)
Вид на декларацията
Код на искания режим
Код на предишния режим
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Добавя се следната информация:
-

Действителните преработени продукти, получени под режим пасивно усъвършенстване, които
подлежат на предварителен внос (код на стоката, описание на продуктите, количество на
продуктите и мерна единица, стойност на продуктите и валута)

-

Последна дата на поставяне под режим пасивно усъвършенстване на съюзни стоки, които са
заменени с еквивалентни несъюзни стоки при производството на преработените продукти.

-

В случай че се изисква обезпечение, се поставя отметка в съответното квадратче и се предоставя
следната информация:
o Референтният номер на обезпечението (GRN);
o Размер на обезпечението
o Валута
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4.8.2 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ ПОСТАВЯНЕ ПОД РЕЖИМ
Когато митническата декларация за поставяне на съюзни стоки под режим пасивно
усъвършенстване IM/EX (код на искания митнически режим 2146, или докато националните
системи за внос бъдат актуализирани в съответствие с МКС, 2148) съдържа препратка към INF
с код на допълнителния документ С710, придружен от номера на INF, митническият служител
влиза в системата INF SP и извършва търсене, като използва раздела „Търсене на INF“ от
менюто вляво, за да намери INF, който съответства на обявения номер на INF. Ако статусът на
INF е „наличен“, тогава митническият служител може да продължи процеса по поставяне под
режим в системата INF, като натисне бутона за действие „Поставяне на стоки под режим“.

Първо митническият служител трябва да избере действителната дата на поставяне на съюзните стоки под
режима.

Добавят се следните данни от митническата декларация:
-

Референтният номер на митническата декларация (MRN)
Вид на декларацията
Код на искания режим
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-

Код на предишния режим

Изберете тази възможност, в случай че са използвани еквивалентни стоки, и посочете съответните данни.

Добавя се и следната информация:
-

Съюзните стоки, които трябва да бъдат поставени под режим пасивно усъвършенстване с
референтния номер на тяхната декларация, кода на стоката, описанието на стоките, количеството
и стойността на стоките.

4.8.3 ОБРАБОТВАНЕ НА INF ПРИ НАПУСКАНЕ
Митническият служител в митническото учреждение на напускане влиза в системата INF SP
въз основа на информацията за номера на INF в митническата декларация и извършва търсене,
за да открие INF, съответстващ на посочения номер на INF. Ако статусът на INF е „Наличен“,
тогава митническият служител може да продължи процеса по напускане в системата INF. Той
следва да избере бутона за действие „Напускане“, за да продължи с регистрацията на резултат
от напускането. Той бива пренасочен към следващата страница, където може да регистрира
резултат от напускането за конкретния MRN от стъпка, посочена в точка 4.8.2.
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В случай че бъде избрано напускане, се предоставя следната информация:
-

MRN, който е в поле от падащо меню, където се съдържат MRN от предходните операции по
поставяне под режим
Код за резултата от контрола
В случай на задоволителен резултат — датата на напускане
В случай на незадоволителен резултат — датата на спиране на напускането
По избор — състоянието на пломбите
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5 СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ
5.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ ПЛОМБИ
Наред с друго, проверката на състоянието на митническите пломби е елемент от данни, който е
идентифициран в BPM L4 (равнище 4) като част от резултата от напускането. При резултата от
напускането трябва да се въведат датата на напускане и резултата от напускането, а състоянието на
пломбата(ите) е избираем елемент, тъй като по принцип пломбите са свързани с правилата за износ, а не
с INF.
При определени обстоятелства в момента на заминаване митницата може да реши да постави митнически
пломби на продуктите (такива с висока стойност, от голямо фискално значение (например стоки с високи
мита или нуждаещи се от по-голяма защита, като произведения на изкуството или чувствителни
материали): в пункта на напускане на Съюза тези пломби ще се проверяват физически. Резултатът от
тази проверка ще бъде въведен в системата.
Ако всичко е в съответствие, износът се осъществява и INF се валидира.
В противен случай износът се отменя и не се издава INF.
В случай че при режим износ са налице митнически пломби, както при режим активно усъвършенстване,
когато митническото учреждение на приключване на режима (и на износ) може да постави някои
митнически пломби на преработените стоки, тъй като тези стоки биха могли да бъдат откраднати при
превоза до пункта на напускане, състоянието на пломбите ще бъде въведено в системата. Ако пломбите
са счупени, митницата ще провери причината и ако тази причина е допустима (например
пътнотранспортно произшествие), може да възстанови пломбите и да разреши реекспортът да се
осъществи.
Макар че икономическият оператор има право/може да използва свои собствени пломби, митницата
може все пак да реши да постави свои пломби на пратката.
В случай че партидата за износ е запечатана със собствени пломби на икономическия оператор, тяхното
състояние няма отношение към INF.

5.2 ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБРАБОТВАНЕТО ПРИ ДОПУСКАНЕ ЗА
СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
Като пример се дава следният случай: стоките са били поставени под АУ IM/EX с намерението да бъдат
реекспортирани като преработени продукти, но плановете се променят и преработените или междинните
продукти се допускат за свободно обращение. Искането за INF е подадено и е обработено в
митническото учреждение на поставяне под режим, но на етап приключване на режима INF трябва да
бъде съответно изменен. Деклараторът посочва номера на INF в декларацията за допускане за свободно
обращение и INF се изменя по съответния начин от компетентните митнически органи.
Забележка: това е в съответствие с
•

член 176, параграф 1, буква в), подточка iv) от ДА за МКС: „когато се подават митнически
декларации за приключване на режим усъвършенстване, те съдържат съответния номер на INF“
и
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•

член 181, параграф 3 от ДА за МКС: „Когато в митническа декларация [...] има препратка към
стандартизиран обменна информация, компетентните митнически органи въвеждат специалните
данни, предвидени в раздел А от приложение 71-05, в електронната система, създадена по силата
на член 16, параграф 1 от Кодекса за целите на стандартизирания обмен на информация“.

5.3 НАПУСКАНЕТО НЕ Е ПОТВЪРДЕНО В СИСТЕМАТА INF SP
Какво се случва например ако при АУ EX/IM в момента на поставяне на стоките под режима се
забележи, че напускането не е потвърдено в системата INF SP, но вместо това то може да бъде
потвърдено от действителната митническа декларация?
Разрешаването на този случай зависи от компетентния орган.
Деклараторът изпълнява условията, тъй като е поискал създаването на INF и е предоставил всички
необходими данни. След като потвърди или не потвърди напускането на стоките, митническият орган
трябва да реши дали да актуализира INF, или не. При INF тази клетка винаги трябва да се попълва от
митническите органи, а не от титуляря.

5.4 МИТНИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ СЛУЖИ КАТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА
РАЗРЕШЕНИЕ
Този случай се среща рядко и се разглежда предимно от митническите органи на национално равнище.
Единствено при ПУ EX/IM би могло да се даде възможност такава декларация да служи като заявление
за разрешение (действително този вариант очевидно е изключение, ако разглеждаме член 163,
параграф 2, буква д) от ДА за МКС и член 163, параграф 2, буква г) от ДА за МКС).
Когато митническата декларация служи като заявление за разрешение и трябва да бъде направена
препратка към декларацията, има две възможни решения:
1.

2.

На първо място, номерът на митническата декларация трябва да бъде представен в искането за
INF в поле „Номер на разрешение/декларация“. След това митническата декларация трябва да
бъде изменена на по-късен етап, за да може в поле 44 да се включи референтният номер на INF,
генериран чрез системата INF.
Търговецът въвежда LRN (местния референтен номер) от поле 7 на митническата декларация в
поле „Номер на разрешение/декларация“, като добави нули, ако номерът е по-кратък от
18 символа. След като искането за INF бъде прието, търговецът въвежда номера на INF в поле 44
от митническата декларация. След проверка за съответствие на данните от INF с митническата
декларация митническият служител въвежда номера на митническата декларация в полето
„MRN“.

Тези решения са обсъждани и всяка държава членка трябва да избере един от двата варианта, докато в
ИТ системата бъде приложено окончателно решение.

5.5 ФУНКЦИОНАЛНОСТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА INF“
Тази функционалност се използва в случая на раздел Б за стандартизиран обмен на информация между
митнически органи, когато данните от INF все още не са на разположение в електронната система за INF.

5.6 ОБЕЗСИЛВАНЕ НА INF
Ще е необходимо допълнително да се опишат подробни примери за обезсилване на INF.
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В момента не може да се приложи случаят, когато титулярят трябва да измени искането за INF. Вместо
това трябва да се регистрира ново искане за INF.
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6 ПРЕПРАТКИ КЪМ ОБРАБОТВАНЕТО
Икономически оператор
-

Създаване на искане за INF: L4-INF-01-01

Митнически служител
-

Изменяне на INF: L4-INF-01-03
Обезсилване: L4-INF-01-10
Обработване на INF в митническото учреждение на поставяне под режим: L4-INF-01-04
Обработване на INF в митническото учреждение на напускане: L4-INF-01-05
Обработване на INF в митническото учреждение на допускане за свободно обращение: L4-INF01-06
Обработване на INF в митническото учреждение на приключване на режима: L4-INF-01-07
Обработване на INF в митническото учреждение на износ: L4-INF-01-08
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