
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ“ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ 
 

Брюксел, 30 януари 2018 г. 

 

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА 

МИТНИЦИТЕ И КОСВЕНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 

 

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си 

да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. 

Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне
1
 не бъде 

определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще 

престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. 

централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“)
2
. Тогава 

Обединеното кралство ще стане „трета държава“
3
. 

Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните 

органи, но и частноправните субекти. 

С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на 

съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на икономическите 

оператори се напомнят правните последици, които трябва да се имат предвид, 

когато Обединеното кралство стане трета държава
4
. 

При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в 

евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето, 

                                                 
1  Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за 

оттегляне. 

2  Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз 

Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че 

Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата. 

3  Трета държава е държава, която не е членка на ЕС. 

4  За движението на стоки, което е започнало преди и приключва на или след датата на 

оттеглянето, ЕС се ангажира да договори решения с Обединеното кралство в рамките на 

споразумението за оттегляне въз основа на позицията на ЕС по свързани с митниците въпроси, 

които са необходими за планомерното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-

withdrawal-uk-union_en). В документа за изразяване на позиция се разглеждат така също 

процедурите за административно сътрудничество между ЕС-27 и Обединеното кралство към 

или след датата на оттегляне, свързани с факти, възникнали преди датата на оттегляне 

(например взаимопомощ по отношение на проверката на доказателствата за произход). 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
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правилата на Съюза в областта на митниците (вж. по-долу точка 1) и косвеното 

данъчно облагане (ДДС и акцизи — вж. по-долу точка 2) повече няма да се 

прилагат за Обединеното кралство
5
. 

По-специално това ще има следните последици, считано от датата на оттегляне
6
: 

1. МИТНИЦИ 

 Стоките, които са въведени на митническата територия на Съюза от 

Обединеното кралство или които предстои да бъдат изведени от тази територия 

за транспортиране до Обединеното кралство, подлежат на митнически надзор и 

може да бъдат подложени на митнически контрол в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 952/2013 от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически 

кодекс на Съюза
7
. От това следва, inter alia, че се прилагат митнически 

формалности, трябва да се представят декларации, а митническите органи може 

да изискват обезпечения за потенциални или съществуващи митнически 

задължения.  

 Спрямо стоките, които са въведени на митническата територия на ЕС от 

Обединеното кралство, се прилага Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 

23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата 

митническа тарифа
8
. Това предполага прилагането на съответните мита. 

 Спрямо някои стоки, които влизат в Съюза от Обединеното кралство или 

напускат Съюза към Обединеното кралство, се прилагат забрани или 

ограничения въз основа на съображения, свързани с обществения ред или 

обществената сигурност, опазване на здравето и живота на хората, животните 

или растенията или защита на националното богатство
9
. 

 Разрешенията, с които се предоставя статут на одобрен икономически оператор 

(ОИО), и другите разрешения за митнически опростявания, издадени от 

митническите органи на Обединеното кралство, вече няма да бъдат валидни на 

митническата територия на Съюза.  

 Стоките с произход от Обединеното кралство, които са вложени в стоки, 

изнасяни от Съюза за трети държави, повече няма да се считат за „съдържание 

от ЕС“ за целите на общата търговска политика на Съюза. Това засяга 

                                                 
5  В настоящото известие не се разглеждат общите митнически разпоредби и данъчните 

облекчения, приложими по отношение на стоките в личния багаж на пътниците, които влизат в 

ЕС. 

6  В списъка се представят някои важни последици в областта на митниците и косвеното данъчно 

облагане вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, но той не следва да се 

счита за изчерпателен. 

7  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1. 

8  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. 

9  Списък с такива забрани и ограничения е публикуван на уебсайта на ГД „Данъчно облагане и 

митнически съюз“ и е на разположение на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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възможността на износителите от Съюза да извършват кумулация със стоки с 

произход от Обединеното кралство и може да засегне приложимостта на 

преференциалните тарифи, които са договорени от Съюза с трети държави. 

2. КОСВЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (ДДС И АКЦИЗИ) 

 Стоките, които влизат от Обединеното кралство на територията на територията 

за целите на ДДС на Съюза, или които са изпратени или транспортирани от 

територията за целите на ДДС на Съюза към Обединеното кралство, съответно 

ще бъдат третирани като внос или износ на стоки в съответствие с 

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата 

система на данъка върху добавената стойност („Директивата за ДДС“)
10

. Това 

предполага начисляването на ДДС върху вноса, а износът е освободен от ДДС. 

 Данъчно задължените лица, които желаят да използват някой от специалните 

режими по дял XII, глава 6 от Директивата за ДДС (т.нар. съкратено обслужване 

на едно гише или MOSS) и които предоставят далекосъобщителни услуги, 

услуги по радио- и телевизионно разпръскване или извършвани по електронен 

път услуги на данъчно незадължени лица в Съюза, ще трябва да се регистрират 

за MOSS в държава — членка на ЕС. 

 Установени в Обединеното кралство данъчно задължени лица, купуващи стоки 

и услуги или внасящи стоки, облагаеми с ДДС, в държава — членка на ЕС, 

които желаят да изискат възстановяване на въпросния ДДС, вече няма да могат 

да подават искането по електронен път в съответствие с Директива 2008/9/ЕО на 

Съвета
11

, а трябва да подадат искането в съответствие с Директива 86/560/ЕИО 

на Съвета
12

. Държавите членки могат да извършват възстановявания по 

последно посочената директива при условията на реципрочност. 

 От установено в Обединеното кралство дружество, което извършва облагаеми 

доставки в държава — членка на Съюза, може да бъде изискано от съответната 

държава членка да определи данъчен представител в качеството на лице — 

платец на ДДС, в съответствие с Директивата за ДДС. 

 Движението на стоки, които влизат на акцизната територия на Съюза от 

Обединеното кралство или които са изпратени или транспортирани от акцизната 

територия на Съюза към Обединеното кралство, ще бъдат третирани съответно 

като внос или износ на акцизни стоки в съответствие с Директива 2008/118/ЕО 

на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз
13

. 

                                                 
10  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. 

11 Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за 

възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, 

на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но 

установени в друга държава членка (ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 23). 

12 Тринадесета директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране на 

законодателствата на държавите членки в областта на данъка върху оборота — правила за 

възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, които не са 

установени на територията на Общността (ОВ L 326, 21.11.1986 г., стр. 40). 

13  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12. 
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Това предполага, inter alia, че системата за движение и мониторинг на 

акцизните стоки (EMCS) сама по себе си повече няма да е приложима за 

движения на акцизни стоки от Съюза към Обединеното кралство под режим 

отложено плащане на акциз, а тези движения ще се третират като износ, когато 

режимът отложено плащане на акциз завършва на мястото на излизане от 

Съюза. Следователно за движенията на акцизни стоки към Обединеното 

кралство ще се изисква декларация за износ, както и електронен 

административен документ (e-AD). Движенията на акцизни стоки от 

Обединеното кралство към Съюза ще трябва да бъдат освободени от 

митнически формалности, преди да може да започне движението в рамките на 

EMCS. 

Уебсайтовете на Комисията относно данъчното облагане и митническия съюз 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) и външната търговия 

(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) съдържат обща информация 

относно правилата, които са приложими към настоящия момент по отношение на 

вноса и износа на стоки. Съответните страници ще бъдат актуализирани с 

допълнителна информация, когато такава е налична. 

 

Европейска комисия 

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ 

Генерална дирекция  „Търговия“ 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
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