
Информация за вносителите и превозвачите във Великобритания в  случай на 

оттегляне на страната от ЕС без споразумение 

В случай на излизане на Великобритания от ЕС без постигнато споразумение, след 23 

часа на 29 март 2019 година ще влезе в сила нов митнически режим спрямо всички 

вносители от страните-членки на ЕС.  Режимът е базиран на досега действащите 

принципи за внос на стоки в ЕС от трети страни. 

Това означава: 

1. Въвеждане използването на митническа декларация за внос. 

2. Извършване на митническа проверка на стоките и документите. 

3. Заплащане на вносно мито. 

Преди извършване на внос във Великобритания е необходимо вносителите: 

1. Да получат уникален Идентификационен и регистрационен номер за 

икономически оператор (EORI номер).  Информация за условията на 

регистрацията е достъпна чрез уебстраницата на Британската данъчна и 

митническа служба (HMRС): https://www.gov.uk/guidance/supplementary-

declarations-for-import 

2. Да се обозначат като вносител при сключване на търговски споразумения и 

произтичащата документация в съответствие с правилата на Международните 

търговски термини "INCOTERMS". 

3. Да подадат декларация за внос.  Това може да се извърши чрез наемане на 

митнически агент, транспортна или логистична фирма.  В случай, че подаването 

на декларацията се извършва лично от фирмата  вносител, е необходимо да се 

извърши регистрация в Британската данъчна и митническа служба и да се 

придобие специализиран за целта софтуеър.  Указания за подаване на 

декларациите са достъпни чрез уебстраницата на Британската данъчна и 

митническа служба (HMRС): https://www.gov.uk/starting-to-import/importing-

from-noneu-countries. 

4.  Да определят тарифния номер и стойността на внасяната стока, които да се 

отразят в митническата декларация.  Информация за тарифното класиране на 

стоките и указания могат да бъдат получени от Британската данъчна и 

митническа служба (HMRС): 

https://www.gov.uk/government/publications/classifying-your-goods-in-the-uk-

trade-tariff-if-theres-no-brexit-deal 

5. Да се уверят, че транспортната фирма, извършваща вноса, е подала Обобщена 

декларация за въвеждане. 

6. Да заплатят ДДС и вносни мита, а за някои стоки и акциз.  

7.  Да придобият лиценз за внос в случай, че се извършва търговия на стоки със 

със специално предназначение.  



По отношение на превозвачите ще се изисква подаване на Обобщена декларация за 

въвеждане/напускане. 
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