МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД
№ 717
София, 29.12.2000 година
На основание чл. 216 от Правилника за прилагане на Закона за митниците
за определяне на реда за администриране на преференциалните тарифни
квоти,
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Организацията и контролът по управление на преференциалните
тарифните квоти (прилагане на преференциално мито в рамките на
определено количество от стоката), се възлага на дирекция “Тарифна
политика” на Централно митническо управление при спазване на
следните ред и условия:
Териториалните митнически управления, митническите бюра и
митническите пунктове към тях са отговорни за пълния документален
и, когато е необходимо, физически контрол за стоките, обект на
преференциална тарифна квота.
Дирекция “Тарифна политика” на Централно митническо управление е
отговорна за приспадане на количества от тарифните квоти,
поддържане на съответните информационни бази и осигуряване на
информация на всички заинтересовани за степента на изчерпването
им.
Процедурата по т. I.1 за документален и/или физически контрол по
отношение на тарифните квоти, прилагана от териториалните
митнически управления, митническите бюра и митническите пунктове
към тях, включва:
проверка за точното съответствие на информацията от подготвената за
регистриране опростена митническа декларация (ОМД-ПВ) за
преференциален внос по тарифна квота със съответната информация,
съдържаща се във всички представени търговски документи;
проверка за коректност на тарифния номер, за който се отнася
конкретното искане за ползване на преференциално мито в рамките на
тарифна квота; в зависимост от случая, ако за стоката се прецени за
необходимо, се извършва физически контрол и лабораторен анализ;
проверка за валидност на тарифната квота по отношение на дата на
отваряне, дата на затваряне и дата на изчерпване;
проверка за спазване на условия, предвидени в ал. 4 и 5 на чл. 172 на
ППЗМ, относно валидността на документите за преференциален
произход (ЕUR1 сертификат или декларация върху фактурата или върху
друг търговски документ), ако такива се изискват за конкретната квота;
регистриране на опростена митническа декларация за преференциален
внос (ОМД-ПВ) по тарифна квота, съгласно Указанията за работа на

митническите служители с ЕАД;
при писмено искане от заинтересованото лице, териториалните
митнически управления, митническите бюра и митническите пунктове,
регистрират и изпращат в Централното митническо управление на
Агенция “Митници” съобщение-заявка за ползване на тарифна квота,
съдържащо следните елементи: име и адрес на заявителя, код и
описание на стоката, произход на стоката и количество, изразено в
съответстващата за тарифната квота физическа мярка;
7. съобщението, регистрирано съгласно т. I.6 не отменя изискването за
регистриране
на
на
опростена
митническа
декларация
за
преференциален внос (ОМД-ПВ) по тарифна квота, а се счита за искане
за ползване на тарифна квота, с цел прилагане на процедурата по т. III.
1;
8. регистриране на митническа декларация за внос на основание на
заверената от Централното митническо управление, опростена
митническа декларация (ОМД-ПВ) за съответно приспаднатото
количество от тарифната квота;
9. не се разрешава използване на зеверена от Централното митническо
управление декларация за тарифна квота за пратка, различна от тази, за
която е регистрирана ОМД-ПВ,независимо от установено съвпадение по
отношение на стоките или/и придружаващите ги документи;
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Процедурата по т. 12 за администриране на тарифните квоти по
приспадане на количества от тях включва:
1. регистриране в Дневник “Заявки за тарифни квоти” на искания за
ползване на тарифна квота, в съответствие със съобщенията от
митническите учреждения, издадени съгласно т. I.6 или в съответствие с
подадените от вносителите, регистрирани съгласно т. I. 5, митнически
декларации, като:
приемането на документите се извършва всеки работен ден от 10 до 17 часа
на адреса на Централно митническо управление (София, ул. “Аксаков” № 1);
редът на записване съответства на реда на получаването на
документите /дата, час/ в Дирекция “Тарифна политика” на Централно
митническо управление;
документите с искания за ползване на тарифни квоти, които се отварят на
дата, която е официален празник или неработен ден, се обработват в следващ
работен ден, в съответствие с предвидената процедура;
ако не е получено предварително съобщение от митническите учреждения,
като дата и час за регистрация в Дневник “Заявки за тарифни квоти” се считат
датата и часа на представяне в дирекция “Тарифна политика” на
регистрираните опростени митнически декларации;
2. преглед на представените документи
дублиране на заявки за тарифни квоти
искане за количество, превишаващо размера на тарифната квота
допуснати технически грешки в опростените митнически декларации (ОМД-ПВ)
доближаване до критичния статус за тарифната квота
3. регистриране на исканията в локална информационна система в
дирекция “Тарифна политика”;
4. вземане на решение за удовлетворяване на искането и за приспадане
на количество от съответно определената тарифна квота, до пълното й
изчерпване; исканията се удовлетворяват ежедневно, а в случаите на
тарифни квоти, предвидени в Приложение № 1 от част трета
“Приложения на митническата тарифа”, решението се взема веднъж в
седмицата;
5. в случай на заявено за деня (за седмицата) количество, за определена

тарифна квота, превишаващо наличното към същия момент,
приспадането се извършва пропорционално на получения при
съпоставяне на съответните количества коефициент;
6. в случай на отказ за удовлетворяване на заявка за ползване на тарифна
квота се изготвя писмен отговор до митническото учреждение,
регистрирало опростената митническа декларация за преференциален
внос (ОМД-ПВ) и/или до заявителя;
7. взетото решение се отразява на гърба на формуляри 6 и 7 на
опростената митническа декларация за преференциален внос (ОМД-ПВ)
в срок от един работен ден, а в случаите на преференциалните тарифни
квоти по Приложение № 1 – в срок от една седмица; решението се
заверява с подпис на ръководителя на отговорния отдел на дирекция
“Тарифна политика” и печат на Централно митническо управление на
Агенция “Митници”; това решение е основание за начисляване на
намалени или нулеви мита в съответствие с предвидените преференции
в рамките на удовлетворените количества от тарифните квоти при
митническото оформяне на вноса за потребление в страната.
8. Съставяне на баланс за всяка обработвана тарифна квота, която се
съобщава на системния администратор на БИМИС, с цел уведомяване
на митническите учреждения;
9. Изготвяне на ежемесечен баланс по състоянието на всички тарифни
квоти и обявяването му на публично достъпни места;
10. Изготвяне на доклади за използване на тарифните квоти два пъти
годишно – до края на месец януари и месец юли;
Процедури, прилагани при извънредни ситуации:
За анулирани митнически декларации за внос, регистрирани с
разрешено ползване на количество от тарифна квота, митническите
учреждения незабавно информират Дирекция “Тарифна политика” на
Централно митническо управление.
2. Възстановените количества от неизползваната тарифна квота се
добавят към общото количество за съответната тарифна квота и
подлежат на ново разпределение, съгласно разпоредбите на чл. 217 от
ППЗМ.
3. Ако в резултат на анулиране на митнически декларации за внос се
възстанови количество за вече изчерпана тарифна квота, въпросното
възстановено количество може да бъде отново разпределено,
петнадесет дни след публичното му обявяване в минимум два централни
ежедневника и на видно място във всички митнически учреждения.

IV.
1.

V.

Отменям заповед № 6 и № 7 на министъра на финансите от
06.01.2000 г., издадени за управление на тарифните квоти през 2000
година.

VI.

Извлечение от настоящата заповед да се публикува в минимум два
централни ежeднeвника и да се постави на видно място във всички
митнически учреждения.
М И Н И С Т Ъ Р: /п/

