
МОТИВИ 

 

към проект на Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за 

прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент 

(ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния 

административен документ 

 

Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на 

разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 

на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ е 

изготвен във връзка с предстоящи сондажни операции за проучване на морското дъно за 

находища на газови залежи и извършването на доставки на стоки от пристанище до 

съответното сондажно съоръжение, което ще се намира в Черно море в изключителната 

икономическа зона на Република България. Тази зона се простира отвъд границите на 

териториалното море на Република България и следователно е извън митническата 

територия на Съюза, определена по смисъла на митническото законодателство на Съюза. 

Съгласно разпоредбата на параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 

Закона за данък добавената стойност (ЗДДС), изключителната икономическа зона на 

Република България е част от територията на страната. 

При спазване разпоредбите на митническото законодателство на Съюза съюзни 

стоки, предназначени за сондажното съоръжение, се поставят под режим износ, тъй като 

напускат митническата територия на Съюза, а съгласно параграф 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на ЗДДС е налице доставка на стоки на територията на 

страната. Предвид различното третиране от гледна точка на митническото 

законодателство и на националното данъчно законодателство на доставките на съюзни 

стоки, предназначени за потребление на сондажното съоръжение, и отчитайки 

разпоредбата на параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗДДС, 

изключителната икономическа зона на Република България е част от територията на 

страната и стоките се облагат с данък върху добавената стойност, независимо че е 

деклариран режим износ. 

Предвид горното и значителното увеличаване на броя на доставките, 

предназначени за сондажните операции, е необходимо разграничаването на тези износни 

операции, при които за стоките се дължи данък върху добавената стойност, с оглед 

правилно прилагане на данъчното законодателство.  

В тази връзка е необходимо във второто подразделение на клетка 37 „Режим“ на 

митническата декларация да бъде добавен нов национален код „097 – износ на стоки, 

предназначени за сондажни съоръжения, опериращи в изключителната икономическа 

зона на Република България. 

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, 

поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право. 

 Прилагането на новата уредба няма да доведе до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет.  

 

 


