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на министъра на финансите за условията и реда за деклариране
пред митническите органи по електронен път
УВАЖАЕМИ Г-Н ДЯНКОВ,
Съгласно европейското митническо законодателство и поетапното преминаване към
автоматизирани митнически процедури, икономическите оператори, установени на
територията на ЕС и трети държави, които си взаимодействат с митническите
администрации и подават митнически декларации и обобщени декларации за въвеждане и
напускане, следва да притежават единен идентификационен номер за тази цел - ЕОРИ.
Европейската комисия поддържа централизиран електронен регистър на всички ЕОРИ
номера, издадени на територията на ЕС. Съгласно митническото законодателство на ЕС,
ЕОРИ номерът е идентификационен номер на икономическия оператор за целите на
електронните митнически процедури. Всички информационни системи, които са изградени
за комуникация между митническите информационни системи и икономическите оператори,
използват ЕОРИ номера за идентификация на лицата.
Всички лица, които извършват дейности по митническото законодателство и се считат
за декларатори трябва да притежават свои ЕОРИ номер и електронен подпис.
Съгласно действащата национална нормативна уредба, начините на комуникация на
икономическите оператори с митническата администрация и изискванията към тях са дадени
в Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи
по електронен път (Наредбата). Към момента на публикуване на Наредбата икономическите
оператори, които можеха да подават митнически документи по електронен път, бяха само
български юридически и физически лица.
С влизането на Република България в Европейския Съюз и поетапното преминаване
към електронни митнически процедури, които се регламентират нормативно в
Модернизирания митнически кодекс и правилника за неговото прилагане, възникна
необходимостта по електронен път да бъдат подавани и документи от икономически
оператори, които не са установени на територията на Република България. Тази възможност
е до голяма степен възпрепятствана, тъй като понастоящем регистрацията може да бъде
направена само от български юридически и физически лица, като се допуска в случаите на
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използване на чуждестранни общи гаранции при режим транзит, регистрацията на
чуждестранни юридически лица да се извършва чрез упълномощени от тях местни
юридически и физически лица. Регистрационната форма и електронно подаваните документи
могат да бъдат подписвани само с електронен подпис, издаден от български доставчик на
удостоверителни услуги, като в електронния подпис трябва да се съдържа БУЛСТАТ/ ЕИК
или ЕГН.
Една от целите, поставени в Концепцията за електронно управление на България до
2015 година, е изграждането на ефективно и ефикасно електронно управление и
предоставяне на бизнеса на качествени административни услуги, както и осигуряване на
техническа възможност за еднократно събиране на данни от администрацията и
многократното им използване. Липсата на електронна услуга за трансгранична
идентификация на икономическите оператори, възпрепятства митническата администрация
при ефикасното изпълнение на ангажиментите на Република България за прилагане на
европейското митническо законодателство. При изграждането на трансгранични
информационни системи за обмен на данни между митническите администрации на
държавите-членки и икономическите оператори, е необходимо Агенция „Митници” да
разполага с надежден и сигурен механизъм за идентификация на икономическите оператори.
Във връзка с това, считаме за целесъобразно възникналите пред тази администрация
затруднения по отношение на идентификацията и електронния обмен на данни с
икономическите оператори, установени на територията на ЕС или в трети държави, да бъдат
представени за разглеждане и определяне на националната визия по отношение на
трансграничната идентификация.
Във връзка с гореизложеното, предлагаме да бъдат предприети следните действия:
I. В краткосрочен аспект да бъде изменена Наредба № 5 от 29.06.2006 г., в който:
• като основен идентификатор на лицата да бъде използван ЕОРИ номера или
код по БУЛСТАТ/ ЕИК и ЕГН;
• регистрацията и системите за подаване на митнически документи по
електронен път да бъдат приведени в съответствие с промените в Закона за
електронния документ и електронния подпис.
II. В дългосрочен аспект:
Да се изготви нова наредба, регламентираща взаимодействието на икономическите
оператори с митническите органи по електронен път. Наредбата да бъде подготвена от
работна група с представители от Агенция „Митници” и Министерство на финансите.
Във връзка с предходното предлагам на Вашето внимание за одобрение проект на
Наредба за изменение на Наредба № 5 от 29 юни 2006 г. за условията и реда за деклариране
пред митническите органи по електронен път.
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