Тарифни и нетарифни мерки по вноса и износа на стоки
От датата на присъединяване към Европейския съюз България възприе и прилага изцяло
Общата търговска политика на ЕС по отношение вноса от трети страни, в това число Общата
митническа тарифа и преференциалните търговски споразумения на ЕС, както и прилаганите
антидъмпингови и защитни мерки.
Как може да се направи справка какви мерки се прилагат по вноса или износа на
дадена стока?
Справка за прилаганите по вноса и износа мерки могат да бъдат направени в базата
данни ТАРИК на ЕС (TARIC - Tarif Intégré de la Communauté), която е достъпна чрез страницата
на Европейската Комисия в Интернет на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_bg.htm.
Търсенето се осъществява по два начина:
 чрез кода на стоката по ТАРИК или
 чрез описание на стоката.
За търсене чрез код по ТАРИК е необходимо да се въведе десетзначен тарифен код на
стоката и страната на произход/местоназначение. Търсенето може да се извърши и чрез първите
осем знака от тарифния код, след което чрез “Разглеждане” се избира съответстващото за
стоката описание и десетзначен код по ТАРИК.
ТАРИК съдържа следните основни категории мерки:
 Тарифни мерки:
 Митата по вноса от трети страни, определени в Комбинираната номенклатура на
ЕС;
 Суспендирани мита;
 Тарифни квоти; и
 Тарифни преференции.
 Селскостопански мерки:
 Селскостопански компоненти;
 Допълнителни мита за съдържанието на захар и брашно;
 Изравнителни такси; и
 Възстановявания при износ на основни (непреработени) селскостопански стоки.
 Мерки на търговска защита:
 Антидъмпингови мита; и
 Изравнителни мита.
 Мерки, свързани с ограничение на движението:
 Забрани по вноса и износа;
 Ограничения по вноса и износа; и
 Количествени ограничения.
 Мерки за набиране на статистически данни:
 Наблюдение на вноса;
 Наблюдение на износа.
Указания как следва да бъде интерпретирана информацията в ТАРИК за приложимите
мерки може да бъдат намерени в материала “Примери за интерпретиране на информацията,
съдържаща се в ТАРИК”.
Законовото основание за ТАРИК се съдържа в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета
относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (Официален
вестник на ЕC L 256/1987, със съответните изменения).
ТАРИК се обновява ежедневно чрез трансмисия на данни от ГД “Данъци и митнически
съюз” към държавите членки. По този начин се гарантира незабавна и коректна информация,
която се интегрира в националните митнически информационни системи.

ТАРИК на ЕС не съдържа информация относно прилаганите на национално ниво от
държавите членки други държавни вземания като ДДС, акцизи и такси.
Справка относно прилаганите по вноса в и износа от България мерки (в т.ч. акцизи и ДДС
по вноса) може да бъда направена чрез Консултационния модул на българската версия на
ТАРИК. Модулът включва следните функционалности:
- преглед на номенклатурата на Митническата тарифа;
- търсене по текст от описанието на стоките по Комбинираната номенклатура;
- търсене на държава или географска област;
- преглед на мерките по вноса/износа на стоки;
- изчисление на дължимите вземания;
- документи/сертификати;
- мерни единици;
- парични единици.
Механизмът за консултация чрез ТАРИК на България на прилаганите по вноса/износа
мерки е аналогичен на описания за ТАРИК на ЕС.
За да бъдат изчислени дължимите вземания е необходимо в съответните полета на
Калкулационния модул да се въведат определени данни от ЕАД. Задължителните за попълване
данни са маркирани с “*”. В случай, че въведените данни не са достатъчни за изчислението или е
налице логическо несъответствие между тях (например страна на произход “САЩ” и код на
преференцията в кл. 36 “300”) се появява съобщение за грешка (което в този случай гласи: “Няма
мерки за декларираната преференция”).
Режим на администриране на тарифните квоти за внос
Тарифната квота представлява преференциална тарифна мярка, изразяваща се в
прилагане на намалено или нулево мито в рамките на определено количество или стойност на
вноса, валидна за определен период и за определен произход.
Съществуват два режима за администриране на тарифните квоти:
 управлявани от митническата администрация на принципа “пръв пристигнал-пръв
обслужен” съгласно чл. 308а-308с от Регламент на Комисията № 2454/1993;
 управлявани на базата на вносни лицензи съгласно законодателството в областта на
мерките на Общата селскостопанска политика.
Независимо от режима на администриране (“пръв пристигнал-пръв обслужен” или вносни
лицензи), всяка тарифна квота се характеризира с т.нар. Order номер – представлява шестзначен
цифров код, който се попълва в кл. 39 на ЕАД.
За ползване на тарифни квоти, управлението на които се извършва на принципа “пръв
пристигнал-пръв обслужен”, икономическите оператори оформят ЕАД за свободно обращение,
представляващи искания за тарифни квоти. Посредством митническата информационна система
тези искания се препращат в ГД “Данъци и митнически съюз”, където се обработват постъпилите
от всички страни членки искания за тарифни квоти и се извършва разпределението по исканите
количества. В общия случай разпределението се извършва на втория ден, следващ датата на
приемане на ЕАД за свободно обращение (чл. 308б, т. 2 от Регламент № 2454/1993 на
Комисията).
Справка за статута на тарифните квоти, управлявани на принципа “пръв пристигнал-пръв
обслужен”, може да се направи в базата данни КВОТА на ЕС на адрес
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/qotcau_bg.htm, като се посочи съответния за тарифната квота Order
номер.

