Често задавани въпроси МИСВ

История на промените
Дата

Версия

Описание

12/11/2018

1.00

Нов

№
1.

2.

3.

4.

ВЪПРОС:

ОТГОВОР:

Бихте ли дали малко пояснения за
съобщение BG415D Допълнителна
декларация:
Кога и защо се подава?
Към кои предходни декларации и
режими може да се подаде?

Допълнителна декларация се подава за
всички митнически режими, за които
декларирането е направено с опростена
декларация съгласно чл. 166 от МКС или чрез
вписване в отчетността на декларатора
съгласно чл. 182. От МКС.
Има и случаи в които е предвидено
освобождаване от задължението за подаване
на допълнителна декларация:
1- когато стоките са поставени под режим
митническо складиране;
2- в други специфични случаи, описани в чл.
183 от ДР
При изготвяне на ДВС възможно ли е Не е възможно, ДЕ 7/9 „идентификационни
вписването на няколко превозни
данни на транспортното средство при
средства в една позиция от ДВС?
пристигането му“ да е само на ниво
декларация, т.е отнася се за всички стоки и
може да се впише само едно транспортно
средство.
При групажен товар с няколко
В съответствие с чл. 145, параграф 3 от МКС,
получатели – кой е трябва да е
ДВС може да се подаде от едно от следните
декларатор за ДВС?
лица:
1. Лицето, което е въвело стоките на
митническата територия на Съюза;
2. Лицето, от чието име или за чиято сметка
действа лицето, което е въвело стоките на
тази територия;
3. Лицето, което поема отговорност за
превоза на стоките след тяхното въвеждане
на митническата територия на Съюза;
4. Всяко лице, което незабавно поставя
стоките под митнически режим;
5. Титулярят на разрешението за управление
на съоръжения за складиране.

При групажен товар с няколко
получатели – при констатирано
нарушение кой е отговорен?

Т.е по принцип това е превозвача, но може да
бъде и получателя или титуляря на
съоръжението за временно складиране.
На този въпрос не може да се отговори
конкретно. Зависи от обстоятелствата и от
това кога е констатирано нарушението. Ако е
във връзка със завършването на режим
транзит - това е титуляря на режима или
превозвача, ако е констатирано при временно
складиране това е декларатора или държателя
на стоките и т. н.
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Имаме следния въпрос относно
комуникацията с web услугата и
ММЗ:
При комуникация с web услугата на
МИСВ, след подаване на съобщение
BG415A от наша страна пускаме
request getMessageIDByCriteria с
попълнен таг за LRN номер, който ни
връща съобщение със ID-тата на
всички статуси за това LRN. След
това за всеки един от тези статуси
пускаме request getMessage, който ни
връща съобщение по описаната в
спецификацията структура за всеки
конкретен статус, като до момента
сме получили успешно BG426A,
BG428A и BG460A.
След достигане на статус BG460A
бизнес процеса продължава в ММЗ и
по
получения MRN номер ММЗ
генерира съобщение DT301A с ВПО
номер. Какъв request е необходимо да
подадем към web услугата на ММЗ,
за да получим като отговор това
съобщение (DT301A)? Това
съобщение също ли се индикира от
Вашата система с ID? Ако е така, то
можем ли да получим това ID с
request getMessageIDByCriteria с
попълнен таг за MRN?
В декларацията за свободно
обращение в електронния портал
МИСВ, в данните за 3/19
Представител има пълен комплект
полета - име, държава и т.н. В
електронния формат в xls файла тази
група има има само две полета ЕОРИ и Статус. Освен това в портала
има отделно поле 3/20 Идент. данни
на представителя - това е описанието
на ЕОРИ номера на представителя в
xls файла. Т.е. имам подозрението че
двете полета ЕОРИ и 3/20 Идент.
данни на представителя в портала са
за един и същ елемент на XML.
Ще има ли някаква промяна в
спецификациите, или екранната
форма в портала има излишни полета
за 3/19 Представител?

Съобщенията се получават както при другите
системи:
1. с getMessageIDs - връща ID-тата на всички
непрочетени съобщения за този изпрщач
2. getMessageIDsByCriteria - връща ID-та по
критерии, като за ММЗ - могат да се ползват
следните критерии:
* MRN - съобщения относно декларации с
това МРН
* ЛРН - съобщения относно това ВПО
(вземане под отчет)
3. с getMessage се взима XML съобщението,
което стои зад подаденото ID
Порепоръчително е да използват точки 1 и
3, защото не всички задължения са по МРН.
Има глоби, санкции, лихви и други, които
не са по конкретен МРН номер и ще ги
изпуснат.

В спецификацията е описано да се подава
само EORI номер (в случая на митнически
представител и статус на представителството
(пряко или косвено). Така е правилно и така
ще остане в спецификацията.
На екрана излизат повече полета, защото
останалите данни се изчитат от ЕОРИ
регистрацията на икономическия оператор.
Това е изискване в новия митнически кодекс,
което казва, че държавата членка не може да
изисква от икономическите оператори данни
от регистри които тя води, както и данни
които тя изчислява автоматично (затова
търговците вече не декларират дължимите
митнически сборове, а ги изчислява АМ и ги
връща в съобщение BG429). От това следва,
че е важно търговците да си поддържат ЕОРИ
регистрациите актуални, защото това ще са

данните които ще излизат на печат на
декларацията и на екран. Също така няма
излишни полета на екран и може да се случи
на екран да излизат повече данни от тези
подадени на декларатора.
По отношение на митническото
представителство е важно да се уточни, че за
разлика от старата система, в новата
митническия представител е отделен data
element в XML-а. Това идва от нормативната
база и европейската спецификация на
централизираното оформяне. Връзката между
представител и декларатор е следната:
* пряко представителство - декларатор е
вносителя (ЕОРИ декл. = ЕОРИ вносител), а
представителя е различно ЕОРИ ( ЕОРИ
представител != ЕОРИ декларатор), като в
този случай представителя е и изпращач на
XML-a (ЕОРИ представител = ЕОРИ sender
code);
* косвено представителство декларатор е представителя (ЕОРИ декл. =
ЕОРИ представител); Вносителя най-често
няма ЕОРИ или ако има е ЕОРИ вносител !=
ЕОРИ декл. ; Изпращач на XML e ЕОРИ
представител = ЕОРИ sender code;
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* без представителство (от свое име и за
своя сметка) - декларатор е вносителя, а също
и изпращач на XML (ЕОРИ декл. = ЕОРИ
вносител = ЕОРИ sender code , ЕОРИ
представител е NULL)
Aко пуснем request deleteMessage
Съобщението ще остане видимо в уеб
през B2B, съобщението ще бъде
портала, след като е било изтрито с
изтрито и няма да бъде възможно да
deleteMessage през B2B. Идеята е да се трият
бъде отново изтеглено през B2B, като B2B съобщенията, за да не става все поняма да е видимо и на web портала
огромен списък с ID-та във времето, когато се
или ще остане видимо на web
извикват с getMessageIDs.
портала?

