ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ - НАЙ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
1. Какво представлява ОТИ ?
Системата за издаване на Обвързваща тарифна информация (ОТИ) е създадена от
Европейската Комисия като средство за подпомагане на търговските оператори при
определянето на коректното тарифно класиране за целите на планираните от тях
вносно/износни операции.
ОТИ се издава по писмено искане от страна на търговските оператори (виж образеца на
искането), адресирано до съответните компетентни митнически органи на държавите-членки.
ОТИ е валидна на територията на целия ЕС, независимо от страната, която я е издала.
Основната практическа полза от ОТИ е юридическата сигурност, която тя дава по
отношение на тарифното класиране. То от своя страна е един много важен елемент за облагане,
тъй като предопределя размера на дължимото мито, отпускането на експортни субсидии и
прилагането на другите мерки на търговската политика, например изискването за представяне
на сертификати за внос или износ.
По принцип ОТИ е валидно за срок от 6 години. Същевременно в някои случаи
(публикуване на регламент за класиране на стоките, промени в тълкуването на номенклатурата
на международно ниво или всеки друг случай, описан в Регламент (ЕИО)2454/1993г)
валидността на ОТИ може да бъде прекратена.
В тези случаи и при спазване на законоворегламентираните условия за това ,
икономическите оператори могат да поискат от митническите органи да разрешат гратисен
период за ползването на ОТИ с цел приключването на доставки по вече сключени търговски
договори.
Всички ОТИ, издадени от националните митнически администрации се въвеждат в
електронна база-данни ЕВТІ, администрирана от Европейската Комисия. Тази база данни е
достъпна за търговските оператори и може да бъде консултирана на адрес:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/ebticau.htm

2. Защо е препоръчително да поискам ОТИ?
ОТИ Ви помага да се ориентирате в сложната система от номенклатурни кодове,
прецизира коректното класиране на Вашия продукт и по този начин Ви помага да създадете
стабилна основа за изчисляване на дължимите мита и определяне на другите приложими мерки
на търговската политика на ЕС.
3. Къде мога да намеря нормативните разпоредби, отнасящи се до ОТИ?
Нормативните разпоредби, регулиращи ОТИ могат да бъдат намерени в чл.11 – 12 от
Митническия кодекс на Общността (Регламент (ЕИО) 2913/1992г.) и чл. 5 – 14 на Правилника за
неговото прилагане (Регламент (ЕИО) 2454/1993г.).
4. Дали ОТИ, издадена от една страна-членка е валидна във всички други страничленки?
Да
5. ОТИ гарантира ли класирането и ставките на митата?
При условие, че описанието, фигуриращо в искането е пълно и точно и че то позволява
на митническата администрация да определи съответстващото класиране и да издаде ОТИ,
Вашето ОТИ Ви гарантира класирането в периода на своята валидност.. Именно класирането

определя приложимата ставка на митото. Същевременно митническите администрации не са
обвързани по отношение размера на ставката на митото, в случаите когато те се променят в
рамките на тарифни преговори в Световната търговска организация /СТО/. В общ план ставките
на митата намаляват с течение на годините, но може да се случи така, че на европейско ниво по
отношение на някои продукти да бъдат въведени антидъмпингови мерки или тарифни
контингенти.
6. За какви цели може да бъде използвана ОТИ?
ОТИ може да бъде използвана за тарифното класиране на стоки, за които митническите
формалности са приключили след като ОТИ е била издадена. Това означава, че тя не може да
бъде използвана за стоки, които са били внесени в или изнесени от Общността преди датата на
нейното издаване. Различни мерки на търговската политика, такива като представянето на
вносни лицензи, които налагат допълнителни разходи или изискват представянето на
допълнителни документи се основават на тарифното класиране. Следователно е от значение да
се определи правилното тарифно класиране от самото начало. Вашата ОТИ ще ви помогне в
тази насока.
7. Как да поискам издаването на ОТИ?
Просто като използвате формуляра на искането за издаване на ОТИ, който можете да
получите или от Вашата митническа администрация или по Интернет от тази страница. Искането
трябва да бъде попълнено на езика на държавата – членка в която искате Вашето ОТИ.
Понастоящем по-голямата част от държавите-членки приемат исканията за издаване на ОТИ
само на хартиен носител.
8. Каква информация е необходимо да представя едновременно с подаването на
искането за издаване на ОТИ?.
Трябва да бъде представено достатъчно подробно описание на стоките, така че то да
позволи на митническите органи да определят коректното им класиране. Същевременно в много
случаи могат да бъдат изискани технически информации, такива като спецификации, брошури,
анализни сертификати за състава на продуктите, снимки и др. и/или мостри от стоките /например
за облекла и обувки/. Следователно е препоръчително, при съмнение да се консултирате
предварително по този въпрос с митническите органи към които ще адресирате искането.
Необходимо е също така да укажете дали желаете да ви бъдат върнати предоставените мостри
и допълнителни информации и дали тези информации следва да бъдат третирани като
поверителни.
9. Къде мога да поискам издаването на ОТИ?
Вижте списъка на митническите органи, определени от държавите- членки като
компетентни по приемането на исканията за ОТИ, публикуван в Официален вестник на
Европейските Общности, серия С, брой № 145 от 30.06.2007г.
10. Бихте ли ми дали разяснения относно митническите номенклатури, фигуриращи
във формуляра на искането, например Хармонизирана система, Комбинирана
номенклатура, ТАРИК, Номенклатура на експортните възстановявания?
В световната търговия всеки продукт се идентифицира с цифров кодов номер. Всяка
номенклатурна система има различен брои цифри, като минимума е 6. Хармонизираната
система се прилага в цял свят на ниво 6 цифри. Комбинираната номенклатура /КН/ се прилага в

ЕС на ниво 8 цифри. ТАРИК съответства на 9-тата и 10-тата цифри, прилагани от ЕС за
тарифни и нетарифни мерки, такива като суспендирания, контингенти, антидъмпингови мита и
др. Номенклатурата на експортните възстановявания е свързана с изплащането на
селскостопански субсидии. При съмнения относно номенклатурата се консултирайте със
звената по тарифно класиране в Регионалните митнически дирекции или Дирекция “Тарифна
политика”, отдел “TARIC и тарифно класиране” в ЦМУ.
11. Каква е разликата между клетка 8 /Описание на стоката/ и клетка 9 /Търговско
наименование/ в искането за ОТИ?
Клетка 8 трябва да съдържа достатъчно подробно описание на Вашия продукт, което да
позволи на митницата неговото идентифициране и определяне на коректното му класиране.
Информацията, която подпомага определянето на класирането, но която следва да се третира
като поверителна /например поверителната част от състава на дадена напитка/, както и
търговските марки и номерата на моделите, трябва да бъдат указвани само в клетка 9..
Информацията, съдържаща се в клетка 8 ще бъде видима чрез Интернет, докато тази от клетка
9 няма да бъде обществено достъпна. Когато подавате искане на ОТИ, трябва стриктно да
спазвате инструкциите за попълване на формуляра и по-специално тези, касаещи третирането
на поверителната информация от страна на митническите власти.
12. Кои данни ще бъдат системно считани от митническата администрация като
конфиденциални?
Името и адресът на титуляра, фигуриращи в клетка 3, както и информацията, вписана в
клетка 9 ще бъдат системно считани за поверителни.
13. Колко време е необходимо за получаването на ОТИ?
Съобразно законодателството, ОТИ трябва да бъде издадена в срок, не по-дълъг от 3
месеца от момента, в който митническата администрация разполага с цялата необходима
информация. Ако по някаква причина, например извършване на анализ от митническата
лаборатория, издаването на ОТИ не е възможно да стане в срока от 3 месеца, митническата
администрация ще Ви уведоми за това.
Митническата администрация ще обработи Вашето искане веднага след неговото
получаване и при наличие на цялата необходима информация ще Ви издаде ОТИ И възможно
най-бързо без да изчаква изтичането на законоворегламентирания срок от 3 месеца.
14. Възможно ли е да получа ОТИ за стоки които са вече внесени или изнесени?
Не. ОТИ не може да се прилага със задна дата.
15. Колко струва издаването на ОТИ?
ОТИ се издава безплатно. Същевременно, ако е необходимо да бъдат предприети някои
мерки такива като извършването на лабораторен анализ или преглед на стоката от външен
експерт или връщане на предоставените образци, тези разходи могат да Ви бъдат начислени.
Например, ако искането не описва съвсем точно всички характеристики на стоките /такива като
съдържание на захар, на млечни мазнини и др. в случай на селскостопански продукти/ вие ще
трябва да предоставите тези данни. За тази цел може да Ви се наложи да прибегнете до
услугите на частни лаборатории и да представите резултатите от извършените от тях анализи.
Същевременно ако това е невъзможно изследванията могат да бъдат извършени по заявка в
обществени лаборатории, ако съществуват такива.

16. На какъв език ще ми бъде издадено ОТИ и мога ли да получа официален превод
на друг език?
ОТИ ще Ви бъде издадена на официалния език на държавата.членка, в която сте подали
Вашето искане. Тя ще бъде издадена само на един език и само тази версия ще е автентична от
юридическа гледна точка. Ако желаете превод на друг език ще трябва да си го осигурите сам.
17. Възможно ли е да оспоря ОТИ? Какви срокове и процедури трябва да бъдат
спазени в този случай?
Възможно е да подадете жалба срещу ОТИ. Сроковете и процедурите за подаване на
жалба са определени в националното законодателство. За допълнителна информация можете
да се обърнете към компетентната митническа администрация. Информация относно разходите,
които могат евентуално да Ви бъдат начислени при подаването на жалбата се получава също от
въпросните митнически власти.
18. Имат ли ОТИ обвързваща сила извън ЕС?
Не. Те нямат никаква обвързваща сила извън ЕС. Същевременно някои трети страни ги
приемат като документи с насочващ характер, но това в никакъв случай не гарантира тяхното
прилагане.
19. Защо друга администрация е издала ОТИ за същия продукт, но под друг
тарифен код?
Класирането се основава на тълкуване на законодателството на ЕС и на правилата за
класиране, и тази интерпретация, за съжаление, понякога може да варира в зависимост от
администрацията.
20. Каква е процедурата за разглеждане на противоречиви ОТИ за един и същи
продукт, които са били открити от търговските оператори в публичната база-данни
“ЕВТІ”?
Имайки предвид, че една от целите на системата ОТИ е да гарантира еднакво третиране
на операторите и унифицирано прилагане на номенклатурата, Вие следва да се обърнете към
митническата администрация на държавата, в която сте установен. Тази администрация ще
проучи въпроса и ще предприеме съответните мерки.

