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ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ – МИНИСТЪР
КОПИЕ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”
НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ВАНЬО ТАНОВ - ДИРЕКТОР
КОПИЕ ДО НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА КРАСИМИР СТЕФАНОВ – ИЗП. ДИРЕКТОР

СПЕШНО!
Относно:
Случаи на внос на стоки, при които в данъчната основа,
определена по реда на Закона за данък върху добавена стойност,
(ЗДДС) са включвани и транспортни разходи, извършени от
входно митническо учреждение до точка във вътрешността на
страната
Уважаеми господин Дянков,
Във връзка с въвеждането на функционални и логистични промени в
информационната система на Агенция ”Митници” в сила от 25.10.2012
възникнаха сериозни проблеми в освобождаването на стоките, вече
пристигнали или междувременно пристигат в пристанищата Варна и
Бургас, както и в пристанищата по река Дунав. На практика от 24.10.2012
(когато системата бе спряна за един ден) стоките са блокирани и до този
момент, тъй като все още няма яснота в съответните митнически
учреждения как точно да се прилагат въпросните промени. Едва ли е
необходимо да посочваме, че всичко това води до сериозни закъснения
в доставките, а съответно и до сериозни допълнителни разходи,
търговски загуби, неустойки и редица други негативни последици.
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Въпросът е изключително спешен и не търпи отлагане. Ето защо се
обръщаме към вас с молба за възможно най-бързо решаване на
проблема, детайлно изложен по-долу и даване на съответните
еднозначни указания към съответните митнически учреждения за
прилагане на въведените промени.
Във връзка с горното молим за Вашето становище и разяснение по
цитирания проблем, свързан с прилагането на ЗДДС в някои специфични
случаи, възникващи при определяне на данъчната основа при внос на
стоки.
Членовете на Българската асоциация на корабните брокери и агенти
(БАКБА), Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и
Българският съюз за митническо и външнотърговско обслужване
(БСМВО) обработват почти всички кораби, акостиращи в пристанища
Варна, Бургас както и Дунавските ни пристанища.
В тази връзка се обръщаме към Вас с молба за становище относно
необходимостта за включването в данъчната основа при внос на стоки
на транспортни и други разходи, извършени от входни митнически
учреждения в гр. Варна и гр. Бургас до точки във вътрешността на
страната на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, вземайки предвид
следната фактическа обстановка.
I. Фактическа обстановка
Във връзка с прецизиране функционалността на информационна
система БИМИС, считано от 25.10.2012 г., са извършени промени и
въведени нови полета, необходими за правилното определяне размера
на основите за изчисляване на държавните вземания. Въпросните
изменения касаят въвеждане на нови полета („А” до “О”), посредством
които се отчита данъчната основа при внос в случаите когато
транспортните и други разходи не са включени във фактурната
(договорната) стойност.
По-конкретно, проблем представляват случаите, когато коносаментът
посочва като местоназначение пристанище Варна или Бургас, а клиентът
ангажира спедитор да му достави обмитената стока до точка във
вътрешността на страната.
В тези случаи митническите служители във Варна и Бургас настояват
спедитора да попълни поле D, участващо във формирането на кл.45
(данъчна основа) на ЕАД. Поле D следва да отрази разходите за
доставка от място на въвеждането на митническата територия на
Общността до местоназначението в страната членка на вноса, доколкото
последните не са включени във фактурната (договорната) стойност.
Като основание за горното изискване, митническите служители посочват
разпоредбата на чл. 55, ал. 1. т. 2 от ЗДДС, съгласно която данъчната
основа при внос е митническата стойност, увеличена с присъщите на
вноса разходи до първото местоназначение на територията на страната.
Тъй като горните разходи обаче не са част от договорната стойност за
доставката и не са покрити от коносамента за международен транспорт,
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спедиторите осъществяват допълнителния транспорт като отделна
услуга, за която издават фактури с 20% ДДС към клиентите.
Така на практика клиентите заплащат двукратно ДДС по
транспортните услуги на територията на страната: веднъж като
част от данъчната основа при внос на съответните стоки и втори
път като отделно фактурирана услуга от спедиторите.
Подобна ситуация не възниква, когато коносаментът е с
местоназначение във вътрешността на страната и вътрешният
транспорт представлява част от международния транспорт, покрит от
коносамента.
ІІ. Въпрос
На база на описаната по-горе фактическа обстановка, бихме искали да
получим вашите разяснения на следния въпрос:
Следва ли в изпълнение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1. т. 2 от ЗДДС
данъчната основа при внос на стоки да включва и стойността на
вътрешния транспорт от гр. Варна и гр. Бургас до други точки във
вътрешността на България в случаите, когато транспортните
документи (коносаменти) посочват именно Варна или Бургас като
местоназначение на стоките предмет на внос и стоките се
освобождават за потребление в тези входни митнически учреждения?
Нашето разбиране е, че в тези случаи въпросните разходи по транспорт
във вътрешността на страната не следва да се включват в данъчната
основа, определена за целите на вноса, а да бъдат предмет на отделна
доставка, облагаема с ДДС от съответния доставчик. Аргументите ни за
това са следните:
1. Разходите по вътрешен транспорт не са част от митническата
стойност съгласно Закона за Митниците
В съответствие с чл. 38, ал. 1, т. 5. „а” и „б” от Закона за митниците (ЗМ)
при определяне на митническата стойност съгласно чл. 35 към реално
платената или подлежащата на плащане цена за внасяните стоки следва
да се прибавят: разходите за транспорт на внасяните стоки до входен
граничен пункт на Република България, както и товарно-разтоварни и
обработващи операции, свързани с транспортиране на внасяните стоки
до входен граничен пункт на Република България. В съответствие с чл.
222, т. 4. от Правилника за прилагане на ЗМ (ППЗМ) "входно митническо
учреждение" е граничното митническо учреждение, през което стоките се
въвеждат на митническата територия на Република България.
В съответствие с чл. 85, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗМ
(ППЗМ) за стоки, превозвани по море, „входен граничен пункт”, от който
стоките се считат въведени на митническата територия на Република
България, е пристанището на разтоварване или пристанището на
претоварване (ако претоварването се удостоверява от митническите
органи в това пристанище), т.е. в конкретните случаи това са градовете
Варна или Бургас.
Същевременно, чл. 39, т. 1 от ЗМ посочва, че митническата стойност на
внасяни стоки не следва да включва разходите за транспорт на стоките,
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извършени на територията на Република България след тяхното
въвеждане, при условие че те са разграничени от реално платената или
подлежащата на плащане цена. В конкретните случаи разходите за
вътрешен транспорт, начислявани от спедиторите, не са част от реално
платената или подлежащата на плащане цена за вноса, тъй като са
предмет на отделни договорености и доставки от страна на спедиторите.
Накрая следва да се отбележи, че съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗМ при
определяне на митническата стойност към реално платената или
подлежаща на плащане цена не могат да се правят други добавки, освен
предвидените в чл. 38 от ЗМ, т.е. разходите за транспорт на територията
на страната не са сред посочените във въпросния член.
С оглед на горното можем да обобщим, че съгласно приложимите
законови разпоредби, при внос на стоки, разтоварени на пристанище
Варна или Бургас, митническата стойност следва да включва
транспортните разходи до съответното пристанище.
2. Разходите по вътрешен транспорт не са част от данъчната
основа съгласно ЗДДС, ако първото местоназначение на
стоките е входен граничен пункт
Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС данъчната основа при внос на стоки
по чл. 16 от същия нормативен акт е митническата стойност, увеличена с
„ присъщите на вноса разходи, като комисиона, разходи за опаковка,
транспорт и застраховка, реализирани до първото местоназначение на
стоките на територията на страната.”
В ЗДДС липсва легално определение на понятието „първо
местоназначение”, но такова е дадено в чл. 86 (2) от Директива
2006/112/ЕО чл. 86, съгласно който „първото местоназначение“ означава
мястото, посочено в товарителницата или в друг документ, по който
стоките се внасят в държавата-членка на вноса. Ако то не е посочено, за
първо местоназначение се счита мястото на първото прехвърляне на
стоките в държавата-членка на вноса.
Съгласно чл. 120 на Кодекса на търговското корабоплаване, когато
превозвачът поема задължение да предостави комбиниран транспорт
(морски в комбинация с речен, железопътен, шосеен и т.н.), той издава
т.нар директен коносамент, който посочва отделно разтоварното
пристанище и местоназначението на стоката, където тя следва да бъде
доставена в резултат на комбинирания транспорт.
Стоките, транспортирани с директен коносамент, могат да бъдат с
разтоварно пристанище Варна или Бургас и с местоназначение точка
във вътрешността на страната. Когато крайната точка по коносамент е
тази вътрешна точка, следва тя да се счита за първо местоназначение
на стоката. В този случай митническата стойност, определена съгласно
ЗМ, ще включва транспортните разходи до пристанище Варна/Бургас
като входно митническо учрежедение, а данъчната основа за облагане с
ДДС ще представлява митническата стойност, увеличена с разходите за
транспорт на територията на страната до местоназначение във
вътрешността на страната.
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При възникналите ситуации обаче, по повод на които отправяме
настоящото запитване, коносаментът не предвижда комбиниран
транспорт и посочва единствено разтоварно пристанище Варна или
Бургас. Допълнителният транспорт във вътрешността на страната е
предмет на отделна договореност между купувача и спедитора.
В тези случаи считаме, че за „първо местноназначение” на територията
на България следва да се счита имено разтоварното пристанище и
митническата стойност следва да съвпада с облагаемата основа за ДДС
цели.
Основания за горното ни дават както цитираната специфика на чл. 55,
ал. 1, т. 2 от ЗДДС, така и фактът, че съгласно чл. 54, ал.1 от ЗДДС
данъчното събитие при внос възниква на датата, на която възниква
задължение за заплащане на вносни митни сборове. Доколкото в
разглеждания случай задължението за заплащане на вносни митни
сборове възниква при разтоварване на стоките на входно митническо
учреждение Варна/Бургас (където съгласно коносамента приключва
международният транспорт), към този момент възниква и изискуемостта
на ДДС. Всички последващи разходи, осъществени за транспорт на тази
стока във вътрешността на страната, възникват след датата на
данъчното събитие и са предмет на отделна доставка.
Не на последно място към момента на освобождаване на стоките за
свободно потребление във входно митническо учреждение Варна/Бургас
клиентът може да не е решил да ги транспортира до вътрешна точка в
страната, при което няма как да включи такъв транспортен разход в ДДС
основата при внос/.
Така нашето разбиране е, че съгласно чл. 54, ал.1 от ЗДДС, когато
коносаментът приключва в разтоварно пристанище Варна или Бургас,
последващите разходи за вътрешен транспорт не следва да попадат
нито в митническата стойност, нито в данъчната основа за облагане с
ДДС, определена за целите на вноса.
Чл. 55, ал.1, т.2 визира единствено случаите, при които стоките се
освобождават за потребление във вътрешността на страната. В този
случай отсечката от вътрешния сухоземен транспорт представлява част
от международния транспорт, облагаем с 0% ДДС. Същевременно,
същият сухоземен транспорт не се включва в митническата стойност и
единственият начин да се обложи с ДДС тази част от транспорта, е като
се включи в данъчната основа за ДДС цели.
Подобен случай на необлагане не възниква при освобождаване на
стоките за потребление във входно митническо учреждение, което е
местоназначението по коносамент, тъй като евентуалният сухоземен
транспорт след това би бил облагаем с 20%, а не с 0% ДДС (тъй като
няма да е изпълнено условието на чл.30 от ЗДДС).
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