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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ  
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Писмени бележки 
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Европейската комисия (по-долу „Комисията“) има честта да представи следните 

писмени бележки по настоящото преюдициално дело. 

 

I. ПРАВНА РАМКА 
 

1.1. Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно 

създаване на Митнически кодекс на Общността1 („Регламент (ЕИО) № 2913/92'') 
 

Член 29, параграф 1 предвижда: 

„Митническата стойност на внасяни стоки е договорната им стойност, а именно, 

платената действително или подлежаща на плащане цена на стоките при 

продажбата им за износ с местоназначение в митническата територия на 

Общността, коригирана, при необходимост, в съответствие с разпоредбите на 

членове 32 и 33, […]'' 

 

Член 32, параграф 1, буква в) и параграф 2 предвиждат: 

„1.  При определяне на митническата стойност съгласно член 29, към действително 

платената или подлежаща на плащане цена за внасяните стоки се прибавят: 

[…] 

в) роялти и лицензни такси, свързани с остойностяваните стоки, които купувачът 

трябва да плати пряко или косвено като условие за продажбата на 

остойностяваните стоки, доколкото тези роялти и такси не са включени в 

действително платената или подлежащата на плащане цена; 

[…] 

2.  Всеки елемент, който се добавя към действително платената или подлежащата 

на плащане цена във връзка с прилагането на този член се основава само на обективни 

и подлежащи на количествена оценка данни.'' 

                                                           
 

1 ОВ L 302, 19.10.1992, p.1. 
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1.2. Регламент  (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне 

на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване 

на Митнически кодекс на Общността2(„Регламент (ЕИО) № 2454/93 '') 

 

Член 143, параграф 1 гласи: 

„С оглед прилагането на разпоредбите от дял II, глава 3 от Кодекса и разпоредбите 

на настоящия дял, за свързани лица се считат само: 

[…] 

е) двамата са пряко или косвено контролирани от трето лице; 

[…]'' 

 

Член 157 гласи: 

„1. За целите на член 30, параграф 1, буква в) от Кодекса се приема, че хонорарните и 

лицензионни отчисления означават по- специално плащане за права, свързани: 

— с производството на вносни стоки (по-специално патенти, образци, модели и 

производствено умение), или 

— с продажбата за износ на внесените стоки (запазени марки, запазени образци), или 

— с използването или препродажбата на внесените стоки (авторски права, 

производствени процеси, неотделимо включени във внесените стоки). 

2. Без да нарушава член 32, параграф 5 от Кодекса, когато МОС на внесена стока се 

определя съгласно член 29 на Кодекса, хонорарното или лицензионно отчисление 

трябва да се прибави към действително платената или дължима цена само когато 

това плащане: 

— е свързано с оценяваните стоки, и 

— представлява условие за продажбата на тези стоки.'' 

 

Член 158 гласи: 

„1. Когато внесените стоки са само съставна част на стоките, произведени в 

Общността, корекция на действително платената или дължима цена на внесените 

                                                           
 

2 ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. 
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стоки се прави само, ако хонорарът или лицензионната такса се отнася за тези 

стоки. 

2. Когато се внасят стоки в несглобено състояние или те трябва да претърпят само 

незначителна преработка, като например разреждане или опаковане, това не пречи 

хонорарът или лицензионната такса да се смятат за свързани с внесените стоки. 

3. Ако хонорарите или лицензионните такси се отнасят отчасти до внесените стоки 

и отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса им, или до 

дейности или услуги след вноса, трябва да се направи съответно пропорционално 

разпределение само на база на обективни и количествени данни, съгласно с 

тълкувателните бележки към член 32, параграф 2 от Кодекса в приложение 23.'' 

 
Член 160 гласи: 

„Когато купувачът плаща хонорар или лицензионна такса на трето лице, условията, 

предвидени в член 157, параграф 2, не се смятат за изпълнени, освен ако продавачът 

или свързано с него лице изисква от купувача да извърши това плащане.''  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 гласи следното: 

„ТЪЛКУВАТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО МИТНИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ 

[…] 

Член 32, параграф 1 буква в)  

Отчисленията и лицензионните такси, упоменати в член 32, параграф 1, буква в) 

могат да включват, между другото, плащания за патенти, търговски марки и 

авторски права.  
 

Член 32, параграф 2  

Когато липсват обективни и изразими с числа данни за начисленията, които се 

изисква да бъдат направени съгласно разпоредбите на член 32, стойността на 

сделката не може да бъде определена съгласно разпоредбите на член 29. Като 

илюстрация за това, отчисление се плаща на база цената при продажба в страната 

на внос на литър конкретен продукт, който е внесен на килограм и преобразуван на 

разтвор след вноса. Ако отчислението се основава частично на вносните стоки и 

частично на други фактори, които нямат нищо общо с вноса (като например когато 
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вносните стоки бъдат смесени с местни съставки и повече Не могат да бъдат 

идентифицирани отделно или когато отчислението не може да бъде отличено от 

специалните финансови договорки между купувача и продавача), би било 

нецелесъобразно да се прави опит да се прави добавка за отчислението. Обаче, ако 

размерът на това отчисление се основава само на вносните елементи и може лесно 

да бъде изразен количествено, може да се направи добавка към реално платената или 

дължима цена.'' 

 

1.3. Тълкувателни документи3 
 

a) Съгласно коментар № 3 на Комитета по Митническия кодекс (отдел митническа 

стойност) включване на роялти и лицензни такси в митническата стойност: 
 

„[…]  

5. Дефиницията на „ноу-хау”, описана в алинея 12 на коментар на [организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие] относно чл. 12 на гореспоменатата 

Конвенция, е както следва 

“цялата неразкрита техническа информация, независимо дали може да бъде 

патентована или не, която е необходима за промишленото възпроизводство на 

продукт или процес, директно и съгласно същите условия; дотолкова доколкото е 

получено от опита, ноу-хау представлява това, което производителят не може да 

знае от обикновена проверка на продукта и обичайното познание за прогреса на 

техниката”. 
 

9. „Ноу-хау”, предоставено по силата на лицензно споразумение, често включва 

доставка на проекти, рецепти, формули и основни инструкции за употребата на 

лицензен продукт. По тази причина, когато такова ноу-хау се прилага за внасяни 

стоки, всякакви плащания на роялти и лицензни такси трябва да бъдат отчетени за 

включване в митническата стойност. Все пак някои лицензни споразумения (например 

в областта на „франчайзинга”) включват доставка на услуги като обучение на 

служителите на лицензополучателя за производство на лицензни продукти или 
                                                           
 

3 Виж Приложение I – Сборник с текстове по митническа стойност на Комитета по Митнически Кодекс. 
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експлоатация на машини/технологична линия. Може да се включва и оказване на 

техническа помощ в области като мениджмънт, маркетинг, счетоводство и пр. В 

тези случаи плащането на роялти или лицензни такси за тези услуги не подлежи на 

включване в митническата стойност. 
 

10. В много случаи проучването на лицензни споразумения и договори за продажба 

показва, че само част от заплатено роялти потенциално подлежи на облагане с 

мито. Когато по силата на лицензно споразумение извлечените изгоди представляват 

смес от потенциално облагаеми и необлагаеми с мито елементи, но 

лицензополучателят на практика не се ползва от необлагаемите елементи, 

независимо от всичко е правилно всички роялти и лицензни такси да се считат като 

подлежащи на включване в митническата стойност. 
 

Роялти и лицензни такси, отнасящи се до стоките, подлежащи на остойностяване 

11. При определяне дали роялти се отнася до остойностяваните стоки, ключовият 

проблем е не как се изчислява въпросното роялти, а защо се плаща то, т.е. какво 

фактически получава лицензополучателят в замяна на плащането (в тази връзка виж 

чл.161 ППМК). Така за вносен компонент или съставка на лицензен продукт, или 

вносно производствено оборудване или технологична линия, заплатеното роялти, 

базирано на реализираната продажба на лицензния продукт, може изцяло, частично 

или въобще да не е свързано с внасяните стоки. 
 

Роялти и лицензни такси, платени като условие за продажбата на остойностявани 

стоки 

12. Въпросът, на който трябва да се отговори в този контекст, е дали продавачът е 

готов да продава стоките без плащане на роялти или лицензни такси. Условието 

може да бъде изразено или подразбрано. В множеството от случаите в лицензното 

споразумение се специфицира, дали продажбата на внасяните стоки се обуславя от 

плащането на роялти или лицензна такса. Независимо от това не е от съществено 

значение, дали това ще бъде заявено изрично. 
 

13. Когато стоките се закупуват от едно лице, а роялти или лицензна такса се плаща 

на друго лице, плащането може да не се счита като условие за продажбата на 

стоки, съгласно определени условия (виж чл. 160 от ППМК). Продавачът или свързано 
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с него лице могат да се разглеждат като изискващи от купувача да извърши 

плащането, ако например мултинационална компания  закупува стоки от един филиал 

на компанията, а роялти трябва да се заплати на друг филиал на същата компания. 

По подобен начин същото се отнася и когато продавачът е ползвател на лиценза на 

получателя на роялти, а последният контролира условията за продажба.” 

 

б) Коментар № 11 на Комитета по Митническия Кодекс (отдел митническа стойност) 

относно прилагането на член 32, параграф 1, буква в) на Регламент (ЕИО) № 2913/92 

относно роялти и лицензионни такси  платени на трето лице съгласно член 160 на 

Регламент (EИО) № 2454/93 гласи: 

 

„[…] 

В контекста на член 160 от ППМК, когато роялти са платени на трето лице, което 

упражнява пряк или непряк контрол върху производителя (в резултат на което те са 

считани за свързани помежду си според разпоредбите на член 143 от ППМК), такива 

плащания се възприемат като условие за продажба. Според Приложение 23 на ППМК 

– Обяснителни бележки към член 143, параграф 1, буква (д): “Едно лице следва да се 

смята, че контролира друго, когато първото е в положение законно или оперативно 

да упражнява ограничителни или направляващи въздействия върху второто”. 
 

Анализът на следните елементи би определил евентуалното наличие на контрол: 

- лицензодателят избира производителя и го спесифицира на купувача; 

- между лицензодателя и продавача съществува пряк договор за производство;  

- лицензодателят упражнява пряко или непряко действителен контрол върху 

производствения процес (производствени центрове и/или начини на производство); 

- лицензодателят упражнява пряко или непряко действителен контрол върху 

логистиката и транспортирането на стоките до купувача; 

- лицензодателят определя/ограничава избора на купувач на неговите и на 

производителя стоки; 

- лицензодателят определя условията, касаещи цената, по която 

производителят/продавачът би трябвало да продава стоките или вносителя/купувача 

да ги препродава; 
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- лицензодателят има право да проверява счетоводството на производителя или 

купувача; 

- лицензодателят определя производствените методи/предоставя дизайна и т.н.; 

- лицензодателят определя/въвежда ограничения върху източниците на 

материали/компоненти; 

- лицензодателят ограничава количествата, които производителят може да 

произведе;  

- лицензодателят не позволява на купувача да купува направо от производителя, а 

посредством собственика на търговската марка (лицензодател), който би могъл да 

действа и като търговски агент на вносителя;  

- производителят няма позволение да произвежда конкурентоспособни 

(нелицензирани) стоки без съгласието на лицензодателя;  

- произведените стоки са специфични за лицензодателя (по отношение на 

модела/дизайна и спрямо търговската марка); 

- характеристиките на стоките и използваната технология са установени от 

лицензодателя. 

Съчетание от такива показатели, които надхвърлят строгия контрол на 

качеството от страна на лицензодателя, е пример за това, че съществува 

свързаност по смисъла на член 143, параграф 1, буква д) от ППМК и следователно 

плащането на роялти, съгласно член 160 от ППМК , би било условие за продажба.'' 

 

II. ОСНОВНИ ФАКТИ ПО ДЕЛОТО 

 
1.  Отправеното от Върховния административен съд преюдициално запитване цели 

да разреши спор между българските митнически органи и вносител - Къртис-

Балкан, българско еднолично дружество с ограничена отговорност, което 

осъществява технологична и производствена дейност в областта на 

електронните устройства и системи и техните компоненти за електрически 

транспортни средства. Внесените от Къртис-Балкан стоки представляват части 

(компоненти), които той влага в производството на крайни продукти, обхванати 

от лицензионни споразумения, за които крайни продукти Къртис-Балкан 

заплаща роялти такси на Къртис-САЩ. Главното производство се отнася до 
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законосъобразността на направената от митническите органи корекция на 

стойността на внесените компоненти въз основа на роялти таксите, които 

вносителят Къртис-Балкан плаща на Къртис-САЩ. Къртис-САЩ е собственик 

на 100% от капитала на Къртис - Балкан.  

2.  По-конкретно, Къртис-Балкан произвежда индикатори на запаса от гориво и 

комплекти за производството на високочестотни регулатори на скоростта 

(крайни продукти). Считано от 2010 г., Къртис-Балкан заплаща на Къртис-САЩ 

роялти в размер на 10% от нетната продажна цена на всички произведени и 

продадени крайни продукти, с изключение на определени продукти, по 

отношение на които роялти се заплащат на други свързани дружества. Наред с 

това, съгласно договор, сключен през 2002 г., Къртис-САЩ предоствя на 

Къртис-Балкан услуги по управление и маркетинг, включително относно 

закупуване на стоки от трети страни, участващи в производствения процес. 

Въз основа на информацията, предоставена от националния съд, структурата на 

взаимоотношенията и процесите може да бъде представена по следния начин: 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

4.  

 

5.  

 

 

Къртис-САЩ 
Къртис-Балкан 

(100 % собственост 
на Къртис-САЩ) 

Външни 
доставчици 

Доставка на компоненти Доставка на компоненти Производство на 
крайни 

продукти, 
състоящи се от 
части от Къртис-
САЩ  и външни 
доставчици 

 
Роялти (10 % крайни продукти, вкл. 
правото на ползване на патент) 

Проектиране на външни компоненти и преговори относно цените 

Договор за услуги по управление 

Компоненти от 17 независими 
доставчика за интегриране в 

крайните продукти 
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3.  Българските митнически органи са проверили 818 митнически декларации за 

внос на стоки от Къртис-Балкан през периода от 1 януари 2012 г. до 31 май 

2015 г. Установено е, че внесените стоки (части и елементи) се влагат от 

Къртис-Балкан в производството на крайни продукти, за които Къртис-Балкан 

заплаща роялти такси на Къртис-САЩ. 

4.  Когато митническите органи са поискали обяснения относно тези продукти, 

Къртис-САЩ е пояснил, че повечето механични компоненти, използвани в 

произведените в България продукти, са поръчково проектирани извън България. 

Методиката и начините на производство се смятат за интелектуална 

собственост на Къртис-САЩ, за която на дъщерните дружества в Пуерто Рико, 

Китай и България се начисляват роялти и лицензионни възнаграждения. 

Последните се заплащат за ноу-хау за производството и за правото да се 

произвеждат продукт,4 разработени от Къртис-САЩ, като дъщерните дружества 

сглобяват крайните продукти, проектирани от Къртис-САЩ. Става ясно също 

така, че Къртис-САЩ контролира до известна степен процеса на производство - 

от централното договаряне и покупка на компонентите за производство през 

самото производство до продажбата на готовите продукти. 

5.  Въз основа на извършената проверка, началникът на Митница Аерогара София 

е приел, че следва да се направи корекция на декларираната митническа 

стойност по всички 818 митнически декларации чрез включване на дължимите 

роялти такси. Това е извършено на основание член 32, параграф 1, буква в) от 

Регламент № 2913/92 и член 157 във връзка с член 160, и във връзка с член 158, 

параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. В резултат на корекциите е 

определена нова митническа стойност по всички 818 декларации, а по някои от 

тях във връзка с промененото тарифно класиране на стоките е определена 

различна ставка на митото.  

6.  Къртис-Балкан обжалва решението на началника на Митница Аерогара София 

по административен ред пред по-горестоящия административен орган, който го 

                                                           
 

4  Къртис САЩ притежава патенти за компоненти вградени в крайните продукти. 
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е потвърдил в неговата цялост. Къртис-Балкан впоследствие обжалва 

административния акт пред Административен съд - София. В хода на съдебното 

производство е изготвена и приета съдебно-икономическа експертиза, според 

която Къртис-Балкан  имал  оперативна автономност за поръчване на 

компонентите. Официалното одобрение на дружеството майка било необходимо 

само за доставка на стойност над 100,000 USD, какъвто не бил случаят. В 

себестойността на произвежданите от Къртис-Балкан крайни продукти нямало 

включени роялти такси. Счетоводно обаче Къртис-Балкан ежемесечно 

отразявал тези такси като разход по отделна сметка. 

7.  Административен съд - София е отменил решението на началника на Митница 

Аерогара София, като е приел, че не са налице условията за увеличаване на 

договорната стойност на внасяните стоки със стойността на заплатените роялти, 

регламентирани в член 157, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. За да 

обоснове този резултат, съдът е изложил следните мотиви: 

i) заплатените роялти не са свързани с остойностяваните стоки, а само с 

крайните изделия; 

ii) роялти плащанията не съставляват условие за продажба на тези стоки и 

тяхната доставка; 

iii) митническата администрация не е доказала, че: 

- Къртис-САЩ разполага с пряк или непряк контрол върху 17-те доставчици на 

компоненти; напротив, става ясно, че Къртис-Балкан е имал известна степен на 

автономност при сделки с доставчици под 100,000 USD; дружеството майка не е 

упражнявало контрол върху избора на доставчик, логистика или превоз на 

стоката; 

- внесените стоки включват специфични производствени процеси, ноу-хау и 

т.н., чийто собственик е бил Къртис-САЩ; 

- не са представени доказателства роялти плащанията да са били условие за 

продажбата на внасяните стоки. 
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8.  Решението на Административен съд - София-град е обжалвано пред Върховния 

административен съд от началника на Митница Аерогара София. 

 

III.    ВЪПРОСИ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ 

 
9.  В гореизложения контекст, запитващата юрисдикция спира производството по 

делото и отправя преюдициално запитване съгласно член 267, първи параграф, 

буква б) от ДФЕС със следните въпроси: 

„1. Следва ли член 158, параграф 3 от Регламент 2454/931 да се тълкува в 

смисъл, че урежда самостоятелно основание за корекция на митническата 

стойност чрез прибавяне към действително платената или подлежаща на 

плащане цена за внасяните стоки на роялти такси, независимо от правилото 

на член 157 от Регламент 2454/93? 
 

2. Следва ли член 158, параграф 3 от Регламент 2454/93 да се тълкува в 

смисъл, че урежда две алтернативни хипотези на корекции на митническата 

стойност, а именно: едната, когато роялти таксите, каквито са процесните, 

се отнасят отчасти до внесените стоки и отчасти до други съставни части, 

добавени към стоките след вноса им, и втората, когато роялти таксите се 

отнасят до други дейности или услуги след вноса? 
 

3. Следва ли член 158, параграф 3 от Регламент 2454/93 да се тълкува в 

смисъл, че урежда три хипотези на корекции на митническата стойност, а 

именно: едната, когато роялти таксите се отнасят отчасти до внесените 

стоки и отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса 

им; втората, когато роялти таксите се отнасят отчасти до внесените 

стоки и отчасти до други дейности или услуги след вноса; третата, когато 

роялти таксите се отнасят отчасти до внесените стоки и отчасти до други 

съставни части, добавени към стоките след вноса им, или до други дейности 

или услуги след вноса? 
 

4. Следва ли член 158, параграф 3 от Регламент 2454/93 да се тълкува в 

смисъл, че допуска корекция на митническата стойност винаги когато е 
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установено, че заплатените роялти такси се отнасят за дейности и услуги 

след вноса на остойностяваните стоки, каквито са предоставяните от 

американското дружество на българското дружество в конкретния случай 

(свързани с производството и управлението), независимо от това дали са 

налице предпоставките за извършване на такава корекция, регламентирани в 

член 157 от Регламент 2454/93? 
 

5. Следва ли член 158, параграф 3 от Регламент 2454/93 да се тълкува в 

смисъл, че урежда специфичен случай на корекция на митническата стойност 

по реда и при наличието на предпоставките, регламентирани в член 157 от 

Регламент 2454/93, при който единствената особеност е тази, че роялти 

таксата е свързана само частично с остойностяваните стоки, а последното 

налага тя да се разпредели пропорционално? 
 

6. Следва ли член 158, параграф 3 от Регламент 2454/93 да се тълкува в 

смисъл, че е приложим и тогава, когато купувачът плаща хонорар или 

лицензионна такса на трето лице? 
 

7. Ако отговорите на предходните два въпроса са положителни, в хипотезата 

на пропорционално разпределяне на лицензионната такса на основание член 

158, параграф 3 от Регламент 2454/93, следва ли да се преценява от съда 

наличието на двете предпоставки, регламентирани в член 157, параграф 2, а 

именно роялти таксата задължително да е свързана с внасяните стоки, 

макар и частично, и да е условие за продажбата им, съответно при тази 

преценка следва ли да се съобрази правилото на член 160, според което 

условията на член 157, параграф 2 са налице, ако продавачът или свързано с 

него лице изисква от купувача да извърши това плащане? 
 

8. Следва ли член 160 от Регламент 2454/93 да се приема за относим само към 

основното правило на член 157 от Регламент 2454/93, когато лицензионните и 

роялти такси са платени на трето лице и са свързани изцяло с 

остойностяваните стоки, или е приложим и в случаите, когато тези 

лицензионни или роялти такси са свързани само частично с внесените стоки? 
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9. Следва ли член 160 от Регламент 2454/93 да се тълкува в смисъл, че под 

свързаност между лицензодателя и продавача има предвид случаите, при 

които лицензодателят е свързан с купувача, тъй като осъществява спрямо 

купувача пряк контрол, надхвърлящ контрола за качество, или следва да се 

тълкува в смисъл, че свързаността между лицензодателя и купувача, описана 

по-горе, не е достатъчна, за да обоснове свързаност (непряка) между 

лицензодателя и продавача, особено ако последният отрича цените по 

поръчките от купувача за внасяните стоки да зависят от заплащането на 

роялти таксите, както и отрича лицензодателят да е в положение 

оперативно да насочва или да извършва ограничаване на действията му? 
 

10. Следва ли член 160 от Регламент 2454/93 да се тълкува в смисъл, че 

допуска да бъде извършена корекция на митническата стойност само когато 

са изпълнени двете условия, регламентирани в член 157 от Регламент 2454/93, 

а именно лицензионното отчисление, което се плаща на трето лице, да е 

свързано с оценяваните стоки и да представлява условие за продажбата на 

тези стоки, и допълнително е изпълнено условието продавачът или свързано с 

него лице да изисква от купувача да извърши плащането на лицензионното 

отчисление? 
 

11. Следва ли изискването на член 157, параграф 2, първо тире от Регламент 

2454/93 - лицензионното отчисление да е свързано с оценяваните стоки - да се 

счита изпълнено, когато е установена косвена връзка между него и внасяните 

стоки като тази в конкретния случай, а именно, когато остойностяваните 

стоки представляват компоненти, влагани в краен лицензиран продукт?'' 

 

IV. ПРАВЕН АНАЛИЗ 
 

1.     Предварителни бележки 
 
10.  Запитващата юрисдикция следва да реши в случая дали са изпълнени 

специфичните условия за увеличаване на митническата стойност на внесените 

продукти. Единадесетте въпроса, които тя поставя се фокусират върху 
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комбинираното тълкуване на членове 157, 158 и 160 от Регламент (ЕИО) № 

2454/93 и това дали съвместното тълкуване на тези разпоредби позволява на 

митническите органи отчасти да включват в митническата стойност на 

компонентите лицензионните възнаграждения, плащани от купувача на 

неговото дружество-майка, когато ноу-хау-то на дружеството-майка е 

инкорпорирано в компонентите, доставяни от продавача. 

11.  Тъй като част от посочените въпроси съдържат елемент на оценка на фактите в 

главното производство, следва да се отбележи, че, съгласно установената 

практика на Съда, в рамките на производството по член 267 от ДФЕС, основано 

на ясно разделение на правомощията между националните юрисдикции и Съда, 

националният съд е компетентен да извърши всяка преценка на обстоятелствата 

по делото.5 Тъй като някои въпроси предполагат преценка на фактите по делото, 

отговорът на тези въпроси ще бъде ограничен до елементите, касаещи 

тълкуването на съответната правни норми на Съюза. От установената практика 

на Съда следва и че в рамките на въведеното с член 267 ДФЕС производство за 

сътрудничество между националните юрисдикции и Съда той трябва да даде на 

националния съд полезен отговор, който да му позволи да реши спора, с който е 

сезиран.6 

12.  Преди да премине към разглеждане на въпросите, Комисията също така би 

искала да припомни, че според постоянната съдебна практика, правната уредба 

на Съюза относно митническото остойностяване цели да установи справедлива, 

еднообразна и неутрална система, която изключва използването на произволно 

определени или фиктивни митнически стойности. Следователно договорната 

стойност трябва да отразява реалната икономическа стойност на внесената 

                                                           
 

5 Вж., наред с другото, решения от 10 февруари 2011 г., Haribo Lakritzen Hans Riegel и Österreichische 
Salinen, C-436/08 и C-437/08, EU:C:2011:61, точка 41, и от 22 октомври 2009 г., Zurita García и Choque 
Cabrera, C-261/08 и C-348/08, EU:C:2009:648, точка 34 и цитираната съдебна практика. 
 
6 Решение от 19 октомври 2017 г., Otero Ramos, C-531/15, EU:C:2017:789, точка 39 и цитираната съдебна 
практика. 
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стока и да отчита всички елементи на тази стока, които имат икономическа 

стойност.7 

13.  Основните разпоредби, позволяващи корекции с оглед на правата върху 

интелектуалната собственост, свързани с внасяните стоки, са член 29 и член 32, 

параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Съгласно член 32, параграф 

1, буква в) от Регламента „[п]ри определяне на митническата стойност 

съгласно член 29, към действително платената или подлежаща на плащане 

цена за внасяните стоки се прибавят […] роялти и лицензни такси, свързани с 

остойностяваните стоки, които купувачът трябва да плати пряко или 

косвено като условие за продажбата на остойностяваните стоки, доколкото 

тези роялти и такси не са включени в действително платената или 

подлежащата на плащане цена''. 

14.  Съдът e пояснил в дело C-173/15 GE Healthcare GmbH 8 , че корекцията, 

предвидена в член 32, параграф 1, буква в) от Регламенt (ЕИО) № 2913/92 се 

прилага, когато са изпълнени три кумулативни условия, а именно: 

i) първо, лицензионните такси или възнаграждения не трябва да бъдат включени 

в действително платената или подлежащата на плащане цена, 

ii) второ, те трябва да бъдат свързани с остойностяваните стоки, и 

iii) трето, купувачът трябва да е длъжен да плати тези лицензионни такси като 

условие за продажбата на внасяните стоки. 

15.  Членове 157—162 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 прилагат член 32, параграф 1, 

буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и изясняват приложението на условията 

в различни ситуации. Коментарите на Митническия Комитет предоставят 

допълнителни насоки за начина на тълкуване на условията.  

                                                           
 

7 Вж. в този смисъл решения от 16 ноември 2006 г., Compaq Computer International Corporation, C-
306/04, EU:C:2006:716, точка 30, и от 16 юни 2016 г., EURO 2004 Унгария, C-291/15, EU:C:2016:455, 
точки 23 и 26. 
 
8 Решение от 9 март 2017 г., GE Healthcare GmbH, C-173/15, EU:C:2017:195, точка 35. 
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16.  В производството пред запитващата юрисдикция изпълнението на първото 

условие не се оспорва. Въпреки аргументите на митническите органи, 

Административен съд София-град е заключил, че второто и третото условие не 

са изпълнени. Изпълнението на тези две условия е основният проблем в случая. 

Въпроси 2, 3 и 11 се съсредоточават върху изпълнението на второто условие, 

докато въпроси от 6 до 10 се отнасят до изпълнението на третото условие. 

Въпроси 1, 4 и 5 се отнасят до отношението между и тълкуването на членове 

157, параграф 2 и 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.  

2.     Анализ на въпросите 
 

2.1.  Въпроси No 1 и No 4: съвместно тълкуване на членове 157 и 158 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93  

17.  С първия въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали член 158, 

параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува като 

предоставящ самостоятелно основание за корекция на митническата стойност, 

независимо от правилото в член 157 от същия Регламент. 

18.  Четвъртият въпрос се основава на предположението, че на първия въпрос е 

отговорено утвърдително. Ако случаят е такъв, запитващата юрисдикция би 

желала да узнае дали член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 

допуска да се прави корекция на митническата стойност в случаите, когато 

заплатените роялти такси се отнасят за дейности или услуги след вноса на 

остойностяваните стоки, независимо дали са изпълнени изискванията на 

член 157 от Регламент № 2454/93.  

19.  Според Комисията съдържащите се във въпроси 1 и 4 тълкувания следва да 

бъдат отхвърлени. От заглавието на глава 2 на дял V от Регламент (ЕИО) № 

2454/93 („[р]азпоредби за тантиеми и лицензионни отчисления'') става ясно, че 

всички разпоредби в тази глава разглеждат третирането на роялти и 

лицензионни такси за целите на определянето на митническата стойност. Това 

са разпоредби по прилагането на член 32, параграф 1, буква в) от Регламент 
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(ЕО) № 2913/92, и като такива следва да се тълкуват в светлината на тази 

разпоредба.  

20.  В член 157, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 са изброени примери за 

това какви хонорари и лицензионни отчисления се вземат по-специално под 

внимание. Така тази разпоредба нито създава нови права, нито възлага нови 

задължения. Нейната цел е да осигури яснота чрез посочване на примери. 

Условията на член 157, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 са идентични 

с условията на член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 2913/92, а 

именно, че плащанията на роялти следва да бъдат свързани с оценяваните стоки, 

и да представляват условие за продажбата на тези стоки. Това се прилага по 

отношение на всички корекции в оценката: изглежда не е от значение дали 

корекцията се отнася за компоненти, които трябва да бъдат вложени в стоки, 

произведени в ЕС, или в крайни продукти за препродажба. Освен това в 

член 158, параграф 3 oт Регламент (ЕИО) № 2454/93 се пояснява, че когато 

хонорарите или лицензионните такси се отнасят отчасти до внесените стоки (и 

отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса им, или до 

дейности или услуги след вноса), трябва да се направи съответно 

пропорционално разпределение само на база на обективни и количествени 

данни. 

21.  С оглед на гореизложеното, следва, че всички три кумулативни условия 

предвидени в член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 

следва да бъдат изпълнени. 

22.  Комисията съответно предлага следния огровор на първия въпрос: 

„Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 не следва да се тълкува 

в смисъл, че урежда самостоятелно основание за корекция на митническата 

стойност чрез прибавяне към действително платената или подлежаща на 

плащане цена за внасяните стоки на роялти такси, независимо от условията в 

член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и член 157 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93''. 
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23.  Тъй като четвъртият въпрос се основава на предположението, че на първия 

въпрос е даден положителен отговор, не е необходимо да се дава отговор на 

четвъртия въпрос. 

2.2.  Въпрос No 5: тълкуване на членове 157 и 158 (3) от Регламент (ЕИО) № 

2454/93  

24.  С петия си въпрос запитващата юрисдикция цели да узнае дали член 158, 

параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 урежда специфичен случай на 

корекция на митническата стойност, който попада в обхвата на условията на 

член 157 от посочения Регламент. Поради причините, изложени по-горе, според 

Комисията, това действително е правилното тълкуване на разпоредбата. 

25.   Комисията съответно предлага следния отговор на петия въпрос: 

„Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в 

смисъл, че урежда специфичен случай на корекция на митническата стойност 

по реда и при наличието на предпоставките, регламентирани в член 157 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93, при който единствената особеност е тази, че 

хонорарите или лицензионните такси се отнасят само отчасти до внесените 

стоки, което означава, че трябва да се направи съответно пропорционално 

разпределение''. 

2.3.   Въпроси No 2 и No 3: различни хипотези по член 158, параграф 3 от 

Регламент  (ЕИО)  № 2454/93  

26.  С втория и третия си въпрос националният съд посочва две алтернативни 

тълкувания на член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Тази 

разпоредба гласи, че ако „[…] хонорарите или лицензионните такси се 

отнасят отчасти до внесените стоки и отчасти до други съставни части, 
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добавени към стоките след вноса им, или до дейности или услуги след вноса, 

трябва да се направи съответно пропорционално разпределение […]“.9  

27.  Вторият въпрос изглежда тълкува разпоредбата като установяваща две хипотези 

на корекция на митническата стойност: 

i) хонорарите или лицензионните такси се отнасят отчасти до внесените стоки и 

отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса им (както е в 

разглеждания случай); 

ii) или до дейности или услуги след вноса. 

28.  Третият въпрос изглежда тълкува разпоредбата като установяваща три хипотези 

на корекция на митническата стойност: 

i) хонорарите или лицензионните такси се отнасят отчасти до внесените стоки и 

отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса им; 

ii) хонорарите или лицензионните такси се отнасят отчасти до внесените стоки 

и отчасти до дейности или услуги след вноса; 

iii) хонорарите или лицензионните такси се отнасят отчасти до внесените стоки 

и отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса им и до 

дейности или услуги след вноса. 

29.  Според Комисията съюзите „и“ и „или“ определят начина за тълкуване на 

въпросната разпоредба. 

30.  Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в 

смисъл, че има две условия, които трябва да бъдат изпълнени съвместно, за да 

се прилага тази разпоредба. Съюзът „и“ налага такова разбиране на условията. 

Двете условия са както следва: (1) хонорарите или лицензионните такси се 

отнасят отчасти до внесените стоки, и (2) хонорарите или лицензионните такси 

се отнасят отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса 
                                                           
 

9 Подчертаването е на Комисията. 
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им, или до дейности или услуги след вноса, или е налице комбинация от тези 

случаи. Формулировката на второто условие чрез използването на съюза „или“ 

води до заключението, че за да се прилага въпросият член, следва да е налице 

поне една от ситуациите, посочени в това условие. 

31.  Така член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в 

смисъл, че корекция на декларираната митническа стойност следва да се 

извърши само ако е изпълнено първото условие и е налице поне една от 

ситуациите, посочени във второто условие. 

32.   Комисията съответно предлага следния отговор на втория и третия въпрос: 

„Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в 

смисъл, че се прилага, когато (1) хонорарите или лицензионните такси се 

отнасят отчасти до внесените стоки и, когато (2) хонорарите или 

лицензионните такси се отнасят отчасти до други съставни части, добавени 

към стоките след вноса им, или до дейности или услуги след вноса, или е налице 

комбинация от тези случаи.'' 

2.4.  Въпрос No 11: връзка между лицензионните възнаграждения и внасяните 

стоки, предвиденa в член 157, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93  

33.  Със своя единадесети въпрос запитващата юрисдикция цели да установи дали 

член 157, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува като 

позволяващ косвена връзка между роялти или лицензионна такса и внасяните 

стоки, когато роялти или лицензионна такса се дължат само за крайните 

продукти, в които са включени компоненти, обхванати от съответното ноу-хау. 

34.  На първо място, следва да се отбележи, че производственото умение е изрично 

посочено в член 157 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 като вид право на 

интелектуална собственост, което може да подлежи на роялти или лицензионна 

такси, които да се добавят към митническата стойност на даден продукт. Това е 

обяснено по-подробно в посочените по-горе коментари на Комитета по 

Митническия кодекс. 
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35.  Следва също така да се отбележи, че в неотдавнашното си решение по дело GE 

Healthcare GmbH Съдът посочи, че заключенията на Комитета по Митническия 

кодекс, макар да нямат задължителна правна сила, представляват важно 

средство за осигуряването на еднаквото прилагане на Митническия кодекс от 

митническите органи на държавите членки и като такива могат да се приемат за 

валидно средство за тълкуването на посочения кодекс10. 

36.  Според коментар 3: „[к]огато такова ноу-хау се прилага за внасяни стоки, 

всякакви плащания на роялти и лицензни такси трябва да бъдат отчетени за 

включване в митническата стойност. […] Може да се включва и оказване на 

техническа помощ в области като мениджмънт, маркетинг, счетоводство и 

пр.  В тези случаи плащането на роялти или лицензни такси за тези услуги не 

подлежи на включване в митническата стойност.“ 

37.  Освен това в член 136, параграф 1 от новия Регламент за изпълнение (ЕС) 

2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година 11  се посочва, че 

„[a]вторските и лицензионните възнаграждения са свързани с внасяните 

стоки, по-специално когато правата, прехвърлени съгласно лицензионното 

споразумение или споразумението за авторско възнаграждение, са включени в 

стоките.“ 12  Докато този текст ratione temporis не е приложим към 

разглежданата процедура, той предоставя полезни насоки за начина, по който 

следва да се тълкуват член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 

2913/92, и съответно, свързаните разпоредби на Регламент  (ЕИО) № 2454/93 — 

тъй като същата формулировка е запазена в член 71, параграф 1, буква в) от 

новия Митнически кодекс, установен с Регламент (ЕС) № 952/2013.13 

                                                           
 

10 Точка 54 и цитираната съдебна практика. 
 
11 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на 
подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, OВ L 343, 29.12.2015, стp. 558. 
 
12 Подчертаването e на Комисията. 
 
13 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за 
създаване на Митнически кодекс на Съюза, ОВ L 269, 10.10.2013, стp. 1. 
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38.  От информацията, предоставена от запитващата юрисдикция, не става ясно дали 

внасяните стоки инкорпорират техническото ноу-хау на лицензодателя. 

Въпреки че обясненията, предоставени от дружествата, както са описани в 

определението на запитващата юрисдикция, показват ясно, че договорите с 

доставчиците се договарят от лицензодателя и че по-голямата част от 

компонентите са изработени по поръчка, не е изключено продуктите (описани 

като скоби, винтове, гайки, шайби, батерии, пръстени, смес за заливане, други 

механични части и компоненти) да не са свързани с ноу-хау или да са свързани 

само отчасти. От коментар 3 става ясно, че плащането на роялти или лицензни 

такси за услуги по мениджмънт и маркетинг не подлежи на включване в 

митническата стойност. 

39.  Освен това в коментар 3 се посочва, че „[п]ри определяне дали роялти се 

отнася до остойностяваните стоки, ключовият проблем е не как се изчислява 

въпросното роялти, а защо се плаща то, т.е. какво фактически получава 

лицензополучателят в замяна на плащането (в тази връзка виж чл.161 

ППМК). Така за вносен компонент или съставка на лицензен продукт, или 

вносно производствено оборудване или технологична линия, заплатеното 

роялти, базирано на реализираната продажба на лицензния продукт, може 

изцяло, частично или въобще да не е свързано с внасяните стоки.''14  

40.  От фактите, изложени в определението, става ясно, че лицензионната такса е 

платена върху крайния продукт. В съответствие с член 157 от Регламент (ЕИО) 

№ 2454/93, както се тълкува от Комитета по Митническия кодекс, националният 

съд следва да провери: 

i) основавал ли се е проектираният компонент на ноу-хау/права на 

интелектуална собственост на лицензодателя, и 

ii) до каква степен роялти или лицензионните такси са били свързани с 

внасяните компоненти (изцяло, частично или изобщо не). 

                                                                                                                                                                                     
 

 
14  Подчертаването e на Комисията. 
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41.  Само ако са изпълнени и двете условия, следва да се направят съответни 

корекции в съответствие с приложение 23 към Регламент (ЕИО) № 2454/9310 

(вж. по-специално препратката в приложение 23 към член 32, параграф 2 на 

Регламент (ЕИО) № 2454/1993). 

42.  В заключение, Комисията предлага на единадесетия въпрос да се отговори 

както следва: 

„За да се установи дали изискването на член 157, параграф 2, първо тире от 

Регламент (ЕИО) № 2454/1993 - лицензионното отчисление да е свързано с 

оценяваните стоки - е изпълнено когато остойностяваните стоки 

представляват компоненти, влагани в краен лицензиран продукт, 

националният съд следва да установи дали компонентите са проектирани въз 

основа на ноу-хау/права на интелектуална собственост на лицензодателя и до 

каква степен роялти/лицензионните такси върху крайния продукт са свързани 

с внесените компоненти (изцяло, частично или изобщо не).“ 

2.5. Въпрос No 6: приложимост на член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 

2454/93, когато роялти се плащат на трети лица 

43.  С шестия си въпрос запитващата юрисдикция цели за установи дали член 158, 

параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в смисъл, че той 

е приложим и тогава, когато купувачът плаща хонорар или лицензионна такса 

на трето лице. 

44.  Това тълкуване изглежда действително правилно, стига да са спазени всички 

условия на член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Нито член 158, параграф 3 

от този Регламент, нито член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 

2913/92 не изискват роялти/лицензионната такса да се плаща директно на 

продавача. Напротив, в член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 

2913/92 изрично се предвижда, че може да има косвени плащания на 

роялти/лицензионни такси. 

45.  В член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 се пояснява допълнително как 

третото условие на член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 
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или второто условие на член 157, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 

следва да се тълкуват в случаите, когато роялти се плащат на трети лица. 

46.   Ето защо Комисията предлага на шестия въпрос да се отговори както следва: 

„Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в 

смисъл, че е приложим и тогава, когато купувачът плаща хонорар или 

лицензионна такса на трето лице, ако са изпълнени условията на член 160 от 

посочения Регламент.'' 

2.6.  Въпрос No 7: обхват на преценката, която следва да бъде извършена от 

националния съд 

47.  Седмият въпрос касае това дали – в хипотезата на пропорционално 

разпределяне на лицензионната такса на основание член 158, параграф 3 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93 – националният съд следва да прецени дали са 

налице двете предпоставки, регламентирани в член 157, параграф 2, а именно 

роялти таксата задължително да е свързана с внасяните стоки, макар и частично, 

и да е условие за продажбата им, и ако това е така, дали при тази преценка 

следва ли да се съобрази правилото на член 160, според което условията на член 

157, параграф 2 са налице, ако продавачът или свързано с него лице изисква от 

купувача да извърши това плащане. 

48.  Отговорът на този въпрос следва да бъде положителен, тъй като националните 

съдилища са тези, които трябва да направят оценка на въпросните факти в 

светлината на съответните норми на ЕС, които са правилно свързани в седмия 

въпрос. 

49.   Така Комисията предлага на седмия въпрос да се отговори както следва: 

„Националният съд следва да прецени, в светлината на член 157, параграф 2, 

член 158, параграф 3 и член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, дали: 

i) роялти или лицензионните такси се отнасят, дори и отчасти, до внесените 

стоки, и 
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ii) плащането на роялти или лицензните такси е условие за продажбата на 

стоките, когато продавачът или свързано с него лице изисква от купувача да 

извърши плащането.''  

2.7.   Въпрос No 8: приложимост на член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 в 

случай на частична връзка на роялти или лицензионните такси с  

оценяваните продукти 

 

50.  С осмия си въпрос националният съд пита дали член 160 от Регламент (ЕИО) № 

2454/93 следва да се приема за приложим само към основното правило на член 

157 от този Регламент, когато лицензионните и роялти такси са платени на 

трето лице и са свързани изцяло с остойностяваните стоки, или е приложим и в 

случаите, когато тези лицензионни или роялти такси са свързани само частично 

с внесените стоки. 

51.  Член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 определя изискванията, които трябва 

да бъдат изпълнени, за да се приеме, че хонорар или лицензионна такса, 

плащана от купувача на трето лице, представлява условие за продажба на 

внасяните стоки, които се оценяват, по смисъла на член 157, параграф 2 от този 

Регламент. В член 160 не се прави разграничение между ситуациите, при които 

оценяваните продукти са изцяло или частично свързани с лицензионните 

възнаграждения. В този смисъл разпоредбите на член 160 от Регламент (ЕИО) 

№ 2454/93 могат да се прилагат и в двете ситуации: когато роялти или 

лицензионни такси са свързани изцяло с внесените стоки, които се 

остойностяват, и когато са свързани само отчасти с тези стоки. 

52.   Така Комисията предлага на осмия въпрос да се отговори както следва: 

„Член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 може да се прилага когато роялти 

или лицензионни такси са платими на трето лицо и те са изцяло или частично 

свързани с продукта, който се оценява, както е предвидено в член 157, 

параграф 2 от същия Регламент.“ 
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2.8.   Въпрос No 9: тълкуване на член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 по 

отношение на отношенията между лицензодателя, продавача и купувача 

53.  Със своя девети въпрос националният съд пита по същество дали условието на 

член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 е изпълнено, когато лицензодателят е 

свързан с купувача, тъй като упражнява пряк контрол върху него, без да го 

ограничава в оперативно отношение. По-конкретно, съдът не е сигурен дали 

такава връзка би била достатъчна, за да е налице свързаност между 

лицензодателя и продавача за целите на член 160 от Регламент (ЕИО) № 

№ 2454/93. 

54.  Според Комисията член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 предполага, че 

когато купувачът плаща роялти или лицензионни такси на трето лице, 

условията, предвидени в член 157, параграф 2 от Регламента, се считат за 

изпълнени само ако продавачът или свързано с него лице изисква от купувача 

да извърши плащането. 

55.  Насоките за прилагане на член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 могат да 

бъдат намерени в коментар 11 на Комитета по Митническия Кодекс (отдел 

митническа стойност) относно прилагането на член 32, параграф 1, буква в) на 

Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно роялти и лицензионни такси  платени на 

трето лице съгласно член 160 на Регламент (EИО) № 2454/93. 

56.  Според горепосочения инструмент: „[д]аже ако действителният договор за 

продажба между продавача и купувача не изисква изрично купувачът да плати 

роялти, такива  плащания биха могли да представляват косвено условие за 

продажба, в случай че купувачът не е бил в състояние да купи стоките от 

продавача, а последният не е бил готов да ги продаде, без купувачът да плати 

роялти таксата на лицензодържателя.'' 

57.  В контекста на член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, когато роялти се 

изплащат на страна, която упражнява пряк или непряк контрол върху 

производителя (което води до заключението, че те са свързани съгласно 

член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93), тогава тези плащания се считат за 
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условие за продажба. Съгласно приложение 23 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 

– тълкувателни бележки за член 143, параграф 1, буква д), се счита, че „едно 

лице контролира друго, когато първото има правна или оперативна 

способност да упражнява ограничение върху или да насочва действията на 

второто''. 

58.  Коментарът се отнася до ситуацията, при която третото лице, на което са 

платени роялти или лицензионни такси, упражнява пряк или косвен контрол 

върху производителя на внесените стоки, които се остойностяват. 

Инструментът посочва елементи, които се анализират, за да се определи дали е 

налице контрол от страна на трето лице върху производството на внасяните 

стоки, които се оценяват (на практика — лицензодателя) по смисъла на 

член 143, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕИО) № 2454/93. 

59.  Връзката между купувача и лицензодателя не е от съществено значение за 

целите на митническата оценка и член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. 

Въпросът, който изглежда е от значение, е връзката между продавача и 

лицензодателя. 

60.   От фактите, установено в националното производсво следва, че: 

i) Къртис-САЩ е трето лице по отношение на споразумението за закупуване 

между Къртис-Балкан и продавачите; 

ii) Къртис-САЩ изисква заплащане на роялти/лицензионни такси; продавачите 

на компоненти не изискват от Къртис-Балкан да плащат лицензионни 

възнаграждения на Къртис-САЩ. 

61.  С оглед на гореизложеното, националният съд следва да прецени дали Къртис-

САЩ е свързано с продавача за целите на член 160 от Регламент (ЕИО) 

№ 2454/93. За тази цел националният съд би могъл да съобрази горепосочения 

коментар № 11 на Комитета по Митническия кодекс. Ясно е, че най-важният 

елемент в това отношение ще бъде действителната връзка между Къртис-САЩ 

и продавачите. 
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62.   Комисията предлага на деветия въпрос да се отговори както следва: 

„Фактите по случая следва да се оценяват спрямо изискванията на член 160 

от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Националните съдилища следва да проверят 

дали лицензодателят е свързан с продавача и дали лицензодателят изисква 

заплащането на лицензионните такси като условие за покупката на 

остойностяваните стоки''.  

2.9.   Въпрос No 10: съвместно тълкуване на член 157, параграф 2 и член 160 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93 

 

63.  Десетият въпрос касае това дали член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 

следва да се тълкува в смисъл, че допуска да бъде извършена корекция на 

митническата стойност само когато са изпълнени двете условия, 

регламентирани в член 157 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, а именно 

лицензионното отчисление, което се плаща на трето лице, да е свързано с 

оценяваните стоки и да представлява условие за продажбата на тези стоки, и 

допълнително е изпълнено условието продавачът или свързано с него лице да 

изисква от купувача да извърши плащането на лицензионното отчисление. 

 

64.  Така поради причините, обяснени по-горе, и в светлината на практиката на 

Съда, в която се пояснява, че условията в член 32, параграф 1, буква в) от 

Регламент (ЕИО) № 2913/92 имат кумулативен характер, на десетия въпрос 

следва да се отговори утвърдително. 

 

65.  Следователно Комисията предлага следния отговор на десети въпрос: 

 

„Член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в смисъл, че 

допуска да бъде извършена корекция на митническата стойност само ако са 

изпълнени и двете условия, посочени в член 157 от Регламент (ЕИО) № 

2454/93.“ 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

66.  Впредвид на гореизложеното, Комисията предлага на Съда да отговори на 

искането за даване на преюдициално заключение по следния начин: 

Въпрос No 1: 

„Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 не следва да се тълкува 

в смисъл, че урежда самостоятелно основание за корекция на митническата 

стойност чрез прибавяне към действително платената или подлежаща на 

плащане цена за внасяните стоки на роялти такси, независимо от условията в 

член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и член 157 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93''. 

Въпроси No 2 и No 3: 

„Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в 

смисъл, че се прилага, когато (1) хонорарите или лицензионните такси се 

отнасят отчасти до внесените стоки и, когато (2) хонорарите или 

лицензионните такси се отнасят отчасти до други съставни части, добавени 

към стоките след вноса им, или до дейности или услуги след вноса, или е налице 

комбинация от тези случаи.'' 

Въпрос No 5: 

„Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в 

смисъл, че урежда специфичен случай на корекция на митническата стойност 

по реда и при наличието на предпоставките, регламентирани в член 157 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93, при който единствената особеност е тази, че 

хонорарите или лицензионните такси се отнасят само отчасти до внесените 

стоки, което означава, че трябва да се направи съответно пропорционално 

разпределение''. 

Въпрос No 6: 

„Член 158, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в 

смисъл, че е приложим и тогава, когато купувачът плаща хонорар или 
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лицензионна такса на трето лице, ако са изпълнени условията на член 160 от 

посочения Регламент.'' 

Въпрос No 7: 

„Националният съд следва да прецени, в светлината на член 157, параграф 2, 

член 158, параграф 3 и член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, дали: 

i) роялти или лицензионните такси се отнасят, дори и отчасти, до внесените 

стоки, и 

ii) плащането на роялти или лицензните такси е условие за продажбата на 

стоките, когато продавачът или свързано с него лице изисква от купувача да 

извърши плащането.''  

Въпрос No 8: 

„Член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 може да се прилага когато роялти 

или лицензионни такси са платими на трето лицо и те са изцяло или частично 

свързани с продукта, който се оценява, както е предвидено в член 157, 

параграф 2 от същия Регламент.“ 

Въпрос No 9: 

„Фактите по случая следва да се оценяват спрямо изискванията на член 160 

от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Националните съдилища следва да проверят 

дали лицензодателят е свързан с продавача и дали лицензодателят изисква 

заплащането на лицензионните такси като условие за покупката на 

остойностяваните стоки''.  

Въпрос No 10: 

„Член 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се тълкува в смисъл, че 

допуска да бъде извършена корекция на митническата стойност само ако са 

изпълнени и двете условия, посочени в член 157 от Регламент (ЕИО) № 

2454/93.“ 
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Въпрос No 11: 

„За да се установи дали изискването на член 157, параграф 2, първо тире от 

Регламент (ЕИО) № 2454/1993 - лицензионното отчисление да е свързано с 

оценяваните стоки - е изпълнено когато остойностяваните стоки 

представляват компоненти, влагани в краен лицензиран продукт, 

националният съд следва да установи дали компонентите са проектирани въз 

основа на ноу-хау/права на интелектуална собственост на лицензодателя и до 

каква степен роялти/лицензионните такси върху крайния продукт са свързани 

с внесените компоненти (изцяло, частично или изобщо не).“ 

 

 

                                             (електронно подписано) 

Martina KOCJAN     Florence CLOTUCHE-DUVIEUSART       Йона МАРИНОВА      

Пълномощници на Комисията 




