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ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
МИТНИЦИТЕ И ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти.
На частноправните субекти се напомнят4 правните последици по отношение на
правилата за произход във връзка с преференциалното третиране на стоки, които
трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава5.
1

Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.

2

Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.

3

Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

4

Това известие допълва информацията относно правилата за произход в Известие до
заинтересованите страни – Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта
на
митниците
и
косвеното
данъчно
облагане
от
30
януари
2018 г.
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
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За определени движения на стоки, които са започнали преди и приключват на или след датата
на оттегляне, ЕС се стреми да договори решения с Обединеното кралство в рамките на
споразумението за оттегляне въз основа на позицията на ЕС по свързани с митниците въпроси,
които са необходими за планомерното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en). В документа за изразяване на позиция също така се разглеждат
процедурите за административно сътрудничество между ЕС-27 и Обединеното кралство към
или след датата на оттегляне, свързани с факти, възникнали преди датата на оттегляне
(например взаимопомощ по отношение на проверката на доказателствата за произход). Тези
условия обаче ще се прилагат само ако ЕС и Обединеното кралство подпишат и ратифицират
споразумение за оттегляне преди датата на оттегляне.

По-специално, считано от датата на оттегляне, преференциалните търговски
договорености с трети държави в областта на общата търговска политика и
митниците вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство6.
1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИЯ ПРОИЗХОД
Като част от своята обща търговска политика Съюзът има преференциални
търговски договорености с трети държави, като например споразумения за
свободна търговия (ССТ) и Общата схема от преференции7 (ОСП)8.
По отношение на изнасяните от Съюза стоки може да се прилага
преференциално тарифно третиране в държава – партньор на ЕС по ССТ,
когато те са с преференциален произход от ЕС, т.е. те са „изцяло получени“ в
ЕС или са изцяло или частично произведени в ЕС от материали, които са
обект на обработка и преработка, отговарящи на определени изисквания
(„специфични за отделните продукти правила“).
По отношение на стоките, внасяни в Съюза от трети държави, с които
Съюзът има преференциални търговски договорености, се прилага
преференциално тарифно третиране, ако те отговарят на преференциалните
правила за произход. За целите на определянето на преференциален произход
на стоките, произведени в трета държава, с която Съюзът има преференциална
търговска договореност, се смята, че ресурсите с произход от Съюза
(материалите и при някои договорености – операциите по преработка),
вложени в тези стоки, са с произход от тази трета държава (кумулация на
произход).
Правилата и процедурите за определяне на преференциален произход се
съдържат в съответните преференциални търговски договорености и може да
се различават в зависимост от тези договорености9. При определянето на
преференциален произход Съюзът се смята за една територия, без да се прави
разграничение между държавите членки. Следователно понастоящем
вложените ресурси с произход от Обединеното кралство (материали или

6

В случай че бъде постигната договореност за преходни разпоредби в евентуално споразумение
за оттегляне, Съюзът ще уведоми другите страни по международните споразумения
(включително споразуменията, с които се осигурява преференциално тарифно третиране),
сключени от Съюза, от държави членки от негово име или съвместно от Съюза и неговите
държави членки, че по време на преходния период Обединеното кралство следва да бъде
третирано като държава членка за целите на тези споразумения.

7

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/index_en.htm

8

По отношение на разглежданите в това известие въпроси (ролята на вложените ресурси с
произход от Обединеното кралство при определянето на преференциалния произход при
тарифно третиране) преференциалното тарифно третиране в рамките на Общата схема от
преференции може да е от по-малко практическо значение, отколкото в рамките на
споразуменията за свободна търговия. Въпреки това от съображения за изчерпателност и двата
аспекта са разгледани в настоящото известие.

9

Списък на всички преференциални договорености на ЕС с трети държави е достъпен на следния
адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/generalaspects-preferential-origin/arrangements-list_en.
2

операции по обработка) се смятат за „съдържание от ЕС“ при определянето на
преференциален произход от ЕС на стоките.
Произходът на стоките се удостоверява от държавни органи („сертификати
за произход“) или от самите износители (необходимо е предварително
разрешение или регистрация) чрез „декларации“ или „изявления“ за произход,
изготвени върху търговски документи. Произходът на стоките може да бъде
подложен на проверка от страната износител по искане на страната вносител.
За да представи доказателство за спазване на изискванията за произход,
износителят получава от своите доставчици подкрепяща документация
(например „декларация на доставчика“), която дава възможност за
проследяване на производствените процеси и доставките на материали в
рамките на ЕС до износа на крайния продукт10.
2.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Считано от датата на оттегляне, Обединеното кралство става трета държава,
по отношение на която преференциалните търговски договорености на Съюза
с трети държави престават да се прилагат. За вложените ресурси с произход от
Обединеното кралство (материали и операции по обработка) се смята, че са
„без произход“ в рамките на дадена преференциална търговска договореност
при определянето на преференциалния произход на стоките, в които са
вложени тези ресурси. Това означава следното.


Стоки, изнасяни от ЕС
Считано от датата на оттегляне, държава – партньор на ЕС по ССТ, може
да сметне, че стоки с произход от ЕС преди датата на оттегляне вече не
отговарят на условията в момента на вноса им в тази трета държава,
защото вложените ресурси с произход от Обединеното кралство не се
смятат за „съдържание от ЕС“.
Считано от датата на оттегляне, в случай на проверка на произхода на
стоки, изнасяни в трета държава при условията на преференциално
третиране, на износителите от ЕС-27 може да се наложи, при искане от
тази трета държава, да докажат произхода на стоките от ЕС, като вземат
предвид, че вложените ресурси с произход от Обединеното кралство вече
не се смятат за „съдържание от ЕС“.



Стоки, внасяни в ЕС
Считано от датата на оттегляне, за ресурсите с произход от Обединеното
кралство, които са вложени в стоки, произведени в трети държави, с които
ЕС има преференциални търговски договорености, и внасяни в ЕС, ще се
смята, че са „без произход“, по-специално в контекста на кумулацията на
произход с ЕС.

10

За тази цел износителите и производителите от ЕС използват специални счетоводни системи,
записи и придружаващи документи, с които разполагат в ЕС.
3

Считано от датата на оттегляне, в случай на проверка на произхода на
стоки, внасяни в ЕС, на износителите от трети държави може да се налага
да доказват преференциалния произход от ЕС на внасяните стоки.
3.

СЪВЕТИ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ


Стоки, изнасяни от ЕС
Във връзка с горепосочените последици, на износителите и
производителите от ЕС-27, които възнамеряват да подадат заявление за
преференциално тарифно третиране в държава – партньор на ЕС по ССТ,
считано от датата на оттегляне, се препоръчва:
− да третират всички вложени ресурси с произход от Обединеното
кралство като такива „без произход“, когато определят преференциален
произход от ЕС за своите стоки и
− да предприемат подходящите стъпки, за да могат да докажат
преференциалния произход от ЕС на своите стоки в случай на
последваща проверка, без да отчитат каквито и да е вложени ресурси с
произход от Обединеното кралство като „съдържание от ЕС“.



Стоки, внасяни в ЕС
На вносителите от ЕС-27 се препоръчва да се уверяват, че износителят
може да докаже преференциалния произход от ЕС на внасяните стоки, като
отчита последиците от оттеглянето на Обединеното кралство.

На уебсайтовете на Комисията относно данъчното облагане и митническия съюз
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferential-origin_en) и външната търговия (база данни за
достъп до пазара) (http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm) е
публикувана повече информация за преференциалния произход на стоките.
Съответните страници ще бъдат актуализирани с допълнителна информация,
когато такава е налична.
Европейска комисия
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“
Генерална дирекция „Търговия“
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