
Митническо складиране 

      Съгласно разпоредбите на чл. 98 - чл. 113 от Регламент (ЕИО) №2913/92 г. на Съвета 

относно създаване на Митнически кодекс на Общността, режим "Митническо складиране" 

се квалифицира като режим с отложено плащане. Под този режим могат да бъдат 

поставяни необщностни стоки за неопределен срок от време, които не се облагат с вносни 

сборове и не подлежат на мерките на търговската политика. Поставянето на общностни 

стоки е възможно, когато за тях е предвидено прилагането на мерки, прилагани при износа 

на такива стоки. 

      Митнически склад е всяко одобрено и контролирано от митническите органи място. 

Той може да бъде обществен или частен: 

       Обществен - склад, който може да се ползва от всички лица 

  Частен - склад, който се ползва само от складодържателя 

       

Митническите складове се категоризират в следните видове: 

 тип А - обществен склад под отговорността на складодържателя 

 тип В - обществен склад под отговорността на всяко лице, наречено вложител 

 тип С - частен склад, в който складодържателя и вложителя са едно и също лице, 

като не е задължително да са собственици на стоките в склада 

 тип D - частен склад, идентичен с тип С, при който е възможно декларирането на 

стоките под режим внос, след като са били декларирани по опростена процедура 

 тип Е - частен склад, идентичен с тип С, при който се разрешава складовите 

помещения да са собственост на титуляра 

 тип F - обществен склад, който се управлява от митническите органи 

 

      Откриването и управлението на митнически склад се допускат след издаване на 

разрешение от митническите органи, с изключение на случаите, когато складът е от тип F. 

За тази цел заинтересуваното лице подава писмено искане по образец (Приложение №67 

от Регламент (ЕИО) №2454/93 г. на Комисията). За нуждите на митническия контрол, 

складодържателите са задължени да водят материална отчетност по определени критерии. 

      Ако по време на съхраняването на стоките, възникнат липси или щети, лиицето 

отговорно за митническия склад е длъжно да заплати дължимите митни сборове. Същите 

не са изискуеми, когато стоките са унищожени или загубени поради непреодолима сила 

или злополука. 

      Режимът Митническо складиране изисква обезпечение с депозит или банкова 

гаранция, в размер на 15% от вносните митни сборове. 

      Митническите органи допускат използването на митническите складове за обработка 

на необщностни стоки под митнически контрол, както и за преработка на такива под 

режим Активно усъвършенстване. Стоките могат да бъдат подлагани и на т. нар. обичайни 

операции, които по вид и начин на прилагане са определени в нормативната уредба. 
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