
Активно усъвършенстване 

      Режимът Активно усъвършенстване се квалифицира като временен режим с отложено 

плащане. Прилага се за операции, извършвани по договор за изработка, сключен с 

чуждестранно лице, за поправки, включващи ремонт, поправки, свързани с подобряване 

на външния вид или търговските качества на внесените стоки, които са предназначени за 

реекспорт. Разпоредбите му са дадени в чл. 114 - чл. 129 от Регламент (ЕИО) №2913/92 г. 

на Съвета и в чл. 536 - чл. 550 от Регламент (ЕИО) №2454/93 г. на Комисията. 

      Всяко усъвършенстване се извършва за сметка на възложителя, който се намира извън 

митническата територия на Общността, като на заплащане подлежат единствено 

разходите по изработката. Режимът функционира по две системи: 

      • система с отложено плащане - усъвършенстване на необщностни стоки, 

предназначени да бъдат реекспортирани като компенсаторни продукти, без да се облагат с 

вносни митни сборове и без да подлежат на мерките на търговската политика; 

      • система с възстановяване - усъвършенстване на предварително внесени 

необщностни стоки, за които ще бъдат възстановени или опростени вносните митни 

сборове, ако бъдат изнесени като компенсаторни продукти извън митническата територия 

на Общността 

      Разрешение за използване на режима се издава от митническите власти след 

представяне от страна на заинтересуваното лице на искане по образец (Приложение №67 

от Регламент №2454/93 г. на Комисията). Искането за разрешаване може да се извърши и 

с митническа декларация или по електронен път, когато в съответствие с чл.539 от 

Регламент №2454/93 г. на Комисията икономическите условия се считат за изпълнени. 

Срокът на валидност на разрешението се определя от митническите органи, като се вземат 

предвид икономическите условия и времето, необходимо за реекспортиране на 

получените компенсаторни продукти. 

      Различават се два вида компенсаторни продукти - основен и вторичен. Основният 

компенсаторен продукт е продукта, за чието производство е разрешен режима. 

Вторичният компенсаторен продукт е неизбежен страничен продукт от процеса на 

усъвършенстването. 

      Когато режим Активно усъвършенстване се прилага по система с отложено плащане, 

дължимите митни сборове се обезпечават в размер на 10%. Изключение от това правило 

се прави при операции, извършени по договор за изработка по поръчка (ишлеме), сключен 

с чуждестранно лице. 

      Режимът се приключва с реекспорт или след разрешение от страна на митническите 

органи, компенсаторните продукти могат да бъдат оформени на режим Допускане за 

свободно обращение. 

      Отпадъкът, получен в следствие на операциите по усъвършенстването може да бъде 

унищожен под митнически контрол или да получи друго допустимо митническо 

направление, включително оформянето му под режим Допускане за свободно обращение 

      Титулярът по разрешението за режим Активно усъвършенстване подава справка за 

получените компенсаторни продукти, следствие на предварително представени разходни 

норми или поръчки.  
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