
Износ 

      Съгласно разпоредбите на чл. 161 - чл. 162 от Регламент (ЕИО) №2913/92 г. на Съвета 

режимът износ, представлява изнасяне на общностни стоки извън митническата територия 

на ЕС. Той включва прилагане на формалностите, предвидени за изнасяне на стоките, 

включително и на мерките на търговската политика, а когато е предвидено - облагане с 

износни митни сборове. Характерното за този режим е разрешаването му само при 

условие, че стоките напускат митническата територия на Общността в същото състояние, 

в което са били при приемане на декларацията за износ. Митническата декларация (ЕАД) 

се представя в митническото учреждение в района, на което се подготвят експедицията и 

товаренето на стоките за износ, но когато по административни съображения това е 

неприложимо, декларацията може да се подаде във всяко митническо учреждение, което е 

компетентно за извършената операция. 

      С дадената в Регламент (ЕИО) №2454/93 г. на Комисията дефиниция на понятието 

"износител" се уточнява, че това е лицето, което изнася стоките от Европейския съюз или 

за държава бенефициер, и което е в състояние да докаже произхода на стоките, 

независимо от това дали той е производителят и дали той самият осъществява 

формалностите по износа. Износителят не е задължен да придвижи сам стоките (със 

собствено транспортно средство) до граница, а може да наеме превозвач, който да 

осъществи физическото им напускане на митническата територия на Общността. От тук 

следва извода, че износител е собственика на стоките, а не лицето, което физически ги 

изнася (превозвача). 

      За "чист" износ се говори, когато товарът е под покритието на Карнет TIR, като се 

задейства транзитна операция от митническото учреждение на износа до изходящо 

(гранично) учреждение. Тъй като по своя характер тази операция е транзитна, тук също 

може да се говори за режим транзит, въпреки че не се задейства декларация Т. 

      От икономическа гледна точка учредяването на режим износ се толерира от страна на 

държавата, най-вече именно чрез създадените опростени процедури на митническия 

контрол.  
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