Пасивно усъвършенстване
Режимът разрешава да се изнасят временно стоки извън митническата територия на
ЕС, за да се подложат на операции по тяхното усъвършенстване и получените в резултат
на тези операции компенсаторни продукти да бъдат оформени под режим Допускане за
свободно обращение с пълно или частично освобождаване от вносни митни сборове.
Съгласно чл. 114 от Регламент (ЕИО) №2913/92 г. на Съвета относно създаване на
Митнически кодекс на Общността, под "усъвършенстване" следва да се разбира
обработката на стоки, включително тяхното монтиране и комплектуване с други стоки,
преработката или поправката им, както и пълното им възстановяване. Икономическата
обосновка на режима се изразява в доусъвършенстването на стоките извън митническата
територия на Общността, където производствените условия и стопанските фактори са подобри.
За да се поставят стоките под режим е необходимо разрешение от митническите
власти, което се издава по искане на лицето, желаещо и нареждащо извършването на
операциите по усъвършенстването. Искането за разрешаване на режим Пасивно
усъвършенстване се изготвя в съответствие с чл.147 - чл. 148 от Регламент (ЕИО)
№2913/92 г. на Съвета и според образеца, даден в Приложение №67 на Регламент (ЕИО)
№2454/93 г. на Комисията. Искането се представя в митницата, в чийто район се намират
стоките, предназначени да бъдат временно изнесени. В разрешението митническите
органи посочват най малко-рандемана, одобрения метод за идентификация на стоките и
срокът на разрешението.
Срокът, в който компенсаторните продукти трябва да бъдат реимпортирани в
митническата територия на Общността, се определя, като се взема предвид времето,
необходимо за завършване на операциите по усъвършенстването и времето за
транспортиране на временно изнесените стоки и получените от тях компенсаторни
продукти. Този срок започва да тече от датата на приемане на декларацията за поставяне
на стоките под режим и не може да бъде по-голям от 12 месеца. При определени
обстоятелства той може да бъде удължен.
За да се убедят, че компенсаторните продукти са произведени от временно изнесените
стоки, митническите органи вземат мостри, проби или технически описания или поставят
пломби, печати или други отличителни знаци върху стоките, предназначени за поставяне
под режим Пасивно усъвършенстване.
След връщането на компенсаторните продукти, те се поставят под режими Допускане
за свободно обращение, Активно усъвършенстване, Митническо складиране или Транзит.
Пълното или частично освобождаване от вносни митни сборове се осъществява чрез
приспадане от размера на вносните митни сборове, дължими за внесените компенсаторни
продукти, на размера на вносните митни сборове, които биха се дължали на същата дата за
временно изнесените стоки, ако се внесат в митническата територия на Общността от
третата страна, където са били обект на последната съществена операция по
усъвършенстването.

