
EU27 Flow (Not IE, FR or Nordics)_BG  

Като ваш доставчик за Обединеното кралство, се постарахме да опростим начина, по който извършвате 
покупки от нас, след настъпването на Брекзит. 

Нашият доставчик Europa Road разработи изключително ефективен митнически процес, благодарение 
на който ще сведем допълнителните разходи до минимум и ще елиминираме забавянията при времето 
в транзит.  Наричаме това решение 

  

В този документ ще ви обясним как работи този процес и как трябва да си съдействат нашите фирми, за 
да се възползват от това решение. 

С какво се отличава подходът на Europa? 

Europa установи 2 митнически посреднически фирми, които да подават декларации за внос и износ. Те 
са на стратегически местоположения – едната фирма е във Франция, а другата – в Белгия. Тези фирми са 
в допълнение към митническия посредник в Обединеното кралство. 

• Всяка фирма разполага със своя собствена сметка за отлагане на плащания по мита. 

• Фирмите във Франция и Белгия са регистрирани да извършват дейност като глобален данъчен 
представител за облагане с ДДС.  

Паралелно на този процес, извършван от тях, тази инфраструктура позволява на нашата фирма да 
извършва износ от Обединеното кралство към ЕС на базата на принципа Delivered Duty Paid (DDP). Това 
значително ще опрости доставките до клиентите в ЕС след 1 януари 2021 г.  Този процес вече е напълно 
одобрен от Deloitte. 

  

С Europa Flow ще можем да извършваме износ за нашите клиенти на 
базата на DDP, въпреки че фирмата ни не е установена в ЕС.  Ето как 
става това: 

Всъщност процесът е доста праволинеен и не включва много стъпки.   

1. Фирмата ни в Обединеното кралство ще се регистрира за EORI номер в ЕС – това отнема 
няколко дни и Europa ще ни съдейства за процедурата. 

2. Ще упълномощим Europa да действа като наш глобален данъчен представител за облагане 
с ДДС, който да извършва митническите процедури при внос и износ.   

3. Ще използваме френската сметка за отлагане на плащания по мита за заплащането на 
митата, когато стоките пристигнат в ЕС.   

4. Когато извършваме износ за вас, Europa ще изготви декларацията за износ в Обединеното 
кралство и декларацията за внос във Франция, а митата ще се начислят по тези сметки за 
отлагане на плащанията по мита. 

  

...А какво се случва с облагането с ДДС при внос? 

Процесът използва режим на облагане с ДДС на територията на Общността, което означава, че стоките, 
които са внесени за свободна циркулация в държава от ЕС, която не е крайната дестинация в ЕС, не се 
облагат с ДДС – но само в случаите, в които се използва глобален данъчен представител за облагане с 
ДДС.  Това изключение от облагането с ДДС е съгласно Член 138 от Директивата на ЕС относно ДДС 
(известна още като Режим 42-00).   



С помощта на този процес фирмата ви няма да дължи ДДС при вноса.  Ще трябва просто да декларирате 
покупката в справката-декларация за ДДС така, както го правите в момента при закупуване на стоки от 
Обединеното кралство. 

Този режим на облагане с ДДС се използва ежедневно от фирмите, които не са установени в ЕС и които 
внасят стоки на европейските морски пристанища, които може да не са в същата държава като крайната 
дестинация за стоките. 

Така че вместо да имате стоки, идващи от Далечния Изток и пристигащи в Ротердам с крайна 
дестинация Германия, това ще са стоки от Обединеното кралство, които се внасят във Франция с крайна 
дестинация съответната държава от ЕС.  Процесът на Europa е проверен от екип специалисти по ДДС и 
митническо облагане на Deloitte.   

  

Какво ще бъде различното за вашата фирма? 

С една дума – нищо! Ще трябва просто да декларирате покупката в справката-декларация за ДДС така, 
както го правите в момента.  Няма други промени. 

  

Какво ще бъде различното за нашата фирма? 

Ние ще трябва да свършим малко работа, но това не ни притеснява, тъй като сме наясно с предимствата, 
които получаваме от нашите клиенти в ЕС. 

Ако извършваме износ на базата на DDP, фактурата ни ще трябва да се позовава на режима на облагане 
с ДДС (Режим 42-00). 

Накратко казано, ние ще се заемем с подаването на декларацията за износ, декларацията за внос и ще 
управляваме плащането на митата. 

  

Звучи много технично, но не се притеснявайте. 

Europa има значителен опит в работата с Deloitte и ни уверява, че обработването на ДДС по този начин е 
напълно законно във всеки един аспект. 

Този процес просто използва европейските режими за облагане с ДДС за доставка и придобиване на 
стоки, а тези процеси се използват ежедневно. 

В обобщение: благодарение на комбинацията от инфраструктура, режими на облагане с ДДС и този 
процес ще можем да запазим търговските условия за фирмите от ЕС, които са в сила в момента. Това 
означава, че просто ще трябва да декларирате покупката си в справката-декларация за ДДС така, както 
го правите в момента. 

Този процес има предимство и за паричния поток към вашата фирма, тъй като няма да дължите ДДС при 
вноса. 

Ако все още имате притеснения, отправете запитване за този процес към вашия глобален екип по 
съответствието във връзка с ДДС, вашия счетоводител, експерт по ДДС или други специалисти във 
вашата фирма.   

  

В обобщение – ето какви са предимствата. 

• При този режим вашата фирма няма да се притеснява за следното: 



• да посочва митнически посредник (наясно сме, че вашите доставки от Обединеното кралство 
вероятно са само малка част от вашата бизнес дейност и искаме да направим процедурата 
възможно най-безпроблемна); 

• плащане на такси за митническо оформяне; 

• предварително плащане на мита и ДДС преди пристигането на стоките; 

• просто трябва да декларирате покупката в справката-декларация за ДДС така, както го правите в 
момента. 

Благодарение на този процес, въпреки че на 1 януари правната уредба ще се промени, ние ще запазим 
търговските условия за облагане с ДДС, които са в сила в момента. 

Ще можете да доставяте стоките си без никакви забавяния. 


