
BREXIT  

Считано от 01 януари 2021 г., Великобритания напусна Европейския съюз.  

Обединеното кралство вече се третира като страна извън ЕС и стоките, включително 

недокументните куриерски пратки, които ще се движат между ЕС и Обединеното кралство под 

митнически режим. 

Писмата и документите пътуват свободно, а за недокументните пратки се изисква проформа 

фактура.  

 

I. Обработка на експортни пратки 

 

1. Нискостойностни експортни пратки 

 

Пратки с фактурна стойност до 39 GBP. Не подлежат на митническо освобождаване, но и 

за тях е необходима придружаваща проформа- фактура! 

 

2. Високостойностни експортни пратки 

 

Пратки с фактурна стойност над 39 GBP, за които се изготвя износна митническа 

декларация. 

 

II. Обработка на импортни пратки 

 

1. Лимити  
 

Лимит за ДДС – при фактурна стойност до 15.00 GBP, пратките не се облагат с ДДС.  

Пратки на стойност над 15.00 GBP, трябва да се освобождават с митническа декларация!  

Лимит за Мито  - при фактурна стойност по-малка или равна на 135.00 GBP, пратката е 

освободена от митнически такси. Облагането с ДДС се запазва! 

Забележка:  Това правило не се прилага за пратки съдържащи алкохол, тютюн и парфюми. 

 

III. Услуги 

 

1. Самолет (WW Express, WW Express Saver, WW Express Plus)  
 

2. Сухопътен транспорт ( WW Standard ) 

 



 2.1  Сроковете за изпращане и получаване на пратки до /от Обединеното кралство  

  Великобритания, със сухопътната услуга WW Standard, ще е необходима проверка  

  спрямо пощенският код. 

 2.2 Обработка на импортни и експортни пратки по сухопътен транспорт, за пратки до 

  /от Обединеното кралство Великобритания: 

 

(a)  Импортните недокументни пратки - ще се манифестират в Склад под 

митнически контрол в София.  

(b) Експортните недокументни пратки се обработват както следва: 

� Нискостойностните - проформа фактура на ниска стойност. 

� високостойностните - износна митническа декларация, която се насочва 

до  митническо учреждение с номер BG005100.   

 

  

IV. Северна Ирландия. Пощенски код и изключения. 
 

Северна Ирландия остава в митническия съюз и пратки до/от Северна Ирландия пътуват 

без митнически формалности, в свободна циркулация по въздух и суша, с останалите 

пратки до/от ЕС. 

 

1. Ориентация по пощенски код: 

Пощенски кодове в Северна Ирландия – 6 символен код, който започва с BT. 

 (Пример:  BT11BG, BT11DA, и т.н.); 

 

2. Ориентация по слик код на електронна товарителница: 

За Северна Ирландия има само три слик кода: 3405 (BFSGB, Belfast) , 2227(OMAGB, Omagh) 

и 1437 (NTAGB, Belfast). 

 

 

V. Плащане. 

 

Условията за плащане на транспорт, митнически услуги, мита и такси остават в сила, както 

до момента се изпълняват, за пратки до/от „трети страни“ – P/P , F/C, F/D. 

 

 

VI. Интернет търговия до/от Великобритания (Amazon, Ebay, други)  
 

За да могат клиентите, податели и получатели, да получат по-бърза митническа обработка, 

е необходимо: 

 

1. Да имат ЕОРИ номер; 

2. Да са ни упълномощили електронно за митническо представителство; 



3. Да имат пълния набор от съпътстващи документи за изготвяне на митническа 

декларация: 

a. За износ – товарителница, проформа-фактура, опаковъчен лист, 

предшестващи документи – покупателни, декларация за производство и др. 

Точна формулировка и описание на вида на стоката. Допълнителни 

документи при необходимост, според регулациите и спецификата на стоките. 

b. За внос – при наличие доказателство за плащане – например: PayPal; точна 

формулировка и описание на вида на стоката. Допълнителни документи при 

необходимост, според регулациите и спецификата на стоките. 

 

 


