
1 
 

 

 

BREXIT 
РЪКОВОДСТВО ЗА КЛИЕНТИ 

Това ръководство е предназначено за клиенти – податели  
и получатели на международни пратки. 

 
Брекзит – Считано от 01/01/2021 г., Великобритания напуска Европейския съюз и митническия съюз. За 
ЕС Обединеното кралство ще се третира като „трета страна“ – страна извън ЕС. Стоките, включително 
недокументните куриерски пратки ще пътуват между ЕС и Обединеното кралство под два възможни 
митнически режима: 

a. Брекзит без сделка = търговията между ЕС и Великобритания е по правилата на 
Световната Търговска Организация – при внос на стоките се определят ДДС и мита, 
според вида им.  

b. Брекзит със сделка = търговията между ЕС и Великобритания е по договорени правила, 
което е все още в преговори, но стоките ще са под митнически режим на проверки и 
формалности.* 

*  Тази информация ще бъде актуализирана през януари 2021г. 

1. Видове пратки 
a. Писма и документи – пътуват свободно 
b. Недокументни – на ниска стойност като мостри и търговки високостойностни пратки 

 
2. Видове услуги 

2.1 Експресни – самолет – пратките пътуват от/до България по въздух. Няма разлика от 
пратките, които в момента пътуват от/до „трети страни“  - САЩ, Русия, Китай, Швейцария, 
Норвегия, Лихтенщайн.  

a. Импортните пратки (недокументни) се манифестират в Склад под митнически контрол в 
София. Обработват се като импортните експресни пратки. 

b. Експортните пратки (недокументни) се обработват и пътуват от София като:  

c. Нискостойностните пътуват с проформа инвойс на ниска стойност. 
d. За високостойностните се подготвя износна митническа декларация, която се насочва 
към митническо учреждение с номер BG 005107, това е важно, за да бъде закрита износната 
митническа декларация. 
 

2.2 Стандарт – сухопътен превоз**  

a. пратките пътуват до/от България по суша, но по различна линия от пратките, които пътуват 
по суша до/от ЕС.  
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a. Импортните пратки (недокументни) се манифестират в Склад под митнически контрол в 
София. Обработват се като импортните експресни пратки. 

b. - Експортните пратки (недокументи) се обработват по начин, подобен на експресните, 
пътуват от София като: 

i - Нискостойностните заминават с проформа инвойс на ниска стойност. 

Ii. За високостойностните се подготвя износна митническа декларация, която 
се насочва към митническо учреждение с номер BG005100 това е важно, за 
да бъде закрита износната митническа декларация. 

3. Пощенски кодове до Великобритания и Северна Ирландия. / изключения / 
i. Пощенските кодове трябва да се изписват правилно, защото Северна Ирландия 

остава в митническия съюз и пратки до/от Северна Ирландия пътуват без 
митнически формалности.  

Ориентация по пощенски код: 

Пощенски кодове в Северна Ирландия – 6 символни кодове, които започват с BT (пр. BT11BG, 
BT11DA, и т.н.); 
или 

 До/от Северна Ирландия пратките пътуват в свободна циркулация по въздух и суша, с останалите 
пратки до/от ЕС. 

4. Начини на плащане – начините на плащане на транспорт и евентуални допълнителни такси за 
митнически услуги, мита и такси остават в сила, както до момента за пратки до/от „трети страни“ 
– P/P , F/C, F/D. 
- World Ease – услуга, която е ориентирана към редовните доставки на големите снабдители. 

Особено подходяща за електронни магазини. World Ease Ви позволява да обедините 
няколко пратки, които са с еднакви или различни видове услуги, предназначени за една и 
съща страна, в една обща пратка с цел едновременно преминаване през митницата, като се 
посочва само един вносител. Тази услуга се предоставя на договорна основа при износ за 
над 65 страни в цял свят за клиенти, ползващи WorldShip. World Ease не се предлага за пратки 
между държавите-членки на ЕС. 

- World Ease осигурява: 
• Предварително определяне на входната точка 
• Точно определени срокове за доставка 
• Никакви непредвидени разходи – размерът на плащанията е окончателен 
• По-добри възможности за проследяване на пратката през цялото време на транспортиране 
• Пълно интегриране с Вашите локални системи 
• Опростена обработка на пратките – цялата необходима документация се създава 
автоматично от WorldShip. 
• Return Service 
• Чрез Word Ease клиентът спестява средства от таксите за митническо освобождаване, тъй 
като консолидираните пратки се освобождават на митница с една обща транзакция. 
 

Допълнителна информация 
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- За да използва World Ease, клиентът трябва задължително да има IOR (Importer Of Record – 
декларатор/бенефициент) в страната на дестинацията. Това може да бъде дъщерна фирма, 
представителство, брокер или др. 
 
Ако желаете да научите повече за тези услуги, моля, посетете сайта www.ups.com или се 
свържете с Вашия търговски представител. 

5. Интернет търговия до/от Великобритания (Amazon, Ebay, други)  
a. Изпращане до складове на интернет търговци – Изпращането става с наличните услуги 

и при митнически формалности според вида и стойността на стоките. Препоръчително е 
използването на World Ease. 

b. Получаване на стоки от интернет търговци – най-вече малки пратки с получатели 
физически лица. Аналогично с пратки от Amazon US, клиентите трябва да бъдат наясно с 
това, че пратките им ще бъдат под митнически контрол и ще е необходимо да се 
преодоляват митнически формалности, което е допълнителен разход. Полезно е да 
избират местоположение на магазина в страна от ЕС, за да пристигат пратките в свободна 
циркулация и да се избегнат митническите формалности. 

6. За да могат клиентите - податели и получатели да спомагат за бързата митническа обработка 
трябва: 

a. Да имат ЕОРИ номер; 
Да са ни упълномощили електронно за митническо представителство; 

b. Да имат пълния набор от съпътстващи документи за изготвяне на митническа 
декларация: 

a. За износ – товарителница, инвойс, 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. 

7. Полезна информация относно лимитите на стойностите на пратките, влизащи в Обединеното 
кралство, включващо Англия, Великобритания, Остров Ман, Северна Ирландия, Уелс и 
Шотландия, с цел митническо оформяне: 

a. Подарък – Изключение от общите правила за митническо оформяне се прави за 
подаръци. За подарък се счита пратка, изпратена от физическо лице до 
физическо лице, на стойност 39.00 GBP. Изключението се прилага на принципа 
„за едно лице“. 
За да осигурите правилното определяне на мита и данъци, освен подробното 
описание на всеки артикул, добавете допълнителен коментар „gift shipment” във 
фактурата и в полето “Special instructions” в товарителницата на UPS. В една 
пратка може да се изпратят повече подаръци, в този случай във фактурата трябва 
ясно да се отбележат името, описанието и стойността на подаръка за всяко лице.  
Пратки с подаръци, изпратени от компания, се считат за търговски пратки. 
Пратки, съдържащи стоки, облагаеми с акциз (алкохол, тютюн, парфюми) са 
изключени от специалния митнически режим за подаръци.  
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b. Граница на стойността на пратките, до която те се считат за нискостойностни и не 
подлежат на формално митническо освобождаване: 
 Пратки от физически до физически лица – 135.00 GBP.  

ДДС – стойността на пратките, до която те не се облагат с ДДС, остава 15.00 
GBP. Пратки на стойност над 15.00 GBP трябва да се освобождават с 
митническа декларация.  
Мито  - в повечето случаи, когато стойността на пратката е по-малка или 
равна на границата от 135.00 GBP, пратката може да влезе в страната или 
територията освободена от мито, но облагането с ДДС се запазва.  Това 
правило не се прилага за пратки съдържащи алкохол, тютюн и парфюми. 

 Търговски пратки -  135.00 GBP. ДДС – стойността на пратките, до която те не 
се облагат с ДДС, остава 15.00 GBP. Пратки на стойност над 15.00 GBP трябва 
да се освобождават с митническа декларация. Мито  - в повечето случаи, 
когато стойността на пратката е по-малка или равна на границата от 135.00 
GBP, пратката може да влезе в страната или територията освободена от мито, 
но облагането с ДДС се запазва.  Това правило не се прилага за пратки, 
съдържащи алкохол, тютюн и парфюми. 
    

8. Ветеринарен контрол. Възможни ветеринарни и фитосанитарни проверки при влизане в ЕС на 
пратки от Великобритания, които съдържат стоки от животински или растителен произход. 

9. Допълнителна информация: 
a. Съвети на ЕС за бизнеса 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-
partnership/getting-ready-end-transition-period_bg 

b. Съвети на Обединеното кралство за бизнеса 

https://www.gov.uk/transition 

*За окончателния митнически режим на пратките до и от Обединеното кралство 
Великобритания ще бъдете уведомени своевременно. 
**Към момонта услугата не е активна. Относно възможностите да изпращате или 
получавате пратки до /от Обединеното кралство Великобритания  със сухопътната услуга 
UPS Standard ще бъдете уведомени допълнително в началото на 2021 година. 

 

Приложение:  

Инвойс, съобразно Брекзит условията - тук 


