Тарифа за митнически услуги
на Ин Тайм ООД
в сила от 01.07.2021 г.
В случай, че очаквате да получите или желаете да изпратите международна пратка чрез
услугите на UPS от или до държава, намираща се извън Европейския съюз, според
действащото законодателство ще се наложи извършването на определени процедури за
митническо оформяне на пратката Ви.
I. Видове услуги

УСЛУГА

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

Изготвяне на цесия

Цесията е документ, част от набора
документи, изисквани от Агенция Митници
за освобождаването на пратката Ви при
внос. Получавайки изготвената от ИН ТАЙМ
ООД цесия, можете да дадете митническо
направление на пратката си и с помощта на
избран от вас митнически представител,
различен от ИН ТАЙМ ООД.

18.00 лв. с ДДС

Митническо представителство и изготвяне
на единен административен документ (ЕАД)
за митнически режим
„Редовен износ”

ИН ТАЙМ ООД проследява окомплектоването на необходимия набор от документи за
износ на пратката Ви за трети държави в
зависимост от вида на стоката съдържащи
се в пратката, изготвя и подава ЕАД за
пратката Ви пред митническите органи.

36.00 лв. с ДДС

Митническо представителство и изготвяне
на единен административен документ (ЕАД)
за митнически режим
“Редовен внос“

ИН ТАЙМ ООД проследява окомплектоването на необходимия набор от документи
за внос на пратката Ви, пристигаща от
трети държави в зависимост от вида на
стоката, съдържаща се в пратката, изготвя
и подава ЕАД за пратката Ви пред
митническите органи.

54.00 лв. с ДДС

Митническо представителство и изготвяне
на единен административен
документ
(ЕАД) по опростената
м и т н и ч е с к а
процедура

ИН ТАЙМ ООД проследява окомплектоването на необходимия набор от
документи за внос на пратката Ви,
пристигаща от трети държави в
зависимост от вида на стоката, съдържаща
се в пратката, изготвя и подава ЕАД за
пратката Ви пред митническите органи по
опростената митническа процедура.

54.00 лв. с ДДС

II. Опростената митническа процедура
Опростената митническа процедура представлява специален режим за деклариране и плащане на
дължимият Данък добавена стойност при внос на стоки в случаите, когато изпращачаът/продавачаът
не е регистриран по схема за внос на едно гише (IOSS).
В случай, че изпращачът/продавачът не е регистриран по IOSS, ДДС се дължи от получателя на
пратката и следва да бъде събран от ИН ТАЙМ ООД преди доставката й.
Опростената митническа процедура позволява Ин Тайм да извърши митническите формалности
вместо вас, като подаде опростена митническа декларация ЕАД с намален набор от данни по колона Н
7 към Агенция Митници и заплати възникналите задължения за ДДС за стоките в пратката Ви от Ваше
име и за Ваша сметка. За целта е необходимо да упълномощите Ин Тайм ООД за представителство
пред Агенция Митници.
Дължимият ДДС за внос на стоката в пратката се дължат и следва да бъдат заплатени от Вас
предварително на ИН ТАЙМ ООД, преди подаване на изготвения ЕАД към Агенция митници.
Опростената митническа процедура при внос може да се прилага от Ин Тайм ООД в случай, че са
изпълнени едновременно следните условия:
• Стоката в пратката е със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност
на 150 евро;
• Стоката в пратката не е акцизна стока и не изисква специален режим на внос;
• Стоката в пратката е такава, за която не е приложен специален режим за дистанционни
продажби на стоки, с произход от трети страни или територии (IOSS);
• Стоката в пратката е такава, която не е забранена за допускане за свободно обръщение на
територията на страната;
• Получател на пратката е данъчно незадължено физическо лице или данъчно задължено
юридическо лице, установени на територията на страната.
III. Списък на минималния набор от документи, които следва да предоставите за извършване на
митническо представителство от ИН ТАЙМ ООД за редовен износ или редовен внос:
1. Редовен износ:
• Търговска фактура за стоката в пратката;
• Опаковъчен лист за стоката в пратката;
• Документ за придобиване на стоката в пратката, който може да бъде декларация на
производител, фактури за закупуване или митническа декларация за внос.
*Приемат се документи изпратени и по електронен път.
2. Редовен внос:
• Търговска фактура;
• Документ, потвърждаващ направената поръчка на стоката;
• Документ за извършения паричен превод към доставчик;
• Платежни нареждания за дължимите митни сборове (мито, ДДС);
• Сертификати и разрешителни - при необходимост и в зависимост от вида на стоката;
*Приемат се документи изпратени и по електронен път.
За целите на митническото оформяне на пратката Ви може да се наложи да предоставите
допълнителни документи, изискани от митническите органи.

