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Изх.№2/07.01.2010 г.

ДО
Г-Н ВАНЬО ТАНОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР
АМ “МИТНИЦИ”
КОПИЕ:

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ

Уважаеми г-н Танов,
На dnevnik.bg снощи публикувахме една история за получаване на пратка на
Столична митница на нашия колега Еленко Еленков, случила се вчера – 6 януари
2010г.
Целият текст е тук:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/01/06/838566_evala_be_mitnica/
В него има и обръщение към мениджмънта на митниците и към финансовия
министър - вижте надолу.
Помолихме читателите ни да разказват техния опит и във форума на сайта
вече се събраха различни истории и казуси - част от тях ще публикуваме утре в
"Дневник".
Изпращаме Ви основните въпроси по темата и се надяваме, че ще намерите
време да реагирате днес по тях, за да може да публикуваме реакцията ви в броя
утре:
1.
Как ще коментирате механизма, по който става на пратките в
митницата?
2.
Защо освобождаването на пратка от митниците и системата за
попълване на EORI регистъра са свързани с толкова размотаване на клиентите?
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3.
Бихте ли описали стъпка по стъпка процедурата за заплащане на ДДС
при доставки над 30 лв.от страни извън ЕС и на ДДС и мито при доставки над 150
евро за граждани и фирми, заедно с нормативните актове, които определят всяка
една от тях?
4.
Защо се изисква плащането на такса “ценности" от 4 лева за получаване
на пратка от митница? Кой я изисква и как се определя тя?
5.
Нормално ли е клиентите на митницата да плащат за похабените листа
от служебния ксерокс?
6.
Как ще коментирате размера на допълнителните такси, извън
дължимите мита и ДДС - 8 лв. за митническа декларация с флопи дискета? В кой
нормативен документ е определен размерът на тази такса?
7.
Как се определя кои митнически пратки да бъдат проверявани и защо
се налага физическото им отваряне?
8.
Какво представлява EORI номерът и защо се изисква всяко лице, което
си взаимодейства с митническите органи, да го притежава?
9.
В кой нормативен документ е уредена процедурата за издаване на
EORI номер?
10.

Защо трябва да се снима личната карта при издаване на EORI номер?

11. Колко време отнема процедурата по издаване на постоянен EORI
номер и колко време важи той?
12. Защо прагът, под който се освобождават от ДДС митнически стоки,
изпратени от юридически лица от страни извън ЕС от 1 януари 2010 г. пада на 15
евро? В кой европейски нормативен документ е фискирана тази сума като праг?
13. Какви действия и кога ще предприеме Агенция "Митници" за
подобяване на обслужването и улесняване на процедурата по получаване и
освобождаване на митнически пратки и подаване на митнически декларации?
14. Защо всеки формуляр за EORI номер трябва да бъде подписван от
управителя на съответната митница?
Оставаме на линия и за допълнителна среща в следващите дни.
07.01.2010 г.

С уважение

гр. София

Цветелина Катанска, журналист в. "Дневник"
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Tекста на обръщението:
Господин Дянков,
Уважаеми шефове на митниците,
Не знам някога ползвали ли сте услугите на (столична) митница като
потребители, но положението там е под всякаква критика.
Най-дребната процедура на света загуби половин работен ден от моето
работно време. Мислех си, че ако работя, ще направя продукт, върху който ще
платя повече данъци от вашите митнически такси, които платих за моите
тениски. Нямаше да загубя времето на над 15 служители, които срещнах по пътя
си, в това число и шефа на митницата. Повечето хора там вършеха напълно
безсмислени, и както виждате, незаконни дейности спрямо мен. Безсмислени при
наличието на електронен подпис, плащания и т.н.
Господин Дянков, като човек, който е бил в САЩ и знае колко приятно,
еко, евтино и конкуретно нещо е електронната търговия, трябва да знаете, че с
вашите мерки за плащане на ДДС на покупки над 15 евро направо ми спирате
тока. Какво му беше на лимита от 150 евро от миналата година? Какво му беше
на лимита от 50 евро преди това? Колко пари ще спечелите от тази кокошкарска
мярка? Имате въобще ли начин да сметнете колко ще спечелите?
Аз, който иначе съм съвестен гражданин, вече съвсем сериозно ще
предупреждавам всички онлайн магазини да ми издават фактури за 14 евро, с
което ще си прецаквам спокойно държавата.
Поздравявам ви с надписа от една от моите тениски:"Това ли е бъдещето?"
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