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Накратко

Комбинираната номенклатура за 2017 г. беше публикувана в Официалния вестник на 
Европейския съюз на 28 октомври 2016 г. Промените влизат в сила от 1 януари 2017 г. 

В детайли 

Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2016/1821 на Комисията, 
от 6 октомври 2016 г. за 
изменение на приложение I 
към Регламент (ЕИО) № 
2658/87 на Съвета относно 
тарифната и статистическа 
номенклатура и Общата 
митническа тарифа, беше 
публикуван в Официалния 
вестник на Европейския съюз 
на 28 октомври 2016 г. 

Регламентът предвижда 
значителни промени, които 
ще засегнат тарифното 
класиране на различни 
категории стоки като се  
въвеждат нови тарифни 
кодове, а други се променят 
или отпадат. Някои от 
промените касаят: 

 Различни категории риби 
(от позиция по 
Хармонизираната 
система (ХС) - 0302); 

 Различни категории 
цитрусови плодове (от 
позиция по ХС - 0805); 

 Безалкохолна бира (нова 
подпозиция по КН - 2202 
91 00);

 Вина (позиция по ХС - 
2204);

 Различни химически 
продукти (от позиция по 
ХС - 2811); 

 Фармацевтични продукти 
(от Глава 30 на КН); 

 Различни категории 
инсектициди и пестициди 
(от позиция по ХС - 
3808);

 Дървен материал 
(позиция по ХС - 4407); 

 Различни части за 
машини и оборудване 
(позиция по ХС - 7318).

Предвид факта, че 
комбинираната 
номенклатура е 
задължителна и е директно 
приложима за всички 
държави членки на ЕС, 

икономическите оператори 
следва да проверят дали 
съответните промени имат 
отношение към тяхната 
дейност и комуникацията им 
с митническите органи. В 
тази връзка, споменатите 
промени може също да 
окажат влияние върху 
акцизното и Интрастат 
деклариране на дружествата. 

Не на последно място, с цел 
правна сигурност за 
тарифното класиране на 
определени стоки, 
дружествата могат да подадат 
до митническата 
администрация заявление за 
издаване на обвързваща 
тарифна информация (ОТИ).  
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