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1. Принципи
 Либерализъм - глобализация, намаляване на митата, постига се главно чрез
многостранните преговори ГАТТ-СТО ЗСТ.
Засега не важи за аграрните стоки!
 Наднационалност -

регламенти на Съвета на ЕС и на Европейската комисия

 Устойчиво развитие – ОСП +
 Симетрия и асиметрия при
развиващите се страни – инструмент на Политиката за развитие на ЕС (ОСП)
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Цели
Свързани са с принципите
 Рязко намаляване на митата, което създава по-добри условия за
износ на стоки от ЕС (особено важно за големите експортьори)
 По-голяма свобода при предоставянето на услуги и при движението
на капитала (ПЧИ), което увеличава рентабилността на
инвестициите!
 По-добра защита на интелектуалната собственост
(големи загуби от злоупотребите, най-вече в Азия)
 Намаляване на техническите бариери пред търговията (важно за
инвестициите!)
 Глобална защита на конкуренцията (намаляване на цената на
петрола и други суровини)
 Защита на околната среда, борба с бедността и други аспекти на
устойчивото развитие – усилват позициите на ЕС в света.
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МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА ЕС
2) Етапи в създаването на ОМТ
А) Начин на определяне на единните мита.

tcm i = ∑ tik nik / ∑ n ik
където t – митническа ставка
n – стойност на вноса
cm – митнически съюз (custum union)
i - стока (тарифна позиция)
k - страна-членка на ЕИО (ЕО) (в момента са 27, при
основаването – 6)
За базова ставка за изчисляване на единните мита е била взета ставката на
1.1.1957 г.
Да се изчисли първоначалното средно претегленото мито на ЕИО при
вноса на дадена стока , ако на 1.1.1957 г. митата за тази стока са били (%):
в Германия – 30, Франция – 20, Белгия, Холандия и Люксембург – 10,
Италия – 15 и вноса през 1958 г. (в $) е бил равен на: в Германия – 2 млн.;
във Франция – 1,5 млн.; в Бенелюкс – 0,5 млн. и в Италия – 1 млн.
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Средно-претегленото мито на митническия съюз = 0,22 или 22%, но трябва
да помним, че в ЕИО е било въведено
мито, по-ниско от средно-претегленото
(принципът на либерализма), т.е. в
случая допустимото мито е 21%.
Хронология
(съгласно договореностите)
Първи етап - 1. 1.1958 – 31.12.1961
(ако tcm i се различава от tik с по-малко от
15%, то от 1.1.1962 г. важи tcm i ). Например
във Франция базовата ставка е била 20%.
Единното (общото) мито е 21%,
21 – 20 = 1
1/20 = 0,05 = 5%
5% < 15%, сл. от 1.1.1962 г. важи общото
мито – 21%
Ако tcm i– tik > 15%
тогава се въвеждат само 30% от
разликата.

Страна

Мито

Внос

Вземания

1

2

3

4=2x3

А - Германия

0.30

2000000

600000

Б - Франция

0.20

1500000

300000

В - Бенелюкс

0.10

500000

50000

Г - Италия

0.15

1000000

150000

МС (A - Г)

0.22

5000000

1100000

Например ако вземем Германия:
30 – 21 = 9/30 = 0,30 = 30%
сл. трябва да се въведат 0,3 х 9 = 2,7%, което
се закръглява на 3% редукция на митото.
Митото на Германия на 1.1.1962 г. ще е 30%
- 3% = 27%
Втори етап – 1.1.1962 – 31.12.1965
Повтаря се процедурата както през първия
етап.
Трети етап – 1.1.1966 – 31.12.1969
В края на етапа – единни (общи мита).
Това е станало предсрочно на 1.7.1968 г. 4

3) Структура
Общата митническа тарифа на ЕО включва следните елементи:

Комбинирана номенклатура. Тя се основава на Хармонизираната система
(ХС) на ООН. Страна по споразумението за прилагането на ХС са едновременно
Съюзът и държавите - членки. ХС е въведена като основа на комбинираната
номенклатура на ОМТ на ЕС с Регламент на Съвета 2658/87.
Нарича се Комбинирана номенклатура защото се използва за митнически (тарифни)
и статистически цели.
Съгласно този регламент всички тарифни позиции в ОМТ задължително съдържат 8
знака, от тях първите 6 съответстват на кодовете на ХС и съответно съвпадат с
първите 6 знака в митническите тарифи на всички страни, които са възприели ХС на
ООН.
Всяко година Комисията приема свой регламент, който на базата на регламента от
1987 г., както и на базата на различни други актове на Съвета и търговски
споразумения на Съюза съдържа текста на Комбинираната номенклатура за
следващата година.
Всички тарифни позиции в ОМТ задължително съдържат 8 знака, от тях първите 6 съответстват
на кодове на ХС.
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4. Автономни преференциални митнически режими
•

Автономни и конвенционални ставки. Автономни са ставките, които са
въведени по собствената воля на ЕС чрез регламенти. Конвенционални са
ставките, които са въведени в резултат от международно тарифно (търговско)
споразумение, по което страна е ЕС.

•

Обикновени и преференциални ставки. Обикновени са ставките, които се
прилагат при отсъствие на тарифни преференции.
В съвременните условия под обикновени конвенционални ставки се разбират
тези, които се прилагат чрез недискриминационния митнически режим на СТО,
наричан “Режим на най-облагодетелствана нация - РНН (Most-favoured-nation
treatment - MFN treatment).
Спрямо държавите извън СТО (Беларус, Сърбия и др.), този режим може да се
прилага чрез двустранни споразумения за нормализиране на търговските
отношения. Обикновените ставки се съдържат в Общата митническа тарифа,
докато пълната информация за митническите преференции и експортноимпортния режим може да се получи в ТАРИК.

•

•

Автономни преференциални митнически режими в момента се прилагат:
 в рамките на Общата система за преференции на ЕС,
 спрямо Отвъдморските страни и територии на държави-членки на ЕС.
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ОСП "Generalised System of Preferences" се прилага спрямо всички развиващи се
страни, които не ползват по-благоприятен режим. Преференциите са едностранни
(еднопосочни), т.е. те са асиметрични. ОСП на ЕО е близка до ОСП, която прилагат
САЩ, Япония и други страни от ОИСР. Основа за създаването на ОСП е решението
на УНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD), прието
през 1968. Първата схема на ОСП на ЕИО е приета с регламент през 1971 г.
Първоначално преференциите обхващат само промишлени стоки. От средата
90-те години в ОСП на ЕС се включват и аграрни стоки. Напоследък ЕС се стреми
използва ОСП за постигането и на нетърговски цели. От началото на 1998 г.
предоставят допълнителни автономни преференции по ОСП на тези развиващи
страни, които активно въвеждат конвенциите на Международната организация
труда, както и международни стандарти в сферата на екологията.

на
да
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ОСП на ЕС се реализира чрез десетгодишни цикли, като за всеки от тези цикли се
приемат съответните Указания на Съвета на ЕС. Сегашния период е до 2023 г.
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Има три подрежима:
•

ОСП – Стандартен. Прилага се за всички страни, които не ползват по-добър режим.
Нулеви и намалени мита при промишлените стоки и тарифни квоти при аграрните
стоки.

•

Специален насърчителен режим ОСП + (GSP+). Прилага се за страните, които са
подписали специални двустранни споразумения и спазват съответния каталог от
изисквания по устойчивото развитие (Например Протокола от Киото), доброто
управление, борбата с наркотиците и др. Включва повече нулеви мита при
промишлените стоки и по-големи тарифни квоти при аграрните стоки. Списъкът със
страните се определя от Комисията.
Разкажете за страните, които ползват ОСП+
виж: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/gsp
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ОСП за най-слабо развитите страни (LDCs), Режимът е известен като “Всичко
освен оръжие” и означава нулеви мита за всички стоки, освен за военните. Найслабо развитите страни се определят от УНКТАД по данни на Световната банка
(страни с нисък доход).
Разкажете за УНКТАД
Виж: https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
Разкажете за страните, които ползват режима „Всичко освен оръжие“
Виж: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/everything-arms
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Отвъдморски страни и територии
В ДФЕС – специална част за тях -

•

А) Великобритания - Британски отвъдморски територии: Ангуила, Британската
Антарктическа територия, Британските територии в Индийския океан, Британските
Виргински острови, Каймановите острови, Фолклендски острови, Гибралтар,
Монсерат, Остров Света Елена и зависимите територии, Острови Туркс и Кайкос,
Питкерн, Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови, Бермудите,
Суверенната територия на базата на о. Кипър. Без оспорваните Британски
Антарктически територии площта е само около 18 хил. кв. км и население около
260 хил. души.

•

Б) Франция – Отвъдморски департаменти и територии: Гваделупа, Френска
Гвиана, Френска Полинезия, Мартиника, Мейот, Нова Каледония и зависимите
територии, Реюнион, Сен Бартелми, Сент Маартен, Сен Пиер и Микелон,
Островите Уалис и Футуна. Територия – 120 хил. кв. км, население – 2,7 млн. души.
Освен това Франция владее 10 необитаеми острова и Френските владения в
Южните и Антарктически територии (оспорвани).

•

В) Холандия: Аруба, Нидерландски Антили (малки острови в Карибско море)

•

Г) Дания - Гренландия, Ферьорски острови. Територия – 2,2 млн. кв. км, население
около 100 хил. души.
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COM(2008) 383
ЗЕЛЕНА КНИГА
Бъдещи отношения между ЕС и отвъдморските страни и територии
Проблем: Някои от ОСТ имат БВП на човек от населението по-висок от този в редица държавичленки на ЕС. Въпреки това тези територии получават значителна техническа помощ чрез ЕФР
и ползват търговски преференции, каквито ползват само най-слабо развитите страни.

13

5. Конвенционални преференциални митнически режими

Групи страни

РТС

Мита при
промишлените
стоки

Мита при
аграрните
стоки

Свободно
предоставяне
на услуги

Наличие на
симетрия

Турция, Андора, Сан
Марино

МС

Нулеви мита

Тарифни квоти

Не

Да (техническа
помощ на ЕС)

Европейско
икономическо
пространство,
Швейцария

ЗСТ

Нулеви мита

Тарифни квоти

Да

Да

Украйна, Грузия,
Молдова

ЗСТ

Нулеви мита

Тарифни квоти

Да

Да (техническа
помощ на ЕС

Япония, Канада, Южна
Корея

ЗСТ

Нулеви мита

Тарифни квоти

Не

Да

Средиземноморие
Euro-Mediterranean
partnership
(Алжир, Египет,
Израел, Йордания,
Ливан, Мароко,
Палестинска
автономия, Сирия,
Тунис)

Процес на
създаване на
ЗСТ

Преференции
и нулеви мита

Не

Не, но тенденция
към симетрия
(техническа
помощ на ЕС)

Тарифни квоти
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5. Конвенционални преференциални митнически режими

Групи страни

РТС

Мита при
промишлените
стоки

Мита при
аграрните
стоки

Свободно
предоставяне
на услуги

Наличие на
симетрия

Мексико, Чили

ЗСТ

Нулеви мита

Тарифни
квоти

Не

Не,
(техническа помощ
на ЕС)

Не

Не, но тенденция към
симетрия
(техническа помощ
на ЕС)

Не

Не, но тенденция към
симетрия
(техническа помощ
на ЕС)

Не

Не, но тенденция към
симетрия
(техническа помощ
на ЕС)

Не

Не, но тенденция към
симетрия
(техническа помощ
на ЕС)

МЕРКОСУР

Процес на
Преференции
създаване на
и нулеви мита
ЗСТ

CARIFORUM

Процес на
Преференции
създаване на
и нулеви мита
ЗСТ

Африкански страни от групата
АКТ
Южна Африка, Мозамбик,
Намибия, Лесото, Ботсвана
(SADC)
Останалите страни от АКТ

Тарифни
квоти

Тарифни
квоти

Преференции
и нулеви мита

Нулеви мита
тарифни
квоти

Водят се
Преференции
преговори за
и нулеви мита
ЗСТ

Нулеви мита
тарифни
квоти

Частична
ЗСТ

Разкажете за МЕРКОСУР (Mercosur)
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
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