ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ВНОС НА СТОКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА,
КОНСУЛСТВА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ
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1. Получател (наименование/име и адрес)

А. Митническо учреждение

2. Изпращач (наименование/име и адрес)

№

Дата:

Печат:

3. Описание на стоката
Моля да бъде разрешен внос без заплащане на митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за
действително предоставени услуги на следните стоки:
№

Брой, вид, маркировка и
номера на колетите

Търговско описание на
стоката (1)

Количество
/кг., брой,
литър и т.н./

Стойност
в лева

1

2

3

4

5

4. Приложения към Искането-декларация

Вярното се задрасква с кръстчеІ x І
5. Задължения на получателя
Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за:
- служебно ползване

- мое лично и частно ползване

г-н:

- лично и частно ползване на
ранг и длъжност:
№ на лична карта:

дата на пристигане в Република България:
Задължавам се:
1) Да спазвам ограниченията за разпореждане като заемане, залагане, отдаване под наем или прехвърляне със или без заплащане на стоките,
допуснати без митни сборове, ДДС и акциз
2) Да представя

автомобилите

и/или

мотоциклетите,

предмет на настоящото искане в

в случай на:
/митническо учреждение/

- прекратяване на функциите, даващи ми право на дипломатически привилегии
- продажба на стоките на лице без дипломатически привилегии
3) При окончателен износ от Република България на автомобила и/или мотоциклета, да върна моя формуляр
от настоящото искане в
/митническо учреждение/

Дата:

Подпис на получателя:

6. Заверка на представителството, консулството или представителството на международна организация
Подписаният:
/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или представителство на международна организация/

Дата:

Подпис:

Печат на представителството:

Вярното се задрасква с кръстчеІ x І
Б. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР (2)
- положително

- отрицателно

Име и длъжност на лицето, издало становището:

Дата:

Подпис:

Печат

(1) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) При внос на автомобили и/или мотоциклети се вписва модел, марка, вид, цвят,
№ на шаси (№ на рама на мотоциклети), № на двигател, мощност, брой на местата (само за автомобили).
(2) В случаите на чл. 6, ал. 2, т. 1 не се изисква становище на "Държавен протокол" на МВнР

J. Контрол от получаващото митническо учреждение

Изисквания за формулярите по Приложение № 1, чл. 6, ал. 2

I. Искането - декларация трябва да бъде оформено съгласно образеца в това приложение
II. Предназначенията на формулярите на искането - декларация са:
1. Формуляр 1 - формуляр за оформящото вноса митническо учреждение;
2. Формуляр 2 - формуляр за "Държавен протокол" на МВнР;
3. Формуляр 3 - формуляр за лицето, подало искането - декларация.
III. В случаите на

чл. 6, ал. 2, т. 1

се изисква попълването на формуляри 1 и 3 и не се изисква становище от

"Държавен протокол" на МВнР. Във всички останали случаи се изисква попълването на формуляри 1, 2 и 3 и се изисква становище от "Държавен
протокол" на МВнР.
IV. Формулярите се попълват на български език. Ако формулярът е попълнен на ръка, той трябва да бъде попълнен с мастило и с печатни букви.

V. Всички данни, посочени във формуляра, трябва да бъдат максимално четливи и ясни. Данните, определящи
стойност и количество, се изписват с цели числа, когато тези данни са под "0,5" се попълва "1". Данните за стойностите в искането - декларация се
попълват в щатски долари.

VI. Деклараторът попълва само цифровите клетки. Клетките с идентификатор главна буква са за административни цели.
VII. След последния запис в кл. 3 се поставя хоризонтална линия и в колона 5 - "Стойност в лева" се попълва общата стойност на стоките в лева, а
неизползваното пространство се задрасква по начин, изключващ всяко дописване.

