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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0477/2020, внесена от E.K., с белгийско гражданство, 
относно прекомерните административни разходи, налагани от Bpost, в 
рамките на процедурата за митническо оформяне

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че местният доставчик на колетни пратки в Белгия 
(Bpost) злоупотребява със своето монополно положение в контекста на процедурата за 
митническо оформяне на колетни пратки, идващи от държави извън Европейския съюз. 
Той добавя, че при пристигането си в Белгия пратките могат да бъдат обект на облагане 
с мита и че Bpost налага прекомерни административни такси за митническо оформяне. 
Той твърди, че това противоречи на правилата на ЕС, съгласно които държавите членки 
не могат да налагат такси за митническото оформяне, които са по-високи от 
действителните разходи. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да 
предприеме действия и да не позволи на доставчиците на колетни пратки, като например 
Bpost, да начисляват неоправдани административни разходи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Петицията 

Петицията се отнася до таксите за услуги, предоставяни от Bpost (белгийския доставчик 
на универсална услуга) за митническо представителство в ЕС, както и до информацията 
и процедурите, достъпни за клиентите.
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Вносителят заявява, че таксите са прекомерни и не съответстват на предоставяната 
услуга. Освен това на лицата, получаващи колети от трети страни, се предоставя много 
ограничена информация за техните права във връзка с митническото оформяне без 
използване на услугите на Bpost.

Забележки на Комисията 

По принцип държавите членки нямат право да добавят национални такси към митата, 
платими съгласно правилата на Съюза, в противен случай тези правила могат да бъдат 
лишени от необходимата унифицираност. Съгласно установената съдебна практика 
единният характер на общата търговска политика би бил сериозно накърнен, ако 
държавите членки имаха право едностранно да налагат такси с равностоен ефект върху 
митата за внос от страни, които не са членки на Европейския съюз. 

По дело C-39/82 Donner Съдът на Европейския съюз (СЕС) установи, че член 30 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (член 13 от Договора за 
Европейската икономическа общност (ЕИО) по времето на разглеждане на делото) е бил 
приложим по отношение на таксата за митническо представителство, предвид 
господстващото положение на пощенския оператор. СЕС заключи, че тази такса 
представлява паричен налог, ако е наложена едностранно, и не представлява плащане за 
действително предоставена услуга на стойност, съизмерима с тази услуга. 

По отношение на въпроса за митническото представителство, повдигнат в петицията, 
получателите трябва да имат възможност да назначат митнически представител в 
съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/20131 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на 
Съюза (наричан по-нататък „МКС“) или да извършат митническо оформяне сами, без да 
използват услуги за митническо оформяне от доставчици на универсални услуги. 

Съгласно член 52, параграф 1 от МКС, когато митническото оформяне се извършва в 
митническо учреждение, не могат да бъдат налагани такси за извършване на митнически 
проверки или за друга форма на прилагане на митническото законодателство през 
официалното работно време. Член 52, параграф 2 от МКС гласи, че пропорционални 
такси могат да бъдат начислявани само при предоставянето на специфични услуги. 

Заключение

Комисията е наясно със ситуацията по отношение на услугите на Bpost, както е 
повдигната в петицията, и във връзка с това се свърза с белгийската администрация чрез 
инструмента за комуникация EU-Pilot, за да изясни гореспоменатите въпроси и да 
установи до каква степен може да не са спазени съответните разпоредби на МКС.

1 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. създаване на 
Митнически кодекс на Съюза, ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1 – 101.


