Забранени и ограничени за превоз
предмети и вещества
Забранени предмети и вещества:
Съгласно действащите законови разпоредби (Закон за пощенските услуги, Закон за акцизите и данъчните складове)
и вътрешните правила е забранено поставянето в пратките, съответно и транспортирането на следните предмети и
вещества в мрежата на „Ин Тайм“ ООД:


Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества, анаболни стероиди;



Оръжие, части на оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни
вещества и предмети;



Противоречащи на нравствените норми предмети;



Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват или могат да представляват
опасност за живота или здравето на служителите или на други лица, или на животни, или могат да замърсят
или повредят други пратки, съоръжения, или транспортни средства;



Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;



Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;



Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са
забранени от Закона за акцизите и данъчните складове (за разрешените такива виж по-долу);



Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване и други чекове, дългови книжа, акции, облигации,
удостоверения за дружествени дялове, удостоверения за акции, менителници, спестовни книжки,
предплатени кредитни карти, дебитни карти, документи на хартиен носител или други средства, които дават
право на плащане, други ценни книжа, други прехвърляеми финансови инструменти, предмети,
представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни
камъни, истински перли, бижута-уникати, антики, произведения на изкуството, уникални предмети, слонова
кост и продукти съдържащи слонова кост, марки, и други ценни предмети;



Вещества и предмети с клас на опасност по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари
по шосе (ADR) или друг действащ нормативен акт;



Бързо развалящи се предмети и вещества, отпадъци, растения, живи или умрели животни, материали за
медицински или биологични изследвания, човешки или животински останки, телесни части или органи;



Не могат да се транспортират вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети,
внасянето и разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението;



Предмети и вещества, който се нуждаят от транспортиране при определен температурен режим или за които
има установени специални изисквания за превоза, съхранението или доставката им;
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Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, разрешени за
транспортиране:
Забраната за акцизни стоки и отпадъци от тютюн по предходната точка, не се отнася за:



акцизни стоки с платен, начислен или обезпечен акциз, акцизни стоки с бандерол (когато такъв е
задължителен), изпращани от физически или юридически лица;
отпадъци от тютюн, които се изпращат между клиенти търговци във връзка с тяхната обичайна дейност;

Всеки подател, при изпращане на разрешени за транспортиране акцизни стоки и отпадъци от тютюн, трябва да
попълни и подпише Декларация по образец (на стр.3), да приложи съответните документи, както и да предостави
пратките за преглед и проверка;
1. При изпращане на разрешена за транспортиране акцизна/и стока/и куриер/служител офис изисква от подателя
(физическо или юридическо лице) попълнен и подписан формуляр на Декларация, сочеща:







посочване на номерата на товарителницата/ите, за които се подава декларацията;
идентификация на подателя на пратката/те;
видът и количеството на акцизните стоки;
информация чия собственост са акцизните стоки;
изявление, че изпращаните акцизни стоки са с платен, начислен или обезпечен акциз;
изявление, че акцизните стоки са с бандерол, когато такъв е задължителен;

2. При изпращане на отпадъци от тютюн, във връзка с обичайната дейност между търговци, куриер/служител офис
изисква от подателя (клиент търговец) попълнена, датирана и подписана Декларация, съдържаща:





посочване на номерата на товарителницата/ите, за които се подава декларацията;
идентификация на подателя на пратката/те;
идентификационни данни на изпращача и получателя и предназначението на отпадъка;
информация относно дейностите, които ще бъдат извършвани с отпадъците от тютюн;

Пратките подлежат на преглед и проверка пред служител на „Ин Тайм“ (куриер, служител в офис).

Термини и съкращения:
„отпадъци от тютюн" -остатъци от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн
или при промишленото производство на тютюневи изделия;
"Бандерол"- държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление
акцизни стоки.
„Акцизни стоки“ -всички стоки, уточнени в Закона за акцизите и данъчните складове, които подлежат на облагане
с акциз (алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти и електрическа енергия).
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Приложение № 26 към чл. 111б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 99а, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове

относно пратка/и с № на товарителница/и:

1……...…………………………………………….
2……………………………………………………
3……………………………………………………
4………….………………..……………………….
5………..………………….……………………….

Подписаният/ата …………………………………………………………………...……………….………,
живущ/а в гр./с. ………………………………………….., обл. ……………………………….…………,
ул./ж.к. ……………………………..……………………………………………..…………………………,
с ЕГН/ЛНЧ …........…......................................................, в качеството ми на лице, изпращащо акцизни
стоки/отпадъци от тютюн чрез пощенския оператор: „ИН ТАЙМ“ ООД с ЕИК 121094705
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Акцизните стоки, представляващи:
……………………………………………………………...…………...……………………………………
….………………………………………………………..………………………………………………….,
(описват се видът и количеството на акцизните стоки)
са собственост на: ……………………………………………………….………...… с ЕГН/ЛНЧ/ЕИК
…………………............................……..................., и същите са с платен/начислен/обезпечен акциз,
(вярното се подчертава)
за което прилагам следните документи: …………………………………………………………..……….
……………………………………...……………………………………………………...………………….
……………………………………...…………………………………………………………………………
(посочват се видът на документите, техният номер и дата)
2. Акцизните стоки са с бандерол, когато такъв е задължителен.
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3. Отпадъците от тютюн се изпращат във връзка с обичайната дейност на:
……………………………………………………………………………… с ЕИК ………..…………..…
(посочва се наименованието на търговеца изпращач)
……………………………………………………………………………… с ЕИК ………..…………..…
(посочва се наименованието на търговеца получател)
и същите са предназначени (ще бъдат използвани) за: …………..…………...……………………..….
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………..............................…………
(описват се дейностите, които ще бъдат извършвани с отпадъците от тютюн)
Запознат/а съм, че изпращането чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн
по чл. 99, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2, т. 2 – 6 от Закона за акцизите и данъчните складове е забранено,
освен в случаите на отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна
дейност.
Запознат/а съм със забраната, регламентирана с чл. 90, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги.
Запознат/а съм, че в случай на декларирани неверни данни нося наказателната отговорност по реда
на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата………………….

Декларатор: ……….....……

гр./с. …………….…..
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