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Съдът на ЕС с фокус върху митническата
стойност при наличие на лицензионни
възнаграждения и софтуер
Съдът на ЕС („СЕС“) постанови две решения в последните месеци, от
които е виден повишеният фокус върху правилното определяне на
митническата стойност при внос на стоки. Решенията коментират
въпроса дали лицензионни възнаграждения или софтуер, необходими
за използването на стоките, следва да бъдат включени в
митническата стойност.

Следва ли лицензионно
възнаграждение към трето
лице да се включи към
митническата стойност на
внесени стоки?
ECJ C-76/19 (Къртис-Балкан)
Къртис-Балкан ЕООД е българско дружество, което заплаща
лицензионно възнаграждение за ползване на патент за
производствен ноу-хау към своето дружество-майка, установено в
САЩ. В допълнение българското дружество купува компоненти от
други дружества, установени извън ЕС, които използва в производство
на крайни продукти, като плаща мито при вноса на стоките.
Основният въпрос пред СЕС е следва ли лицензионното
възнаграждение за производствен ноу-хау да се добави към
митническата стойност на внасяните компоненти, когато последните
се използват за производството на крайния продукт. Според СЕС
отговорът е положителен, доколкото кумулативно са налице:

1

лицензионното възнаграждение не е включено в действително
платената или подлежаща на плащане цена за внесените стоки

2

съществува достатъчно тясна връзка между лицензионното
възнаграждение и стоките

3
4

заплащането на лицензионно възнаграждение е условие за
продажбата на внесените стоки
пропорционално разпределение на възнаграждението е
възможно чрез подлежащи на количествена оценка данни

Влиза ли софтуерът като
нематериален
актив
в
митническата стойност при
внос на стоки?
C–509/19 (BMW)

BMW внася блокове за управление на превозни средства от
производители, установени извън ЕС. С цел правилното
функциониране на внесените стоки BMW предоставя на
производителите безплатно правото да ползват специален софтуер,
който е необходим за извършване на различни технически операции и
тестове.
Според СЕС стойността на софтуера, който е създаден в ЕС и е
предоставен за безплатно ползване от купувача към производителите
на внесените стоки, следва да бъде включен в митническата им
стойност. В мотивите си СЕС разглежда:
Софтуерът е част от елементите на митническата стойност
Приложното поле на елементите на митническата стойност не
може да бъде ограничавано единствено до материални
придобивки, съответно софтуерът като нематериален актив
може да бъде включен в митническата стойност.
Условия, които трябва да сa налице
Позовавайки се на заключенията на Комитета по Митническия
кодекс, СЕС приема, че даден софтуер е част от митническата
стойност, доколкото е неразделна част от крайните продукти и
прави възможно или подобрява функционирането им.

Как ще сме ви полезни?
Видно от двете решения на СЕС, правилното определяне на
митническата стойност при внос на стоки, за които е необходим
лиценз или специфичен софтуер, е в центъра на вниманието на
митническите органи.
Нашият екип е на разположение да Ви съдейства при прегледа на
вашите трансакции и идентифицирането на тези, които могат да бъдат
засегнати от решенията на СЕС.
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