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БРЕКЗИТ
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВНОСА (ICS): ПОДАВАНЕ 

НА ОБОБЩЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ (ENS) В 
РАМКИТЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ГРАНИЦА

В какво се състои ICS процедурата за операторите, внасящи 
стоки от Обединеното кралство?

Процедурата има за цел да гарантира сигурността на международните търговски 
потоци при влизане на територията на Европейския съюз (ЕС) чрез извършване 
на оценка на риска и осигуряване на безпрепятствено преминаване при влизане, 
независимо от вида на транспортното средство. 
Тя включва подаване на обобщена декларация за въвеждане (ENS). 

Декларацията следва да бъде подадена във френската информационна система 
ICS преди преминаване на границата на ЕС, чрез системата за интелигентна 
граница. 

Кой подава декларация ENS?

Превозвачите (автомобилни, железопътни, морски и въздушни) или техните 
представители.

Какво трябва да декларирам в ENS?

Основната информация, която трябва да предоставите, включва следното:
• самоличност на лицето, задължено да подаде ENS, или на неговия 

представител (EORI номер);
• търговско наименование на стоките;
• начини на преминаване на границата и транспорт:
- фериботи: идентификационен код на кораба 1111111 и регистрационен номер 
на полуремаркето; 
- Евротунел: код ISO 2 и регистрационен номер на полуремаркето; 

Внимание: Необходимо е да посочите регистрационния номер на 
ремаркето на транспортната единица (а не този на влекача). Без тази 
информация френската митница може да приеме, че камионът няма ENS и 
да наложи митнически санкции. 

• очаквана дата и час на пристигане в първия входен пункт във Франция.

Кога да подам ENS?

ENS трябва да се подаде преди сдвояване на транспортната единица в 
началната инфраструктура (пристанище или Тунел), за да бъде отчетена в 
рамките на интелигентната граница. Ако ENS бъде подадена твърде късно, 
френската митница ще приеме, че камионът няма ENS и може да наложи 
митнически санкции. 
Настойчиво ви препоръчваме да подадете ENS след натоварване на стоките 
в транспортната единица, преминаваща границата, когато вече знаете 
регистрационния номер на ремаркето, който трябва да впишете в ENS.

Как да подам ENS?

• чрез дистанционната услуга „Автомат за безопасност“ (AS), достъпът 
до която изисква да използвате услугите на доставчик на EDI решение, 
сертифициран от френските митници; 

• услугата е бърза, лесна и достъпна 24/24. 

Задължителна ли е ENS декларация за всички движения на 
стоки? 

Не, ENS не е необходим при: 
• пощенски пратки; 
• празни транспортни средства; 
• празни опаковки, необхванати от договор за транспорт; 
• личен багаж на пътници 

ENS се подава за всички останали стоки и особено за стоки с митническа 
декларация за внос или транзит. 

Какви са последствията при неподадена  ENS? 

Ако ENS не бъде подадена в срок, камионът ще бъде спрян от движение при 
пристигането си във Франция и може да бъде наложена глоба в съответствие 
с член 410 от френския митнически кодекс (глоба от 300 до 3 000 евро). 
Следователно тази формалност трябва добре да бъде спазена, за да се 
гарантира плавно преминаване на границата. 
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За по-подробна информация вижте митническото Брекзит ръководство, 
като кликнете тук, и инструкция ICS за операторите, като използвате този 
линк.

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/14/guide-douanier-de-preparation-au-brexit.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/notes-aux-operateurs/ICS/note-aux-ope%C2%82rateurs-brexit-formalite%C2%82s-ics-171120.pdf

