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Бихте ли предоставили информация за безмитните продажби на пътници Не разполагаме с информация за безмитните продажби на пътници от
от Обединеното кралство, ако е възможно във формата на данните за Обединеното кралство.
приходите от магазини, посочени в Приложение 2.12.
Моля, посочете броя безмитни клиенти и съответните фактури, ако е Информацията относно процентното съотношение на безмитните
възможно на месечна и годишна база.
продажби спрямо общите приходи по месеци за 2017 г. и 2018 г. е
налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала
- Приложение 2.3.4.1.
Моля да предоставите информация дали има групи продукти, които не От съображения за безопасност, не могат да се продават следните
биха могли да бъдат продавани или излагани за продажба.
стоки:
 Остри и режещи предмети (напр. самобръсначки, ножички,
пилички, резачка за пури и др.);
 Запалими вещества (напр. запалки);
 Играчки с форма на оръжия (напр. играчка пистолет).
Моля, посочете лимитите за продажба в магазините за пристигане и
В магазините за пристигане и заминаване няма лимити за продажба.
заминаване.
Единствено пътниците трябва да се съобразяват с ограниченията на
страните, за които пътуват (максимални количества тютюневи
изделия и алкохолни напитки, които могат да бъдат внесени).
Моля да предоставите информация дали е възможно да се отвори магазин Да, възможно е да се отвори магазин за екипажи.
за екипажи.
Моля да предоставите информация дали е възможно да се изнасят и Да, възможно е да се изнасят и внасят мебели (втора ръка) за повторна
внасят мебели втора ръка (за повторна употреба).
употреба.
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Моля да предоставите информация дали съществуват зони за свободна
търговия в София.
Моля да предоставите информация за начина, по който работи процесът
на плащане на дивиденти. Дали приспадането за удръжки при източника
се прави към момента на разпределяне на печалбата и какъв е размера на
удръжката.
Моля да предоставите информация дали има някакви важни регулаторни
разлики в начина, по който оперират безмитните магазини в зона
пристигане и в зона заминаване? В приложение 5.13 е представена
различна ценова политика за пътниците от ЕС и извън ЕС при пристигане
и заминаване. Бихте ли могли да уточнявате дали безмитния оператор е
юридически задължен да прилага различно ценообразуване за пътниците
от ЕС и извън ЕС?
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В София не съществуват зони за свободна търговия.
„Летище София“ ЕАД изплаща дивидент само на държавата.
Дивидентът се определя с процент от печалбата след данъчно
облагане и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския
закон. За всяка година процентът се определя с разпореждане на
Министерски съвет.
Безмитният оператор не е юридически задължен да прилага различно
ценообразуване за пътниците от ЕС и извън ЕС. Ценовата политика
на „Летище София“ ЕАД е утвърдена от ръководството.
1. Магазини, предлагащи „TRAVEL RETAIL” и „DUTY FREE”
стоки:
Магазин 3 (Терминал 1), Магазин 7 (Терминал 2-Изток), Магазин 8
(Терминал 2 –Запад).
Магазини 3, 7 и 8 са разположени в Салони „Заминаване” на Т1 и Т2
и притежават лиценз за извършване на безмитни продажби и лиценз
за данъчен склад (отложено заплащане на акциз).
За пътници, пътуващи по дестинации извън Европейския съюз,
цените са „DUTY FREE” и предлагат ценово предимство от 10%,
продажби се извършат по ценоразпис DFS. За всички стоки,
продадени по ценоразпис DFS не се заплаща акциз и ДДС.
За всички останали пътници, пътуващи по дестинации в ЕС и други
клиенти, продажби се извършват по ценоразпис EU (със заплатени
акциз и ДДС).
2. Магазини, разположени в зони „Пристигане“
Магазин 4 (Терминал 1), Магазин 10 (Терминал 2), Магазин 13 вътрешни линии.
Магазините извършват продажби по ценоразпис EU-10%, с включено
ценово предимство от 10%, със заплатени към държавата акциз и
ДДС.
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3. Магазини 5 и 9 „Български напитки” (Т1 и Т2), Магазин 2-ВИП,
Магазин 14 - Shopsky shop – ценоразпис SBG. Цените при ценоразпис
SBG са приравнени към ценоразпис EU, който важи за продажби на
стоки на пътници, по дестинации в ЕС (със заплатени акциз и ДДС).
ВИП ТЕРМИНАЛ:
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В Приложение 2.15 бихте могли да обясните какво означават „УСЛУГИ Услугите на Терминал ВИП включват преминаването на пътниците,
В ТЕРМИНАЛ ВИП“ и „Еспресо ВИП Б“ и какви са разликите?
посрещане изпращане от/до самолета, личен асистент при
преминаване на всички проверки и отделен транспорт. В цената от 60
Евро е включена безплатна консумация от 10 лв. в Кафе Еспресо.
Консумация над 10 лв. се доплаща.
Кафе Еспресо е отворено за посрещачи и изпращачи, като те
заплащат всичко.
Пътнически салони:
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Получихме подробна историческа разбивка на броя на посетителите в Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
салони Плиска и Преслав (Приложение 2.15). Няма обаче предоставено Информационната зала - Приложение 2.15.1.
информация относно салон София. Бихте ли ни предоставили разбивка на
посетителите в салон София през последните 3 години?
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