РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
ВНОС
Лица /чужди граждани/, пресичащи границата на Република Молдова могат да внасят
без облагане с митнически такси :
1. Предмети и изделия, съдържащи се в личния багаж на пътника /дрехи,
парфюмерия, медикаменти, козметика, хранителни продукти - в разумни
количества за лично ползване/
2. Бира – 5 литра
3. Вино, в т.ч. и спиртни напитки – 2 литра
4. Пурети, пури – 50 броя
5. Цигари - 200 броя
6. Кожени изделия / в т.ч. пътни чанти, дамски чанти или аналогични изделия/ – 3
броя
7. Кожух / естествена или изкуствена кожа/ - 1 брой
8. Дрехи /трикотаж/ – 3 броя
9. Дрехи /текстил/ - 3 броя
10. Обувки - 2 чифта
11. Електроизчислителна машина – 1 брой
12. Магнитофон/ радиомагнитофон или плейър за автомобил/ - 1 брой
13. Видео-магнитофон - 1 брой
14. Мобилен телефон в т.ч. приемно устройство за СОТ – 2 броя
15. Видеокамера за наблюдение – 1 брой
16. Фотоапарат -1 брой
17. Оптически устройства за наблюдение – 1 брой
18. Часовници/механически или електронни/ - 3 броя
19. Очила или аналогични оптически прибори – 4 броя
20. Бензин или дизелово гориво – количеството, което се намира в резервоара на
личния автомобил
21. Изделия от скъпоценни метали и камъни – общо 5 броя от различни видове
независимо от тяхната стойност .
22. Подаръци или други предмети, чиято сумарна стойност не надвишава 200 евро,
изчислени по тарифите на Молдовската митница.
Задължително се декларират пред митническите органи на Република Молдова и
допускат в страната съгласно изискванията на действащия митнически режим:
1.Оръжия, боеприпаси, взривни вещества или техни аналози;
2.Наркотични и психотропни вещества;
3.Радиоактивни материали;
4.Предмети на изкуството, предмети с историческа или културна стойност;
5.Отровни препарати и лекарства;
6.Животни, растения или техни производни, посадъчен материал, както и
получените от тях продукти / При тях се прилага и задължителна проверка от
Ветеринарно-санитарни и Фито-санитарните служби. Изисква се
представяне на официален документ от съответната страна за целта на вноса/;

7.Диви животни и растения, части или получени от тях деривати и продукти
/ При тях се прилага и задължителна проверка от Ветеринарно-санитарните и
Фито-санитарните служби. Изисква се представяне на официален документ от
съответната страна за целта на вноса;
7.Стоки, предназначени за временен внос в Молдова;
8.Транспортни средства
ИЗНОС
Лицата /чужди граждани/, пресичащи границата на Република Молдова могат да
изнасят без облагане с митнически такси:
1.Предмети и изделия /без ограничения на тяхната сумарна стойност/ при
условие, че не се изнасят с търговска цел.
2. ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗНОСА НА КУЛТУРНИ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ
Износ на предмети, изделия и произведения в областта на литературата,
религията, науката, изкуството се реализира само след официално разрешение,
издадено от Министерство на културата.
3. Износ на животни и растения в това число диви животни и растения, техни
части или получени от тях деривати и продукти се реализира само след официално
разрешение от Министерство на екологията
4. Износ на стрелково оръжие, боеприпаси, взривни вещества се осъществява
съгласно действащите в момента на събитието правила и изисквания.

