БРАЗИЛИЯ
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Посещаващите Бразилия чуждестранни граждани не могат да внесат в страната
следните неща:
-

-

-

Цигари и напитки произведени в Бразилия, но предназначени за продажба
единствено в чужбина
Маркови цигари, които не се продават в страната, от която произхождате
Играчки, които са реплики или приличат на огнестрелно оръжие, освен ако не
са част от лична колекция регистрирана предварително при спазване на
условията определени от Министерството на отбраната на Бразилия
Екземпляри от диви животни без съответните технически документи и без
разрешение издадено от Министерството на околната среда
Водни животни и предмети с декоративна и селскостопанска цел, които се
намират в каквато и да било витална фаза и без разрешение за внос от
съответния орган
Промишлени стоки с фалшиви или подправени етикети или които притежават
фалшив произход
Стоки, които са нарушили авторски права (пиратски стоки)
Продукти съдържащи генно модифицирани организми
Агротоксини и техните производни
Стоки с неморално съдържание, нарушаващи доброто поведение, здравето и
обществения ред
Наркотични вещества или медикаменти

Забележка: Тези стоки, ако бъдат открити в пътуващия, ще бъдат иззети от
митническите власти. Според случая, пътникът може да бъде задържан от бразилските
власти и съден по гражданския или наказателен кодекс
Разпоредби касаещи покупки в свободните зони (Duty Free Shop):
Пътниците пристигащи в Бразилия могат да закупят в съответните магазини на
свободните зони при пристигането в Бразилия и преди представяне за митническа
проверка стоки на стойност до 500 щ.долара, които не се включват в квотата за внос на
другия багаж.
Освен това ограничение от 500 щ.д., тези стоки подлежат на следните количествени
ограничения:
-

24 бр. алкохолни напитки, при не повече от 12 от същия вид напитка
20 стека цигари чуждо производство
25 бр. пури или пурети
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-

250 гр. Тютюн за лула
10 бр. тоалетни принадлежности
3 бр. часовници, машини, апарати, оборудване, електрически или електронни
игри и инструменти

Деца под 18 години нямат право на внос на алкохолни напитки и тютюневи изделия.
Изделия закупени в свободни зони извън Бразилия се третират като част от общия
багаж на пътуващия и не се ползват с горните разрешения.
Придружаващ багаж при пристигане в Бразилия
Всеки пътник при пристигане в Бразилия и има стоки и предмети за деклариране
следва да попълни съответна митническа декларация.
Пътник, който притежава валута надхвърляща сумата от 10,000 реала (приблизително
4,000 евро), освен попълване на горната митническа декларация следва
предварително да попълни електронно друга декларация на следния сайт www.receita.fazenda.gov.br/dpv и да се представи при пристигането пред съответните
митнически власти за сравняване на данните.
Всеки пътник, който внася предмети с багажа си, чиято стойност надвишава
разрешената квота (виж по-долу) и които не надвишават съответните разрешени
количествени квоти, следва да платят вносно мито, на базата на 50% от стойността над
разрешителната квота.
При надхвърляне на количествените квоти стоките се облагат съгласно местния вносен
режим.
Ако не сте в състояние да заплатите съответните мита веднага при пристигането,
стоките и предметите ще бъдат задържани от митническите власти срещу съответен
документ и ще му бъдат върнати след представяне на документ за извършване на
плащането на съответните мита.
Пристигащото в Бразилия лице следва да попълни митническата декларация и да се
яви за митническа проверка, ако притежава следните стоки в придружаващия го
багаж:
-

Животни, плодове и зеленчуци, семена, продукти от животински или
растителен произход, ветеринарни или агротоксични продукти
Медицински продукти, материали за диагностика ин-витро, продукти за
поддържане на чистотата, биологични материали
Лекарства, освен за лично ползване, храни от всякакъв произход
Оръжие и амуниции
Стоки от забранителния списък
Стоки в търговски количества
Стоки, чиято стойност надвишава установените лимити за внос
Стоки, чиито количества надвишават определените лимити
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-

Валута надвишаваща еквивалента на 10,000 реала

В останалите случаи пътуващите, считано от 1 януари 2012 г. няма нужда да попълват
митническа декларация и могат да се насочат към сектор „НИЩО ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ”.
Забележка: Като част от тяхната работа, митническите служители могат да задават
въпроси на пътуващите по всяко време, както и да извършват проверка на техния
багаж деклариран или не. В случай на съмнение, пътуващият е длъжен да поиска
информация от митническите власти. Ако той не попълни митническата декларация, в
случай, че това е необходимо и избере, без да има на това право, сектор „НИЩО ЗА
ДЕКЛАРИРАНЕ”, ще извърши митническо нарушение и 50% увеличение на глобата за
внос на стоки над установените ограничения. В някои случаи стоките могат да бъдат и
конфискувани. Физически лица могат да внесат в страната само стоки за лично
ползване. Укриване на ценни предмети, по всякакъв начин, може да доведе до тяхната
конфискация в полза на държавната хазна, освен всички други последствия
предвидени от бразилското законодателство. Някои лекарства подлежат на специален
контрол от Националната агенция за санитарен контрол (Anvisa) и при това положение
могат да бъдат внесени в страната единствено след получаване на съответно
разрешение от горната агенция. Винаги носете със себе си медицинската рецепта,
както и информация за заболяването и начин на лечение.
Какво не може пътникът да изнесе от страната като багаж
Не се смятат като нормален багаж, независимо че се са в притежание на пътника:
-

Стоки с цел препродажба или за производствени нужди
Автомобили, мотоциклети, колела с мотори, трейлери и други видове
сухопътни автомотори и части от тях
Самолети и части за тях
Лодки от всякакъв вид, скутери, мотори и части за тях

Какво е забранено за износ от страната
-

Естествени кожи на водни и сухопътни животни
Диви животни и инсекти без разрешение на Министерството на околната среда
Без разрешение на Министерството на културата, всякакви произведения на
изкуството изработени до края на монархическия период, включително и
такива произхождащи от Португалия и включени в националното историческо
наследство, както и изработени в чужбина, но касаещи бразилски личности
свързани с бразилската история и традиции. Библиотеки и документи, в
комплект или на части, свързани с Бразилия и издадени от ХVI до XIX век.
Колекции от вестници и издания с повече от 10-годишна давност, както и
оригинали и копия на стари музикални партитури.

Ръчен багаж при напускане на страната
В случай на предмети произведени в чужбина и внесени в страната следва да се
представи надлежно заверена митническа декларация на бразилските власти. За

4

всички стоки закупени в Бразилия следва да се представи съответна фактура за
закупуването им в Бразилия.
Пътник напускащ страната и притежаващ валута надхвърляща по стойност еквивалента
на 10,000 реала, следва да попълни предварително по Интернет съответна декларация
Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV), и да се представи пред митническите
власти за проверка.
Непридружаван багаж при напускане на страната
Ако пътникът е постоянно пребиваващ в страната чужденец и напуска страната през
сухопътна граница, няма никакви ограничения, освен ако не притежава стоки в
търговски количества.
Чуждестранни граждани при напускане на страната, освен нормалните лични неща,
могат да изнесат закупени предмети на стойност до 2,000 щ.долара, срещу
представяне на фактура за покупките и при условие, че тези предмети на са под
някакъв забранителен или ограничителен режим. Предметите надвишаващи горното
ограничение, подлежат на обмитяване.
Горната митнически изисквания са обект на промени, звършвани по всяко време.
Пътуващите са задължени да проверят в съответното бразилско посолство или
консулство за всякаква нова информация по този въпрос.

