ЙЕМЕН
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Изискваните от йеменските власти документи на чуждестранни граждани при
пътуването им от и за страната са: валиден задграничен паспорт, валидна йеменска
входна/изходна/многократна виза и попълнена карта за пристигане/напускане на
Йемен (същите биват предоставяни на съответния гранично контролно-пропускателен
пункт).
При преминаване на въздушен ГКПП багажът на пътниците подлежи на преглед през
скенер. При констатиране на съмнителни предмети същият бива проверяван
физически.
Забранени за износ стоки са:
- наркотици в т.ч. и разрешеното за потребление от местното население
леко
наркотично растение "кат";
- наркотици и лекарствени продукти, съдържащи упойващи вещества;
- експлозивни материали;
- носители съдържащи порнографски материали;
- фалшива валута;
- културни артефакти и антични предмети, представляващи йеменско
национално богатство и такива създадени преди 1962 г.; антично оръжие,
древни ислямски монети, оригинални предмети с хемерийски надписи;
староислямски книги, папируси и надписи;
- къна, палмово и бутилково дърво и техни производни;
- редки видове морски раковини, морски звезди, морски костенурки и
всички видове корали;
- леко оръжие (ножове);
- огнестрелно оръжие и боеприпаси;
- киселина, както и биологични и химични материали, представляващи
опасност за човешкия живот;
- алкохолни напитки;
- валута на стойност повече от 10 000 щ.д. или равностойността й в злато и
други ценни метали;
- всички морски находки от района на о-в Сокотра;
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На чужденците е забранено да изнасят местна валута (йеменски риали).
Ограничени за износ стоки са:
- Живи животни ако не е изпълнено изискването за сертификат за произход
и имунизационен картон;
- огнестрелно оръжие (само с разрешение от Министерството на отбраната);
- ловно оръжие (само с разрешение от Министерството на вътрешните
работи);
- запалими материали (задължително деклариране на вида и представяне
на
сертификат от митниците);
- картини, скулптури и др.произведения на изкуството, ако не са
придружени от сертификат и разрешение за износ от министерство на
културата;
- медикаменти в количества надвишаващи нуждите за лична употреба.
Забранени за внос стоки:
- наркотични и упойващи вещества;
- алкохолни напитки;
- носители, съдържащи порнографски материали;
- редки (изчезващи) животни, подправки и билки;
- стоки произведени в държавата Израел;
- оръжие и боеприпаси, експлозивни материали и фойерверки.
Ограничени за внос стоки са:
- злато до 350 гр.;
- подаръци на стойност до 500 щ.д., като на същите е задължително да бъде
премахната търговската опаковка, за да не бъде извършвана търговска
дейност с тях;
- телевизионни приемници с монитор над 14 инча;
- сателитни модеми и телефони, както и навигационни системи;
- електроуреди използващи се в строителството;
- промишлени изделия, дрехи, козметика и др. изделия в търговски
количества.
Нарушителите на гореизброените изисквания, рестрикции и ограничения се
наказват с конфискация на забранените за внос/износ материали, предмети и стоки, с
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различни по размер глоби и затвор в размерите и сроковете предвидени в йеменския
Наказателен кодекс за съответната простъпка и нарушение.
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