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 МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Режимът на внос и износ на стоки в Катар е регулиран от митническия закон № 40/2002 
г.,  транспониращ  определените  от  Съвета  на  държавите  от  Персийския  залив 
митнически изисквания. Вносът на стоки с комерсиална цел на територията на страната 
се разрешава на регистрираните и одобрените от Търговско-промишлената палата на 
Държавата  Катар  вносители.  Всички  стоки  се  облагат  с  мита  на  базата  на  процентна 
стойност  -  около  5%,  или  на  единична  база.  Освободени  от  митнически  такси  са 
дипломатическите  и  военните  представителства,  благотворителните  организации, 
преносителите на лични вещи и стоки от бита, и върнатите в страната стоки.
За  да  бъде  допуснат  внос  се  изисква  представяне  на  пълно  описание  на  стоките, 
сертификат  за  произход,  митническа  декларация,  разходни  и  логистични  документи, 
както и при възможност сертификати за качество и/или здраве.
Вносът на алкохолни изделия в Държавата Катар е строго забранен, докато износът е 
разрешен,  когато  са  закупени  от  безмитните  магазин  при  напускане  на  страната. 
Употребата  е  разрешена  на  определени  места,  най-вече  хотели,  ако  клиентът  е 
пълнолетен  -  навършил  21  годишна  възраст.  Съществува  разрешителен  режим  за 
закупуването  на  алкохолни  изделия  за  лична  употреба  -  с  членска  карта  от  Qatar 
Distribution  Company  (QDC),  при  условия  на  внесен  депозит  и  ако  купувачът  не  е 
мюсюлманин.
Произведенията  на  изкуството  могат  да  бъдат  внасяни  и  изнасяни  от  страната  със 
сертификат за произход.
Защитените  растителни  и  биологични  изделия  са  под  разрешителния  контрол  на 
министерството на екологията и подчинените му структури.
Строго забранена е продажбата и вносът на свинско месо и продукти. 
Под  пълни  рестрикции  за  внос  на  територията  на  Катар  са  запалимите  стоки, 
радиоактивните вещества, боеприпасите и взривните вещества, наркотиците, стоките от 
икономически бойкотирани страни,  както и  такива,  които нарушават  интелектуалната 
собственост или правилата, свързани с търговски, промишлени и художествени права.
Съветът на страните от Персийския залив е одобрил списък с 417 забранени стоки, както 
и  изключения  от  митническите  изисквания  относно  внос  на  стоки  за  индустриални 
проекти.  Изключенията  могат  да  бъдат  правени  при  необходимост  от  внос  на 
екипировка, необходима за осъществяването на особен проект, или от внос на първични 
и полуобработени материали и подземни богатства,  които не са налични на местния 
пазар.


