
ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ 

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

В Кувейт могат да бъдат внесени безмитно:
• Съпровождан личен багаж, включително вещи за домакинството и подаръци;
• До 500 къса цигари или до 2 фунта (~900 г) тютюневи изделия;
• парфюми в резонни количества за лична употреба;
• Основни лекарства за лична употреба;

Забранени за внос в Кувейт са следните продукти:
• Огнестрелно оръжие, взривни вещества и боеприпаси;
• Хладно оръжие, ножове и ками;
• Всякакви спиртни напитки и алкохолни продукти;
• Свинско месо и продукти от него, както и продукти от свинска кожа (чанти, 
портфейли, обувки и др.);
• Живи говеда и говежда месо с произход от Обединеното кралство и Република 
Ирландия;
•  Преживни животни от държавите-членки на ЕС (Забраната е временна и важи до 
второ нареждане. За внос на млечни крави от Швеция и Холандия забраната е 
отменена);
• Забранен е вносът на всякакви живи птици, включително и декоративни видове.
• Млечни продукти и минерална вода, отворени или с нарушена опаковка;
•  Брашно и пшеница;
• Пресни зеленчуци;
• Растения, семена и посадъчен материал;
• Храни и гозби, приготвени в чужбина;
• В Кувейт не могат да бъдат внасяни каквито и до било животни от Ирак.
•  Маймуни, както и диви и хищни животни;
• Масло от черен кимион (черно семе), като забраната не включва самия черен 
кимион;
•  Цикламати и техни производни в каквито и да било форми, както и хранителни 
продукти, в състава на които те се съдържат;
• Нерегистрирани медикаменти и наркотични средства;
• Следните вагинални препарати: synthetic oestrogens, stilbestrol diphospahe, dietary 
stilbestrol, dienestrol, hexestrol;
• Всякакви стоки с произход от Израел или продукти и стоки, маркирани с израелския 
герб или знаме;
• Слонова кост;
• Печатни материали, с подривно съдържание;
• Фалшиви пари и други фалшификати;
• Материали и печатни издания с порнографско съдържание;
• Всякакви приспособления, оборудване и машини за игра на хазарт;
• Продукти и стоки със следи от радиоактивно заразяване;
• Азбест и продукти от него;
• Детски бонбони и лакомства във вид на цигари или поставени в опаковки с форма на 
цигарени кутии;



• Електронни цигари;
• Употребявани автомобилни гуми;
• Опасни промишлени отпадъци.

Въведен е разрешителен режим за внос но следните позиции:
• Бижута, скъпоценни камъни и благородни метали. Те могат да се внасят само след 
получаване на разрешение от Министерството на търговията и промишлеността;
• За внос на медикаменти е необходимо разрешение от Министерството на 
здравеопазването;
• Домашни любимци, котки, кучета и други, могат да бъдат внасяни в страната само 
при наличието на документ за ваксиниране и ветеринарно свидетелство. Предвид 
особено горещия климат внасянето им в страната не се препоръчва.

Ограничения върху износа:
- Забранен е износът на археологични находки и антики, включително антики и 
археологични находки от Ирак;
- Кувейтски банкноти от стари емисии;
- Забранен е износът на всякакви видове риби и морски животни (живи, охладени, 
замразени, сушени или преработени), включително и ларви на риби за развъждане, 
както и приспособления за риболов, оборудване за изкуствено отглеждане на риба, 
храна за риби, перки от акули, костенурки и черупки от костенурки, скариди, 
включително изкуствено отглеждани в Кувейт;
- Забранен е износът на живи животни без разрешение от Главната агенция за 
земеделие, животновъдство и морски ресурси. В отделна позиция е обособена 
забраната за износ на коне;
- За износ на кожи се изисква санитарен сертификат от Главната агенция за земеделие, 
животновъдство и морски ресурси;
- Не могат да бъдат изнасяни петролни продукти, ако не е налице разрешение от 
Кувейтската петролна корпорация;
- Забранен и износът на употребявани акумулатори, скрап от мед и цветни метали, 
кабели, отпадъци от пластмаса;
- Забранява се обратен износ на оборудване, принадлежащо на работещи в Кувейт 
чужди компании, ако не е представено удостоверения за платен данък печалба и 
доход от наблюдаващия орган в Министерството на финансите;
- Забранява се износа на хранителни продукти, ако не е представен санитарен 
сертификат от Общинската администрация на Кувейт;
- Психотропни средства, упойващи вещества и препарати,  могат да бъдат изнасяни 
само с разрешение на кувейтското Министерство на здравеопазването. Същото се 
отнася за рентгенови апарати и апаратура с йонизиращо лъчене.

Други ограничения:
В  Кувейт  е  въведена  абсолютна  забрана  за  риболов  от  морския  бряг  и  в 
териториалните води до три мили от бреговата линия както за търговски цели, така и от 
лодки и яхти за разходка.  Едновременно с  това съществуват постоянни и временни 
забрани за риболов в определени зони. Въведени са забрани за лов на костенурки, 
делфини  и  морски  млекопитаещи,  акули  (с  изключение  на  видовете  Carcharhinus  



amblyrhynchoides  и Rhizoprinodon  oligolinx). Забранено е събирането на яйца и черупки 
от костенурки, както и ловът на бисери и бисерни миди.


