РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Българските граждани, които желаят да посетят Република Македония, следва се
запознаят със спецификата на митническите изисквания при внос и износ на стоки.
Детайлна информация може да бъде получена на www.customs.gov.mk .
При влизане в/излизане от Република Македония пътуващите лица се освобождават от
деклариране и от заплащане на вносни митнически такси, акциз и ДДС при пренасяне на:
- Личен багаж, необходим за времето на престой в страната. Предназначението на
багажа не трябва да е свързано с дейност от търговски характер.
- Тютюневи изделия на пълнолетно лице в количество до 200 броя цигари или 100
броя пурети или 50 броя пури или 250 грама тютюн.
- Алкохол и алкохолни напитки на пълнолетно лице в количество до 1 литър при
алкохолно съдържание над 22% или 2 литра при алкохолно съдържание под 22%
или 2 литра вино.
- Парфюм в количество до 50 мл.
- Тоалетна вода в количество до 250 мл.
- Стоки от животински произход (сирене, кашкавал, салами) в съвкупно количество
до 1 килограм. В случай на констатирано превишаване на допустимото количество
стоките не могат да се внесат без удостоверение за контрол от Ветеринарносанитарния инспекторат.
При декларирано от страна на пътуващите лица превишаване на допустимото
количество, митническите органи на Република Македония могат да поискат за внасяната
стока да бъдат заплатени митнически такси, акциз и ДДС, а изнасяната стока да бъде
конфискувана.
В случай на констатирано недекларирано превишаване на допустимото количество,
митническите органи на Република Македония имат право да налагат рестрикции и глоби
на пътуващите лица, започващи от 500 евро.
Пари в брой в размер до 10 000 евро и до 120 000 македонски денара, притежавани от
физическо лице, което не пребивава трайно на територията на Република Македония
могат да бъдат внасяни в страната без декларация. Същото лице може свободно да изнася
от територията на Република Македония сума в размер до 10 000 евро и до 120 000
македонски денара. Суми на 10 000 евро задължително се декларират.
Внос и износ на домашни любимци се осъществява при положение, че са налице
издадени ветеринарно-здравен сертификат и паспорт.
Внос на растения, цветя, плодове и зеленчуци се позволява при притежаване на
разрешително, издадено от Министерство на земеделието, горите и водите на Република
Македония.
Внос на лекарства от физически лица се осъществява с разрешение, издадено от
Министерството на здравеопазването на Република Македония. Вносът без посоченото
разрешително е възможен при лекарства за лична употреба доколкото пътуващото лице
притежава медицинско удостоверение с диагноза и рецепта, с подпис и печат на лекуващ
лекар. За лекарства, които съдържат упойващи и психотропни вещества задължително
трябва да има разрешение, издадено от Министерството на здравеопазването на

Република Македония. В случай на неспазване на законоустановените норми се
предвиждат съответните наказания.
Вносът на оръжие и муниции в Република Македония е позволен единствено при лов и то
при наличие на специално разрешително, издадено от МВР на Република Македония. В
случай на неспазване на законоустановените норми се предвиждат съответните
наказания.
Със закон се забранява внос, износ, транзит и складиране на фалшифицирани марки и
пиратски стоки. Нарушителите се санкционират.
Внос в и износ от Република Македония на защитени животни и растения и
произведения от тях е забранен със закон съгласно изискванията на CITES (Конвенцията за
международна търговия със застрашени видове на дивата флора и фауна). Изключение се
допуска единствено след предварително получено разрешително, издавано от
Министерството на животинската среда и пространственото планиране на Република
Македония. Защитените видове животни и растения са кафява мечка, сив сокол, пеперуда
Hipparchia semele, вълк, змия, гущер, тропически животни, екзотични растения (орхидеи,
кактуси) и др., както и предмети, произведени от тях като музикални инструменти,
артефакти от корали и слонова кост, облекла, обувки и модни аксесоари. Нарушителите
подлежат на парични санкции и се задължават да покрият разходите по грижата и
складирането на защитени животни и растения и произведения от тях.
Предмети с историческа и културна стойност подлежат на разрешителен режим при внос,
износ и временен износ от Република Македония. Това са археологически предмети,
етноложки предмети, исторически предмети, художествени предмети, технически
предмети, архивни и библиотекарски документи, аудиовизуални произведения.
Културното наследство може да се изнася само с разрешение, издадено от Управлението
за защита на културното наследство.

