НИГЕРИЯ
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
При пристигане и заминаване се попълват гранични статистически листове и
митнически декларации. Няма ограничения за внасяната валута, стига да бъде
декларирана при влизане. Декларацията следва да се пази, тъй като с нея може да
бъде изнесена неизползваната част от валутата. Тя се обменя в упълномощените банки
и обменни бюра.
При влизане в страната и внос на стоки следва да се предвид:
Използваните предмети за лична употреба от домакинството по принцип не се
облагат, ако са закупени поне 6 месеца предварително и не са предназначени за
търговия. Значителни мита се плащат за вноса на камери (100%), прожектори (100%),
радиоприемници (50%), записи (66%), магнитофони (40%), пишущи устройства (40%) ,
които придружават пътника, освен ако той е на временно посещение, представи
доказателства, че е използвал предметите поне 3 години или документ, че ги е
изнесъл от Нигерия при негово предишно пътуване.
Мита се налагат и при внос на алкохол, цигари над допустимите за лично ползване
количества.
Безмитно могат да се внасят следните количества от лица над 18 годишна възраст
• 200 цигари или 50 пури средна големина от 200 грама тютюн. Количествата над тези
лимита се облагат с мита изцяло.
• 1 литър алкохол –концентрат и 1 литър вино. Количества над тези лимити се
облагат с мито изцяло.
• 284 куб см. Парфюм или eau-de-Cologne
Растения,семена:
При внос на растения, семена, цветя пътниците следва да са се консултирали
предварително относно условията при които това е разрешено от компетентните
Director of Agricultural Research, Plant Quarantine Service, Federal Dept. of Agricultural
Research, Moor Plantation, Ibadan. Неспазването на това изискване води до
конфискация и заплащане на разходите по унищожаване на место.
Забранява се вноса на фармацевтични продукти в багажа на пътника.
Всякакъв вид наркотици са забранени в Нигерия.
За внос на ловно оръжие е необходимо получаване на предварително разрешение от
митническите власти.
Животни:
Не е разрешен вносът на птици или семейства от папагали
•
•

Изискват се документи и сертификати за добро здраве
животни.
Прилага се карантина

за всички домашни

Също така е забранен вноса на следните предмети:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Въздушни пистолети
Фото хартия
Отливки или фалшификати на валута
Празни фактури
Купони за наддавания в спортни състезания
Някои видове чай с различни добавки
Неприлични публикации, картини, книги , гравюри
Кибрит на базата на фосфор
Материали, които по преценка на властите могат да накърнят ралегиозните
чувства на лица в Нигерия.
Месо, зеленчуци или храна, която по преценка на здравния инспектор не е
годна за консумация.
Стоки, на които са надписани или гравирани цитати от Корана
Дрехи втора употреба
Монети от сребро ли други метални сплави, които не се използват в Нигерия

Отделно оформените от багажа карго-пратки могат да се освободят от митницата в
рамките на няколко дни, но с наемане на специализирана спедиторска фирма и
допълнително заплащане, пропорционално на стойността на освобождаваните стоки.
При излизане от страната следва да се има предвид:
Допуска се свободен износ за пътници над 18 години на 200 цигари или 50 пури от
чужд производител и 200 цигари от местен производител както и до 1 бутилка уиски от
чужд производител
Сувенири:
От страната могат да се изнасят сувенири, но за някои от тях, като кожи от
защитени африкански животни, африкански антики, африкански церемониални
предмети и др е необходимо разрешение от Department of Antiquities.
Животни:
При износа на кучета и котки следва да се представи здравен сертификат и
ваксинации, направени не повече от 1 седмица преди пътуването. Домашните животни
могат да пътуват като придружаван багаж или карго.
Допълнителна информация за пътуващите до Нигерия:
Наказания за извършени нарушения
По време на пребиваването си в страната чужденците се подчиняват на местните
закони и правила и трудно могат да разчитат на защита, съответстваща на правото в
техните страни. Арестуваните се задържат продължително преди явяването им в съд.
Присъдите за нарушаване на митническите разпоредби са до 6 месеца затвор и глоби.
При посещение в Нигерия следва да се имат предвид съществуващите ограничения
за фотографиране

Нужно е разрешение за фотографиране на правителствени сгради, летища, мостове
или официални сгради. Разрешенията могат да бъдат получени от службите за
сигурност. Наказанията могат да включват конфискуване на камери и сериозни глоби.

