
ХОЛАНДИЯ

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Фалшиви (неоригинални) стоки

Когато  пътувате  за  или  през  Холандия  трябва  да  сте  особено  внимателни  относно 
произхода и марката на стоките, дрехите и продуктите, които пренасяте. В Холандия е 
забранено да се внасят фалшиви или неоригинални стоки и продукти. Митниците имат 
право да конфискуват такива стоки и дори да ви принудят да заплатите глоба.  Най-
често  обект  на  фалшификация  са  следните  стоки:  обувки,  дрехи,  чанти,  скъпи 
часовници,  нелегално  записани  CD и  DVD,  парфюми. Въпреки  това,  на  базата  на 
директива  на  Прокуратурата  е  разрешено  внасянето  в  малки  количества  на  такива 
продукти, съгласно долната таблица:

Вид на неоригинален/
фалшифициран продукт

Максимално 
разрешено количество Забележка

Часовници 3 броя

Парфюми 250 мл

Видео  и  аудио  носители,  с 
изключение на оригиналния

3 бр. отделни заглавия

DVD с три отделни филма 
се  счита  за  три  броя 
медии

Софтуер и игри Не е разрешено

Друг  вид  стоки  като  дрехи  и 
играчки 

3 броя

Това изключение е валидно, само в случаите, когато носите тези стоки в качеството си 
на турист. Ако фалшиви стоки преминат на територията на Холандия по пощата или с 
куриер, тези стоки подлежат на конфискация и вие като получател, може да бъдете 
наказан за това.  За повече информация  относно специфични стоки,  които може да 
внесете или изнесете от Холандия, може да се обръщате към телефон: от Холандия: 
0800 – 0143, от чужбина: + 31 45 574 30 31, работно време от понеделник до четвъртък: 
от 8.00 до 20.00, петък: от 8.00 до 17.00 часа. 
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За  внос  в  Холандия  на  фитосанитарни  продукти е  необходим  фитосанитарен 
сертификат. Ако нямате такъв сертификат, тези продукти трябва да бъдат инспектирани 
от фитосанитарните служби в Холандия, а за проверката ще трябва да платите такса. 

Не е разрешено  застрашени животински и растителни видове  да бъдат внасяни и 
изнасяни  в  и  от  Холандия.  Митниците  имат  право  да  конфискуват  тези  стоки  и  да 
изготвят  официален  доклад.  Търговията  с  по-малко  застрашени  животински  и 
растителни видове е разрешена само, ако правителствата, участващи в търговията са 
издали специални документи за това. В този случай, Вие ще трябва да имате:
■ лиценз за износ, издаден от страната на произход или изпращане;
■ лиценз за внос в страната на местоназначение;
Примери за защитени животински и растителни видове в Холандия и продукти, 
получени от тях:
■ екзотични растения като орхидеи и кактуси;
■ маймуни, змии, варани и много други тропически животни;
■ корали и миди;
■ всички продукти и изделия, получени от застрашени от изчезване растителни и 
животински видове, например:  кактус канделабър, наричан "дъждовни пръчки" (вкл. 
музикални инструменти, изработени от този кактус);
■ произведения на изкуството и сувенири от корал или слонова кост;
■ аксесоари, гребени и шноли, направени от черупки на костенурки;
■ тридакни (Tridacna) от рода на големите и гигантски соленоводни миди;
■ традиционните китайски медикаменти и мазила (те често съдържат части от 
защитени растения и животни);
Ако все пак внасяте застрашени животински и / или растителни видове в Холандия, ще 
трябва да покажете на митническите власти специален лиценз за износ или сертификат 
за реекспорт. Тези документи се издават от компетентните органи на страната, в която 
сте закупили артикулите. В някои случаи е необходим и такъв лиценз за внос. Такива 
лицензи  се  издават  от  холандското  Министерство  на  икономиката,  земеделието  и 
иновациите.

Моля, обърнете внимание: Ако имате гореспоменатия лиценз, трябва да минете през 
изхода „стоки за деклариране“, когато преминавате през митницата.

Допълнителна  информация  относно  пренасянето  на  застрашени  животински  и 
растителни видове в и от Холандия може да бъде получена на тел: 0800 - 22 333 22 
(Министерство на икономиката, земеделието и иновациите) или на следните адреси: 
http://www.wcs.org/; http://www.cites.org/;  http://www.government.nl/ministries/eleni?
#ref-minlnv

За да се внасят  стоки с животински произход в  Холандия,  включително хранителни 
продукти, е необходим здравен сертификат. Примери за такива стоки от животински 
произход са: сирене, мляко, яйца, месо и месни продукти, а също така кожи и ловни  
трофеи.  Здравният  сертификат трябва да бъде издаден от органите  на страната  на 

2

http://www.government.nl/ministries/eleni?#ref-minlnv
http://www.government.nl/ministries/eleni?#ref-minlnv
http://www.cites.org/
http://www.wcs.org/


отпътуване.  Освен това,  тези продукти  трябва  да бъдат  подложени  на ветеринарна 
проверка.  

Изключения:  За лични цели може да внесете мляко на прах за бебета, детски храни и 
специални храни за медицински цели в Холандия, ако отговарят на следните условия:  

■  Не е необходимо охлаждане на продуктите преди консумация;
■  Трябва  да  бъдат  опаковани  като  продукти  на  регистрирана  търговска  марка;
■  Опаковките им следва да бъдат неотворени и незамърсени;

■ Освобождаване от здравен сертификат се прилага и за продукти, които не съдържат 
животинската  съставка,  като  например  шоколад  и  други  сладкиши.  Допълнителна 
информация по въпроса: http://www.vwa.nl/english

Внасянето на огнестрелни оръжия и боеприпаси в Холандия е строго забранено. 
Забраната включва:
■ огнестрелно оръжие;
■ бомби, пронизващи оръжия (например, ножове, пистолети, мечове и др.)
■ газови пистолети;
■ алармени пистолети;
■ защитни спрейове;
■ оръжия играчки, които изглеждат като истински и могат да подведат;
■ боеприпаси

Можете  да  внасяте  оръжия  и  боеприпаси  в  Нидерландия,  ако  притежавате 
разрешително за това, издадено от нидерландските власти. Това се отнася също и за 
оръжия, използвани за лов или стрелба.

Ако имате общи въпроси относно внасянето на оръжия и боеприпаси, играчки оръжия 
и фалшиви оръжия през границата, моля обадете се на митническата администрация 
на Холандия (CDIU), на телефон: + 31 88 151 21 22, или митническата информационна 
линия.

Моля, обърнете внимание:  Оръжия-играчки и фалшиви оръжия, които изглеждат като 
истински,  са  абсолютно  забранени.  Тези  продукти  спадат  към  оръжията  и 
боеприпасите и подлежат на конфискуване, а вие ще бъдете арестуван и наказан.  

Наркотици  (дрога)
Вносът и притежанието на наркотични вещества (дрога), като хашиш, кокаин и хероин е 
строго забранен и се наказва тежко, както по цял свят, така и в Холандия. 

За допълнителна информация: 
Farmatec: (http://www.farmatec.nl/geneesmiddelen/vergunningen/opiumontheffing/), 
организацията,  която  е  упълномощена  да  издава  лицензи  за  внос  на  лекарства,  от 
името на холандското Министерство на здравеопазването, благосъстоянието и спорта, 
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а  за  информация  относно  наркотиците,  моля,  проверете  VGEM  наръчник 
(http://www.douane.nl/bibliotheek/handboeken/vgem/).

Предмети с културната стойност (произведения на изкуството и антики)  не могат да 
бъдат  изнасяни  от   Холандия,  без  специално  разрешение  за  тази  цел  и  лиценз  от 
Инспектората  за  културното  наследство  към  Министерството  на  образованието, 
културата и науката.  Лицензът се определя в зависимост от възрастта и стойността на 
предметите, съгласно общите правила в ЕС. На лиценз подлежат произведенията на 
изкуството с минималната стойност над 15 000 евро и минимална възраст 50 години.
За допълнителна информация: 

1. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_functies/  
individuals/contact/calling/calling

2. http://www.erfgoedinspectie.nl/english/organisation  

Ако  пътувате  с  лодка,  яхта  или  друг  плавателен  съд  през  Холандия,  трябва  да 
представите документ за платени ДДС и вносни мита в една от страните членки на ЕС, 
наример: фактура или митническо удостоверение, издадени от страна-членка на ЕС.

Акцизни стоки в Холандия могат да бъдат внасяни в рамките на следните количества, 
без да се заплаща акциз и без да бъдат декларирани:

■ 110 литра бира

■ 90 литра вино

■ 20 литра на вино, шери или порто;

■ 10 литра твърд;

■ 800 цигари;

■ 400 пурети или пури;

■ 1 килограм тютюн за пушене;

Автомобили, лични вещи и стоки за домакинството

Ако влизате в Холандия с личния си автомобил или мотоциклет е необходимо да имате 
валидна регистрация  на  превозното средство в  страната  си на пребиваване.  В  този 
случай  не  е  нужно  да  се  докладва  на  митниците  или  да  се  плащат  данък.

Ако не живеете в Хооландия за постоянно, можете да използвате личната си кола или 
мотоциклет за максимален срок от 6 месеца, без да плащате данък. 

Акцизни стоки 
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Стоки, които подлежат на акциз са:
■ бира
■ вино и междинни продукти (например шери и порто)
■ други продукти, съдържащи алкохол (например спиртни напитки)
■ тютюневи изделия (например за цигари, пури и тръба / цигари тютюн)
■ минерално масло (например бензин, дизелово гориво и LPG)
Стоки, подлежащи на облагане с данък върху потреблението са:
■ плодови и зеленчукови сокове
■ минерална вода и безалкохолни напитки
■ емфие и тютюн за дъвчене 
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