
Митнически 
изисквания

АВСТРАЛИЯ НОВА ЗЕЛАНДИЯ
При пристигане в Австралия всички пътници трябва да 
попълват карта за пристигащи –  всички стоки,  които може да 
подлежат на ограничения трябва да бъдат декларирани в тази 
карта – лекарства, храна, животински или растителни продукти, 
или други от описаните в картата групи стоки.  При умишлено 
неправилно деклариране на стоки или намерени стоки при 
проверка,  които не са декларирани,  се налагат глоби и 
конфискация на стоките. 

При пристигане в Нова Зеландия всички пътници трябва да 
попълват карта за пристигащи –  всички стоки,  които може да 
подлежат на ограничения трябва да бъдат декларирани в тази 
карта –  лекарства,  храна,  животински или растителни 
продукти,  или други от описаните в картата групи стоки.  При 
умишлено неправилно деклариране на стоки или намерени 
стоки при проверка,  които не са декларирани,  се налагат 
глоби и конфискация на стоките. 

Важна информация!! За разлика от граждани на други държави, членки на Европейския съюз, българските граждани, пътуващи транзитно през 
Австралия, трябва да притежават транзитна австралийска виза!

СТОКИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС И ИЗНОС

Наркотици Забранен е вносът и износът на канабис,  хероин,  кокаин, 
амфетамини и др. наркотични вещества. 

Забранен е вносът и износът на канабис,  хероин,  кокаин, 
амфетамини и др.  наркотични вещества,  както и всички 
принадлежности за употреба на канабис и метаамфетамини. 

Медия Фалшифицирани и пиратски 
Стоки -  DVD,  Мизика,  чанти,  дрехи и облекло и др.  –  Подобни 
стоки може да бъдат конфискувани от граничния митнически 
контрол, като преносителят носи наказателна отговорност.
Забранен е вносът на материали, съдържащи или изобразяващи 
насилие, сексуално насилие, порнография, детска порнография, 
терористични актове или наркотици.

Книги,  списания,  видеозаписи, филми,  компютърни дискове, 
звукови записи, и др.,  които не съответстват на Закона за 
класификация на филми, видео и публикации от 1993 г., както и 
фалшифицирани и пиратски стоки. 
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Оръжия Вносът на оръжия е забранен без разрешително.
Всички оръжия,  включително имитации на оръжия (като 
въздушни оръжия,  изстрелващи пластмасови сачми чрез 
сгъстен въздух,  които обикновено се купуват като играчки) 
трябва да бъдат декларирани. 
Като се класифицират:  пейнтбол маркери,  тръбички (blowpipes), 
всякакви видове ножове,  вкл.  автоматични ножове и щикове, 
нунчаки, прашки, арбалети, електрошокови устройства, лазерни 
показалки,  бронежилетки,  палки,  пепър-спрей,  боксове,  и 
всички части и принадлежности за употреба с огнестрелни 
оръжия и др.
За някои от гореизброените оръжия може да се изисква 
предварително разрешение за внос и могат да подлежат на 
специални изисквания като уникални серийни номера и 
тестове за безопасност. 
Максималната глоба за внос на оръжия без разрешително за 
внос е 275 000 AUD и/или затвор до 10 години.

Всички оръжия трябва да бъдат декларирани при внос.  При 
внасяне на огнестрелно оръжие се изисква разрешително за 
внос и „разрешително за огнестрелно оръжие за посетители”, 
валидно до 1 година. 
За разрешителнителните се кандидатства при гранична 
полиция и митническия контрол на международния терминал 
на летищата. 
Оръжие може да бъде внесено на територията на Нова 
Зеландия, ако е в списъка на позволените за внос оръжия. 
За внасяне на ловна пушка се изисква разрешително,  като е 
възможно пушката да се обложи с ДДС,  което ще бъде 
възстановено,  ако  бъде изнесена от страната в рамките на 12 
месеца. 
Забранени оръжия за внос са: боксове, включително ножове с 
подобна приставка;  всички маскирани оръжия –  ножове или 
огнестрелни оръжия с формата на чадър,  бастун и др.; 
автоматични ножове,  ками,  щикове,  и др.  с изключение на 
сгъваеми джобни ножчета с острие под 10см.;  палки,  пепър-
спрей, бухалки, мини, гранати и някои въздушни пушки.   
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Лекарства Лекарст  ва     за     усилване     на     физическите     способности   (  допинг  )   – 
всички лекарства от този тип трябва да бъдат декларирани при 
внос.  В това число се включват и хормон на растежа,  DHEA, 
всички анаболни и андрогенни стероиди.  Гореизброените не 
могат да бъдат внесени в Австралия без разрешително. 
Лекарства  ,    които     подлежат     на     деклариране   са тези,  с които е 
възможна злоупотреба или могат да доведат до зависимост : 
стероиди,  опиодни аналгетици,  канабис или лекарствени 
средства с наркотични ефекти.  Такива лекарства са забранени 
и за вноса им се изисква разрешение. 
Някои     лекарства     от     традиционната     медицина   могат да 
съдържат застрашени растителни или животински продукти и е 
задължително тяхното деклариране при внос. 
Лекарства  ,    за     които     не     е     нужно     деклариране   :  аспирин, 
парацетамол или други лекарства,  които могат да бъдат 
закупени без рецепти. 
При     внасяне     на     предписани     лекарства   не се изисква 
деклариране при условие,  че не се внасят количества 
надвишаващи тримесечна доза.  Препоръчително е да се носи 
рецепта за предписаните лекарства и писмо от лекар, 
обясняващо медицинското състояние на пътника,  на английски 
език. 

Забранени за внос са специализирани лекарства,  освен при 
представяне на лекарско предписание и писмо от лекар на 
английски език,  обясняващо медицинското състояние на 
пациента.  Препоръчително е всички лекарства да са в 
оригиналната си опаковка. 

Растителни и 
животински 

продукти

Подлежат     на     контрол     както     при     внос     така     и     при     износ  .  
Стриктно се контролира вносът и износът на растителни и 
животински продукти.  Това включва медикаменти от 
традиционната медицина,  слонова кост,  змийски кожи или 
други кожи от влечуги, орхидеи, черупки на костенурки, хайвер 
и ловни трофеи. 
Всички хранителни продукти следва да се декларират и биват 
проверявани от митнически контрол.  Хранителните продукти 
могат да бъдат конфискувани или допуснати. 
За всички недекларирани продукти,  на пътника могат да бъдат 
наложени глоби. 
Забранява се вносът на семена,  корени,  растения,  домашни 
сушени билки,  животински останки,  животинска козина или 
четина, предмети съдържащи животинска козина. 

Подлежат     на     контрол     както     при     внос     така     и     при     износ  .  
Забранява се вносът на храна.  Всички хранителни продукти 
следва да бъдат декларирани  и проверени от митнически 
контрол. 
Забранява се вносът на хранителни продукти, чиято продажба 
е ограничена или забранена на територията на Нова 
Зеландия (Закон за храните от 1981г.)
Забранява се вносът на семена,  корени,  растения,  домашни 
билки,  животински останки,  животинска козина или четина, 
предмети съдържащи животинска козина.
Задължително е декларирането на гореизброените стоки и 
продукти,  както и на предмети от дърво,  дървени сувенири, 
живи и препарирани животни,  оборудване свързано с 
животни,  екипировки и предмети като палатки,  стикове за 
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Задължително е декларирането на гореизброените стоки и 
продукти, както и на предмети от дърво, дъвени сувенири, живи 
и препарирани животни,  оборудване свързано с животни (вкл. 
кучешки каишки с шипове,  предназначени за пробиване или 
ожулване на кожата на животното),  екипировки и предмети 
като палатки,  стикове за голф,  колела,  гуми,  рибарски 
принадлежности и др.
Пътуващите с домашни животни следва предварително да се 
запознаят с реда и карантинните изисквания за внасяне на 
домашни животни.

голф, колела, гуми, рибарски принадлежности и др.
Пътуващите с домашни животни следва предварително да се 
запознаят с реда и карантинните изисквания за внасяне на 
домашни животни

Предмети с 
културно 
значение

При     внасяне     на     стоки     с     културно     значение  ,  включително произведения на 
изкуството,  пощенски марки,  монети,  ахреологични предмети,  минерали и 
спесимени е задължително тяхното деклариране. Вносът им не е забранен. 
Но е възможно износът им от държавата на произход да бъде незаконен без 
изрично разрешение от съответните власти.  Незаконно изнесени стоки ще 
бъдат конфискувани и върнати на съответната държава.  При внасяне на 
подобни предмети трябва да се осигури изпълнението на всички изисквания 
за износ от държавата на произход и да се представят съответните 
документи (ако такива са необходими за износ). 

И  знос     на     предмети     с     културно     значение   от Австралия: Забранен е износът на 
предмети,  включени в „Контролен списък на националното културно 
наследство на Австралия” 
Повече информация  може  да  бъде  открита  на 
http  ://  arts  .  gov  .  au  /  movable  /  export  

Забранени     предмети     за     износ  :   
-местен дървен материал,  предмети и сувенири направени от 
местна дървесина. 
- Артефакти на местните жители на Нова Зеландия (Маори), на 
повече от 50 години. 
-  Кости,  пера и други части от изчезналите гигантски 
нелетящи птици Моа,  както и от други изчезнали или 
застрашени видове.
-  Други предмети,  на повече от 50  години,  с национално 
културно или научно значение като книги; писма и документи; 
части/останки от кораби или самолети;  пощенски марки и 
монети; произведения на изкуството; снимки и филми; 
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Кремирани 
тленни 
останки

Няма специални карантинни изисквания за внасянето на урна с 
кремирани тленни останки.  Внасянето им трябва да бъде 
декларирано.  Препоръчително е пътникът,  пренасящ урната, 
предварително да се свърже с авиокомпанията изпълняваща 
полета в случай,  че трябва да се спазят конкретни техни 
изисквания. 
Препоръчително е да се носи копие от акта за смърт както и 
копие от документа за кремация.  

Повече информация за внасяне или изнасане на тленни 
останки може да бъде намерена на:
http  ://  www  .  customs  .  gov  .  au  /  webdata  /  resources  /  files  /  ImportingorExportingH  
umanRemainsorAshes  .  pdf  

Няма специални карантинни изисквания за внасянето на урна 
с кремирани тленни останки.  Внасянето им трябва да бъде 
декларирано.  Препоръчително е пътникът,  пренасящ урната 
предварително да се свърже с авиокомпанията изпълняваща 
полета в случай,  че трябва да се спазят конкретни техни 
изисквания. 
Препоръчително е да се носи копие от акта за смърт и копие 
от документа за кремация.

При изпращане на урна по пощата,  трябва да се декларира с 
пощенска декларация, че колетът съдържа кремирани тленни 
останки и да бъде приложено копие от акта за смърт и от 
документ за кремация. 

Селскостопанс
ки и 

ветеринарни 
химични 
продукти

Трябва да бъдат декларирани.  Това включва продукти, 
забранени за внос без разрешително и може да се отнася за 
лични репеленти срещу насекоми. 

Подробен списък на забранени селскостопански и 
ветеринарни химични продукти може да бъде намерен на:
http://www.customs.govt.nz/news/resources/factsheets/Documents/Fact
%20Sheet%2005.pdf 
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Стоки за общо 
ползване

Пътници над 18 години могат да внасят стоки за общо ползване, 
без да бъдат облагани с митнически такси и данъци,  ако са на 
обща стойност под 900 AUD. За пътници под 18 години, стойността 
е до 450 AUD. 
Към стоки за общо ползване спадат подаръци,  сувенири, 
камери,  електронни уреди,  кожени стоки,  парфюмни 
концентрати,  бижута,  часовници,  спортно оборудване. 
Препоръчително е пътниците да носят касови бележки за по-
лесно оценяване на стоките. 
Стоки за общо ползване няма да бъдат облагани с такси и 
данъци при внос ако:
-  Са притежавани и използвани минимум 12  месеца преди 
внасянето им.
- Са внесени временно в Австралия. 

При надвишаване на ограничените количества,  пътникът ще 
бъде таксуван с митнически такси на всички стоки от 
съответния тип (стоки за общо ползване,  тютюневи изделия,  
алкохол), а не само на количеството надвишаващо лимита

Лични вещи и подаръци,  внесени на територията на Нова 
Зеландия могат да бъдат обложени с ДДС 15%. 
Предмети,  които могат да бъдат внесени без да се облагат с 
ДДС са дрехи,  тоалетни принадлежности,  лични бижута, 
предназначени само за лична употреба. 
Други предмети,  които не се облагат с ДДС са лични 
видокамери,  фотоапарати и др.  електронни устройства; 
бебешки колички,  инвалидни колички,  спортна екипировка; 
при условие че бъдат изнесени от страната при заминаването 
на притежателя. 
При съмения за намеренията на посетителя спрямо подобни 
лични вещи може да бъде поискана такса ДДС като депозит, 
който да бъде възстановен при напускането на държавата. 
Предмети (различни от дрехи,  тоалетни принадлежности, 
лични бижута)  превозвани в непридружаван багаж могат да 
подлежат на облагане с ДДС. 
Предмети предназначени за подаръци (със стойност до 110 NZD) 
не се облагат с ДДС.

Валута Сума, равна или надвишаваща еквивалента на 
10 000  AUD,  трябва да бъде декларирана.  Това включва чекове, 
парични записи, пощенски запис и др. 
Забранен е вносът на фалшиви пари.
Неистински дебитни и кредитни карти,  направени да имитират 
или да се възприемат за истински карти, са забранени за внос.

Сума, равна или надвишаваща еквивалента на 
10 000 NZD, трябва да бъде декларирана.  Това включва чекове, 
парични записи, пощенски записи и др. 
Забранен е вносът на фалшиви пари.
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Алкохол Пътници над 18  години могат да внасят до 2.25  л.  алкохол без да 
бъде облаган с митнически такси.  В този обем се включва 
целият внесен алкохол (в ръчен и чекиран багаж) без значение 
кога и къде е закупен.
 
При надвишаване на ограничените количества,  пътникът ще 
бъде таксуван с митнически такси на всички стоки от 
съответния тип (стоки за общо ползване,  тютюневи изделия,  
алкохол), а не само на количеството надвишаващо лимита

Допуска се да бъде предназначен за подаръци. 
Пътници над 17  години могат да внасят до 4.5  л.  вино или 4.5  л. 
бира или три бутилки (до 1.125 л.  всяка) концентрат,  ликьор или 
др.
Всички количества,  надвишаващи     допустимите  ,  ще бъдат 
обложени с ДДС и митнически такси.

Тютюн и 
тютюневи 
изделия

Разрешените количества за внос на тютюневи изделия от 1 
септември 2012 г.  за пътници над 18 години са 50 цигари или 50 гр. 
тютюн.  В този обем се включват всички тютюневи изделия (в 
ръчен и чекиран багаж) без значение кога и къде са закупени. 
Забранен е вносът на тютюневи изделия консумирани по начин 
различен от пушене (енфие, тютюн за дъвчене и др.)
Забранен е вносът на необработен тютюн.
При надвишаване на ограничените количества,  пътникът ще 
бъде таксуван с митнически такси на всички стоки от 
съответния тип (стоки за общо ползване,  тютюневи изделия,  
алкохол), а не само на количеството надвишаващо лимита. 

Допуска се да бъдат предназначени за подаръци. 
Пътници над 17 години могат да внасят до 200 цигари или 250 гр. 
тютюн или 50  пури или комбинация от трите,  без да се 
надвишава лимитът от 250 гр.  
Всички количества,  надвишаващи     допустимите  ,  ще бъдат 
обложени с ДДС и митнически такси.
Забранен е вносът на тютюневи изделия консумирани по 
начин различен от пушене (енфие, тютюн за дъвчене и др.)
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Други стоки 
забранени за 

внос

Стоки,  съдържащи австралийския флаг и герб,  гербовете на 
отделните австралийски щати,  както и герба на британския 
монарх (това не включва гербовете на другите членове на 
кралското семейство);  Гланцирани керамични съдове за храна, 
съдържащи тежки метали (олово или кадмий),  като това не 
включва керамични сувенири; Запалки за еднократна употреба 
и запалки за многократна употреба на стойност до 5.00  AUD; 
Козметични продукти,  съдържащи повече от 250  мг/кг олово, 
освен такива,  съдържащи повече от 250  мг/кг оловен ацетат за 
третиране на коса;  Необработени диаманти;  необезопасени 
ръчни електрически устройства против насекоми;  лазерни 
показалки,  излъчващи повече от 1mW;  Моливи и четки за 
рисуване с покритие,  съдържащо прекомерни количества 
токсични съставки като олово,  арсен и барий;  Детски играчки с 
покритие,  съдържащо прекомерни количества токсични 
съставки като олово, арсен и барий;

Детски пастели,  водни бои,  и др.  бои;  Детски спални 
принадлежности,  проходилки;  свещници съдържащи олово; 
уреди за заглушаване на радиовълни;  необработени 
диаманти; диаманти от Република на слоновата кост; гумени и 
пластмасови термоси;  Запалки за еднократна употреба и 
запалки за многократна употреба със стойност по-малка от 3.50 
NZD

Линкове Списък на забранени продуктки за внос в Австралия: 
http  ://  www  .  customs  .  gov  .  au  /  site  /  page  4369.  asp  #  e  1058   

За повече информация,  контакти и образци на формуляри и 
разрешителни :
http  ://  www  .  customs  .  gov  .  au  /  default  .  asp  

Списък на забранени продукти за внос в Нова Зеландия: 
http  ://  www  .  customs  .  govt  .  nz  /  news  /  resources  /  factsheets  /  Documents  /  Fact  
%20  Sheet  %2005.  pdf  
Списък на забранени продукти за износ от Нова Зеландия:
http  ://  www  .  customs  .  govt  .  nz  /  news  /  resources  /  factsheets  /  Documents  /  Fact  
%20  Sheet  %2004.  pdf  
За повече информация, контакти и образци на формуляри и 
разрешителни :
http  ://  www  .  customs  .  govt  .  nz  /  about  /  Pages  /  default  .  aspx  
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