НОРВЕГИЯ
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Правила за освобождаване от мита и акцизи (безмитна квота)
При отсъствие от Норвегия за повече от 24 ч. може да се внесат обратно безмитни стоки
на обща стойност от 6000 норвежки крони /НОК/. При отсъствие от Норвегия за по-малко
от 24 ч., еднократно, в 24 часов период, може да се внесат безмитни стоки на обща
стойност от 3000 НОК. Не може да се внася алкохол или тютюневи изделия, освен ако се
докаже с документи, че те не са закупени безмитно в страна от Европейското
икономическо пространство /ЕИП/.
• За внос на други хранителни стоки освен минерална вода, шоколад и сладкарски
изделия, трябва да сте над 12 години.
• В рамките на ограничението от 6000/3000 НОК, може да се внесат безмитно следните
стоки:
- Един литър алкохолни напитки, съдържащи от 22% до 60% алкохол плюс един и
половина литра, съдържащи от 2,5% до 22% алкохол; или три литра алкохолни напитки,
съдържащи от 2,5% до 22% алкохол.
- Два литра бира, съдържаща повече от 2,5% алкохол или други напитки, съдържащи от
2,5% до 4,7% алкохол. Например това означава, че могат да се внесат пет литра бира ако
нямате други алкохолни напитки.
- 200 къса цигари или 250 грама други тютюневи изделия и 200 къса хартия за цигари.
• Трябва да сте навършили 18 години за внос на алкохолни напитки в Норвегия. За внос на
алкохолни напитки, съдържащи повече от 22% алкохолно съдържание, трябва да сте над
20 години.
• Трябва да имате навършени 18 години за внос на тютюневи изделия в Норвегия.
Месо, месни продукти, мляко и млечни продукти
Може да се внасят общо десет килограма месо, месни продукти, сирене и други
хранителни продукти. Кучешка и котешка храна не се включват в ограничението от
10 кг.
Забранено е да се внася в пренасян багаж месо, месни продукти, мляко и млечни
продукти от страни извън зоната на ЕИП.
Такива продукти следва да бъдат подложени на ветеринарен граничен контрол и да се
придружават от здравен сертификат.
Максимална стойност
Ако е превишена максималната стойност от 6000/3000 НOK на внасяните предмети,
можете да изберете за кои стоки да платите мита и акцизи. Ако стойността на един
продукт надвишава горните граници, трябва да се платят мита и акцизи върху
пълната стойност на продукта. Стоки които са едно цяло не могат да бъдат
разделени и внасяни от няколко души или на няколко пътувания. Това правило важи
дори ако стойността на една отделна част е по-малка от 6000/3000 НOK. Ако не сте в
състояние да докажете документално стойността, например чрез представяне на

фактура, стойността ще бъде определена по преценка на митническите служители.
Ремонтът на стоки в чужбина, включително и ремонт на превозни средства, е включен в
максималната стойност от 6000/3000 НOK. Ако стойността на ремонта надвишава
тези максимални стойности, сте задължени да платите мита и акцизи върху пълната
стойност на ремонта.
Други стоки за лична употреба
Можете да внесете обратно лични вещи и друго оборудване, които сте носили при
напускане на Норвегия.
Опростена декларация
В допълнение към безмитната квота, можете да платите мито върху обемите посочени в
таблицата по-долу, по съответната тарифа. Горната възрастова граница за такова
митническо оформяне е същата като при внос на стоки от безмитна квота.
Ако имате повече алкохол с вас за лично ползване, мито се плаща съгласно тарифата в
таблицата.
Вид стока
Количество Тарифа
Бира съдържаща алкохол надМаксимум 2720 НОК на литър и 7
2.5 % или други напитки слитра
НОК на 0,33 литра
алкохолно съдържание от
бутилка
2.5% до 4.75%
Напитки
с
алкохолно
55 НОК на литър и
съдържание от 4.75% до 15%
40 НОК на бутилка от 1
литър
Напитки
с
алкохолно
105 НОК на литър и 75
съдържание от 15 % до 22 %
НОК за бутилка от 1
литър
Напитки
с
алкохолноДо 4 литра 300 НОК на литър и
съдържание от 22 % до 60 %
215 НОК за бутилка от
1 литър
Тютюн за пушене
Общо до
270 НОК за 100 грама
Влажен тютюн за дъвчене и
110 НОК за 100 грама
мирисане
Пури и пурети
270 НОК за 100 грама
Цигари
До 400 къса 270 НОК за 100 къса
Хартия за цигари и филтри
До 400 къса 5 НОК за 100 къса
хартии/филтри
Стоки, вносът на които без специално разрешение е забранен
• наркотици, лекарства и отрови (малки количества от лекарства за лична употреба са
разрешени)
• алкохолни напитки, съдържащи повече от 60% алкохол

• оръжия и боеприпаси
• фойерверки
• картофи
• бозайници, птици и екзотични животни
• растения/части от тях за отглеждане
• месо, месни продукти, мляко и млечни продукти от страни извън зоната на ЕИП.
Санитарните изисквания за селскостопански продукти
Вносът на селскостопански продукти е предмет на специални разпоредби, насочени към
предотвратяване разпространението на растителни и животински болести. Списъкът
по-долу показва разрешените за личен внос стоки. Списъкът не е изчерпателен и
отделни продукти могат да бъдат извадени от него при необходимост. В личния
багаж могат да се пренасят за собствена употреба месо, месни продукти, мляко,
млечни продукти, яйца и други животински храни от страни от Европейското
икономическо пространство. Може да се направи предварително запитване дали е
разрешен вносът на такива стоки от страни, извън зоната на ЕИП.
Пътуващите могат да носят със себе си следните плодове, растения и части от тях за лично
ползване, без да е необходим фитосанитарен сертификат:
• до 10 кг плодове и зеленчуци, без картофи
• до 25 бр. рязани цветя
• до три килограма луковици на цветя и цветни грудки
• до пет саксий със стайни растения от европейските страни
• до 50 пакетчета със семена
Внос на животни
Норвежките митнически органи следят вноса на живи животни в Норвегия. Необходимо е
внасяните в Норвегия животни да не са заразени с инфекциозни болести. Специално
се наблюдава незаконната търговия, например с видове, които са застрашени от
изчезване.
Застрашени животни и растения
По силата на Вашингтонската конвенция /CITES/ и националните разпоредби, е незаконно
да се внасят в Норвегия застрашени животински и растителни видове и повечето
продукти от тях. Примери за такива застрашени видове включват слонове, леопарди,
тигри, вълци, някои видове крокодили и змии, някои хищни птици, яйца на някои
видове птици и някои орхидеи и кактуси.
Произведения на изкуството
Вносът/износът на ценни и важни културно-исторически предмети изисква предварително
разрешение от Управлението на норвежките архиви, библиотеки и музеи.
Валута
При влизане и излизане от Норвегия можете да носите със себе си валута на обща
стойност 25 хиляди норвежки крони. По-големи обеми валута се декларират пред

митническите органи.
Безмитен износ
Риба - до 15 кг. морска риба, рибни продукти или трофейни риби (без сладководни риби)
Забранено за износ
• наркотици
• фалшиви стоки
• взривни вещества

