
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

При разрешения внос, износ и пренос: 
-  разрешените за внос и износ лични пари до 10,000 евро следва да се декларират 
митнически при влизане в Р Сърбия, в противен случай могат да бъдат конфискувани 
при напускането на страната.  Пътникът има задължението да декларира сумите над 
2000 евро., Суми до 2000 евро се изнасят свободно от Р Сърбия. Ако пътникът е теглил 
пари от своя сметка от банка или по електронен път и сумата при излизане надхвърля 
2000  евро,  той  трябва  да  представи  на  изходящата  митница  съответния  банков 
документ.  Кредитните  и  дебитните  карти  нямат  ограничения  при  вноса  и  износа. 
Ценните книжа, придобити в съответствие със сръбските закони, могат да се изнасят 
свободно.;
Чужденците, които живеят и работят в Сърбия една или повече от една година имат 
право да изнасят от страната до 2000 евро в банкноти или пътнически чекове годишно. 

Стоките за лична употреба, които не са освободени от мито на стойност до 3000 евро, 
минават по съкратена митническа процедура на сръбска митница, а тези над 3000 евро 
по пълна процедура.  Ако стоката  служи на пътника за упражняване на  професията, 
минава съкратена процедура независимо от стойността й. 

При специалните разрешения:
-  домашните  любимци  (кучета,  котки  и  др.)  трябва  да  имат  и  съответните 
регистрационни чипове
- растенията и животните трябва да имат съответните сертификати

Разрешен  е  вносът,  износът  и  преносът  на  лични  документ,  свидетелства  и 
сертификати;  пощенски  пратки,  не  съдържащи  стоки  и  предмети,  подлежащи  на 
обмитяване;  търговска  кореспонденция,  фирмени  книжа,  счетоводна,  финансова, 
правна и стокова документация

Временно пребиваващите в Р Сърбия чужди граждани имат право освен личен багаж 
временно  да  внесат  в  страната  и  други  предмети,  необходими  им  за  времето  на 
престоя:, лични накити, предмети от фини кожи, 2 фотоапарата, една кино- (до 16 мм) 
или видеокамера, бинокъл, носим музикален инструмент, радиоприемник с или без 
касетофон,  грамофон,  касетофон,  пишеща  машина,  джобен  калкулатор,  къмпинг 
оборудване,  велосипед  с  или  без  двигател,  по  един  спортен  реквизит  с  различно 
предназначение, едно ЛМПС, може и с ремарке, мотоциклет с или без кош, едно МПС 
с  повишена  проходимост,  каравана-ремарке,  яхта,  друг  плаващ  обект,  телевизор, 
видеорекордер, носим персонален компютър. 

ФИЗИЧЕСКИТЕ  ЛИЦА  НЯМАТ  ПРАВО  ДА  ПРЕНАСЯТ  СТОКИ  С  ТЪРГОВСКО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

1/1


