ШВЕЦИЯ
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Обща информация
Когато се пътува за Швеция следва да се имат предвид някои законови разпоредби,
относно стоките, които са част от багажа на пътниците. Режимът на достъп на тези
стоки зависи от това дали пътникът влиза в Швеция от друга държава-членка на ЕС или
от трета страна, извън ЕС.
За някои стоки, съществуват ограничения за внасянето им в Швеция. Стоки, като
огнестрелни оръжия, опасни предмети, наркотици, животни и лекарства. Също така не
е възможно внасянето на стоки от застрашени видове животни, без специално
разрешение. Стоки, които се използват по време на пътуването като дрехи, камери
могат да бъдат внасяни в Швеция безмитно. Ако се влиза в Швеция от страна извън ЕС,
може да се внасят стоки (без алкохол или тютюн), без да плащат мито или данък, за
максимум 4 300 шведски крони (430 евро) - ако пътувате с търговска авиокомпания или
ферибот или 3 000 шведски крони (300 евро) - ако пътувате по друг начин.
Следва да се знае, че износът от Швеция на някои стоки, като антики, например може
да бъде ограничен.
ЕС е митнически съюз, което означава, че не се събират мита между държавите-членки.
Поради това при продажбата или преместването на стоки от една държава-членка в
друга държава-членка на ЕС, не следва да се подава декларация пред митническите
власти. Въпреки това свободното движение на стоки в рамките на ЕС, има определени
ограничения. Всяка страна в ЕС има право да изземва стоки при определени
обстоятелства по съображения за опазване на околната среда и общественото здраве и
сигурност. Примери за такива стоки са наркотични вещества, лекарства, животни и
оръжия. Пътуващите могат да се свържат с посолството или митническия орган в
страната на местоназначението, за да се определи, с по-голяма точност кои
разпоредби се прилагат.
При изпращането на подаръци до местоназначение в друга държава-членка на ЕС не е
необходимо те да бъдат представяни пред шведските митнически власти.
Въпреки това, следва да се има предвид, че изпращаният подарък може да бъде обект
на специални разпоредби по отношение на опазването на околната среда и
общественото здраве и сигурността в страната на местоназначението. Ако случаят е
такъв, получателите може да се наложи да се свържат със съответните органи в тяхната
страна, за да се определи кои специални разпоредби се прилагат.
Повече информация на интернет адреси (на английски език):
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2059
http://www.wcoomd.org/customwebsites/?lid=1
Алкохол и цигари
Ако се влиза в Швеция от държава-членка на ЕС, се разрешава внасянето на алкохол и
тютюневи изделия за собствени нужди или лична употреба на семейството.
Ако се влиза в Швеция от страна извън ЕС, се разрешава, само до определена стойност,
безмитното и освободено от данъци внасяне на алкохол и тютюневи изделия.
Повече информация на интернет адреси (на английски език):

http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/alcohol.4.3238c5bc116a42faffb8000
1948.html
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/tobacco.4.3238c5bc116a42faffb8000
2055.html
Огнестрелни оръжия и боеприпаси
Огнестрелни оръжия и боеприпаси не могат да бъдат внасяни в или изнасяни от
Швеция без разрешение. Терминът "огнестрелно оръжие" означава, оръжие с
помощта, на което куршуми, едри сачми, харпуни и други ракети могат да бъдат
изстреляни с барут, сгъстен въглероден двуокис или други подобни носители на
изстрелване. Терминът включва също и CS газови бутилки, арбалети, сигнални и
стартерни пистолети за зареждане с касети. Терминът "боеприпаси" означава патрони,
ракети и ударни капси / детонатори.
CS газови бутилки и лютиви спрейове, също не могат да бъдат внасяни в Швеция без
разрешение от шведската полиция.
Повече информация на интернет адреси (на английски език):
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/armsandotherdangerousarticles.4.32
38c5bc116a42faffb8000915.html
http://www.polisen.se/en/Languages/Startpage/
Опасни предмети
Терминът "опасни предмети" означава ножове и шила, ножове за рязане на месо,
палки, карате пръчки, бухалки, ръкавици за разпаряне и занитване, боздугани и т.н.
Такива предмети не могат да бъдат внесени в Швеция без специални разрешителни,
издадени от полицията на мястото на вноса.
Повече информация на интернет адрес (на английски език):
http://www.polisen.se/en/Languages/Startpage/
Храните от животински произход, напр. месо, риба и миди
По принцип няма ограничения за внасяне на храна за лична употреба от друга
държава-членка на ЕС (включително и Норвегия) в Швеция. Храни и хранителни
продукти от страна извън ЕС, не могат да бъдат внасяни в Швеция без разрешение от
Шведския съвет по земеделие (Swedish Board of Agriculture).
Повече информация на интернет адрес (на английски език):
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/foodstuffsbringingintoswedenforper
sonaluse.4.735e3ebf11b045e6ea28000486.html
Лекарства
Когато се пътува за Швеция, може да се внесат лекарства с рецепта, но само ако се
използват по медицински причини и са предназначени за лична употреба. Могат да
бъдат внесени и лекарства за домашни любимци, които пътуват заедно с гражданина,
ако са били предписани от ветеринарен лекар.
Различна от горната употреба на лекарства е обект на допълнително регулиране.
Повече информация на интернет адрес (на английски език):
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/medicines.4.3238c5bc116a42faffb80
002111.html

Домашни кучета и котки
Когато домашно куче или котка влиза в Швеция то следва да бъде обявено на
митническите власти. Кучето или котката следва да имат паспорт с информация за
самоличността, ваксинации и др.
Важно е животните, пресекли границата, да не носят инфекциозни заболявания. Това
също така е свързано и с борбата с незаконната търговия. Регламентите, приложими за
вноса на живи животни зависят от това от коя страна идва животното и дали е домашен
любимец или друг вид животно. На границата се извършват проверки Шведския съвет
на земеделието (Swedish Board of Agriculture).
Повече информация на интернет адрес (на английски език):
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/animals/petdogsandcats.4.7735ec6c
11a23e0e7fc8000134.html
Други домашни любимци
Повече информация относно пътуването за Швеция с други домашни животни като
зайци, малки гризачи, кафезни птици и влечуги е разполагаема на следния интернет
адрес (на английски език):
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/animals/otherpets.4.7735ec6c11a23
e0e7fc8000197.html
Застрашени видове
Животни и продукти от животни от застрашени видове, не се допуска да бъдат внасяни
в Швеция без разрешение от Шведския съвет на земеделието (Swedish Board of
Agriculture).
Повече информация на интернет адрес (на английски език):
http://www.eu-wildlifetrade.org/html/en/wildlife_trade.asp
Други стоки
Шведски граждани, които се връщат в Швеция и са закупили стоки от страни извън ЕС
следва да се запознаят с изискванията посочени на следния интеренет адрес (на
английски език):
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/othercommodities.4.50e0915611a31
6439608000171.html
Екскурзионни плавателни съдове
Ако се пътува за Швеция с екскурзионна лодка има някои регламенти, които следва да
се спазват. Ако има стоки за деклариране трябва да се влезе в контакт с шведските
митници, и ако се пристига от страна, извън Шенгенското пространство, трябва да се
отиде на граничен контролно-пропускателен пункт.
Повече информация на интернет адрес (на английски език):
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/pleasureboats.4.7735ec6c11a23e0e
7fc8000145.html
Опазване на културното наследство
Всяко лице, което желае да изнася продукт от исторически интерес от Швеция, трябва
да получи разрешение за това.
Повече информация на интернет адрес (на английски език):

http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/culturalheritage.4.735e3ebf11b045e
6ea28000435.html
Големи суми пари в брой
Всички пътниците, влизащи или напускащи Европейския съюз с € 10 000 евро или
повече в брой, трябва да декларират сумата на митниците, за да се изпълнят
изискванията на разпоредбите на Европейския Регламент (ЕО) № 1889/2005,
приложими от 15 юни 2007.
Повече информация на интернет адрес (на английски език):
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/cashcontrol.4.1915675a118c10b0a8
88000316.html
Безмитни магазини в Швеция
За повече информация относно безмитните магазини в Швеция, пътниците следва де
се консултират с GlobalBlue (http://www.global-blue.com/).

