
ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ 

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ: 

Продажбата  на  алкохол  в  Йордания  е  разрешена  в  лицензирани  за  целта 
заведения. Консумацията на  алкохолни  напитки е разрешена в домашни условия и в 
определените  за целта  заведения. 

ВНОСЪТ в Йордания на алкохолни напитки  е разрешен и съгласно  Закона за 
данъците и Общия списък на митническите тарифи вносът се облага, както следва:

- БИРА – единна митническа такса от 200%. В съответствие със Споразумението 
за  свободна  търговия  между  ЕС  и  Йордания,  наричано  още  „EURO ONE“  бирата  с 
европейски произход, внесена от ЕС, се облага с различна такса, а именно – 2.700 й. д. 
(два йордански динара и 700 филса)  на всеки литър/внос.  И в двата случая още на 
митницата внесените количества се облагат с т. нар. „специален данък“ от 2 (два) йорд. 
динара на всеки литър/внос и ДДС (VAT) от 16%.

-  УИСКИ  –  единна  митническа  такса  от  180%.  Няма  отделна  ставка  за 
Споразумението „EURO ONE”. Внесените количества се облагат и с т. нар. „специален 
данък“ от 3.500 (три йорд. динара и 500 филса) на всеки литър/внос, и ДДС (VAT) от 
16%.

- ВИНО – единна митническа  такса от  4.150 (четири йорд. динара и 150 филса) 
на всеки литър/внос. Внесените количества се облагат и с т. нар. „специален данък“ от 
3.500 (три йорд. динара и 500 филса) на всеки литър/внос и ДДС (VAT) от 16%.

- ечемичена напитка – единна митническа такса от 30%, и ДДС (VAT) от 16%.
- останалите алкохолни напитки – единна митническа такса от 200%, „специален 

данък“ от 3.500 (три йорд. динара и 500 филса) на всеки литър/внос, и ДДС (VAT) от 
16%.

Актуалният курс на еврото към йорд.динар е:  1 евро=0,9 йорд.динар.
Може да се счита,  че внасяните напитки до 1 л.  от  физически лица за лична 

консумация, обичайно не биват облагани с  данъци и такси.

2. ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ИЗКУСТВОТО се оценяват като такива от специализирани 
структури  при  Министерството  на  културата  и  Министерство  на  туризма  и 
антиките

- За  антично произведение на изкуството се счита онова,  което е създадено преди 
повече  от  100  години  и  неговият  ИЗНОС  е  възможен  само  след  получаване  на 
СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ от Министерство на туризма и антиките. 
-  Съвременните  произведения  на  изкуството  се  радват  на  относително  либерален 
режим,  като  тяхната  оценка  и  разрешение  за  износ  са  от  компетенцията  на 
Министерството на културата. Може да се счита, че износът (и вносът) на съвременни 
предмети на изкуството,  които не са оценени като национално достояние,  може да 
става сравнително свободно, като е необходимо да се съхраняват и представят  при 
поискване документите за произход, покупка и евентуално получените разрешителни. 



Златните и сребърни накити за лично ползване, които не са в търговски количества и са 
легално  закупени   на  йорданския  пазар,  са  освободени  от  митнически  сборове  за 
ИЗНОС.

ТАКСАТА ЗА ВНОС в Йордания на произведения на изкуството варира между 25% 
и 30%.

3. ЗАЩИТЕНИ РАСТИТЕЛНИ И БИОЛОГИЧНИ ВИДОВЕ

Йордания е страна по  Конвенцията  за международна  търговия със заплашени (от 
изчезване) видове от дивата фауна и флора „CITIES“ от 1979 г.
В съответствие с Конвенцията „CITIES“ ВНОСЪТ, ИЗНОСЪТ И ТРАНЗИТИРАНЕТО на такива 
видове и техните  продукти е ЗАБРАНЕН. В Йордания тези видове са  под контрола на 
Кралското  научно  дружество  за  защита  на  природата  и  Министерството  на 
земеделието.  Разрешенията  за  ВНОС  или  ИЗНОС   имат  специален  характер  (и  се 
предоставят по изключение) от КНДЗП и МЗ.
За всеки отделен случай на внос и износ на екземпляри от защитени живи растителни и 
биологични видове се иска специално разрешение. 
СТИВ-Йордания има готовност за уточняване размера на митническите такси, данъци и 
други  сборове  при  всяка  конкретно  постъпила  заявка  за  внос  или износ  на  такива 
видове.
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