
Митнически проверки при пътуване до Нидерландия от държави членки на ЕС (вкл. от Република 
България) 
В общия случай при пътуване в рамките на Европейския съюз (ЕС) гражданите не преминават през 
митнически проверки. Въпреки това българските граждани следва да отчитат обстоятелството, че в 
зависимост от вида и количеството на пренасяните стоки е възможно спрямо тях да се прилагат 
допълнителни изисквания и/или ограничения, както и да бъдат подложени на допълнителни 
проверки. В редица хипотези като разграничителен критерий се използва предназначението на 
закупените и впоследствие пренасяни стоки - дали са за лична употреба или напротив – 
закупуването им е с цел последваща търговска дейност. Затова и митническите служби на 
Европейския съюз могат да проверяват например дали притежавате или работите за търговско 
предприятие, как са опаковани и транспортирани стоките, както и количеството на стоките, с които 
пътувате. 
Отделен режим на пренасяне на стоки през границата се прилага за определени продукти като 
например: застрашени растителни и/или животниски видове, произведения на изкуството и 
антикварни предмети, оръжия, лекарства и др. (вж. по-долу). 
 
Пренасяне на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия 
При пътуване в рамките на ЕС българските граждани имат право да пренасят алкохол, алкохолни 
напитки и тютюневи изделия за лична консумация, без да заплащат допълнителни данъци, такси 
и/или мита, в количества, съобразени с допустимите стойности по-долу: 

Вид стока Максимално допустимо количество 

Цигари 800 бр. (4 стека) 

Пурети (пури, тежащи максимум 3 грама всяка) 400 бр. 

Пури 200 бр. 

Тютюневи изделия (тютюн за пушене, вкл. 
тютюн за наргиле) 

1 кг 

Спиртни напитки (например уиски или джин) – 
над 22 % алкохлно съдържание 

10 литра 

Подсилено вино (например шери или порто) – 
22 % максимално алкохолно съдържание 

20 литра 

Вино 90 литра (от които само 60 литра могат да бъдат 
пенливи вина) 

Бира 110 литра 

 
При пътуване от страна, която се намира извън Европейския съюз, безмитно могат да бъдат 
внесени алкохолни напитки и тютюневи изделия за лична консумация в стойности, както следва: 

Вид стока Максимално допустимо количество 

Цигари 200 бр. (1 стек) 

Пурети (пури, тежащи максимум 3 грама всяка) 100 бр. 

Пури 50 бр. 

Тютюневи изделия (тютюн за пушене, вкл. 
тютюн за наргиле) 

0, 250 кг 

Спиртни напитки (например уиски или джин) - 
над 22 % алкохлно съдържание 

1 литър 

Подсилено вино (например шери или порто) - 
22 % максимално алкохолно съдържание 

2 литра 



Вино 4 литра (без пенливи вина – единствено бяло, 
червено или розе) 

Пенливо вино 2 литра 

Бира 16 литра 

 
Пренасяне на 10 000 евро или повече 
В рамките на Европейския съюз 
Ако влизате или излизате от Нидерландия (но оставате в рамките на Европейския съюз), не е 
необходимо да декларирате пред митническите власти в страната размера на пренасяните парични 
средства. Въпреки това митническите власти могат да поискат от вас - например по време на 
проверка - да подадете "уведомителна декларация" за пари, ценни стоки и документи, свързани с 
активи на стойност 10 000 EUR или повече. Това ще Ви бъде съобщено на място. Не е необходимо 
да плащате данък върху парите на митницата. 
В други държави от ЕС понякога се прилагат различни правила и може да се наложи да декларирате 
размера на пренасяната сума пред митническите власти, когато влизате или излизате от тази 
държава. За да избегнете допълнителни затруднения и непредвидени ситуации, препоръчително е 
да се допитате предварително до митническите власти в страната, от която тръгвате или в която 
пристигате - https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/national-customs-
administrations_en  
Извън Европейския съюз 
Ако пренасяте пари, ценни книжа и ценности на стойност 10 000 евро или повече при влизане или 
излизане от Европейския съюз, трябва да декларирате това обстоятелство. Ако ликвидните активи 
са на обща стойност до 9 999,99 €, не е необходимо да ги декларирате. Правилото се прилага и при 
пренасяне на еквивалентната на 10 000 евро парична стойност в друга валута. Сумата трябва да се 
декларира дори когато Вие не сте собственик на средствата, а само ги пренасяте за някой друг. 
 
Пътуване с домашни любимци или изпращане на домашни любимци до Нидерландия 
Допустимо е да пътувате с до 5 домашни любимци. Трябва Вие лично да сте собственикът на 
животните или пък да имате пълномощно да ги транспортирате през граница. Кучетата и котките 
трябва да имат поставен микрочип или да бъдат маркирани по видим начин с уникален 
идентификационен номер, като също така е необходимо да са ваксинирани против бяс. Не е 
допустимо транспортирането на домашни любимци с цел търговия. Всяко едно от животните трябва 
да има здравен сертификат или паспорт на домашен любимец. 
При пътуване с куче, котка или домашен пор трябва да представите: 

- валиден европейски паспорт за домашни любимци, когато пътува от държава от ЕС или Северна 
Ирландия до друга държава от ЕС или до Северна Ирландия, или ветеринарен здравен сертификат 
на ЕС, когато пътува от държава извън Съюза; 

- поставен микрочип (в съответствие с техническите изисквания на приложение II към Регламента на 
ЕС относно движението на домашни любимци) или ясно четлива татуировка, ако е била поставена 
преди 3 юли 2011 г.; 

- ваксинация против бяс. 
Отделно от избореното по-горе е възможно да бъдат въведени други (временни) правила и 
ограничения за транспортирането на домашни любимци в рамките на ЕС (например, когато има 
сериозен риск за общественото здраве). 
 
Фалшиви (неоригинални) стоки 
Позволено е да носите фалшиви (неоригинални) стоки за Ваша лична употреба във Вашия багаж, 
при условие че пътувате от страна, извън Европейския съюз. Допустимо е да пренесете през 
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https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/national-customs-administrations_en


границата тези продукти, когато това не се прави с търговска цел. Митническите власти имат право 
да направят съответните проверки, за да установят дали в действителност не пренясяте продуктите 
с търговски цели. 
Не са налице търговски цели, когато: 

- случайно пренесете фалшиви предмети в Нидерландия или друга държава членка на ЕС; 
- използвате фалшивите стоки за лична или на членовете на Вашето семейство употреба, или 

пък те са предназначение за подарък; 
- видът и количеството на фалшивите стоки по ясен начин показват, че Вие не ги пренасяте с 

търговска цел; 
Митническите власти имат право да разследват дали извършвате търговска дейност с фалшивите 
(неоригинални) стоки, които пренасяте. 
ВАЖНО! Тези правила се прилагат само когато носите тези фалшиви (неоригинални) стоки с Вас 
самия/ата по време на пътуване. Ако фалшивите артикули пристигат в Нидерландия чрез пощенски 
или куриерски услуги, тогава те ще бъдат отнети, а срещу Вас може да бъде започнато разследване. 
В таблицата по-долу бихте могли да откриете официалните насоки, издадени от Прокуратурата на 
Кралство Нидерландия, и отнасящи се до броя на фалшиви (неоригинални) стоки, които могат да 
бъдат пренесени за лична употреба. 

Вид фалшифициран (неоригинален) продукт Максимално допустимо количество 

часовници 3 бр. 

парфюми До 250 мл. 

Аудио- и видеоносители 3 бр. отделни заглавия (един DVD диск с 3 
отделни филма се третира като 3 бр. носители) 

Дигитални носители на информация (бизнес 
софтуер, развлекателен софтуер (компютърни 
игри), друг софтуер за лична употреба); 

неприложимо 

Други стоки 3 бр. 

За допълнителна информация бихте могли да се обърнете към Информационната линия на 
Нидерландските митнически власти, като използвате следния телефонен номер: 0800 0143. За 
обаждания от чужбина трябва да позвъните на телефонен номер +31 45 57 43 031. Бихте могли да 
потърсите съдействие и разяснения от понеделник до петък между 08:00 ч. и 17:00 ч. 
 
Защитени животински и растителни видове 
Нямате право да внасяте защитени животински и растителни видове на територията на 
Нидерландия или на друга държава членка на ЕС. Също така, не можете да ги изпращате в чужбина. 
Застрашеността им от изчезване ги прави изключително важни и затова тези обекти не могат да 
бъдат пренасяни през границата. Това се отнася и до стоките, които са произведени от защитени 
растителни и/или животински видове. Ако все пак го направите, трябва да сте наясно, че в такъв 
случай подлежите на наказание. Компетентните ограни имат право да изземат защитените 
животински и/или растителни видове, както и да съставят официален доклад за това. 
Примери за защитени животински и растителни видове (и продукти, получени/направени от тях) 

- тигри, мечки, носорози, слонове, слонова кост; 
- маймуни, змии, комодски варани, костенурки и техните черупки, гущери, крокодили и много 

други тропически животни; 
- пеперуди и насекоми; 
- риби, есетра, хавиер, акули, зъби на акули, коралови раковини 
- различни видове папагали; 
- екзотични растения като орхидеи и кактуси; 
- традиционни китайски лекарства и мазила; 



Освен това, не е позволено да се пренасят и вторични продукти от застрашени растителни и/или 
животински видове като: яйца, плюшени играчки, месо или части от защитени животниски видове. 
Такива често се използват при производството на дамски чанти, колани, ботуши; лампи и 
пепелници; дрехи, шапки, вълнени палта и др. 
Изключение се допуска при наличие на специално издадено разрешение (лиценз) на базата на 
Конвенцията за международна търговия със застрашени видове в дивата флора и фауна (CITES 
разрешение). Само тогава можете да пренасяте застрашени видове в Нидерландия. За информация 
относно нуждата от разрешение (лиценз) за експорт трябва да се обърнете към посолството на 
държавата, от която пристигате. Допълнителна информация относно това дали Ви е необходимо 
разрешение (лиценз) за внос в Нидерландия следва да се обърнете към Държавната агенция за 
предприятията. 
Ако разполагате с посоченото по-горе разрешително (лиценз), тогава следва да преминете през 
зоната „Стоки за деклариране“ при митническата проверка (червена пътека). 
Допустими изключения: 

 позволено е да носите със себе си до 125 гр. хайвер от страна, която се намира извън 
Европейския съюз. Това правило се прилага само и единствено когато пакетът е запечатан 
със CITES етикет (удостоверение,сертификат). Ако паричната стойност на хайвера надвишава 
430 евро, тогава ще трябва да заплатите и допълнителен данък за него; 

 може да носите до 3 гигантски миди тридакна, които общо може да тежат не повече от 3 кг.; 

 разрешено е пренасянето на до 3 празни розови стромбуса; внасянето на месо от миди в 
Нидерландия и ЕС е забранено; 

 Можете да внасяте култивирани орхидеи. В този случай трябва да сте в състояние да 
докажете, че цветето (цветята) не идва (т) от дивата природа. Също така трябва да 
кандидатствате за фитосанитарен сертификат. Повече информация бихте могли да намерите 
на интернет страницата на Нидерландската служба по безопасност на храните и 
потребителски стоки. 

Допълнителна информация относно пренасянето на застрашени животниски и/или растителни 
видове в или от Нидерландия бихте могли да откриете на следните уеб страници: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/cites 
https://cites.org/eng 
 
Стоки с животински произход 
Не е препоръчително да внасяте в Нидерландия от страни, които се намират извън ЕС, каквито и да 
било стоки с животниски произход. Също така, не следва да ги поръчате по интернет например. В 
рамките на ЕС се прилагат строги правила относно вноса на стоки с животниски произход. Примери 
за такива стоки са: сирене, мляко и млечни продукти, яйца, месо, пресни и преминали през 
обработка рибни продукти, кожи, ловни трофеи и др. Ако въпреки това искате да внесете стоки с 
животниски произход, то в повечето случаи ще Ви бъде необходим здравен сертификат. 
Здравен сертификат 
Компетентните власти в държавата, от която пътувате, трябва да издадат здравен сертификат. 
Посолството на тази държава в Нидерландия би могло да Ви предостави повече информация 
относно отговорната институция, от която следва да получите този документ. При влизане на 
територията на ЕС продуктите ще бъдат изследвани от ветеринарни експерти. 
Изключения: риба и хайвер 
При пътуване до Нидерландия бихте могли да пренесете до 20 кг. риба и/или рибни продукти за 
консумация от страна, която се намира извън Европейския съюз. Това не се отнася за случаите, в 
които рибата и/или рибните продукти представляват защитени животински вид. Допуска се 
изключение за пренасяне на до 125 гр. хайвер от страна, която се намира извън Европейския съюз. 

https://www.rvo.nl/dier-natuur
https://www.rvo.nl/dier-natuur
https://english.nvwa.nl/topics/import-regulations-of-the-netherlands-on-plant-health
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/cites
https://cites.org/eng


Това правило се прилага само и единствено когато пакетът е запечатан със специален CITES етикет 
(удостоверение,сертификат). Ако паричната стойност на хайвера надвишава 430 евро, тогава ще 
трябва да заплатите и допълнителен данък за него. 
Бонбони, сухо мляко или специализирани храни 
Понякога не се нуждаете от здравен сертификат и можете да внасяте продукта си без допълнителни 
формалности. Това се отнася до продукти като: бонбони, шоколад и др. 
Можете също така да внасяте сухо мляко за кърмачета, детски храни и специални храни за 
медицински нужди без здравен сертификат. При подобна хипотеза е редно да отчитате следното: 

- може да внесете максимум 2 кг. детски храни; 
- продуктите не трябва да се охлаждат преди консумация; 
- трябвад да са опаковани продукти на регистриран производител (с регистрирана търговска 

марка); 
- опаковката не е използвана и не е нарушена 

Ако сухото мляко за кърмачета произходжа от Хърватия, Фарьорските острови, Гърция или 
Исландия, тогава може да внесете до 10 килограма. 
Ако сухото мляко за кърмачета произхожда от държава членка на ЕС, Андора, Лихтенщайн, 
Норвегия, Сан Марино или Швейцария, то тогава не се прилагат ограничения и можете да внесете 
неограничено количество за лична употреба. 
При необходимост от допълнителна информация бихте могли да посетите интернет страницата на 
Нидерландския орган по безопасност на храните и потребителските стоки - https://www.nvwa.nl/. 
 
Растения, цветя, плодове и зеленчуци (фитосанитарни продукти) 
Ако пренасяте с вас т.нар. фитосанитарни продукти като: живи растения, отрязани растения, 
луковици на цветя и коренови грудки, плодове и зеленчуци, трябва да разполагате с фитосанитарен 
сертификат. Същото правило се прилага и при поръчки (например по интернет) на фитосанитарни 
продукти от страна, която се намира извън Европейския съюз. 
Фитосанитарен сертификат 
Като общо правило фитосанитарният сертификат се издава от държавата на произход (държавата, 
от която е закупена стоката). Затова трябва предварително да извършите съответните проверки и да 
се снабдите с необходимите документи в държавата, от която пътувате. При влизане на територията 
на ЕС продуктите Ви ще бъдат проверени от службата за фитосанитарен контрол. 
Изключение: не Ви е необходим фитосанитарен сертификат за фитосанитарни продукти, които 
произхождат от Швейцария и Лихтенщайн. 
За повече информация относно специфичните правила при пренасянето през граница на растения 
бихте могли да посетите уеб сайта на Нидерланския орган по безопасност на храните и 
потребителските стоки (NVWA) - https://www.nvwa.nl/. 
 
Оръжия, боеприпаси, имитации на оръжия и експлозиви 
Не носете със себе си оръжия, муниции и експлозиви по време на пътуването, както и не ги внасяйте 
в Нидерландия, съответно в ЕС. 
Имате право да внасяте оръжия, муниции и екплозиви единствено когато имате издаден от 
Нидерландското правителство лиценз за тази дейност. Разрешително се изисква и при пренасянето 
на спортни или ловни оръжия. Ако не разполагате с такъв, стоките ще бъдат конфискувани. 
Примери за оръжия и боеприпаси са: 

- огнестрелни оръжия; 
- хладни оръжия, бухалки, оръжия, с които могат да се нанесат прободни рани като ножове и 

мечове; 
- газови пистолети; 
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- оборудване за еърсофт (Airsoft); 
- пистолети с халосни патрони; 
- лютив спрей; 
- реплики (имитации) на оръжия 

Примери за хладни оръжия, бухалки, оръжия, с които могат да се нанесат прободни рани като 
ножове и мечове, са: 

- сгъваеми ножове с повече от 1 режещ ръб 
- сгъваеми ножове с дължина 28 cm в сгънато положение 
- нунджаку; 
- стрели и върхове на стрели с режещи ръбове, използвани за стрелба с лък. 

Реплики (имитации) на оръжия - не е разрешено да внасяте такива изделия в Нидерландия. Ако 
нямате лиценз, стоките ще бъдат конфискувани. При сериозно нарушение може да Ви бъдат 
повдигнати и обвинения за извършеното нарушение. 
Единствено с разрешение 
Възможно е да получите разрешение за транспортиране на оръжия за лов, спортна стрелба или пък 
за спорта еърсофт (Airsoft). За повече информация бихте могли да се свържете с Централния офис 
за внос и износ (Centrale dienst voor in- en uitvoer) - Douane Groningen (Митница Грьонинген): 
Postbus 3070  
6401 DN Heerlen 
Telephone: +31 88 151 21 22 
Екипировка за еърсофт 
Възможно е да внесете еърсофт екипировка, ако сте освободени от общата забрана. Имате право 
на такова освобождаване, когато: 

- членувате в призната еърсофт асоциация; 
- можете да представите членската си карта, издадена от тази асоциация; 
- пренасяте еърсофт екипировката по такъв начин, че тя да не е готова за незабавно 

използване. 
За повече информация следва да се посетите уеб страницата на Нидерландксата еърсофт асоциация 
(Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging) - https://www.nabv.nl/. 
 
Лекарства 
Позволено е пренасянето на лекарства единствено за лични нужди. В някои случаи трябва да 
представите доказателства, че лекарствата, които пренасяте са единствено за Вас или за Вашите 
деца. Бихте могли да докажете това чрез предсетавянето на рецептурна книжка, рецепта от лекар и 
др. Тези документи бихте могли да получите от Вашия лекар или от съответната аптека. 
Не е позволено да носите със себе си ветеринарни медикаменти. 
Не е разрешено да внасяте лекарства в Нидерландия например след онлайн поръчка. Митническите 
власти ще конфискуват тези лекарства, освен ако не представите съответните разрешения за внос, 
които сте получили преди това от Farmatec (нидерландски орган по лекарствата и медицинските 
изделия, част от Министерството на здравеопазването, социалните грижи и спорта) - 
https://www.farmatec.nl/. 
Закон за лекарствата и опиума 
Ако Вашето лекарство попада в обхвата на Закона за опиума, тогава ще трябва да разполагате с 
официално становище. Повече по темата може дa прочетете на правителствения сайт в раздел „От 
какво се нуждая, когато нося със себе си лекарства по време на пътуването си?“ (Wat heb ik nodig als 
ik mijn medicijnen meeneem op reis?). 
В редица държави силните болкоуспокояващи, сънотворните лекарства и успокоителните се 
причисляват към наркотичните вещества. Сред тях попадат и държави членки на ЕС. Преди да 
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предприемете пътуване от Нидерландия към такива държави, трябва да проверите правилата и 
изискванията на съответната страна. Въпросите си можете да отправите към посолството на тази 
държава в Нидерландия. 
В рамките на Европейския съюз 
И в рамките на Европейския съюз може да се прилагат правила и ограничения при пренасянето на 
лекарства и/или лекарствени продукти. Повече по темата може дa прочетете на правителствения 
сайт в раздел „От какво се нуждая, когато нося със себе си лекарства по време на пътуването си?“ 
(Wat heb ik nodig als ik mijn medicijnen meeneem op reis?). 
 
Наркотични вещества (Закон за опиума) 
Забранено е внасянето, притежаването или получаването на хашиш, кокаин, хероин и други 
наркотични вещества. При нарушаване на тази забрана се прилагат строги наказания. Нямате право 
да носите наркотични вещества с Вас по време на пътуването Ви, нито пък е позволено да уреждате 
съшите да Ви бъдат доставени. Тези забрани се прилагат и спрямо т.нар. прекурсори (суровини, 
консумативи и други подобни) за наркотици. 
Забраната за внасяне, притежание и получаване на наркотични вещества се прилага както в рамките 
на държавите членки на Европейския съюз, така и спрямо страните извън ЕС. 
Самолетите и корабите, които пристигат от зони с повишен риск, минават през щателни проверки. 
Митническите власти в Кралство Нидерландия се стремят да ограничат максимално неудобствата 
по време на тези проверки. 
Изключение единствено при наличие на предварително получено разрешение 
В определени ситуации е възможно да Ви бъде разрешено да внесете с Вас наркотични вещества. 
Повече информация бихте могли да откриете на интернет страницата на Farmatec (нидерландски 
орган по лекарствата и медицинските изделия, част от Министерството на здравеопазването, 
социалните грижи и спорта) - https://www.farmatec.nl/; https://www.farmatec.nl/import-en-
export/opiumwetmiddelen 
 
Културни ценности (произведения на изкуството, антики) 
Вносът и износът на културни ценности (произведения на изкуството, антикварни предмети) са 
регулирани по специфичен начин от правото на Нидерландия и на ЕС. В повечето случаи се изисква 
да разполагате със специално разрешение за внос или износ. Това правило се прилага и когато 
използвате услугите на пощенски оператор или компания, предоставяща куриерски услуги. 
Като примери за произведения на изкуството и антикварни предмети могат да бъдат посочени: 

- картини; 
- гравюри; 
- мозайки; 
- старинни документи и книги; 
- археологически предмети; 
- ръкописи; 
- географски карти; 
- архиви; 
- дизайнерски бижута; 
- мебели; 

Внасянето в Нидерландия на произведения на изкуството 
При внасянето на произведения на изкуството или на антикварни предмети в Нидерландия или на 
територията на ЕС или при тяхното изпращане извън страната и ЕС трябва предварително да 
проучите дали ще Ви бъде необходимо разрешително за тази дейност. Преценката дали един 
предмет представлява културна ценност често се определя от неговата стойност и старинност. Ако 
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изпитвате съмнения относно това дали Ви е необходимо разрешително (лиценз), редно е да се 
допитате например до: 

- нидерландското посолството в страната, откъдето сте закупили предмета на изкуството; 
- митническите власти на страната, откъдето сте закупили предмета на изкуството; 
- Министерството на културата на държавата, от която сте закупили предмета на изкуството; 
- В Нидерландия – Държавната инспекция за културно наследство (Inspectie 

Overheidsinformatie en Erfgoed) към Министерството на образованието, културата и науката 
- https://www.inspectie-oe.nl/contact; https://www.inspectie-oe.nl/onderwerpen/uitvoer-van-
cultuurgoederen. 

При пренасянето на културни ценности в рамките на Европейския съюз също се прилагат редица 
правила и ограничения. Допълнителна информация бихте могли да откриете на уебсайта на 
Държавната инспекция за културно наследство (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) към 
Министерството на образованието, културата и науката - https://www.inspectie-oe.nl/contact; 
https://www.inspectie-oe.nl/onderwerpen/uitvoer-van-cultuurgoederen. 
 
Допълнителна информация относно приложимите на територията на Нидерландия митнически 
правила и процедури може да бъде открита на интернет страницата на Нидерландската митническа 
администрация – структура към Министерството на финансите на Кралство Нидерландия - 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane 
Запитвания може да се правят и на телефонната линия за предоставяне на информация по 
митнически въпроси 0800 0143 (при набиране от чужбина - +31 45 57 43 031) всеки делничен ден 
между 08:00 ч. и 17:00 ч. 
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