
АЗЕРБАЙДЖАН

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

При осъществяването на търговски внос на специфични стоки в Азербайджан се дължат 
следните акцизи:

- бира от малц – 1 щ.д. на литър;
- вино от грозде – 6 щ.д. на литър;
- уиски – 6 щ.д. на литър;
- ром – 6 щ.д. на литър;
- джин – 6 щ.д. на литър;
- водка – 6 щ.д. на литър;
- други алкохолни напитки (настойки) – 6 щ.д. на литър;
- пури, цигари, пурети (митн. код 2402) – 1,8 щ.д. за 1000 броя;
- произведения на изкуството – 18% ДДС;
- живи животни. Вносът на породисти живи животни (едър рогат добитък, птици, 

свине, дребен рогат добитък) както и вносът на живи животни за научни цели (влечуги и 
т.н.) е освободен от мито и ДДС. Вносът на живи агнета, едър рогат добитък, птици и други 
живи животни се облага с 15% мито и 18% ДДС;

-  живи  растения  –  техният  внос  се  облага  с  15%  мито  и  18%  ДДС.  На  същото 
митническо облагане подлежи и вносът на растения за изготвяне на букети, венци и др.

При  пристигане  в  Азербайджан  всички  пътници  са  задължени  да  подадат  данъчна 
декларация ако притежават стоки на обща стойност над 10 000 долара.

Износ/внос  на  местна  валута  (азербайджански  манат)  е  забранен  за  чуждестранни 
граждани.  Без  деклариране,  чуждестранните  граждани  имат  право  да  изнасят  от 
Азербайджан до 1 000 щ.д. При изнасяне на суми по-големи от 1 000 щ.д. се дължи данък 
от 1% ако сумата е по-висока от тази която е била декларирана при влизане в страната 
(декларирането на притежаваната валута при влизане не е задължително за суми до 1 000 
щ.д).

Без  митническа  такса,  пътниците  (на  възраст  над  16  год.)  имат  право  да  внесат  в 
Азербайджан  –  до  1 000  къса  цигари  (5  стека),  1,5  литра  концентрат,  2  литра  вино  и 
„разумно“  количество  лични парфюми.  Забранен  е  вносът  на оръжия и боеприпаси  (с 
изключение  на  ловното  оръжие  за  което  се  изисква  специално  предварително 
разрешение),  наркотици  и  други  наркотични  вещества  (за  специфични  лекарствени 



препарати се изисква рецепта и документ от лекарско лице), пресни плодове и зеленчуци. 
Също така е забранен и вносът на печатни материали, фотографии и др., които биха могли 
да  се  разглеждат  от  митническите  власти  като  „заплаха  за  конституционния  ред  на 
страната“.

От Азербайджан е разрешен износът на ръчно изработени стоки, които са получени по 
официален  начин  (при  тяхното  закупуване  е  получен  съответен  сертификат  за 
идентичност).  Забранен  е  износът  на  антикварни  стоки  без  разрешението  на 
Министерството  на  културата  и  туризма  на  Азербайджан.  Всеки  килим  или  друго 
произведение на изкуството,  произведено до 1960 г.  се счита с  антикварна стойност и 
неговият износ трябва да бъде придружен със сертификат от Министерството на културата 
и туризма (подобен сертификат се издава от официалните магазини където би могъл да се 
закупи подобен килим или друго произведение на изкуството. Закупуването на подобни 
стоки от пазари и други подобни места не е препоръчително предвид възможността да не 
бъде издаден сертификат при покупката). Износът на повече от 250 гр. черен хайвер също 
е забранен. Забранен е и износът на живи животни с изключение на домашни кучета и 
котки. В Азербайджан съществува „Червена книга“ на застрашените растения и животни 
като износът на всички видове записани в нея е строго забранен.


