
ЕСТОНИЯ

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ ЗА ВНОС ОТ ПЪТНИЦИ

Хранителни продукти

От  страни-членки на  ЕС,  Норвегия,  Андора,  Сан  Марино,  Швейцария и  Лихтенщайн 
продукти от животински произход могат да се внасят в разумни количества за лична 
употреба.

От  всички  страни  е  позволено  да  се  внасят  продукти  от  неживотински  произход 
(бонбони, шоколади, бисквити, торти) за лична употреба в разумни количества.

Домашни любимци (кучета, котки)

При пътуване към Естония с домашни любимци животните трябва да имат:
- микрочип или татуировка
- паспорт за домашни любимци или сертификат
- ваксинация срещу бяс (идвайки от определи държави, може да е необходим и кръвен 
тест)

За повече информация: Veterinary and Food Board (http://www.vet.agri.ee/?
op=body&id=315); тел. +372 605 1710 

Тютюневи изделия

От страни-членки на ЕС е позволено да се внесе за лична употреба, без да се заплащат 
такси:
- 800 цигари
- 400 пурети, с тежест до 3гр. всяка
- 200 пури
- 1 кг тютюн да пушене
- 1 кг тютюн за дъвчене

Алкохол

От страни-членки на ЕС е позволено да се внася за лична употреба, без да се заплащат 
такси:
- вина до 90 литра, включително шампанизирани вина до 60 литра
- бира до 110 литра
- силни алкохолни напитки до 10 литра (с повече от  22% съдържание на алкохол)
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-  други  алкохолни  напитки,  неспоменати  досега,  до  20  литра  (с  по-малко  от  22% 
съдържание на алкохол)

Гориво

При пристигане в Естония от страна-членка на ЕС на пътника е позволено да внесе в 
моторното си превозно средство гориво, без заплащане на акциз:
- в стандартен резервоар на моторно превозно средство
-  в  допълнение  към  горивото  в  стандартния  резервоар  на  превозното  средство,  е 
позволено да се внесе гориво в количество за нетърговски цели.

Растения и растителни продукти
Картофи,  почва  и  следните  растения  не  могат  да  се  внасят  без  фитосанитарен 
сертификат:  амеланхиер,  цъфтяща  дюля,  глог,  дюля,  японска  мушмула,  ябълка, 
германска  мушмула,  круша,  фотиния,  цитрус,  кумкват,  понцирус,  лоза,  както  и 
откъснати цветове и разсади на хризантема, карамфил и орхидея.

Няма количествени ограничения за внос от пристигащи от страни-членки на ЕС.

За повече информация: Estonian Agricultural Board (http://www.pma.agri.ee/index.php?
id=102&sub=174); + 372 671 2602

Застрашени животински и растителни видове

Не е нужно разрешение за внос на следните артикули в пътнически багаж:
- хайвер от есетра и есетроподобни риби (Acipenserifores spp.) – до 125 гр.
- рейнстик от кактуси (Cactaceae spp.)– до 3 броя
- продукти от крокодил (Crocodylia spp.) – до 4 броя
- гигантски раковини (Strombus gigas)– до 3 броя
- гигантски миди (Tridacna) – до 3 броя или 3 кг
- морско конче (Hippocampus sp.) – до 3 мъртви екземпляра

За  повече  информация:  Ministry  of  Environment  (http://www.envir.ee/?set_lang_id=2); 
тел. + 372 626 2882

Медицински продукти

Максимален брой от десет различни фармацефтични препарата в максимален брой от 
десет  търговки  пакета  от  всеки  от  тях  могат  да  бъдат  внесени  от  пътник  за  лична 
употреба,  както  и  максимален  брой  от  пет  различни  фармацефтични  препарата  в 
максимален брой от три търговски пакета от всеки от тях могат да бъдат внесени за 
животно,  придружаващо  пътника,  без  разрешение  от  Държавната  агенция  по 
медикаментите. Размерът на търговския пакет не трябва да е по-голям от 100 единици 
от дози в солидна форма, 500гр от разтвор на прах, 50гр хомеопатични гранули, 500 мл. 
От  разтвор  за  вливане  или  орален  разтвор,  10  ампули  или  шишенца  от  дози  за 
инжектиране,  200мл или 200гр от  медицински продукти за външна употреба,  100гр 
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билкови субстанции, 120 дози от препарати за инхалация, 10 единици от медицински 
лепенки. Медицинските продукти трябва да са в опаковката на производителя.

Наркотични или психотропни медицински продукти могат да бъдат внесе с разрешение 
от  Държавната  агенция  по  медикаментите  в  количество  от  1  търговски  пакет, 
съдържащ  до  20  дози.  Медицинските  продукти  трябва  да  бъдат  придружени  от 
бележка от лекар, в случая с животни – ветеринарен лекар, или от копие от рецепта, 
обосноваваща нуждата от медицинския продукт.

Ако пътник с постоянно местожителство в държава-участник в Шенгенската конвенция 
желае да пътува на територията на друга държава-участник в Шенгенската конвенция, 
то  той  трябва  да  представи  сертификат,  издаден  от  страната  на  местожителство,  в 
съответствие с формуляра предоставен в член 75 на Шенгенската конвенция за внос на 
наркотични и психотропни медицински продукти.  В Естония Държавната агенция по 
медикаментите издава гореспоменатия сертификат.

За повече информация, State Agency of Medicines (http://www.ravimiamet.ee/index.aw?
set_lang_id=2); тел. + 372 737 4140

Оръжия и амуниции

Пътници имат правото да пътуват между страни-членки на ЕС с оръжия и амуниции, 
ако  имат  „Европейски  паспорт  за  огнестрелни  оръжия”,  включващ  разрешение  от 
компетентната национална институция. Ако целта на пътуването е спортна стрелба или 
лов е нужен „Европейски паспорт за огнестрелни оръжия” и покана.

За повече информация: Estonian Police and Border Guard Board 
(http://www.politsei.ee/en/); тел. + 372 612 3300

Обекти от културна значимост

Разрешение  за  износ  от  Борда  по  национално  наследство  е  нужно  при  износа  на 
продукти от културна значимост от Естония.

За повече информация:  National  Heritage Board  (http://www.muinas.ee/en);  тел. + 372 
640 3018

Експлозиви и пиротехнически продукти

Пътник (на не по-малко от 18 години) може да внесе от Европейската икономическа 
зона в Естония пиротехнически продукти от клас 1 и 2,  чиято употреба е позволена 
според регистъра на Естонската агенция по технически надзор, в количество до 2 кг. 

За повече информация: Estonian Technical Survellance Authority (http://www.tja.ee/?
lang=en); тел. +372 667 2000

На пътниците не е позволено да внасят:
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-  опасни  хладни  оръжия,  огнестрелни  оръжия  или електрошокови  апарати,  както  и 
амуниции, забранени за цивилна употреба
-  подправени  продукти,  т.е.  различни  продукти  за  употреба,  като  дрехи,  обувки, 
часовници и т.н., носещи подправена търговска марка.
-  пиратски  продукти,  включително  и  пиратски  копия  на  компакт  дискове  и  ДВД, 
компютърни програми и игри
- наркотични и психотропни субстанции
- неблагоприлични и порнографски материали, включващи малолетни
- чужди видове, застрашаващи фундаменталния екологичен баланс

Преносът на забранени продукти през границата е митническо нарушение и води до 
глоба и конфискация.

Митническите  власти  имат  правото  да  конфискират  забранени  и  недекларирани 
продукти!

Внимание!  Списъкът  със  забранени  и  ограничени  за  внос  продукти  не  е 
изчерпателен!

За да се избегнат недоразумения е препоръчително да се проучат изискванията за внос 
на  държавата  преди  пътуването  и  да  се  изиска  допълнителна  информация  от 
посолството на съответната държава или от местните митнически власти.


