ИСЛАНДИЯ
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Безмитен внос за лица живеещи постоянно извън Исландия
Може да се внасят без мито: дрехи, спално бельо, оборудване за къмпинг, храни и
други консумативи за лично ползване, при условие, че тези стоки са в разумно
количество, съобразно характера, целта и продължителността на посещението и че
това, което не е било консумирано, ще бъде изнесено извън страната при напускане на
лицето. Може да се пренасят подаръци на стойност до 10000 ISK /122 лева/. При повисоки стойности, върху превишената стойност се заплаща мито.
2. Безмитен внос за лица живеещи постоянно в Исландия
Може да се внасят без мито: багаж свързан с пътуването и предмети закупени по
време на пътуването или в безмитен магазин /при влизане или излизане от Исландия/,
на стойност общо до ISK 65,000 /784 лева/. Стойността на всеки един предмет не трябва
да надвишава ISK 32500 /392 лева/. Ако стойността на даден предмет е по-голям от
32500, над тази сума се плаща вносно мито.
Деца до 12-годишна възраст имат право на безмитен внос на предмети на стойност
половината сума посочена по-горе. Безмитен внос на храни, включително сладкиши, се
ограничава до ISK 18500 /223 лева/ по стойност и до 3 кг тегло.
Привилегията за безмитен внос не може да се прехвърля, т.е. двама или трима
пътници, не могат да обединят своите квоти за безмитен внос, напр. да внасят
безмитно един предмет, който има стойност над ISK 32500.
3. Алкохолни напитки и тютюневи изделия
Пътуващите могат да внасят безмитно алкохолни напитки и тютюневи изделия, както
следва:
Алкохолни напитки:
• 1 литър спиртни напитки, 1 литър вино и 200 къса цигари или 250 грама други
тютюневи изделия;
• 1 литър спиртни напитки, 6 литра бира и 200 къса цигари или 250 грама други
тютюневи изделия;
• 1,5 литра вино, 6 литра бира и 200 цигари или 250 грама други тютюневи изделия;
• 3 литра вино и 200 цигари или 250 г други тютюневи изделия.
Под спиртни напитки се разбира алкохолни напитки с 22% алкохолно съдържание или
повече.
Минималната възраст за внос на алкохолни напитки в Исландия е 20 години и 18
години за внос на тютюн.
4. Вносни ограничения и забрани
Следните продукти са сред стоките, които са обект на ограничения за внос:
- телефони и други комуникационни съоръжения
Вносът на изделия от тази група обикновено подлежи на разрешение от пощенска и
телекомуникационна администрация. Съоръженията, които подлежат на такова
разрешение, включват кабелни и безжични телефони, телефонни секретари,

радиопредаватели, приемници и устройства за дистанционно управление на играчки.
Не се изисква разрешително за внос за GSM телефони, носещи етикета CE
(потребителско оборудване сертифицирано в рамките на Европейското икономическо
пространство). Разрешение не се изисква, ако пътникът внася един GSM телефон без
етикет CE.
- Съоръжения за риболов и езда, дрехи за езда
Ако се внасят такива съоръжения и дрехи, те трябва да бъдат дезинфекцирани в
съответствие с валидните правила. Ако не е представен сертификат за дезинфекция от
чуждестранен орган, съоръженията трябва да бъдат дезинфекцирани при пристигането
в Исландия за сметка на собственика.
- Огнестрелни оръжия и боеприпаси
Огнестрелните оръжия и боеприпаси за лична употреба, са предмет на разрешение от
полицейските органи.
- Живи животни
- Вносът на живи животни се разрешава от Министерството на земеделието. Наредбите
за карантина трябва да се спазват. Ако животните са внесени без разрешение, те
трябва да бъдат унищожени.
- Лекарства
Пътуващите могат да внасят лекарства за лична употреба в количество достатъчно за
100 дни, при условие, че това количество може лесно да се провери. Мъжки хормони в
групата на анаболните стероиди и други подобни вещества, заедно с пептидни
хормони и подобни на тях вещества (вж. секции (в) и (е) в списъка на Международния
олимпийски комитет за препарати забранени в спорта), могат да бъдат внасяни в
размер достатъчен за 30 дни употреба. Митническите органи могат да поискат
сертификат от лекар за необходимостта от употреба на такива препарати.
- Цветя и растения
Внасяните цветя и растения по принцип трябва да се придружават от здравен
сертификат, издаден от съответните органи в страната на отглеждане, одобрен от
Исландския институт за селскостопански изследвания. Въпреки това, един пътник може
да внесе без сертификат букет от рязани цветя (до 25 растения), луковици, грудки и
грудести корени от Европа в неотворена магазинна опаковка (до 2 кг) и саксийни
растения от Европа (до 3 броя) .
5. Стоки забранени за внос:
• наркотици и опасни лекарства
• тютюн за дъвчене и мирисане
• продукти от сурово месо
В общия случай, условие за внос на месни продукти е те да бъдат напълно сварени или
консервирани. Опушване, осоляване или изсушаване, без готвене, не е достатъчно.
Например, внос на бекон, колбаси (салам, колбаси от месо и всички видове пушени и
сурови колбаси), пушено свинско и птиче месо, е забранен.
• неварени мляко и сурови яйца
• различни видове оръжия
Забранено е да се внасят ножове с остриета над 12 см; сгъваеми ножове, ножове за
хвърляне и други подобни оръжия; бухалки и различни палки, арбалети и белезници.

Ако пътникът счита, че притежава вещ, която може да бъде предмет на вносни
ограничения или забрана за внос, той трябва да я декларира пред митническите органи
по собствена инициатива.
6. Общи условия за безмитен внос
Безмитният внос се отнася за стоки, лично притежание на лицето влизащо в Исландия.
Въпреки това, може да се разреши безмитен внос на багаж, който е отделен от своя
собственик, ако се докаже, че лицето има право да внесе този багаж безмитно.
Привилегиите за безмитен внос не обхващат стоки, внасяни за търговски цели или
предназначени да бъдат използвани за производство.
Препоръчително е някои ценни предмети да бъдат регистрирани в митницата при
напускане. Също така е добре да се пазят всички касови бележки за стоки, закупени в
чужбина, с цел при необходимост да се докаже покупната цена.
Митническите служители имат право по всяко време да поискат да проверят багажа на
пътник, дори когато минава по зеления коридор. Пътникът е длъжен да окаже
съдействие и да предостави необходимата информация за багажа. Ако бъдат открити
стоки, недекларирани в съответствие с инструкциите по-горе, те могат да бъдат
конфискувани и въпросното лице може да носи съдебна отговорност.

