
КРАЛСТВО КАМБОДЖА

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Митническо освобождаване на багажа на пътника:

За да се ускори освобождаването на багажа на пътниците, които влизат в Кралство 
Камбоджа, Управление Митници и Акцизите е установило Зелен и Червен 
Коридор, където пътниците самостоятелно избират коридор и имат възможност да 
направят митническата си декларация за Зелен или Червен Коридор. Всички 
пътници са длъжни да попълнят формуляра за декларация на пътника и го 
представят на митницата на пункта на влизане.
* Зелен Коридор е за пътници, непритежаващи вещи/стоки/ или притежаващи 
само вещи, които могат да бъдат освободени от митни сборове и данъци, като се 
посочва  "Нищо за деклариране".
* Червен Коридор е за пътниците, които носят със себе си вещи за обмитяване, 
забранени или ограничени вещи, обявявайки, че имате "Вещи за деклариране".
Забележка:
• Митническите служители могат да провеждат случайна проверка на пътниците в 
двата канала
• Санкции и / или глоби се налагат  на пътниците, които умишлено използват 
Зеления Коридор, като не декларират пренасянето на обмитяеми, ограничени или 
забранени за внос вещи.
• Пристигащ пътник има право за следните безмитните отстъпки:
 /1/ Два литра вино
/2/ 400 цигари, 100 пури, или 400 грама тютюн
/3/ 350 милилитра парфюм и украшения/орнаменти/
/4/ Лекарства за лична употреба
/5/Други материали и инструменти с ограничено количество, необходими за 
пътуване и некатегоризирани като забранени вещи.
• Пътник на възраст под 18 години няма право да носи вещи, посочении в точки 
номер 1 и 2 по-горе.
• Вещи на стойност равна или по-голяма от US $ 100 подлежат на заплащане на 
мита и такси.
• Ако митническата стойност на вещите е над US $ 300, те трябва да бъдат 
декларирани във формуляра за митническа декларация. Ако стойността е по-малко 
от US $ 300, вещите трябва да бъдат декларирани във формуляр за нетърговска 
митническа декларация.
• Стоките за временен внос е необходимо да получат разрешение  преди вноса от 
Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• Няма ограничения върху вноса на чуждестранна валута в Камбоджа от 
пътуващите (включително делегати, гости, юридически или физически лица), но е 
необходима декларация за сумите над US $ 10,000.00 (десет хиляди щатски 



долара) или равностойност в чужда валута . По този начин пътуващите ще могат 
по-лесно да изнесат парите при заминаването им.
• При внос на забранени стоки, същите трябва да се придружават от валиден 
лиценз, издаден предварително от съответните органи и разрешително за внос от 
Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• При внос на строго забранено оръжие, взривни вещества и боеприпаси, както и 
друго военно оборудване, същите трябва да бъдат придружавани от валиден 
лиценз от Министерството на вътрешните работи или на Министерството на 
националната отбрана и разрешително за внос от Главно Управление на 
Митниците и Акцизите.

2. Митнически формалности за заминаващи пътници (Терминал Заминаващи):

Заминаващият е необходимо да попълни формуляра на декларация на пътника, 
ако изнася следните стоки с оригинални, придружаващи, оправдателни документи. 
Той/тя трябва да представят техните формуляри в митническия офис в пункта на 
излизане.
• за износ на чуждестранни валута на сума над US $ 10,000.00 (десет хиляди щатски 
долара) се изисква да се получи разрешение от Националната банка на Камбоджа 
и одобрение преди износа от Главно Управление на Митниците и Акцизите, ако 
няма декларация за внос на валутата при влизане на пътуващия.
• Всеки временен износ на стоки трябва да бъде одобрен предварително от Главно 
Управление на Митниците и Акцизите.
• Забранени стоки за износ и ограничени стоки за износ, съгласно 
законодателството на Кралство Камбоджа, трябва да се придружават от валиден 
лиценз, издаден преди износа от съответните органи и разрешително за износ от 
Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• За всеки износ на строго забранено оръжие, експлозиви, боеприпаси и друго 
военно оборудване се изисква да се представи валиден лиценз от Министерството 
на вътрешните работи или Министерството на националната отбрана, както и 
разрешително за износ от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• За износ на произведения на изкуството /артефакти/, статуи, антични и древни 
предмети се изисква да имат разрешително преди изнасянето им от 
Министерството на културата и изобразителното изкуство и износ разрешение от 
Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• Когато се изнасят растения, живи животни се изисква да се приложат 
разрешително или лиценз издадени по-рано от Министерството на земеделието, 
горското стопанство, лова и риболова.

3. Процедура за оформяне за внос на карго терминал:

Всеки пътник, който желае да внася стоки трябва да подготви формуляр за 
митническа декларация за внос и го представя на митническата служба, със 



следните оригинални   и / или сертифицирани, копирани документи от компанията 
в три екземпляра. Тези оправдателни документи са както следва:
- Фактура
- Списък стоки
- Въздушна товарителница
- Митническо разрешение (ако е необходимо)
- Други съответни документи (ако е необходимо)
• За всеки внос на стоки от ДДС TIN нерегистрирано юридическо лице/физическо 
лице с търговска цел се изисква да бъде прикрепено митническо разрешително, 
предварително издадено от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• Стоки категоризирани като временен внос, лични вещи и стоки, за които митата и 
митническите такси са тежест за правителството, са длъжни да получат валидно 
разрешение, издадено преди внос от Главно Управление на Митниците и 
Акцизите.
Забележка:
Пътуващият подлежи на прокурорско разследване, санкции и / или наказания, 
съгласно законодателството на Кралство Камбоджа, ако той бъде признат за 
виновен за всички неверни декларации, както и нарушение на правилата посочени 
в тази прокламация.

Внимание:
Незаконен е всеки трафик на наркотично вещество и това деяние се оценява като 
тежко престъпление. Пътник, който е осъден за това престъпление, би могло да 
бъде  осъден  на   доживотен  затвор  в  съответствие  със  законодателството  на 
Кралство Камбоджа.


