РЕПУБЛИКА КИПЪР
МИТНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
1. Ограничения при пренасяне на материали, забранени вещества и размер на
чуждестранна валута. Начин на тяхното деклариране.
1.1. Забранени за внос са следните стоки и материали:
- наркотични, психотропни вещества и някои контролирани медикаменти;
- предмети и издания с порнографско съдържание – видеокасети, компакт-дискове,
филми, книги, списания и др.;
- ножове и ками;
- фалшиви или пиратски продукти;
- ядрени, химически, токсични, биологични оръжия и вещества;
- предмети, използвани за незаконен лов и незаконни игри (сред тях различни устройства
и предмети, свързани с хазарт);
- фалшиви банкноти;
- огнестрелни оръжия или друг вид предмети и материали (експлозиви, фойерверки,
автоматични оръжия, амуниции, дългоцевни полуавтоматични или многозарядни
оръжия), в съответствие с предписанията на Закона за огнестрелните и други оръжия N
113 (Ι) от 2004 г.;
- стоки, натоварени или произхождащи от страни, спрямо които е наложено ембарго от СС
на ООН и ЕС.
1.2. Ограничителен режим за внос действа спрямо следните стоки и материали:
- въздушни пушки с диаметър до 1,77 инча или 4,5 мм – разрешение за внос се издава от
Началника на полицията;
- животни и животински продукти – разрешение за внос се издава от Директора на
Ветеринарната служба. Стоките трябва да имат ветеринарен сертификат от страната на
произход и подлежат на последваща инспекция от ветеринарните служби;
- кинематографски филми – вносът се разрешава от МВР, след представяне на
Удостоверение относно предназначението на продукта и отсъствието на тежести,
свързани с интелектуалната собственост и авторските права;
- експлозиви, ловни патрони, фойерверки и други – разрешение за внос се издава от
Инспектора по мините. Експлозивите и фойерверките подлежат на инспекция,
констатираща тяхната годност;
- растения и цветя – изисква се разрешение от Директора на Дирекция „Земеделие”;
фитосанитарен сертификат от страната на произход; стоките подлежат на инспекция от
Дирекция „Земеделие”;
- стоки, включени в „Наредбата за внос” от 1995 г. – изисква се разрешение от
Министерството на търговията, промишлеността и туризма (МТПТ);
- артикули от благородни метали (предназначени за кипърския пазар) – изисква се
проверка и маркиране от Кипърската служба за анализ на металите;
- белезници – изисква се разрешение от Началника на полицията;
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- пчелен мед и пчелни продукти – изисква се лиценз от Директора на Ветеринарната
служба; ветеринарен сертификат от страната на произход; осъществява се ветеринарна
инспекция;
- ловно оръжие (включително флоберов тип), с вместимост на патронника не повече от
два патрона – изисква се разрешение от Началника на полицията;
- месо, риба и сирена – изисква се разрешение от Директора на Ветеринарната служба;
сертификат за годност за консумиране; осъществява се инспекция от ветеринарните и
здравните служби;
- базови химични вещества – изисква се подпечатване на коностамента от
Фармацевтичната служба и издаване на лиценз за внос от МТПТ;
- спортни лъкове и консумативи за тях – изисква се разрешение от Началника на
полицията;
- спортни пистолети – изисква се разрешение от Началника на полицията;
- телекомуникационно оборудване, което може да бъде включено в мрежата на
Кипърската телекомуникационна компания (КТК) – телефонни апарати, кабели и др.;
безжично телекомуникационно оборудване, включително наземни сателитни станции тип
VSAT (без безжични приемници, мобилни радиотелефони и пейджъри) – изисква се
лиценз от Директора по комуникации в Министерството на комуникациите и
общественото строителство и лиценз от КТК. За безжични приемници, мобилни
радиотелефони и пейджъри е необходим лиценз от КТК.
- образци на дивата флора и фауна и техни продукти, застрашени от изчезване – изисква
се лиценз за внос от Директора на Службата по околна среда; лиценз за износ от
компетентен орган от страната на произход; преглед от службата по околна среда.
1.3. Забранени за износ стоки и материали – терминът износ включва реекспорт и
транзитиране:
- всички стоки, които са забранени за внос;
- артикули, включени в Наредбата за износ на отбранителни стоки от 1999 г.
1.4. Ограничени за износ стоки и материали:
- антики (вкл. предмети от културното наследство – образци на керамични съдове, накити,
украшения, монети и др.) – изисква се лиценз за износ от Директора на Дирекция
„Антики”;
- материали и оборудване, които могат да се използват за производство на ОМУ и
подобни оръжия (ядрено, биологично, химическо) – изисква се лиценз от МТПТ;
- образци на дивата флора и фауна, застрашени от изчезване (съгласно Вашингтонската
конвенция – например бозайници, птици, гущери, кактуси, необработени кожи, кости и
др.) – изисква се износен лиценз от Директора на Службата по околна среда.
1.5. Размер на валутни средства и ценности
Кипърското законодателство се основава на Директива 1889/2005 г. на Европейския
парламент и съответното решение на Съвета. Според предписанията всички влизащи и
напускащи територията на страната лица, притежаващи валута, злато или ценности на
обща стойност над 10 000 евро (десет хиляди евро) следва да декларират същите на
митницата при съответния ГКПП. Декларацията се попълва и подава пред митничските
служители непосредствено преди влизането/напускането на страната. Под валута се
разбират пари в брой, конвертируеми средства като бонове, акции, пътнически чекове и
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др., а под „злато” – златни фунтове, монети, кюлчета, украшения, с изключение на
предназначените за търговски или индустриални цели (обект на регулация от други
нормативни актове).
В случай, че валутата и/или ценностите не бъдат декларирани се счита, че лицето е
извършило престъпление. Същите могат да бъдат задържани или конфискувани, а
нарушителят подлежи на глоба до 50 000 евро.
1.6. Тютюн, тютюневи изделия и алкохол – общи положения
Всяко лице, влизащо в Р Кипър може да внесе безмитно следните артикули (при условие
да не са предназначени за търговски цели), ако са пренасяни лично от него или са в
личния му багаж:
1.6.1. Тютюневи изделия:
- цигари – до 200 къса,
- или пурети (с максимално тегло от 3 грама всяка) – до 100 къса
- или пури – до 50 къса
- или тютюн за пушене – до 250 грама.
1.6.2. Алкохол и алкохолни продукти:
- с алкохолно съдържание над 22° или синтетичен етилов алкохол от 80% и повече – до 1
литър;
- или алкохол и алкохолни продукти под 22° - до 2 литра;
- или непенливо вино – до 4 литра;
- или бира – до 16 литра.
Забележка: стойността на артикули, различни от гореописаните, които се внасят
единствено за лична или семейна употреба на пътуващите или са предназначени за
подаръци, не трябва да надхвърлят сумата от 430 евро на човек. За пътуващи лица под 15
години стойността на артикулите не трябва да надвишава 175 евро.
1.7. Тютюн, тютюневи изделия и алкохол – допустими количества за членове на екипажи
1.7.1. Тютюневи изделия:
- цигари – до 50 къса,
- или пурети (с максимално тегло от 3 грама всяка) – до 20 къса
- или пури – до 10 къса
- или тютюн за пушене – до 50 грама.
1.6.2. Алкохол и алкохолни продукти:
- с алкохолно съдържание над 22° или синтетичен етилов алкохол от 80% и повече – до
0,25 литра;
- или алкохол и алкохолни продукти под 22° - до 0,50 литра;
- или непенливо вино – до 1литър;
- или бира – до 3 литра.
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