
ВЕЛИКО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ 

МИТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията  по-долу  касае само стоки,  предназначени за  лична употреба. 
Стоките предназначени за търговия са предмет на специфични правила. 
По  принцип  митническия  контрол се  прилага по-строго в  случаите, когато 
пристигате от трета страна, която не е членка на Европейския съюз. 

1.  Алкохолни и тютюневи изделия.

Съгласно  европейското  законодателство  при  пътувания  в  рамките  на  ЕС  за 
лична употреба могат да се внасят и изнасят следните количества алкохолни 
продукти:

•  дестилирани напитки и спиртни напитки с над 22 % обемно алкохолно 
съдържание - 10 литра, или

• дестилирани  напитки  и  спиртни  напитки,  аперитиви  на  винена  или 
алкохолна основа, с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 
%; ликьорни вина - 20 литра, или

• непенливи вина – 90 литра /от които максимум 60 литра пенливи вина/, 
или

• 110 литра бира

При  транспортиране  на  количества,  които  не  надвишават  лимита, 
пътуващите са освободени от заплащане на акциз.

Тютюневи изделия:

- 800 цигари;
- 400 пурети (макс. 3 грама всяка);
- 200 пури;
- 1 кг тютюн за пушене.

Изброените правила не се отнасят за пътници не навършили 17 годишна 
възраст, тъй като нямат право да пренасят алкохол и тютюневи изделия, 
независимо от количеството.

При внос от трети страни за лично ползване   всеки пътник над 17 годишна 
възраст може да внесе:   

• дестилирани напитки и спиртни напитки с над 22 % обемно алкохолно 
съдържание - 1 литър, или

• дестилирани  напитки  и  спиртни  напитки,  аперитиви  на  винена  или 
алкохолна основа, с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 
%; ликьорни вина - 2 литра, или

• непенливи вина – 4 литра, или
• 16 литра бира



Тютюневи изделия:

- 200 цигари или
- 100 пурети или
- 50 пури или
- 250 грама тютюн за пушене.

Всеки от по-горе изброените видове тютюн е 100%.

Внимание: Ако влизате в Люксембург от територия, принадлежаща на страна от 
Европейския съюз,  но която  се ползва от специален режим за ДДС или акциз 
(например на  Канарските  острови,  Нормандските  острови,  Мартиника, 
Гваделупа),  ще  бъдете  третирани  съгласно  условията,  приложими по 
отношение на пътници, пристигащи от страна не  членка на Европейския съюз. 

За по подробна информация: 

http://www.do.etat.lu/voyages/franchisesvoya  geurs.htm  

2.  Защитени растителни и биологични видове.

Обща информация за ограничения.
 
Люксембург  е  страна  по  Конвенцията  за  международна  търговия  със 
застрашени  видове  от  дивата  фауна  и  флора  /CITES/  и  стриктно  прилага 
разпоредбите  й,  както  и  Европейските  регламенти,  имащи  отношение  по 
въпроса.

Някои  растителни  и  животински  видове,  както и  части  от  тях (черупки, 
включително и тези, събрани на плажа,  крокодилски зъби,  черупки на морски 
костенурки)  или  предмети и  статуетки  от  слонова  кост,  кожи  от  различни 
видове  влечуги,  някои  видове  корали,  както  и  диви  орхидеи, изискват 
специално разрешение за внос. 

Не се изисква  разрешително за внос или документ за експорт и реекспорт за:

а) хайвер от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), в рамките на 125 грама на 
човек,
б) "Рейнстик" от стебла от кактуси Cactaceae spp., до 3 на човек;
в) обработени мъртви екземпляри от Crocodylia spp., с изключение на месо и 
ловни трофеи, до 4 на човек;

http://www.do.etat.lu/voyages/franchisesvoyageurs.htm


г) раковини от Strombus gigas, до 3 на човек;
д) морски кончета Hippocampus spp., до четири мъртви екземпляра на човек;
е)  черупки  от  Tridacnidae  spp.,  до  три  екземпляра  на  човек,  които  общо  не 
надвишават три килограма, като под екземпляр се разбира една цяла черупка 
или две съответни половини.

Считано  от  01  май  2009  година  е  в  сила  европейски  РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  № 
206/2009  НА КОМИСИЯТА целящ засилване  задълженията  на  пътниците  по 
отношение на забрани за пренасяне на продукти от животински произход в 
личния багаж, като пътуващите следва да  имат предвид следното: 

• При пристигане от която и да е държава извън Европейския съюз,  с 
изключение на Андора,  Фарьорските острови,  Гренландия,  Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария внасянето на месни и 
млечни продукти е забранено.

• Независимо,  дали са  за  лична  консумация  или са  предназначени  за 
подарък, същите ще бъдат конфискувани.

• Нарушаването  на  тази  забрана  може  да  доведе  до  наказателно 
преследване и налагане на глоби.

 
За повече информация:

http://www.do.etat.lu/voyages/Aliments.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/info_personal_en.htm#_Toc44218884

3.   Културни или религиозни   предмети и произведения.  

Произведения  на  изкуството  и  предмети  с  историческа,  археологическа, 
нумизматична,  етнографска,  художествена  и  антикварна  стойност,  както  и 
музейни природни образци  не могат да напуснат пределите на страната без 
специално разрешение.

За детайлна информация за спецификите на вноса/износа на стоки в 
Люксембург:

http://www.do.etat.lu/direction.htm
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