
Султаната Оман 
 
Безмитен внос: 
Пътуващите могат да внасят безмитно  в Султаната Оман следните продукти и вещи: 
- До 400 къса цигари; 
-До 2 литра или до 2 бутилки алкохолни напитки на едно семейство, ако са вносителите са немюсюлмани. 
Лицата, внасящи продуктите следва да са навършили 21 години. За внос на по-голямо то посоченото количество 
алкохол се налага глоба от 5 омански риала (около 10 евро) и количеството се отнема; 
- Месо и месни продукти, за вноса на които обаче се изисква санитарен сертификат, заверен от властите на 
страната на произход и предварително издадено разрешение от оманското Министерство на земеделието и 
рибарството. Същите правила са валидни за внос на домашни любимци. За месо и месни продукти е 
необходимо наличието на сертификат за клане в съответствие с ислямските изисквания; 
- До 5 диска DVD за лична употреба. Независимо от това митническите власти  могат да изземат ленти и касети 
с оглед на изпращането им за проверка от Министерството на националното наследство и културата. 
Процедурата отнема около 1 седмица. 
 
 
Забранени за внос позиции: 
- Наркотици, включително марихуана, канабис, хероин, кокаин, амфетамини и др.; 
- Фурми от всякакви видове, включително филизи и фиданки на финикови палми, кокосови и декоративни палми, 
както и всякакви части от тях; 
- Пчели, ако не е налице специално разрешение от  оманското Министерство на земеделието и рибарството; 
- Огнестрелно оръжие и играчки във вид на оръжия (ако не е налице специално разрешение от  оманското 
Министерството по сигурността), както и мечове, ками и ножове.  
- Непристойни материали и издания; 
- Консервирани храни и напитки (зеленчуци, плодове, безалкохолни напитки), от страни с райони на заразяване 
с холера, ако не е налице специално разрешение от  оманското Министерство на земеделието и рибарството; 
- Стоки и продукти, на които не е обозначена страната на производство; 
- Консервирани храни, върху опаковките на които няма данни за продукта на арабски език; 
- Продукти с образа на владетеля на Оман; 
- Продукти, върху които има реклама на цигари; 
- Дрехи, наподобяващи военно облекло; 
- Автомобили с десен волан или преправени от десен волан. 
За членовете на екипажи на самолети се прилагат същите митнически правила, които са валидни за пътниците. 
 
Домашни любимци: 
- За внос на домашни любимци е необходимо разрешение от оманското Министерство на земеделието и 
рибарството и ветеринарен сертификат, заверен от компетентните власти на страна на произход, който да е 
валиден за времето на внос в Султаната Оман Необходим е също така сертификат за имунизация срещу бяс, от 
който да личи, че ваксинирането е извършено не по-малко от 1 месец и не повече от 6 месеца преди датата на 
влизане. Котки и кучета, пристигащи от страни, в които има случаи на бяс, се поставят под карантина за 6 
месечен период. 
За птици, включително папагали, се изисква допълнителен сертификат от органите на страната на произход,  
имащи отношение към защитата на животинското разнообразие.  
 
Валутни изисквания: 
Всички пътници, влизащи или излизащи от Султаната Оман са длъжни да декларират пренасяни парични суми и 
валута, ако стойността им надхвърля 20 хиляди щатски долара ( 7700 омански риала) или техен еквивалент в 
друга валута. 
За банкови институции и оторизирани обменни бюра е задължително представянето на  писмено разрешение и 
застрахователен сертификат за носените пари в брой. 
Както за фирми, така и за физически лица е задължително попълването на формуляр на декларацията, но 
застраховката не се изисква. 
 
Подробна информация за митническия режим в Султаната Оман може да бъде изтеглена от сайта на оманската 
митница на адрес: http://www.customs.gov.om/english/default.asp 

 


