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Информация за спецификите на митническия режим за внос/износ на стоки от 
Кралство Дания 

 
Тази информация съдържа спецификите на митническите изисквания за 

внос/износ на алкохолни изделия, произведения на изкуството, защитени растителни и 
биологични видове и други стоки, подлежащи на контрол и рестрикция от страна на 

митническите власти. 
 

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНОС И ИЗНОС ОТ КРАЛСТВО ДАНИЯ 
 

 Какво е разрешено да се внася при пътуване в Дания 
 

ПРИ ПРИСТИГАНЕ В ДАНИЯ ОТ СТРАНА-ЧЛЕНКА НА ЕС  
 

Когато влезете в Дания от друга държава-членка на ЕС, можете да внесете стоки за 
Ваша лична употреба, без да плащате акцизи за тези стоки. 

 
„За лична употреба” означава, че Вие, членовете на вашето домакинство и Вашите 

лични гости са единствените, които могат да ползват въпросните стоки. Ако например 
ще продавате стоките или внасяте стоките за други хора, то те не са „за лично 
ползване”, така че акцизите на въпросните стоки трябва да се платят. 

 
Ако стоките са закупени от страна извън ЕС и имате междинно кацане в страна -

членка на ЕС, при внасянето в Дания в сила са правилата за стоки, закупени от страна 
извън ЕС. 

 
Цигари и алкохол 

Определени условия важат при вноса на цигари и алкохол за лично ползване 
(конкретна информация е посочена по-долу). 

 
Бензин, дизелово гориво и мазут 

Лица могат да внасят минерални масла като бензин, дизелово гориво, мазут и 
масло от рапица „за лична употреба”. Горивата трябва да се съхраняват в резервоара 

на автомобила или в резервна кутията. 
 

 
 Задължително трябва да се информира Датската данъчна и митническа 

служба SKAT, ако носите със себе си пари с обща стойност над  10 000 евро. 
 

При влизане или напускане на Дания, винаги трябва да се информира датската 
данъчна и митническа служба SKAT, ако носите обща сума, съответстваща на повече от 
10 000 евро (приблизително 75 000 датски крони или 19 500 лева). Това важи, 
независимо от вида на валутата и независимо дали парите са в брой, в пътнически 
чекове или в ценни книжа. 

Укриването на информация пред SKAT е митническо нарушение и Вие ще бъдете 
глобен, а  SKAT може да задържи парите. 
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Можете да намерите повече информация за това, как да се декларират големи 
суми пари на следния интернет адрес: www.skat.dk - Borger - Vejledninger ог satser - 

Vejledninger. 
 

 
 Специални правила за внос/износ на месо, медикаменти, животни и др. стоки 

 
Специален режим за внос/износ се налага за следните стоки: 

 
 Меса, яйца, мляко, сирене и др. животински продукти.  
 
Правила за внос на храни с животински произход от страни от ЕС (включват се и 
Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария): 

 
Не е необходимо разрешение при вноса на храни от други страни от ЕС за лична 
употреба. Няма ограничение за количеството, доколкото стоките биват пренасяни в 
собствения багаж или в непосредствена връзка с пътуването, или биват получени в 
пакети. 

 

Във връзка с избухването на епизоотии могат да бъдат въвеждани рестрикции. 

По отношение на хранителните продукти с неживотински произход няма 
ограничение при вноса за лична употреба. Евентуални ограничения могат да бъдат 

налагани от Дирекцията по растенията.  

За повече информация посетете следния сайт: www.foedevarestyrelsen.dk 
 
 

 Медикаменти за хора 
 

Разрешен е вносът на медикаменти от страни от Европейското икономическо 
пространство за лична употреба при лечение на хуманни заболявания. 
Лекарствата трябва да са закупени (и изпратени) в аптека от страна от 
Европейското икономическо пространство. Ако продажбата на медикамента се 
регулира с издаване на рецепта, такава трябва да бъде приложена. 

 
Пакети, изпратени по пощата и съдържащи лекарства биват задържани за 
оценка на съдържанието им и спазването на правилата. 

 
При многократни опити за нарушение на правилата за внасяне на лекарства, 
нарушителите се глобяват с глоба от 2500 крони. 

 
За отправяне на запитвания относно внасяне на лекарства в Дания, можете да 

използвате следния формуляр на сайта на Датската агенция по лекарствата: 
 

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/detail--og-nethandel/indfoersel-af-
medicin-til-danmark/spoerg-om-indfoersel-e-blanket 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/detail--og-nethandel/indfoersel-af-medicin-til-danmark/spoerg-om-indfoersel-e-blanket
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/detail--og-nethandel/indfoersel-af-medicin-til-danmark/spoerg-om-indfoersel-e-blanket
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За повече информация: www.laegemiddelstyrelsen.dk  

   
Животни 

 
В съответствие с разпоредбите на ЕС, следните животни се считат за домашни 

любимци: 
 

Кучета, котки, порове  
Птици, без такива, отглеждани за храна 
Зайци и гризачи 
Земноводни и влечуги 
Безгръбначни, без пчели и ракообразни 
Тропични аквариумни риби 

 
Животни от тези видове, които са придружени от стопанина им по време на 
пътуването, или от друг човек (не фирма), по молба на стопанина им, и не се 
превозват с търговска цел, могат да бъдат внасяни/изнасяни от Дания от/в 
страни от ЕС. 

 
За повече информация посетете следния сайт: www.foedevarestyrelsen.dk 

 
Растения 

 
Вносът в Дания за лични цели на закупени в други страни от ЕС растения като 

цяло е разрешен. Не е необходимо изваждането на специални документи, с 
изключение на растенията в следния списък: 

 
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fG

artneri%2fImp_eksp%2fliste.doc  
 

Препоръчва се да купувате и внасяте видимо здрави растения, както и да предвидите и 
предотвратите евентуалното внасяне на нежелани вредители по растенията. 

 
 
 

 Наркотици и продукти, които могат да се използват за производство на 
наркотици;  

 Продукти с подправени търговски марки и пиратски продукти;  
 Оръжия и експлозиви;  
 Фойерверки; 
 Пестициди. За внос на пестициди като Раундъп, отрова за плъхове и 

консерванти за дървесина е необходимо разрешително от Датската Агенция за 
Защита на Околната Среда. За повече информация посетете следния сайт: 

www.mst.dk 
 

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fGartneri%2fImp_eksp%2fliste.doc
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fGartneri%2fImp_eksp%2fliste.doc
http://www.mst.dk/


4/10 

Вносът на някои от тези стоки е абсолютно забранен, например наркотици. 
Други могат да бъдат внасяни, само ако имат специално разрешение. Датската 

данъчна и митническа служба SKAT ще ви информира за всякакви специални 
правила, които се прилагат за стоките, които искате да импортирате и дали  

трябва да се изиска специално разрешение за тях. 
 

 
 Проверете какви количества цигари и алкохол може да внесете в Дания  

 
Като общо правило, могат да се внасят цигари и алкохол за лично ползване, без да 

се плащат акцизи. Дания прилага общите правила на ЕС за количествата на внос, които 
се разрешават за Ваша лична употреба. 

 
Има различни възрастови граници за внос на алкохол и тютюневи изделия от други 

страни на ЕС. 
 
Вие трябва да бъдете най-малко на 16 години, за да внесете алкохол с алкохолно 

съдържание до 16,4%, например бира или трапезно вино. Имайте предвид, че 
съдържанието на алкохол например в бирата и трапезното вино може да надвишава 

16,4%. 
 

Вие трябва да бъдете най-малко на 18 години, за да внесете алкохол с алкохолно 
съдържание от 16,5% или повече, например подсилено вино или спиртни напитки. 

 
 Трябва да бъдете най-малко на 18 години за внос на тютюневи изделия. 

 
 

ПРАВИЛА ЗА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16-17 Г.  

ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ – Не е  разрешено  

АЛКОХОЛ – Разрешено е внасянето на бира и вино с до 16.4% 
алкохолно съдържание. Алкохолният процент на напр. бирата и 

трапезното вино може да варира извън границата 16.4% 

 

Трапезно вино 90 л 

Бира 110 л 

  

ПРАВИЛА ЗА ЛИЦА НАВЪРШИЛИ 18 Г.  

ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ – Разрешено е внасянето на:  

Цигари 800 бр. 

или  

Пури 200 бр. 
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или  

Пурети (макс. 3 г./къс) 400 бр. 

или  

Тютюн  1 кг 

  

АЛКОХОЛ – Разрешено е внасянето на:  

Алкохол (над 22% алкохолно съдържание и напитки, към които е 
добавен алкохол) 

10 л 

Алкохол (до 22% алкохолно съдържание) 20 л 

Трапезно вино (например червено, бяло и розе, от които не повече от 

60 литра може да бъде пенливо вино като шампанско) 

90 л 

Бира 110 л. 

 
 

ПРИ ПРИСТИГАНЕ ОТ ДЪРЖАВА, КОЯТО НЕ Е ЧЛЕН НА ЕС 
 

При пристигане от държава, която не е член на ЕС се дължат мита и акцизи за стоки, 
чиято стойност е над определени суми. За алкохолни и тютюневи изделия, 
медикаменти и др. са в сила специални правила. 

 
 При пристигане със самолет или кораб, можете да внесете стоки на 

максимална стойност 3250 датски крони, без да плащате мита и акцизи. 
 

 При пристигане с други форми на транспорт, можете да внесете стоки на 
максимална обща стойност 2250 крони. 

 
Правилата важат само за стоки, които пътуващият носи физически със себе си, а не 

такива, които изпраща, напр. по пощата. 
 

За стоки, чиято стойност е над обявените граници, се заплащат мита и акцизи за цялата 
стойност на стоката. Това важи и за стоки, състоящи се от повече от една части, които 

заедно представляват функционална цялост и обичайно се продават като едно цяло, 
например компютър с принтер. Не можете да избегнете плащането на мита и акцизи 

като внасяте стоките на няколко пъти или ако няколко лица внесат отделни части от 
стоката в Дания. 

 
 

ПРАВИЛА ВНАСЯНЕ ЗА АЛКОХОЛ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПРИСТИГАНЕ ОТ 
СТРАНИ ИЗВЪН ЕС (МИН. ВЪЗРАСТ – 17 г.) 

 

ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ – Разрешено е внасянето на:  
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Цигари 200 бр. 

или  

Пури 50 бр. 

или  

Пурети (макс. 3 г./къс) 100 бр. 

или  

Тютюн  250 г 

  

АЛКОХОЛ – Разрешено е внасянето на:  

Алкохол (над 22% алкохолно съдържание и напитки, към които е 

добавен алкохол) 

1 л 

или  

Алкохол (до 22% алкохолно съдържание) 2 л 

Трапезно вино (например червено, бяло и розе, от които не повече от 

60 литра може да бъде пенливо вино като шампанско) 

4 л. 

Бира 16 л. 

 
 
Специален режим за внос/износ се налага за следните стоки: 

 
 Меса, яйца, мляко, сирене и др. животински продукти:  

Правила за вноса на храни от животински произход от страни извън ЕС (не важи 
за Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино, Швейцария, от които вносът за 

лична употреба е разрешен без ограничения): 
 

Храни Позволени количества 

Месо и мляко и продукти произведени от тях, с изключение 

на жабешки бутчета и черва 
Не се разрешава 

Заместители на кърма, бебешки храни и специални храни 
по медицинско предписание 

Макс. 2 кг на човек 

Почистени пресни, сготвени или преработени рибни 
продукти  

Макс. 20 kg на човек или 
една риба, без оглед на 
теглото 

Живи миди/стриди, яйца, яйчни продукти, мед, охлюви или 

жабешки бутчета  
Макс 2 кг на човек 

Мъртви животни или части от мъртви животни, обхванати 

от код KN-kode 0511. 
Не се разрешава 

Преработена храна за кучета, котки или хамстери (напр. 

кости за дъвчене, консервирана храна и смески, които 
Не се разрешава 
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Ограничения при внос на храни с животински произход от Фарьорските острови, 
Гренландия, Исландия и Хърватия: 

 

Яйца и яйчни продукти  

При внос на яйца и яйчни продукти от страни извън ЕС следва да се провери 
дали за конкретната страна има разрешение за такъв внос (приложение 16 от 
Постановлението за ветеринарен контрол). 

По отношение на хранителните продукти с неживотински произход няма 
ограничение при вноса за лична употреба. Ограничения могат да бъдат налагани 
от Дирекцията по растенията.  

 

Медикаменти 

По принцип не се разрешава внасянето на лекарства от страни извън Европейското 

икономическо пространство.  

За повече информация: www.laegemiddelstyrelsen.dk  

 
 
Домашни любимци 
 

могат да съдържат месо или мляко) 

Специални храни за кучета, котки и хамстери по 
медицинско предписание 

Макс 2 кг на човек . 

Храни Позволени количества 

Месо и мляко и продукти произведени от тях Макс. 10 кг на човек 

Заместители на кърма, бебешки храни и специални храни 
по медицинско предписание 

Макс. 10 кг на човек 

Почистени пресни, сготвени или преработени рибни 
продукти  

Макс. 20 kg на човек или 
една риба, без оглед на 

теглото 

Живи миди/стриди, яйца, яйчни продукти, мед, охлюви или 

жабешки бутчета  
Макс 10 кг на човек 

Мъртви животни или части от мъртви животни, обхванати 

от код KN-kode 0511. 
Макс 10 кг на човек 

Преработена храна за кучета, котки или хамстери (напр. 
кости за дъвчене, консервирана храна и смески, които 

могат да съдържат месо или мляко) 

Макс 10 кг на човек 

Специални храни за кучета, котки и хамстери по 

медицинско предписание 
Макс 10 кг на човек 

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
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Частно лице може да внесе в Дания от страна извън ЕС до пет домашни любимци (виж 
определението за домашен любимец от правилата за страни от ЕС). При внасяне на 

повече от пет животни се прилагат правилата за внос с комерсиална цел. Контролът се 
извършва при навлизането в пространството на ЕС. 

 
За повече информация: http://www.foedevarestyrelsen.dk/ 

 
Растения 

 
При внос на растения от страни извън ЕС за много видове е необходим фитосанитарен 
паспорт. Пълния списък можете да намерите тук: 
 
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fG
artneri%2fImp_eksp%2fliste.doc  
 
За някои растителни видове съществува пълна забрана: 
 
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fG
artneri%2fImp_eksp%2fIndfoerselsforbudte_planter_mm.DOC 

 
За растенията, чийто внос е разрешен, не се позволява да се пренасят в почва или друг 

вид среда за растеж. Растенията трябва да бъдат без корени или с изцяло почистени 
корени. Могат да бъдат пренасяни до 10 броя такива растения. От европейски 

държави, които не са членове на ЕС, могат да бъдат пренасяни до 5 броя саксийни 
растения в почва. 

 
Дания е страна по Вашингтонската конвенция за международна търговия с диви 

животни и растения (CITES). Разпоредбите на конвенцията важат без изключения . 
 

 
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕНАСЯНЕ НА ПРЕДМЕТИ НА КУЛТУРАТА И 

ИЗКУСТВОТО 
 

При вноса/износа на предмети на културата и изкуството в/от страни от ЕС не се 
дължат мита и не се декларират, в случай че не става дума за културни ценности с 
голямо значение (за регулациите при износа на такива предмети от Дания вж. по-долу). 
 
При вноса/износа на предмети на културата и изкуството в/от страни извън ЕС следва 
да бъде заплатен ДДС върху стойността на предмета. Правилото е в сила за предмети, 
които не са считани за културна ценност с голямо значение (за регулациите при износа 
на такива предмети от Дания вж. по-долу). 
 

 
ПРАВИЛА ПРИ ИЗНОС НА ПРЕДМЕТИ, СЧИТАНИ ЗА ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО: 
 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fGartneri%2fImp_eksp%2fliste.doc
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fGartneri%2fImp_eksp%2fliste.doc
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fGartneri%2fImp_eksp%2fIndfoerselsforbudte_planter_mm.DOC
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fGartneri%2fImp_eksp%2fIndfoerselsforbudte_planter_mm.DOC
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По отношение вноса/износа на културни ценности в сила са Конвенцията на ЮНЕСКО за 
мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и 

прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (ратифицирана от Дания 
ратифицира през 2003 г.) и допълващата я Конвенция UNIDROIT относно връщане на 

откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (ратифицирана от Дания 
през 1995 г.) 

 
От Министерството на културата на Дания съветват гражданите да не предприемат 

внос/износ на културни артефакти, ако не са убедени в законността на действието си. 
 

Конкретните правила, уреждащи износа от Дания на редки произведения на 
изкуството, предмети от значение за културната история, книги, ръкописи документи и 
др., са регулирани от Декларация на Министерството на културата за областите на 
приложение на Параграф 1 на гореспоменатата конвенция на ЮНЕСКО и Закона за 
защита на културните ценности на Дания от 1987 г. (и последващите му изменения). 
Той постановява, че е необходимо специално разрешение за износа на: 
 

 Културни предмети от периода преди 1660 г. 

 Културни предмети на възраст повече от 50 г. и на стойност не по-малка от 
158 000 крони 

 Фотографии (без оглед на възрастта им) на стойност не по-малка от 30 000 
крони.  

 
По изключение законът може да бъде прилаган за други предмети на културата, по 
разпореждане на министъра на културата.  
 
Гореспоменатите предмети не могат да бъдат изнасяни от Дания без писмено 
разрешение, което се издава след решение на петчленна Комисия по износ на 
културни ценности към Агенцията по културното наследство. За разрешение може да 
се кандидатства чрез попълване на заявление от сайта на Комисията по износ на 
културни ценности  (http://kulturvaerdier.kb.dk/wp-content/arkiv/skema.pdf/). Ако бъде 
отказано разрешение за износ, държавата предлага да откупи предмета по пазарни 
цени, без да получава право на предимство при покупката. 

 
Описаните регулации не обхващат монети и медали. 

 
За повече информация: http://www.kulturarv.dk/, http://kulturvaerdier.kb.dk/  

 
  
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИСТИГАНЕ В ДАНИЯ: 

 
 Какво трябва да направите при пристигане в Дания 

 

При входните точки на страната ще намерите червено или зелено/синьо платно, 
през което трябва да минете при пристигането си. При внос на стоки, подлежащи на 
облагане с акциз, трябва да се свържете със служба SKAT като преминете през  

http://kulturvaerdier.kb.dk/wp-content/arkiv/skema.pdf/
http://www.kulturarv.dk/
http://kulturvaerdier.kb.dk/
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червената лента. Това важи и ако се съмнявате дали ви е позволено да внесете 
определени стоки без да плащате акцизи. 

 
Когато няма червено платно, трябва да се свържете с митническата служба за 

оформяне на документи при внос на стоки подлежащи на облагане с акциз, или ако не 
знаете дали трябва да се плащат акцизи. 

 
Ако нарушите тези правила, ще бъдете глобени. 

 
Ако нарушите правилата за това колко стоки могат да бъдат внасяни без да им се 

плащат акцизи, ще бъдете глобени. Обикновено, глобата ще отговаря на два пъти 
стойността на приложимите акцизи. В допълнение на глобата ще трябва да платите и 
дължимите акцизи. 
 
 За допълнителна информация 

 
Детайлна формация за спецификите на вноса/износа на стоки в Кралство Дания, 

както и особености на митническите процедури може да се намери на интернет 
страницата на Данъчната и Митническа служба на Дания (SKAT) на датски и английски 

език: www.skat.dk 
 

За контакт със SKAT можете да се обадите на тел. +45 72 22 18 18 или да изпратите 
имейл чрез интернет страницата на адрес: www.skat.dk/kontakt. 

 
 

 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/kontakt

