
УНГАРИЯ

МИТНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Както във всички страни членки на ЕС, така и в Унгария  свободното движение на стоки 
между държавите-членки се извършва според регламентите  на Европейския съюз. Това 
означава, че не  са необходими митнически процедури за износ на стоки от Унгария до 
друга държава-членка и/или за внос на стоки от държава-членка в Унгария. 
Износът и вносът на стоки с нетърговски цели закупени за лично ползване или за подарък 
по време на пътуване не е ограничен. Транспортът  на някои стоки обаче (ловни оръжия, 
алкохол  и тютюневи  изделия,  домашни  любимци,  защитени  животни  и  растителни 
видове, произведения на изкуството, лекарства, съдържащи наркотични вещества и др.), 
както в  рамките на  Европейския съюз,  така и в Унгария е обект на ограничения и/или 
специални разрешения. 

Правила, приложими  за пътници,  пристигащи в Унгария от страни извън Европейския 
съюз (трети страни):
 
Пътници пристигащи от трети страни могат да внасят следните стоки в личния им багаж в 
Унгария без да заплащат мита и данъци:

Продукти съдържащи алкохол и алкохолни напитки (приложимо за пътниците на възраст 
над 17г.) 
Максимум:
- 4 литра вино
- 16 литра бира
- 1 литър алкохолни продукти с повече от 22 % алкохол или
- 2 литра алкохолни продукти, междинни продукти, алкохол, пенливо вино или други 
видове вина, съдържащи не повече от 22 % алкохол 

Тютюневи изделия (приложимо за пътниците само над 17-годишна възраст)
Максимално

Пътници пътуващи с въздушен 
транспорт

Пътници различни от пътуващите с 
въздушен транспорт

- 200 къса цигари, или
- 100 броя пурети (с тегло не

повече от 3 грама на парче) или
- 50 броя пури или

- 250 грама тютюн за
потребление

- 40 къса цигари или
- 20 броя пурети (с тегло не

повече от 3 грама на парче) или
- 10 броя пури или

- 50 грама тютюн за
потребление
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В  допълнение  към количествените  ограничения,  законът  предвижда допълнително 
условие за алкохол и тютюневи изделия (различни от вино и бира), т.е.  количествените 
ограничения определени  за  тези  продукти по-горе  представляват 100%  от лимита за 
освобождаване от данък за всеки продукт поотделно. Въпреки това, общите  процентни 
части на  определените количествени  ограничения  за алкохол  и  тютюневи  изделия не 
трябва да надвишават 100%.
От практическа гледна точка това означава, че пътниците пътуващи по начин различен от 
въздушния  могат  да  внесат  40 къса  цигари,  като  мита  и данък не се  изискват  за това 
количество. Ако пътникът внася 20 къса цигари (т.е. 50% от ограничението за количество), 
той / тя има право да внесе още пет парчета пури или 10 парчета пурети, или 25 грама 
тютюн за консумация (за останалите 50% на ограничението за количество) без да заплаща 
мита и данъци.

Други стоки

В допълнение към изброените по-горе стоки, пътниците са освободени от мита и такси за 
внесени стоки до стойността на 300 EUR (HUF 88000) При пътуване с въздушен транспорт 
до стойността на EUR 430 (HUF 127,000).
Лица  до 15-годишна  възраст са  освободени от  мита и  такси  за стоки,  внесени до 
стойността на 150 евро (44 000 HUF) независимо от транспортното средство.

Допълнителни условия необходими за освобождаване от мито и от данъци:
- Вносът трябва да има случаен характер (вносът не трябва да бъде част от поредица от 
вносове в рамките на разумен период от време) и
- Вносът може да включва само стоки придобити за собствена употреба от страна на 
пътника и неговите/нейните членове на семейството, или които са предназначени за 
подарък, 
- Естеството и количеството на внасяните стоки не може да предполага внос с търговска 
цел.

Ако  някоя  от предварителните  условия за освобождаване  от  мита  и митнически такси 
липсва, изисква се заплащането на мита и данъци (ДДС, акциз, и т.н.).

Моторно гориво

Количеството  моторно гориво в стандартния резервоар за гориво на частни и търговски 
автомобили и мотоциклети /както и специални контейнери/, които влизат в митническата 
територия на ЕС се внася без това да води до налагане на  вносни митни сборове и  се 
прилага за пътници на  възраст над 17 г.
Допълнително количество моторно гориво, не повече от 10 литра на превозно средство, 
може да бъде внасяно без това да води до вносни митни сборове / в преносими 
резервоари за гориво на частни автомобили и мотоциклети, които не нарушават 
националните закони и подзаконови актове отнасящи за притежаване и транспортиране 
на гориво/.
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Вследствие на ограниченията свързани с освобождаването от митни сборове, внесеното 
моторно гориво което не се облага с мито и митни сборове не може да  се използва в 
превозни средства, различни от превозното средство, в които горивото е било внесено. 
Неспазване на горепосочената разпоредба може да доведе до прилагането на вносни 
митни сборове.

Специални правила, приложими за износа и вноса на определени стоки от/до 
Европейския съюз и до/от трети страни:

Храна

- По възможност  не трябва да пренасяте със себе си сурово месо,  преработени  месни 
продукти, каквато  и  да  е  храна съдържаща месо,  мляко  и млечни  продукти  (бързо 
развалящи се хранителни продукти), когато се внасят от трета страна (не държава-членка 
на ЕС) в Унгария. Техния внос се допуска само при условие, че  са спазени съответните 
строги правила и ветеринарен контрол.

При напускане територията на Унгария се препоръчва да не се добавят по-горе изброените 
продукти в  колети с  храна приготвена за вашето  пътуване, тъй  като вноса  им в  трети 
страни като  цяло  е забранен  или подлежи на  стриктни  условия (информация  относно 
съответните  правила  за отделните страни може да се получи в техните дипломатически 
служби).
В допълнение към тези продукти по всяко време може да има други стоки включени в така 
наречения забранителен  внос/износ списък /със  забрана  за  внос/износ/ с  цел 
предотвратяване разпространението на специфични болести от животни или епидемии.

Препоръчително  е  пътниците  от  държави-членки на ЕС пътуващи  за  Унгария,  да  се 
свържат  с Министерството на  развитието  на  селските  райони и  Министерството  на 
националните ресурси за да се осведомят за евентуални ограничения на вноса на храни.

Лекарства

Пътуващи   граждани  на държавите-членки на  Европейския съюз,  които имат  нужда от 
прием на медикаменти и лекарства по време на пътуването си могат да носят лекарствата 
предписани от лекаря им в количество, което да е необходимо за времето на пътуването.
Препоръчително  е да бъде  издадено  медицинско  свидетелство ("Сертификат за 
медицински препарати,  пренасяни  от пътници"  /"Igazolás  gyógyszerkészítmények
birtoklására  kezelés alatt Allo utazók számára/ ") в  подкрепа  на такъв  статут. Съответния 
формуляр,  заедно  с  необходимата допълнителна  информация е  на  разположение под 
заглавие "Информация  относно предоставяне  на сертификат  за износ  на лекарства, 
необходими за лечение по време на пътуване в чужбина" ["Tájékoztató külföldi utazás során
на gyógykezeléshez szükséges gyógyszerek kivitelének igazolásáról "] в интернет страницата на 
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Националната медицинска  служба по  обществено  здраве  -  National Public Health and 
Medical Officer Service - Supervision of Medicine Supply - Medicines and Travelling.

Вносът и износът на  наркотични вещества и психотропни препарати (като  успокоителни, 
стимуланти, халюциногени) за държави-членки на Европейския съюз и/или трети страни е 
предмет на  отделна  процедура за  лицензиране (за  допълнителна  информация,  моля, 
свържете се с Отдел по наркотици на  Main Department for Drugs of the Office of Health 
Authorisation and Administrative Procedures of Hungary).

Домашни любимци

Пътуващите в рамките на Европейския съюз граждани на държавите-членки на ЕС могат да 
пренасят своите домашни любимци (кучета, котки) единствено с паспорта на животното. 
Местен ветеринар ще издаде такъв паспорт при условие, че животното има задължителна 
ваксинация и притежава идентификационна татуировка или имплант микрочип.
Препоръчително е винаги да посещавате местния ветеринарен лекар преди да пътувате с 
домашен любимец.

Ловни и спортни оръжия

Може да транспортирате ловни и спортни оръжия в рамките на Европейския съюз, както и 
при  влизане/напускане на Европейския  съюз само  при  условие,  че  имате  европейски 
паспорт за огнестрелно оръжие. 
Участие  в  ловно събитие трябва  да  бъде убедително потвърдено  с представянето  на 
писмо-покана от  организаторите  на ловното събитие, както  и разрешително  за  лов.
Участие  в  прояви по спортна  стрелба може реално  да бъде потвърдено  от Унгарската 
федерация по  стрелба,  както  и от  писмо-покана  от организацията,  която  отговаря за 
организирането на състезанието. Удостоверението издадено от Унгарската федерация по 
стрелба и писмото-покана  трябва  да  бъдат  проверени,  както  на  влизане,  така  и  на 
излизане, както и в случай на трансфер през територията на Унгария.
В  случай на покупка на оръжие, тези  оръжия могат да бъде внесени на територията на 
Европейския съюз, само след придобиването на лиценз издаден от полицията. 
Внос  на  оръжие пренасяно за  самозащита може  да  бъдат  одобрен  само  от главното 
полицейско управление в Будапеща след подаване на информация за очакваното място на 
влизане и/или транзит в Унгария.

Акцизни стоки

Акцизните стоки, които са освободени от данъци в Унгария са закупените и притежавани в 
друга държава-членка на ЕС и внесени  в Унгария директно за лична употреба от частни 
лица стоки, които не извършват никакви бизнес дейност с тях.
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Митническият орган проверява всяко от следните условия, за да установи дали акцизните 
стоки притежавани от пътника на влизане или излизане от Унгария  се използват за частни 
или бизнес цели:

- Дали собственикът на акцизните стоки е търговско лице занимаващо се с конкретните 
акцизни стоки;
- Какви са основанията за притежание на акцизни стоки;
- Метода на транспорта, място на притежанието и/или съхранението;
- Какви са наличните документи за акцизните стоки (удостоверяващи произход);
- Какъв е характера и количеството на акцизните стоки, по-специално по отношение на 
търговските количества определени от Закона за акцизите (с изключение на течни горива 
и запалими материали, както и моторно гориво).

При прилагане на Закона за акцизите всички количества превишаващи следните се считат 
за търговски количества:

- 800 къса цигари,
- 200 броя пури и 400 парчета пурети,
- 1000 грама тютюн за консумация,
- 110 литра бира,
- 20 литра междинни продукти алкохол,
- 10 литра алкохолни продукти,
- 90 литра вино и пенливи вина (от които пенливото вино не трябва да надвишава 60 
литра).

Течни  горива  и  запалими  материали, както  и моторно  гориво надхвърлящи 
количеството от 10 литра и  пренасяно  извън резервоара  за  гориво на  превозното 
средство не се разглежда като покупка за лично ползване от частно лице.

Произведения на изкуството 

Износът  на  произведения  на  изкуството за  трети  страни  и/или страните-членки  на 
Европейския съюз изисква разрешително издадено от Националната служба за културно 
наследство  на Унгария.  Може  да  намерите  подробна  информация по  тази  тема на 
интернет страницата на националната Службата за културното наследство на Унгария на 
адрес http://www.koh.hu.

Задължение за обявяване на парични средства по външните граници на
Европейския съюз

Всеки пътник на влизане или излизане от Европейския съюз, който притежава 10 000 EUR 
или повече в брой (дори и в различни валути), или каквато и да било сума в еквивалентни 
на  тях  инструменти (като ценни книжа,  облигации,  акции,  пътнически  чекове  и др.)  е 
длъжен да подаде писмена декларация за този факт пред митническите органи.
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Можете да изтеглите декларацията от уебсайт http://ec.europa.eu/eucashcontrols.
Декларацията се попълва или се представя на митническия орган (или друг компетентен 
орган) на мястото, от което пътникът влиза или а напуска територията на Европейския 
съюз.
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