
АВСТРАЛИЯ 

 

Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.  

След това може да се наложи да плащате вносни мита или данъци.  

Често има безмитна сума. “Български пощи” ЕАД няма информация за тези суми за Австралия. 

Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Австралия: 

• Литиеви батерии, включително и отделни батерии и тези, вградени в уреди 

• Оръжия и военни униформи са забранени, например жилетки с отделения за взривни 

вещества 

• Всички предмети, които приличат на оръжия или експлозиви 

• Слама и други защитни опаковки от органичен характер 

Стоки, които могат да се изпращат само при определени условия: 

• Анаболни или андрогенни вещества 

• Антибиотици 

• Артикули с австралийски флаг  

• Стоки, носещи думата "ANZAC" (армейски корпус на Австралия и Нова Зеландия) или 

рекламни материали за такива стоки 

• Козметични продукти, съдържащи олово 

• Растежни хормони 

• Косми или кожа на кучета, котки или кожа на котки 

• Неприятелски за кучета,  нашийници за кучета 

• Лампи с нажежаема жичка 

• Керамика, съдържаща олово или кадмий 

• Играчки, съдържащи олово 

• Тютюн за дъвчене 

• Запалки за цигари 

• Лазерни химикалки 

• Персонални охранителни елементи (спрейове, огнестрелно облекло, палки, електрошокови 

оръжия или акустични ударни оръжия) 

• Четки за рисуване, съдържащи олово 

• Опаковки за еднократна употреба с хидрофлуоровъглеводороди (HFCs) за използване в 

хладилни системи и продукти с HFC-пестициди, които могат да повредят озоновия слой 

• Продукти, съдържащи ПХБ, терфенил или полифенил 

• Таблетна преса 

• Тютюневи листа 

Свържете се с местната пощенска администрация или посолството, за да разберете условията, 

при които тези стоки могат да бъдат изпратени. Вижте уебсайта на Световната митническа 

организация за преглед на условията и изискванията за всяка страна. 

Моля обърнете внимание! 

Правим всичко възможно, за да поддържаме тази информация актуална, но като подател вие в 

крайна сметка носите отговорност за съдържанието на вашата пратка. 

 “Български пощи” ЕАД не носи отговорност за щети или конфискация на пратката. Затова Ви 

молим да се обърнете към уеб сайта на местната пощенска администрация, митническо 

учреждение или посолство на страната, до която изпращате пратката си за най-новата 

информация. 


