
ИНДОНЕЗИЯ 

 

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 

Индонезия. 

 

Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Индонезия: 

 

• Амулети 

• Пари 

• Пътнически чек, банков чек, запис на заповед , менителница или друг платежен 

инструмент   

• Благородни метали и скъпоценни камъни 

• Използвани стоки, като дрехи втора употреба 

• Саргони и всички батикови платове 

 

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

 

• (без възможност за копиране) филми и друго изображение и аудио оборудване. 

• Списания, книги и други материали, отпечатани и публикувани в чужбина, 

отпечатани на индонезийски или китайски език, могат да бъдат изпращани само с 

разрешение на главния прокурор. 

• Радиоприемници, телефони и друго телекомуникационно оборудване могат да се 

изпращат само с разрешение от Министерството на пощите и далекосъобщенията. 

• Билетите за лотарии могат да се изпращат само ако получателят получи разрешение 

от министъра на социалните въпроси предварително. 

• Серумите, фармацевтичните препарати и други медикаменти могат да бъдат 

изпращани само с лиценз за внос, издаден от Министерството на здравеопазването 

"Departemen Kesehatan Direktorat Djenderal Farmasi" в Джакарта. 

• Фотокопирни машини и компоненти. 

• Животински кожи. 

 

Спецификации за пратки до Индонезия 

 

• Хранителните продукти трябва да бъдат опаковани в кутии. 

• Вносът на всички стоки за търговски цели е разрешен само ако на получателя 

предварително е издаден лиценз за обмен на внос. Те се предоставят  от "Direktorat 

Import" в Джакарта. Датата и номерът на този лиценз за внос трябва да бъдат включени 

в копието на фактурата и в митническия формуляр. Приложете ги и в пратката. 

 

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. 

 


