
КАНАДА 

 

Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.  

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

Често има безмитна сума. 

За Канада това е: 

 

• Търговски пратки - максимум от CAD $ 20. 

• Подаръци - максимум CAD $ 60. Подаръци от фирми до потребители са изключения от това 

правило. Моля, направете справка в канадския митнически уебсайт Canada Post website за 

безмитните суми в тези случаи.  

 

Данъците за внос могат да се различават според провинцията. Акцизните стоки като алкохол и 

тютюн често не се считат за безмитни. Следователно винаги се налагат мита върху тези стоки. 

Има и допълнителни ограничения за тези пратки. 

 

Ако трябва да се платят мита върху дадена пратка, получателят плаща около CAD $  10 от 

разходите за освобождаване на пратка. Препоръчваме да добавите конкретна (проформа) 

фактура. Това може да ускори митническия процес и се изисква за търговски пратки. 

 

Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Канада: 

 

• Алкохолни продукти, с изключение на случаите, когато получателят има разрешително. В 

този случай процентът алкохол трябва да бъде под 24% 

 

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

 

• Доставките с дървени опаковки, които не отговарят на определени изисквания за обработка и 

маркиране, могат да бъдат върнати.  

• Превози с литиева батерия.  

 

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. 

 

 

 

 

https://www.canadapost.ca/web/en/home.page

