
КИТАЙ 

 

Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.  

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

Често има безмитна сума. 

За Китай това е: 

• Търговски пратки: максимална сума от 1000 RMB 

• Подаръци: “Български пощи” ЕАД няма информация за тази сума 

 

Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Китай: 

 

• Печатни материали, DVD, CD или други носители на информация със съдържание, което 

може да бъде от политическа, икономическа, морална или културна гледна точка за Китай 

• Пари и ценни книжа 

• Смъртоносни токсини 

• Животни, растения и животински и растителни продукти с потенциал за заразяване 

• Наркотици 

• Медикаменти и други предмети от засегнатите от епидемия области 

• Платина 

• Злато или сребро (обработени или необработени) 

• Скъпоценни камъни 

• Бижута 

 

Китай има официален списък, съдържащ продукти, които не могат да се внасят в страната. Този 

"забранителен списък" може да бъде намерен на уебсайта на китайското правителство.  

http://www.aqsiq.gov.cn/cjsfw/xdw/ml.htm 

 

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

• Радиопредавателни устройства и оборудване за криптирани комуникации 

• Тютюневи изделия и вино 

• Застрашени животински и растителни видове и репродуктивен материал за тези видове 

 

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. Можете да намерите 

допълнителна информация и  на уебсайта на митническата администрация  на Китай /Chinese 

customs website/. 

 

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. 

http://www.aqsiq.gov.cn/cjsfw/xdw/ml.htm
http://english.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/

