ЯПОНИЯ
Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.
След това може да се наложи да плащате вносни мита или данъци. Често има безмитна
сума.
За Япония това е:
• Търговски пратки - максимум 10 000 японски йени
• Подаръци - максимум 10 000 японски йени
Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Япония:
• Елементи, които нарушават правата върху интелектуалната собственост (като
например патентно право, права върху индустриален дизайн, закон за търговската
марка и авторско право)
Стоки, които могат да се изпращат само при определени условия:
• Растения и храни
• Тютюневи изделия - Те са разрешени за лична употреба, ако имате разрешение от
"Japan Monopoly Corporation". В този случай максималните обеми са:
- 2000 цигари или
- 500 пури или
- 2500 грама тютюн
• За следните стоки ще ви трябва лиценз, издаден от японското "Министерство на
финансите":
- Банкноти и монети
- Банкови сметки, чекове и други платежни средства
- Златни блокове
- Акции
- Дългови ценни книжа
- Други ценни книжа
Свържете се с местната пощенска администрация или посолството, за да разберете
условията, при които тези стоки могат да бъдат изпратени.
Спецификации за пратки до Япония:
Прикрепете два екземпляра от фактурата за всички търговски пратки и търговски
проби.
Много стоки изискват лиценз за внос. Изпращането на пратки без вносна лицензия е
разрешено за следните видове стоки:
• Превози на благотворителни институции като храни, лекарства и облекло

• Храни, изпратени като подарък
• Облекло за лична употреба
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.

