САЩ
Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.
След това може да се наложи да плащате вносни мита или данъци. Често има безмитна
сума.
За Съединените щати това е:
• Търговски пратки - максимум $ 200
• Подаръци - максимум $ 100
Тази безмитна сума не се прилага за текстилните изделия. Ако трябва да се платят мита
върху дадена пратка, получателят плаща около $ 5,50 за разходите за освобождаване.
• Има допълнителни правила, ако стойността на вашата пратка е над $ 2,000. Повече
информация е предоставена на U.S. Customs and Border Protection website.
• За някои видове стоки се прилагат допълнителни правила за пратки със стойност над
$ 250. Те включват:
- Обувки
- Играчки
- Игри
Ако влагате (pro forma) фактура с вашата пратка, напишете на адресната страна на
пратката "‘Invoice enclosed’ /Приложена фактура"/. Прилагането на фактура може да
ускори митническия процес и се изисква за търговски пратки.
Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за САЩ:
• Алкохолни напитки
• Лотарийни билети
• Наркотици, с изключение на разрешените "контролирани вещества". Можете да
намерите допълнителна информация на уебсайта на Drug Enforcement Administration
(DEA) website.
• Тютюневи изделия като цигари, тютюн и емфие
Стоки, които могат да се изпращат само при определени условия:
• Пратки, съдържащи храни, включително хранителни добавки и алкохол. Те трябва да
бъдат регистрирани дигитално в Администрацията по храните и лекарствата (FDA)
/Food and Drug Administration (FDA)/, преди да бъдат изпратени. За да регистрирате
тези елементи, първо трябва да се регистрирате на Registrar Corp. След като сте
получили регистрационен номер, ясно да посочите този "Номер на предходното
уведомление" в документа за доставка на пратката. Моля, имайте предвид, че
доставките на подаръци с хранителни продукти, преминаващи от потребител на
потребител, не трябва да се регистрират.
• Превози с литиева батерия. За повече информация, моля, вижте условията за превоз
по въздух.

Вижте уебсайта на Световната митническа организация за преглед на условията и
изискванията за всяка страна. World Customs Organization 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

