Неофициален превод

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА
Нуждаете ли се от разрешително при внос на кучета? Каква е разликата между търговския внос и
личното транспортиране на домашен любимец?
Какво е лично внасяне?
Внасянето на куче (независимо от възрастта) като домашен любимец или като служебно куче/асистент,
което е лична собственост и е придружено от човека, на когото то принадлежи (или негов представител).
Какво е търговски внос?
Внасянето на куче за продажба, осиновяване, развъждане, шоу, изложби, научни изследвания или
организации за хуманно отношение към животните.
Лично внасяне или търговски внос ?
Търговски внос:
Вашето куче е по-малко ли е от 8 месеца?
Да.

Необходимо е разрешително. *

Не.

Не се изисква разрешително за кучета на 8 месеца или по-големи.

* Може да се внесе временно без разрешително за внос САМО И ако се докаже, че кучето е регистрирано
в конкурс, шоу или изследване, организиран от призната асоциация, и всички останали изисквания са
изпълнени.
Лично внасяне:
Не се изисква разрешително.
Как да получите разрешително?
1. Започнете процеса най-малко 30 дни преди кучето да бъде внесено.
2. Изтеглете заявката за разрешение за внос: CFIA / ACIA 5083.
3. Изпратете попълненото си заявление до Центъра за администриране на разрешения на CFIA.
Ако имате въпроси относно този процес, свържете се с местната Служба за здравеопазване на
животните CFIA или в тази на провинцията, където ще внасяте кучето.
Кучетата, въведени в Канада от името на организация за хуманно отношение към животните, се
класифицират като търговски внос. Спасителните кучета, предназначени за осиновяване, също се
считат за търговски внос.
Разрешителните за внос не могат да бъдат издадени след пристигането на кучето в страната.
Служебните кучета, които не са придружени от лицето, на което са назначени, и кучетата със
специално предназначение, попадат в търговския внос.
Кучетата нямат право да влизат в Канада, ако изглеждат болни или имат заболяване, което може да се
разпространи сред други.
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Възможно е да се прилагат допълнителни изисквания за внос на кучета (например такси за инспекция,
данъци, мита, микрочип или татуировка, предварително уведомление, документация за бяс,
ваксинации и др.).
Ако внасяте или пътувате с куче, преди да пътувате, прегледайте пълния списък на изискванията за
внасяне на уебсайта на CFIA или в Автоматизираната референтна система за внос.
За повече информация на: http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/live-

animals/pets/eng/1326600389775/1326600500578
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