Germania
Prima parte:
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit)
SECTIUNEA I:

ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

Capitolul 1:
Poziţie
01.01-06

Animale vii
Cod S.H.

* Obiecte interzise

Toate animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de
mătase.
* Obiecte admise condiţionat

Albinele, lipitorile şi viermii de mătase. Paraziţii şi distrugătorii vii ai
acestor insecte, destinate controlului insectelor.
Capitolul 2:
Poziţie
02.01-02.07
02.08

Carne şi organe comestibile
Cod S.H.

* Obiecte interzise
Carne de câine, de pisica, de vulpe, de bursuc şi de maimuţă.

0208.90

* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a doua, pct. 1.

02.08-02.10
Capitolul 3:
Poziţie

Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice
Cod S.H.

03.01-03.07

04.01-04.06
4.7
4.8

* Obiecte admise condiţionat
Peşti. Vezi partea a doua, pct 1.

Capitolul 4:
Poziţie

* Obiecte admise condiţionat
Carne, carne de pasare. Vezi partea a doua, pct 1.

Lapte şi produse lactate; oua de pasări; miere naturala; produse
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte
Cod S.H.
0407.00

* Obiecte admise condiţionat
Lapte şi produse lactate
Oua de rata, oua pentru clocit
Produse ce conţin oua, produse prealabil tratate. Vezi partea a doua,
pct. 1

Capitolul 5: Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte
Poziţie
05.02
05.04
05.05
05.06
05.07
05.10
05.11
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Cod S.H.

* Obiecte admise condiţionat
Păr şi peri de animale
Stomac
Pene în stare bruta şi părţi ale acestora
Oase şi părţi ale acestora, făina din oase
Fildeş, coarne, coarne ramificate, copite
Glande
Sperma de animale. Vezi partea a doua, pct. 1

1

Germania
SECTIUNEA II:
Capitolul 6:
Poziţie
06.01-06.04

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
Plante vii şi produse de floricultura

Cod S.H.

* Obiecte admise condiţionat
Plante, părţi de plante. Vezi partea a doua, pct. 2.
Anumite ciuperci nocive, agenţi patogeni, microbi patogeni de boli de
animale. Vezi partea a doua pct. 2.

06.01-06.04
0602.90
Capitolul 7:
Poziţie
07.01-07.14

* Obiecte interzise
Plante moarte sau vii expediate prin E.M.S.

Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari
Cod S.H.

* Obiecte admise condiţionat
Anumite plante şi părţi de plante provenind din ţări non-europene şi din
ţările Europei orientale şi meridionale. Vezi partea a doua pct. 2

Capitolul 8:

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepene

Poziţie
08.01-08.14

Cod S.H.
*Obiecte admise condiţionat
Părţi de plante, produse vegetale. Vezi partea a doua pct. 2

Capitolul 9:
Poziţie
09.01-09.10

Cafea, ceai, mate şi mirodenii
Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 10: Cereale
Poziţie
10.01-10.08
Capitolul 11:
Poziţie
11.04
Capitolul 12:
Poziţie
12.01-12.14

Capitolul 13:
Poziţie
13.01-13.02
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Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Plante, părţi de plante, produse vegetale, seminţe. Vezi partea a doua, pct. 2
Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten
de grâu
Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Seminţe de cereale. Vezi partea a doua, pct. 2
Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale
sau medicinale; paie şi furaje
Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Plante, părţi de plante, produse vegetale, seminţe, butaşi
1213.00 Paie
1214.90 Furaje grosiere. Vezi partea a doua pct. 2
Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Produse din plante, vezi partea a Doua pct. 22.
1301.90 Răşină de canabis
1302.11 Opium
* Obiecte admise condiţionat
Produse din plante. Vezi partea a doua, pct.2

Germania
Capitolul 14:
Poziţie
14.01-14.04

Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi
necuprinse în alta parte
Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Părţi de plante, produse din plante. Vezi partea a doua, pct. 2.

SECTIUNEA III: GRASIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ
SAU
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI
ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
Capitolul 15:
Poziţie
15.01-15.22

Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii
lor; grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală
Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Produse animaliere şi vegetale, vezi partea a Doua punctele 1 şi 2

SECTIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;
BAUTURI,
LICHIDE
ALCOOLICE
ŞI
OTET;
TUTUN
ŞI
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
Capitolul 16:

Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte
nevertebrate acvatice

Poziţie
16.01-16.05
16.01-16.02

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Orice preparate care conţin alcool metilic.
1601.00 Carne preparata de cal sau din alte solipede, cu excepţia intestinelor lor subţiri.
1602.20
* Obiecte admise condiţionat
16.01-16.05
Vezi partea doua, pct. 1
Capitolul 17:

Zahăr şi produse zaharoase

Poziţie
17.01-17.04

Cod S.H

Capitolul 18:

Cacao şi produse preparate din cacao

Poziţie
18.05-18.06
Capitolul 19:
Poziţie
19.01
19.02

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Preparate din cacao, vezi partea a doua, pct.2
Preparate pe baza de cereale, de făina, de amidon, de fecule sau de lapte;
produse de patiserie

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Diverse preparate alimentare
1902.11
Paste alimentare care conţin oua
1902.30
Alte paste alimentare. Vezi partea a doua, pct. 4

Capitolul 20:
Poziţie
20.01-20.09
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Nu există restricţii

Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părţi de plante
Cod S.H
Nu există restricţii
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Capitolul 21: Preparate alimentare diverse
Poziţie
21.01
21.05
21.06

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
2101.11
Preparate din cafea
2101.12
2105.00
Gheata alimentara şi semipreparate care conţin oua, vezi partea a doua, pct. 4.
2106.90
Preparate folosite la producerea berii, vezi partea a doua, pct. 2.

Capitolul 22:
Poziţie
22.3

Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
2203.00
Bere, produse pe baza de malţ, vezi Partea a doua, pct. 2
* Obiecte interzise
Absint, produse asemănătoare, cat şi materii prime destinate fabricării acestor
băuturi (esenţe şi extracte), lichide având o concentraţie alcoolica de 82 grade
sau mai mult

22.07-22.08

22.04-22.06

* Obiecte admise condiţionat
Vin, vin dulce, spumos, băuturi care conţin vin, rachiu. Vezi partea a doua,
punctele 6 şi 7

Capitolul 23:

Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale

Poziţie
23.01-23.09

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Furaje. Vezi partea a doua pct. 5

Capitolul 24:
Poziţie
24.01
24.02
24.03

Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Tutun brut
Ţigări, ţigarete şi alte produse din tutun
2403.10
Tutun pentru fumat. Vezi partea a doua, pct. 8

SECTIUNEA V:
Capitolul 25:
Poziţie
25.05-25.08

25.01

Poziţie
26.12
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Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Pământuri provenind din ţări non-europene şi care conţin părţi de plante sau
humus cu excepţia turbei.

2501.00

Capitolul 26:

PRODUSE MINERALE

* Obiecte admise condiţionat
Nitrat de sodiu, sare de masa iodată. Vezi partea a doua, pct. 10
Minereuri, zgura şi cenuşă

Cod S.H.
* Obiecte interzise
2612.10
Minereuri de uraniu
2612.20
Minereuri de toriu.
Vezi cap.28, poziţia 28.44

Germania
Capitolul 27:
Poziţie
27.10

Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
2710.01
Ulei uzat, vezi
2710.99
Vezi partea a doua pct. 9

SECTIUNEA VI:
Capitolul 28:

Poziţie
28.01-28.53

PRODUSE
ALE INDUSTRIEI
INDUSTRIILOR CONEXE

CHIMICE

ŞI

ALE

Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau
ai izotopilor
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Gaz sau amestecuri gazoase inflamabile; materiale care degaja gaze uşor
inflamabile în contact cu apa
Materiale auto-inflamabile, materiale uşor inflamabile, de exemplu materiale al
0
căror punct de aprindere se situează sub 21 C
Materiale toxice
Sunt considerate ca toxice materialele care, în virtutea legilor şi ordonanţelor în
vigoare, trebuie să fie obligatoriu marcate
Substanţe corozive

2804.70
28.44- 28.45

Acizi, baze, produse lacrimogene şi săruri metalice şi corozive cat şi compuşi
sulfuroşi volatili
Fosfor alb sau galben
Materiale radioactive care conform legislaţiei interne din Germania trebuie să
fie însotite de o autorizaţie speciala de transport. În cazul în care sunt expediate
pe cale aeriana, se aplica şi prevederile IATA.
* Obiecte admise condiţionat
Produse fitosanitare, vezi partea a doua, pct. 2

Capitolul 29:
Poziţie
29.03

Produse chimice organice

Cod S.H.
* Obiecte interzise
2903.62
DDT şi produse care conţin DDT

29.05
29.39

Lichide cu un conţinut de alcool mai mare de 82%
Anestezice
* Obiecte admise condiţionat
Produse fitosanitare, vezi partea a doua, pct. 2

Capitolul 30:
Poziţie
Editie: 2007

Produse farmaceutice
Cod S.H.

* Obiecte interzise
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30.01-30.06

Preparate diverse care conţin alcool metilic. Părţi de animale copitate

care nu sunt destinate consumului uman.
30.02

3002.90

Anestezice.
Anumiţi viruşi periculoşi
* Obiecte admise condiţionat

3002.20

30.06

3002.30
3006.10

Vaccinuri care conţin microbi patogeni ai bolilor de animale; medicamente care
trebuie să fie omologate şi înregistrate; medicamente expirate, seruri şi antigeni
pentru teste.
Vaccinuri, medicamente pentru animale
Material de sutura chirurgicala
Vezi partea a doua, pct.1

Capitolul 31: Îngrăşăminte minerale
Poziţie
31.01

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
3101.00
Îngrăşăminte animale, vezi partea a doua, pct. 1

Capitolul 32:

Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri

Poziţie
32.01-32.15

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 33:

Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta
şi preparate cosmetice

Poziţie
33.01-33.07
Capitolul 34:

Poziţie
34.01-34.07

Capitolul 35:
Poziţie
35.07

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Produse cosmetice, produse pentru curăţenie şi întreţinere, vezi partea a doua
pct. 1.
Săpunuri, agenţi de suprafata organici, preparate pentru detergenţi,
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de
întreţinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos
Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Produse cosmetice, articole de necesitate curenta egale cu acestea, produse
pentru curăţenie şi întreţinere,
vezi partea a doua, pct. 1.
Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule
modificate, cleiuri, enzime

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Înlocuitori de cheag. Vezi partea a doua, pct. 1.

Capitolul 36:
Poziţie
36.01-36.06

Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje
Piroforice; materiale inflamabile
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Materiale autoinflamabile, materiale uşor inflamabile; de exemplu având un
0

punct de aprindere sub 21 C, lichide având o tărie alcoolica de 82% şi mai mult;
materiale explozibile şi inflamabile cat şi obiectele care încărcate au materiale
explozibile
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3601.00
3602.00
3603.00
3604.10
3605.00
Capitolul 37:
Poziţie
37.04

Pulberi propulsive
Explozibili preparaţi, diferiţi de pulberile propulsive
Accesorii de aprindere a focului de orice tip
Componente diverse de artificii
Chibrituri care au fost fabricate din fosfor galben sau alb
Produse fotografice sau cinematografice

Cod S.H.
* Obiecte interzise
3704.00
Placi fotografice, negative, etc., care pot fi utilizate la falsificarea monedelor şi
documentelor, cat şi la producerea de imprimate şi la reproducerea bancnotelor

37.06

Vezi obiectele interzise de la cap. 49

Capitolul 38:

Diverse produse ale industriei chimice

Poziţie
38.01-38.25

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA VII:

MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE
PRIN PRELUCRAREA LOR

Capitolul 39:

Mase plastice şi articole din mase plastice

Poziţie
39.01-39.26

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 40:

Cauciuc şi articole din cauciuc

Poziţie
40.01-40.17

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
Capitolul 41:
Poziţie
41.01-41.03
Capitolul 42:
Poziţie
42.02-42.03
Capitolul 43:
Poziţie
43.01-41.03
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Piei brute şi piei tăbăcite
Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Piei şi blanuri de animale, vezi partea a doua pct. 1
Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj,
genţi şi produse similare; produse din intestine de animale
Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Din piei şi blanuri de animale, vezi Partea a doua, pct 1
Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale
Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Piei şi blanuri de animale. Vezi partea a doua, pct. 1.
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SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN;
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
Capitolul 44:
Poziţie
44.01
44.04
44.21

Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Lemn uscat de vita de vie
4404.10
Araci folosiţi
4404.20
4421.90
Stupi folosiţi şi nepopulaţi de albine

Capitolul 45:

Pluta şi lucrări din pluta

Poziţie
45.01-45.04

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 46:

Obiecte împletite din fibre vegetale

Poziţie
46.02.

Cod S.H.
* Obiecte interzise
4602.10
Stupi folosiţi şi nepopulaţi de albine

SECTIUNEA X:

PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE
FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN
ACESTEA

Capitolul 47:

Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi
din hârtie sau carton

Poziţie
47.01-47.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 48:

Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton

Poziţie
48.02
48.13

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Hârtie folosita la fabricarea chitanţelor, vezi partea a doua pct. 12
4802.56
Hârtie folosita la fabricarea biletelor de banca (bancnotelor)
Hârtie pentru ţigări, tuburi de hârtie de ţigări, vezi partea a doua pct. 8

Capitolul 49:
Poziţie
49.01-49.11

Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise
sau dactilografiate şi planuri
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Imprimate şi reproduceri ale biletelor de banca.
Obiecte care contravin Constituţiei, mijloace de propaganda şi sabotaj.
Publicaţii, mijloace media audio şi video, ilustraţii sau reprezentări care incită la
războiul de agresiune, mijloace de propaganda contrare Constituţiei, insigne ale
contrare Constituţiei, defăimări ale preşedintelui Germaniei, statului şi simbolurilor
sale cat şi a organelor constituţionale, propaganda cu caracter provocator la adresa
armatei.
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Glorificarea violentei, instigare la ura rasiala, punerea în pericol a tineretului.
Publicaţii, înregistrări sonore sau optice, etc., care descriu violenta contra oamenilor
intr-o manieră crudă sau inumană şi exprimă, în acest fel, o glorificare sau o
subestimare a violenţelor de genul care incită la ura rasială, cu condiţia ca acestea să fie
destinate nu numai pentru uzul pesonal al destinatarului. sau pe calea comerţului cu
amănuntul prin corespondenta; alte publicaţii care se dovedesc în mod evident a leza în
mod serios bunelor moravuri ale copiilor şi minorilor sau care au fost înscrise în lista
publicaţiilor care reprezintă un pericol moral pentru tineret, pe calea comerţului cu
amănuntul prin corespondenta.
Publicaţii pornografice, suporturi sonore şi optice, etc., cu condiţia ca acestea să încalce
dispoziţiile penale şi ca ele să nu fie destinate numai pentru uzul personal al
destinatarului, sau pe calea comerţului cu amănuntul prin corespondenta.
Trimiteri care comportă pe ambalaj menţiuni având un conţinut politic şi religios.
* Obiecte admise condiţionat
49.07

4907.00

SECTIUNEA XI:

Mijloace de plata, titluri. Vezi partea a doua pct. 15

MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE
MATERIALE

Capitolul 50:

Mătase

Poziţie
50.01-50.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 51:

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase

Poziţie
51.01-51.03

Cod S.H.
* Obiecte admise condiţionat
Lână, păr, vezi partea a doua pct. 1

Capitolul 52:

Bumbac

Poziţie
52.01-52.12

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 53:

Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie

Poziţie
53.01-53.11

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 54:

Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale
textile sintetice sau artificiale

Poziţie
54.01-54.08

Cod S.H.
Nu există restricţii

Editie: 2007
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Capitolul 55:

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

Poziţie
55.01-55.16

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 56:
de

Vata, pâslă şi articole netesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole
acest gen

Poziţie
56.01-56.90

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 57:

Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile

Poziţie
57.01-57.05

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 58:

Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii;
broderii

Poziţie
58.01-58.11

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 59:

Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Poziţie
59.01-59.11

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 60:

Materiale tricotate sau croşetate

Poziţie
60.01-60.06

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate
Poziţie
61.01-61.17

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 62:

Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau
croşetate

Poziţie
62.01-62.17

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 63:

Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe

Poziţie
63.01-63.10

Cod S.H.
Nu există restricţii
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SECTIUNEA XII:

INCALTAMINTE,
OBIECTE
DE
ACOPERIT CAPUL,
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE,
CRAVASE ŞI
PARTI
DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA;
FLORI
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

Capitolul 64:

Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi din aceste obiecte

Poziţie
64.01-64.06

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 65:

Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora

Poziţie
65.01-65.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 66:

Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor

Poziţie
66.01-66.03

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 67:

Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din
păr uman

Poziţie
67.01-67.04

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AZBEST,
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMILARE; PRODUSE
CERAMICE; STICLA ŞI ARTICOLE DIN STICLA
Capitolul 68:

Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare

Poziţie
68.01-68.15

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 69:

Produse ceramice

Poziţie
69.01-69.14

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 70:

Sticla şi articole din sticla

Poziţie
70.01-70.20

Cod S.H.
Nu există restricţii
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SECTIUNEA XIV:

Capitolul 71:

PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE
PRETIOASE SAU
SEMIPRETIOASE, METALE
PRETIOASE,
METALE
PLACATE
CU
METALE
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE
FANTEZIE, MONEZI
Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase,
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de
fantezie, monede

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
71.18 7118.10
Monede, medalii.
7118.90
Monede retrase din circulaţie sau devenite fara valoare ca mijloc de plata şi
care au fost contrafăcute sau falsificate în anul 1850 sau mai târziu. Medalii contrafăcute sau falsificate
în anul 1850 sau mai târziu.

SECTIUNEA XV:

METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

Capitolul 72:

Fontă, fier şi oţel

Poziţie
72.01-72.29

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 73:

Produse din fontă, fier şi oţel

Poziţie
73.01-73.26

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 74:

Cupru şi articole din cupru

Poziţie
74.01-74.19

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 75:

Nichel şi articole din nichel

Poziţie
75.01-75.08

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 76:

Aluminiu şi articole din aluminiu

Poziţie
76.03

Cod S.H.
* Obiecte interzise
7603.10
Praf sau pulbere de aluminiu
7603.20

Capitolul 77:

Rezervat

Capitolul 78:

Plumb şi articole din plumb

Poziţie
78.01-78.06

Cod S.H.
Nu există restricţii

12

Germania
Capitolul 79:
Poziţie
79.03

Zinc şi articole din zinc

Cod S.H.
* Obiecte interzise
7903.10
Praf sau pulbere de zinc
7903.90

Capitolul 80:

Cositor şi articole din cositor

Poziţie
80.01-80.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 81:

Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea

Poziţie
81.04

Cod S.H.
* Obiecte interzise
8104.30
Praf sau pulbere de magneziu

Capitolul 82:

Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale
comune; părţi ale acestora din metale comune

Poziţie
82.01-8215

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 83:

Articole diverse din metale comune

Poziţie
83.01-83.11
83.01-83.12

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA XVI:

Capitolul 84:

MASINI ŞI MATERIALE ELECTRICE ŞI PARTILE LOR;
APARATE DE INREGISTRARE SAU DE REPRODUCERE A
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE
REPRODUCERE A ACESTORA
Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare
mecanice, părţi ale acestor maşini sau aparate

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
84.42
8442.00
Planşe, forme, clişee sau negative care pot fi utilizate la falsificarea monedelor
şi documentelor, ca şi pentru producerea de imprimate sau de reproducere a bancnotelor.
Capitolul 85:

Poziţie
85.24
85.25
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Maşini şi materiale electrice şi părţile lor; aparate de înregistrare sau de
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi părţi şi accesorii ale acestora

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Vezi cap.49
8525.10
Aparate de ascultat, mini-aparatura pentru spionaj
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SECTIUNEA XVII:

Vehicule, avioane, nave si echipament de transport asociat

Capitolul 86:

Vehicule şi echipamente pentru oţel ferate sau similare şi părţi ale
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare
pentru oţel de comunicaţie

Poziţie
86.01-86.09

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 87:

Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; părţi şi accesorii
ale acestora

Poziţie
87.01-87.16

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 88:

Navigaţie aeriana sau spaţială

Poziţie
88.01-88.05

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 89:

Navigaţie maritima sau fluviala

Poziţie
89.01-89.08

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE
MEDICO-CHIRURGICALE;
CEASORNICARIE,
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE
ACESTORA
Capitolul 90:

Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură,
de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale;
instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora

Poziţie
90.01-90.33

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 91:

Articole de ceasornicărie

Poziţie
91.01-91.14

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 92:

Instrumente muzicale, părţi şi accesorii ale acestora

Poziţie
92.01-92.02

Cod S.H.
Nu există restricţii

14

Germania
SECTIUNEA XIX:
Capitolul 93:

ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
93.01-93.07
Arme de foc sau obiecte asemănătoare, arme de foc portabile, arme automate, aparate
de tir, arme ascuţite sau pentru străpuns; părţile componente ale armelor de foc, arme de
avertizare şi arme cu compuşi iritanţi; aparate de ochire cu sistem de raze infraroşii; cuţite cu
lame mobile; bare de oţel, bâte; box-uri; muniţie, proiectile care conţin stupefiante sau gaze
lacrimogene şi iritante.
Arme, muniţii, vezi partea a Doua pct. 14

SECTIUNEA XX:

MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE

Capitolul 94:

Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase,
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare;
construcţii prefabricate

Poziţie
94.01-94.06

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 95:

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; părţi şi accesorii ale
acestora

Poziţie
95.3
95.4

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Arme de jucărie al căror import este interzis conform legii în domeniul arme
9504.10
Jocuri video. Vezi obiectele interzise de la cap.49
* Obiecte admise condiţionat

95.5

Jucării, farse. Vezi partea a doua pct. 4

Capitolul 96:

Diverse obiecte

Poziţie
96.01-96.18

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA XXI:
Capitolul 97:
Poziţie
97.01-97.040
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OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Vezi articolele interzise de la cap.49 . Monezi, medalii. Vezi articolele interzise
de la cap. 71.
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
1. Animale, produse de origine animală
Regula generala
Importul de animale (vii sau moarte) cat şi de mărfuri de origine animală (în special de carne, carne de
pasare, de peşte şi alte produse de origine animală) provenite din terţe ţări este supus dispoziţiilor
naţionale şi legislaţiei Uniunii Europene, care fac obiectul unor modificări. Acesta este motivul pentru
care se recomanda expeditorilor acestor mărfuri să se informeze, înaintea expedierii, la autorităţile
competente din ţara în care se afla domiciliul destinatarului pentru a culege informaţii pertinente.
Este în general interzis importul de carne care nu se pretează consumului decât cu restricţii sau care este
dăunătoare sănătăţii. Anumiţi aditivi şi coloranţi pot avea, de asemenea, restricţii la consum.
Pentru restul, trebuie respectate dispoziţiile în vigoare.
Importul produselor provenite din terţe ţări este supus unui control oficial.
Trimiterile respective trebuie să fie în principiu însotite de documente (certificat veterinar, alte
certificate sanitare, etc.). La import, ele sunt supuse unui control al documentelor şi al identităţii, cat şi,
în cele mai multe cazuri, la un examen efectuat de către un serviciu de control frontalier (un serviciu
veterinar frontalier) ataşat birourilor vamale determinate.
Excepţii.
Este permis importul pe cale poştală, prin trimiteri adresate persoanelor fizice în scopuri necomerciale a
următoarelor produse:
- 1 kg de carne sau de preparate din carne provenite din terţe ţări sau din anumite părţi ale
tarilor terţe menţionate intr-o Decizie a Uniunii Europene şi care a fost publicata în
Buletinul Federal al anunţurilor legale;
- alte produse conţinute în trimiterile de cadouri private destinate uzului personal sau
consumării de către destinatar
- trofee de vânătoare neprelucrate, provenite din ţări europene.
Dispoziţii speciale
Anumite animale şi plante sunt supuse protecţiei speciilor, conform dispoziţiilor Convenţiei de la
Washington şi conform reglementarilor Uniunii Europene. Aceste dispoziţii se refera de asemenea la
animale moarte şi plante cat şi la părţi şi produse din aceste animale.
În acest sens, importul acestor produse sub toate regimurile vamale – inclusiv tranzitul de la frontiera
la frontiera fara întrerupere – este autorizat, sub rezerva respectării următoarelor prescripţii:
- importul prin biroul vamal abilitat
- prezentarea următoarelor documente:
- autorizaţie de import sau tranzit;
- licenţă de export obţinută din ţara de origine
În conformitate cu regulamentele europene în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2003, importul de carne
şi de produse din carne (cu excepţia vânatului), de carne de pasare şi de produse avicole precum şi
importul de produse lactate din ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi expediate prin posta
către persoane fizice din Germania, este supus aceloraşi cerinţe veterinare ca şi importurile comerciale.
Trimiterile ce conţin aceste produse importate trebuie să prezinte certificate sanitare cerute de dreptul
comunitar.
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Caramelele, ciocolata şi biscuiţii pot fi importaţi în cantităţi mici fara certificat.
De asemenea, urmare gripei aviare, importul în Germania, prin posta, a pasărilor de curte, altor pasări
sau a penelor, a trofeelor de vânătoare netratate sau a altor produse avicole provenind din ţările mai jos
menţionate este interzis cu efect imediat: Cambodgia, China, Hongkong, Croaţia, Indonezia, Kazahstan,
Lao, Malaezia, Pakistan, Coreea (Rep. Dem), România, Rusia, Thailanda, Turcia, Ukraina, Vietnam.
Totodată, importul de pene, sau de părţi ale acestora, netratate provenind din ţările mai jos menţionate
este interzisa: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iran, Irak, Siria.
Se precizează ca importul de pene sau de părţi ale acestora netratate provenind din ţări nemembre ale
Uniunii Europene este interzis pana la data de 31 iulie 2006. În caz de expediere de pene sau de părţi
ale acestora tratate în scopuri comerciale, trebuie să fie confirmat în documentul comercial ca penele
sau părţile de pene în cauza au fost tratate cu jet de aburi sau ca acestea au suferit un alt tip de tratament
destinat a elimina orice agent patogen. Aceste prescripţii se aplica trimiterilor poştei de scrisori,
coletelor poştale şi trimiterilor E.M.S.
2. Plante şi produse vegetale
Regula generala
Plantele, părţile de plante, produsele vegetale, seminţele, plantele şi obiectele care sunt sau pot fi
purtătoare de anumite organisme dăunătoare, nu pot fi importate decât în condiţii determinate. În
funcţie de originea şi felul lor, este necesară întocmirea unui certificat şi efectuarea unui control.
Informaţiile referitoare la acestea pot fi primite de la Ministerul Federal al Alimentaţiei, Agriculturii şi
Pădurilor, cat şi din partea Serviciilor Fitosanitare ale Pandurilor cat şi de la serviciile fitosanitare sau
de la serviciile vamale competente. Se va tine cont de faptul ca, spre exemplu, următoarele articole
trebuie de asemenea să fie examinate şi însotite de un certificat: pământ care conţine părţi de plante sau
humus şi îngrăşămintele vegetale naturale.
Produsele fitosanitare sunt supuse unei autorizări. Importul produselor destinate tratării plantelor şi
neadmis, poate fi autorizat în condiţiile impuse de Oficiul Federal Biologic
Importul de furaje grosiere şi paie necesita obţinerea unei autorizaţii
Dispoziţii speciale
Dispoziţiile speciale referitoare la protecţia speciilor se aplica în aceeaşi măsură ca şi pentru animale.
3. Produse destinate producerii berii
Nu este permisa punerea în circulaţie a preparatelor destinate producerii berii şi nici a substanţelor de
consum sau a înlocuitorilor de braserie utilizate pentru fabricarea berii în gospodarii; există de
asemenea restricţii pentru berea din malţ.
4. Alte produse comestibile şi furaje
Dispoziţiile în vigoare pentru produse alimentare trebuie să fie respectate în cazul produselor
alimentare, preparate pe baza de tutun, produse cosmetice, articole de uz curent similare acestora,
inclusiv jocuri şi capcane cat şi produse pentru curăţenie şi întreţinere. De asemenea, vezi pct. 1
referitor la produsele de origine animală.
Înlocuitorii de chiag trebuie declaraţi în avans către autorităţile vamale competente şi necesita un
certificat de import
5. Furaje
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Este interzis importul furajelor, aditivilor şi amestecurilor care nu corespund prescripţiilor în materie de
furaje.
6. Vin, vin de desert, vin spumos, lichide care conţin vin
Este permis importul vinurilor şi băuturilor care conţin vin atât timp cat ele respecta prescripţiile
Uniunii Europene şi dispoziţiile din ţara producătoare. Diferiţi aditivi şi metode de tratare sunt interzise
la nivel naţional.
7. Rachiu
Regula generala
Rachiul, cu excepţia romului, lichiorului din malţ (arak), coniacului şi a lichiorurilor, necesita obţinerea
unei autorizaţii de import.
Excepţie
Aceasta autorizaţie nu este necesară în cazul liberului schimb la nivelul Uniunii Europene sau Statelor
ACP. În anumite condiţii, autorizaţia este acordata la modul general (de exemplu pentru rachiurile de
consum intr-o stare consumabila, whisky, rachiuri din vin)
8. Tutun
Importul ţigaretelor, ţigărilor şi a tutunului pentru pipa, cu excepţia tutunului care nu se fumează şi a
rolelor de hârtie pentru ţigări, nu se poate realiza decât în pachete mici, închise şi care se pretează
pentru vânzare. Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu timbre fiscale.
Importul tutunului brut, a înlocuitorilor din tutun şi hârtiei de ţigări este permis sub supravegherea
fiscala, destinatarilor autorizaţi să se aprovizioneze cu tutun brut.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, în Germania nu este posibil importul prin posta a produselor din
tutun.
Ca rezultat al acestor regulamente legale, expedierea prin posta dintr-un Stat Membru al Uniunii
Europene
- către persoane fizice (inclusiv cadouri), ca şi
- prin comanda poştala (inclusiv comerţ prin internet) către persoane fizice şi juridice
în Germania nu este permisa.
9. Uleiuri minerale
Pentru uleiul folosit este necesară o declaraţie conforma cu legislaţia relativa la deşeuri.
10. Substanţe minerale
Este necesar un certificat de import pentru nitriţi de sărare, sare de masa iodată, înlocuitori iodaţi ai sării
de bucătărie şi pentru alte alimente dietetice care conţin componenţi de iod.
11. Produse farmaceutice
Regula generala
Medicamentele supuse unei omologări sau unei înregistrări trebuie să fie însotite de un certificat
eliberat de către autoritatea competenta, conform căruia sunt respectate condiţiile necesare.
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Medicamentele expirate, seruri şi antigen pentru test, materialul de sutura chirurgical nu pot fi
importate în scop comercial şi profesional pentru a fi distribuite către terţi decât cu autorizaţia autorităţii
competente.
Pentru vaccinuri care conţin agenţi patogeni ai bolilor de animale, se va prezenta o autorizaţie eliberata
de către un veterinar.
12. Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
Numai cu autorizaţia Ministerului Federal de Finanţe sau a Administraţiei Federale a Datoriilor
(Bundesschuldenverwaltung).se poate efectua importul hârtiei care se aseamănă cu hârtia utilizata
pentru biletele de banca germane, a chitanţelor germane – şi care poate fi decelabila prin caracteristicile
sale exterioare sau care se aseamănă atât de mult încât diferenţa nu poate fi recunoscuta decât după o
examinare deosebita.
13. Materiale de război
Importul şi tranzitul armelor de război este efectuat numai pe baza unei autorizaţii
14. Arme, muniţii
Operatorul postal din Germania „Deutsche Post” nu admite in trimiterile postale arme, in special arme
de foc, parti ale acestora, imitatii de arme sau munitie. In consecinta, articolele de acest gen nu sunt
acceptate nici in trimiterile postale in tranzit via Germania.

15. Mijloace de plata
Importul mijloacelor de plata străine sau naţionale sub forma de numerar sau deplasările fara fonduri,
cum ar fi titlurile germane şi străine este supus reglementarilor germane în domeniu.
16. Drepturi de protecţie
Sunt confiscate la import, în vederea eliminării indicaţiilor incorecte, mărfurile care sunt inscripţionate
cu mărci, nume sau alte însemne care reprezintă indicaţii false asupra originii lor geografice.
17.Baterii cu litiu
Deutsche Post nu admite bateriile si celulele cu litiu in trimiterile postale, aceasta interdictie se aplica
tuturor categoriilor de trimiteri postale internationale care intra sau ies din Germania.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
1. Completarea declaraţiilor vamale
Trimiterile poştale care sunt supuse controlului vamal trebuie să fie însotite de o declaraţie vamală
CN23 anexata pe faţa trimiterii, completata integral, scrisa lizibil intr-una din limbile: germana,
engleza, franceza sau italiana.
Pentru declaraţia vamală se foloseşte formularul CN23; daca nu, aceasta declaraţie trebuie să cuprindă:
numele şi adresa destinatarului, felul trimiterii, descrierea exacta a conţinutului, codul mărfurilor în
sistem armonizat (SH), valoarea mărfurilor cu indicarea monezii, greutatea trimiterii, ţara de origine a
mărfii, locul şi data completării, semnătura şi adresa expeditorului.
Pentru trimiterile poştei de scrisori care conţin mărfuri sau pentru pachetele mici a căror valoare nu
depăşeşte 300 DST este necesară o eticheta “Douane” CN22, completata integral şi lipita pe faţa
trimiterilor.
Daca valoarea conţinutului unei trimiteri din posta de scrisori inclusiv a unui pachet indicata de
expeditor depăşeşte valoarea de 300 DST sau daca expeditorul doreşte, trebuie ataşata de trimitere o
declaraţie vamală CN23 şi se lipeşte pe faţa trimiterii numai partea superioara a etichetei “Douane”
CN22.
Nu este necesară declaraţia vamală CN22 sau CN23 pentru trimiterile poştale provenind din statele
membre ale Uniunii Europene care conţin mărfuri comunitare. Insula Helgoland (cod poştal 27 498) şi
regiunea Busingen (cod poştal 78 266) nu aparţin părţii germane a teritoriului vamal al Uniunii şi prin
urmare necesita completarea unei declaraţii vamale.
2. Includerea facturilor
Toate trimiterile poştale adresate Germaniei care conţin bunuri distribuite după plata taxelor trebuie să
fie însotite de o factura în dublu exemplar. Facturile trebuie ataşate la declaraţia vamală sau sunt fixate
pe trimiterile poştale de corespondenta.
Nu sunt necesare facturi pentru trimiterile care provin din ţările Uniunii Europene şi care conţin mărfuri
comunitare.
3. Includerea certificatelor de origine, a autorizaţiilor de import
Expeditorul trebuie să le procure şi să le anexeze pe faţa declaraţiei vamale sau să le fixeze pe
trimiterile poştale. Licenţele de import şi alte documente de import (de exemplu, certificatul de import
pentru stupefiante sau declaraţiile de import) trebuie să fie predate de către destinatar şi prezentate
serviciului vamal competent
Ca regula generala, nu sunt necesare certificatele şi autorizaţiile pentru mărfurile comunitare, provenite
din ţările Uniunii Europene
4. Alte dispoziţii vamale
-
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prescripţii de import: toate trimiterile, inclusiv cele care conţin mijloace de plata şi titluri, trebuie să
respecte dispoziţiile de import care sunt în vigoare în Germania
trimiterile care nu respecta cerinţele legislaţiei relative la import nu sunt eliberate la Controlul
vamal
trimiterile care conţin cadouri, expediate în scopuri comerciale sau destinate comerţului nu sunt
scutite de taxe vamale. Trimiterile care conţin numai cadouri personale sunt exceptate de la plata

Germania
taxelor vamale în anumite condiţii. Aceste condiţii sunt specificate în “Merkblatt uber die
Einfuhrabgabenfreiheit von Waren în Kleinsendungen nichtkommerzieller Art” , publicat de
Administraţia vamală în mai multe limbi şi distribuita gratuit la cerere de către serviciile vamale.
Trimiterile care provin din ţările Uniunii Europene şi care conţin mărfuri comunitare sunt exceptate
de la plata taxelor de import şi nu trebuie să fie vămuite de către serviciul vamal.
- în virtutea legislaţiei sale naţionale, Germania nu accepta trimiterile poştale, excluzând trimiterile cu
valoare declarata, care conţin bani, sau alte valori precum monezile, bilete de banca, pietre
preţioase, bijuterii sau alte obiecte preţioase.
5. Dispoziţii privind confiscarea trimiterilor poştale pentru declaraţii vamale false
În prezent nu există dispoziţii speciale privind pedepsirea infracţiunilor datorate declaraţiilor vamale
false cu privire la trimiterile poştale. Aceste infracţiuni sunt încadrate în dispoziţiile generale referitoare
la importul şi exportul fraudulos.
Actualizare Circulara UPU 47/18.03.2019
În urma examinării reglementării şi cerințelor UPU şi Organizației Internaționale pentru Aviația
Civilă (ICAO) cu referire la art. 19 din Convenția UPU privind acceptarea în transporturile poştale de
elemente şi baterii cu litiu, ce sunt considerate bunuri periculoase, operatorul desemnat din Germania,
Deutsche Post, va continua până la o notificare ulterioară să interzică elementele şi bateriile cu litiu în
transporturile de poştă.
Aceasta se aplică la toate categoriile de trimiteri, atât la poşta internațională de sosire şi de
plecare, inclusiv tranzitul poştal deschis sau închis, dar nu se referă la transferurile aeriene sau
transbordări.
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Austria
Prima parte:
Lista obiectelor interzise şi admise condiţionat la import (sau tranzit)
SECTIUNEA I:
Capitolul 1:

ANIMALE ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
Animale vii

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
01.01-01.06
Animale vii
1.5
Pasări de curte vii
1.6
0106.90 Insecte vii, păianjeni şi viermi filiformi.

Albine, lipitori, viermi de matase, paraziti, destructori de insecte nocivi
folositi pentru controlul insectelor precum mustele din familia drosofilelor
destinate cercetarii biomedicale. (vezi partea a II-a, pct. 1.2)
* Obiecte admise condiţionat
01.01-01.06
1.5
1.6
0106.90
Capitolul 2:
Poziţie
02.01-02.10
02.07

Vezi partea a II-a, pct. 1, 14 şi 15
Vezi partea a II-a, pct. 1 şi 13
Vezi partea a II-a, pct. 1, 9 şi 17
Carne şi organe comestibile

Cod S.H.

* Obiecte interzise

Carne şi organe comestibile
Carne şi organe comestibile de pasări de curte, proaspete, congelate
* Obiecte admise condiţionat

02.01-02.10
02.07
Capitolul 3:
Poziţie
03.01-03.07

Vezi partea a II-a, pct.14 şi 15
Vezi partea a II-a, pct.13
Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice
Cod S.H.

* Obiecte interzise

Peşte şi crustacee, moluşte şi nevertebrate acvatice.
* Obiecte admise condiţionat

Vezi partea a II-a, pct 1, 14 şi 15
Capitolul 4:
Poziţie
04.01-04.10
4.7
4.8

Lapte şi produse lactate; ouă de pasări; miere naturala; produse
comestibile de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte
Cod S.H.

* Obiecte interzise

Lapte şi produse lactate; ouă de pasări, miere naturala; produse comestibile
de origine animală nedenumite şi neincluse în alta parte.
Ouă de pasare, ouă cu coaja, proaspete, conservate sau gătite.
Ouă de pasare, ouă fără coaja şi gălbenuş proaspăt, uscat, gătit sau fiert în
apa, congelate sau conservate în alt mod, indiferent daca acestea conţin
îndulcitori sau edulcoranţi.
* Obiecte admise condiţionat

04.01-04.10
4.7
4.8
Ediţie:2007

Vezi partea a II-a, pct 14
Vezi partea a II-a, pct 13
Vezi partea a II-a, pct 2
1

Capitolul 5:
Poziţie
05.02

Alte produse de origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte

Cod S.H.
* Obiecte interzise
0502.10 Păr şi blană de porc, porc sălbatic sau mistreţ şi resturile acestora.
0502.90 Păr de bursuc şi părul altor animale utilizat pentru confecţionarea periilor,

05.04

05.05
05.06
05.07

0507.90

05.10

0510.00

05.11

netratat. Păr şi resturi de păr de cal, netratate.
Maţe, vezici, stomacuri de animale, altele decât cele de peşte, întregi sau
tranşate, proaspete, congelate, sărate, conservate în saramura, uscate sau
afumate.
Piei şi alte părţi de pasări, cu penaj şi puf, pene şi parti de pene sau puf,
neprelucrate; puf şi resturi din pene sau parti de pene.
Oase şi coarne neprelucrate, degresate, supuse unei prelucrări simple,
prelucrate în acid; praf şi resturi ale acestora.
Coarne, coarne de cerb, copite, gheare, ciocuri, în stare naturala sau supuse
prelucrării simple, dar netăiate; praf şi deşeuri ale acestora.
Glande şi alte produse de origine animală utilizate în scop
organoterapeutic; fiere, uscata sau nu.
Produse de origine animală, neprezentate şi neincluse în alta parte; animale
moarte menţionate la capitolele 1 sau 3, care nu sunt comestibile.
* Obiecte admise condiţionat

05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
5.10
5.11

0502.10
0502.90

Vezi partea a II-a, pct 14

Vezi partea a II-a, pct 14 şi 16
Vezi partea a II-a, pct 14
Vezi partea a II-a, pct 14 şi 16

0507.90
0510.00

SECTIUNEA II:

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

*Obiecte interzise
Plante vii (precum si culturi de tesuturi, polen destinat polenizarii, altoaie, butasi,
etc.), seminte, fructe si legume (vezi partea a II-a, pct. 1.2 si 17.1)
Capitolul 6:

Plante vii şi produse de floricultura

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
6.1
0601.10
Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase, rizomi negerminate.
0601.20
Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase, rizomi în stare de creştere sau
6.2
6.3
6.4

0604.91
0604.99

06.01 0601.10

înflorire; tulpini, frunze şi rădăcini de cicoare.
Plante; butaşi fara rădăcini; altoi; miceliu
Flori proaspăt tăiate, boboci de flori pentru florari sau pentru scop
decorativ.
Frunze, parti de plante fara flori sau boboci, muguri, plante erbacee,
proaspete şi tăiate, pentru florarii sau pentru scop decorativ.
*Obiecte admise conditionat
Vezi partea a II-a, pct.9

Austria
0601.10
06.02
06.03
06.04 0604.91
0601.99

Vezi partea a II-a, pct.4, 9 si 11
Vezi partea a II-a, pct.9
Vezi partea a II-a, pct.9
Vezi partea a II-a, pct.4
* Obiecte admise condiţionat

Capitolul 7:
Poziţie
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08

Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari
Cod S.H.

* Obiecte interzise

Cartofi naturali sau congelaţi.
Roşii naturale sau congelate.
Ceapa comestibila, haşme, usturoi, praz şi alte liliacee, naturale sau
congelate.
Varza, conopida, gulie, napi, varza de Milano şi alte varietăţi de varza
comestibila, naturale sau congelate.
Toate tipurile de lăptuci (Lactuca sativa) şi andive (cicoare de Bruxelles),
proaspete sau congelate.
0706.10 Morcovi (toate tipurile), proaspeţi sau congelaţi
Castraveţi, cu excepţia castraveţilor pitici conservaţi în oţet; proaspeţi sau
congelaţi
0708.10
Mazăre şi fasole (varietăţile Vigna şi Phaseolus), naturale sau refrigerate.
0708.20

07.09
07.12
07.13

Anghinare, sparanghel, pătlăgele vinete, ţelina, ardei iute, spanac, dovlecel,
proaspete sau congelate.
0712.90 Seminţe de porumb dulce
0713.10- Seminţe de mazăre de câmp, fasole, linte, fasole de câmp
0713.50
* Obiecte admise condiţionat

07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.12
07.13

Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 10
Vezi partea a II-a, pct. 13
Vezi partea a II-a, pct.9 şi 13
Vezi partea a II-a, pct. 13
0706.10
0708.10
0708.20
0712.90 Vezi partea a II-a, pct. 9
0713.10- Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 10
0713.50

08.05
Citrice proaspete
C
08ap
06itolul088:06.10
StrFurguucrtie pcroomasepsteiţbiile; coji de citrice sau de pepene
8.08
0808.10
proaspete
Cod SMere
0808.
P.eHr.e şi gut*uiOpbrioeacstepeinteterzise
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Fructe (vezi circulara BI UPU
CaiA
sevopcroadasop.ete
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9
.20
C
i
re
0804.50
Goyşaevep,rofrauscpteetede mango şi mangoustan.
0809.30 Piersici (inclusiv nectarine), prune, proaspete
0809.40 Prune proaspete
Alte fructe proaspete 3
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08.04

0804.40

Vezi a două parte, pct. 9

Austria
0804.50
* Obiecte admise condiţionat
08.04
08.05
08.06
08.08

0804.40
0804.50
0806.10
0808.10
0808.20

Vezi partea a II-a, pct. 9
Vezi partea a II-a, pct.9 şi 13
Vezi partea a II-a, pct. 3 şi 13
Vezi partea a II-a, pct.9 şi 13

08.09
08.10
Capitolul 9:

Cafea, ceai, mate şi mirodenii

Poziţie
09.09

Cod S.H.
* Obiecte interzise
0909.40 Seminţe de chimion
0909.50 Seminţe de secara

09.09

0909.40
0909.50

* Obiecte admise condiţionat

Capitolul 10:
Poziţie
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08

Vezi partea a II-a, pct. 10
Cereale

Cod S.H.
1002.00
1003.00
1004.00
1005.10
1006.10
1007.00
1008.00

* Obiecte interzise

Seminţe de grâu şi cereale mixte
Seminţe de secara
Seminţe de orz

Seminţe de ovăz
Seminţe de porumb
Seminţe de orez nedecorticat
Seminţe de sorg
Seminţe de hrişcă, mei (cu excepţia sorgului) şi mei lung; alte seminţe de
cereale.
* Obiecte admise condiţionat

Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 10
Capitolul 11:

Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecula; inulina; gluten
de grâu

Poziţie
11.01-11.09

Cod S.H
Nu există restricţii

Capitolul 12:

Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale
sau medicinale; paie şi furaje

Poziţie
12.01
12.04
12.05
12.06
12.07

4

Cod S.H.
* Obiecte interzise
1201.00 Seminţe de soia
1204.00 Seminţe de în
1205.00 Seminţe de rapiţă
1206.00 Seminţe de floarea soarelui
1207.20 Seminţe de bumbac
1207.50 Seminţe de muştar
1207.60 Seminţe de şofran

Austria
1207.91
1207.99
12.09

12.11
12.12
12.13
12.14

1209.21
1209.22
1209.23
1209.24
1209.25
1209.26
1209.29
1209.30
1209.91
1209.99
1211.30
1211.90
1212.20
1212.91
1213.00
1214.90

Seminţe de mac
Alte seminţe
Seminţe de rapiţa/napi
Seminţe de lucerna
Seminţe de trifoi
Seminţe de păius
Seminţe de iarba
Seminţe de iarba furajera.
Seminţe de timoftica.
Seminţe de diverse graminacee
Seminţe de plante erbacee de flori decorative
Seminţe de legume
Seminţe de plante lemnoase. Alte seminţe.
Frunze de coca
Frunze de cânepa (canabis)
Alge şi plante marine.

Sfecla de zahăr (furajera sau pentru uz industrial)
Paie de cereale, în stare bruta, tocate, măcinate, comprimate, excepţie fac
cele în forma de pastile.
Sfecla furajera, sfecla roşie. Fan.
* Obiecte admise condiţionat

12.01
12.04
12.05
12.06
12.07

12.09

12.11
12.12
12.13
12.14

1201.00
1204.00
1205.00
1206.00
1207.20
1207.50
1207.91
1207.99
1209.21
1209.22
1209.23
1209.24
1209.25
1209.26
1209.29
1209.30
1209.91
1209.99
1211.90
1212.20
1212.91
1213.00
1214.90

Capitolul 13:
Poziţie
13.1
13.2

Vezi partea a II-a, pct.10
Vezi partea a II-a, pct.10
Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 10
Vezi partea a II-a, pct.10
Vezi partea a II-a, pct .9
Vezi partea a II-a, pct .9şi 10
Vezi partea a II-a, pct.10
Vezi partea a II-a, pct.9 şi 10
Vezi partea a II-a, pct.9 şi 10

Vezi partea a II-a, pct. 9
Vezi partea a II-a, pct .9 şi 10
Vezi partea a II-a, pct. 9, 10 şi 11
Vezi partea a II-a, pct. 4
Vezi partea a II-a, pct. 16
Vezi partea a II-a, pct.9
Vezi partea a II-a, pct.14
Vezi partea a II-a, pct. 9 şi 14
Gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale

Cod S.H.
* Obiecte interzise
1301.90 Răşină de canabis

Ediţie:2007

Extracte şi tincturi de canabis; concentrate din paie de mac; opiu şi opiu
brut
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Austria
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a două, pct.4
Capitolul 14:

Materiale pentru împletit şi alte produse de origine vegetală, nedenumite şi
necuprinse în alta parte

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
14.04 1404.90
Coaja detaşabila. Paie (capsule) de mac.
* Obiecte admise condiţionat

Vezi partea a două, pct.4 şi 9
SECTIUNEA III: GRAŞIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ
SAU
VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE
ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
Capitolul 15:
Poziţie
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.16
15.17
15.21

Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii
lor;grăsimi alimentare prelucrate;ceară de origine animală sau vegetală

Cod S.H.
* Obiecte interzise
1501.00 Grăsime de porc şi pasare, (inclusiv untura), cu excepţia celor menţionate la
codurile 02.09 sau 15.03
1502.00 Grăsime de bovine, de ovine sau de caprine, cu excepţia celor menţionate la
codurile 15.03
1503.00 Stearina şi ulei pe baza de grăsime topita, oleosterina şi ulei pe baza de seu,
nepreparate şi neprelucrate.
1504.00 Grăsime, ulei şi constituenţii acestora, din peşte sau mamifere marine, în stare
rafinata, amestecate sau altfel tratate.
Lanolina şi substanţele derivate din aceasta.
1506.00 Alte uleiuri şi grăsimi de origine animală, în stare rafinata, dar care nu sunt
modificate chimic.
1516.10 Grăsime şi ulei de origine animală; constituenţii acestora.
1517.90 Alte amestecuri şi preparate comestibile pe baza de grăsimi sau uleiuri de origine
animală sau vegetală.
1521.90 Ceara de albine bruta pentru apicultura.
* Obiecte admise condiţionat

15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.16
15.17
15.21

1501.00
1502.00
1503.00
1504.00
1506.00
1516.10
1517.90
1521.90

SECTIUNEA IV:

Capitolul 16:

6

Vezi a partea a două, pct. 14

PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI,
LICHIDE
ALCOOLICE
ŞI
OTET;
TUTUN
ŞI
INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI
Preparate din carne, din peşte, din crustacee, din moluşte sau alte
nevertebrate acvatice

Austria
Poziţie
16.01-16.05

Cod S.H
Nu există restricţii

Capitolul 17:

Zahăr şi produse zaharoase

Poziţie
17.01-17.04

Cod S.H
Nu există restricţii

Capitolul 18:

Cacao şi produse preparate din cacao

Poziţie
18.05-18.06

Cod S.H
Nu există restricţii

Capitolul 19:

Preparate pe baza de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte;
produse de patiserie

Poziţie
19.01
19.02
19.05

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 20%
produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04; ex: tarte cu lapte, crema
de brânza
Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne
sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20%
produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04.
1905.90 Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne
sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20%
produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04.
* Obiecte admise condiţionat

Vezi a partea a două, pct. 14
Capitolul 20:
Poziţie
20.04
20.05
20.09

Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte parti de plante

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne
sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20%
produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04.
Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne
sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20%
produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04.
2009.60 Sirop de struguri (inclusiv must)
* Obiecte admise condiţionat

20.04
20.05
20.09

Vezi partea a II-a, pct.14
2009.61

Capitolul 21:
Poziţie
21.02
21.03
21.04

Vezi a partea a două, pct.3.
Preparate alimentare diverse

Cod S.H.
* Obiecte interzise
2102.20 Alte microorganisme unicelulare, moarte, utilizate în scop fitosanitar
Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne
sau alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20%
produse lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04.
Preparatele de la rubrica corespondenta care conţin mai mult de 1% carne sau

Ediţie:2007
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Austria
21.05

21050

21.06
2106.90

alte subproduse de măcelărie comestibile şi/sau mai mult de 20% produse lactate
cuprinse la codurile 04.01-04.04.
Îngheţată şi gheata care conţin cacao, grăsimi lactate în proporţie de
3% -7% din greutate
Alte preparate alimentare.
Brânza topita.
* Obiecte admise condiţionat

21.02
21.03
21.04
21.05
21.06

2102.20
2105.00
2106.90

Capitolul 22:
Poziţie
22.01
22.04
22.06
22.07
22.08
22.09

Vezi partea a II-a, pct .17
Vezi partea a II-a, pct.14
Vezi partea a II-a, pct. 2
Vezi partea a II-a, pct. 14

Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi

Cod S.H.
* Obiecte interzise
2201.10 Apa minerala şi gazoasa
2201.90 Apa de la subrubrica corespondenta
2204.10 Vin din struguri proaspeţi, inclusiv vin alcoolizat; must, cu excepţia celui de la
codurile 20.09; 2204.30.92, 2204.30.94, 2204.30.96 şi 2204.30.98.
2206.00 Tescovina
Preparate de la rubrica corespondenta care au un conţinut de alcool ce depăşeste
1,2% din volum.
Preparate de la rubrica corespondenta care au un conţinut de alcool ce depăşeste
1,2% din volum.
2209.11
2209.19
Oţet din vin
* Obiecte admise condiţionat

22.01
22.04
22.06
22.07
22.08
22.09

2201.10
2201.90
2204.10
2206.00

23.06
23.07
23.09

Vezi partea a II-a, pct.3
Vezi partea a II-a, pct.24

2209.00

Capitolul 23:
Poziţie
23.01

Vezi partea a II-a, pct.8

Vezi partea a II-a, pct .3.
Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Făină şi produse care conţin carne, măruntaie, peşte sau crustacee, moluşte
sau alte nevertebrate acvatice improprii consumului uman; jumări de porc
2306.90
2306.99 Seminţe râşnite de ricin.
2307.00 Drojdie de vin . Boască de struguri
Preparate destinate alimentaţiei animale, care conţin materii brute sau
carne de origine animală.
* Obiecte admise condiţionat

23.01
23.06 2306.90
23.07
8

2307.00

Vezi partea a II-a, pct. 14
Vezi partea a II-a, pct.16
Vezi partea a II-a, pct.3

Austria
23.08
23.09

2308.90
Vezi partea a II-a, pct. 14

Capitolul 24:
Poziţie
24.02
24.03

Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Ţigări (inclusiv ţigări elveţiene), ţigări de foi, ţigarete făcute din tutun sau
înlocuitori de tutun
2403.10 Tutun de fumat, care conţine sau nu înlocuitori de tutun în proporţii diverse
2403.99 Tutun de mestecat. Tutun de prizat.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.24

SECTIUNEA V:
Capitolul 25:

PRODUSE MINERALE
Sare, sulf, pământuri şi pietre; ipsosuri, var şi ciment

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
25.01
Sare şi clorida de sodiu pur, sub forma de soluţie sau nu; apa de mare.
25.10
Fosfaţi naturali de calciu şi de aluminiu calcic; creta fosfata naturala
25.18
2518.10 Var de magneziu carbonat
25.19
2519.90 Îngrăşăminte concentrate pe baza de magneziu.
25.21
Var, var carbonat, var de magneziu carbonat
25.22
2522.10 Var nestins
25.28
Fertilizatori pe baza de borax (hidrosolubili sau nu)
25.30 2530.20
Kiserit şi epsomit (sulfaţi naturali de magneziu)
2530.90
Var (alge marine), granit, lava, montmorilonit.
25.01
25.10
25.18
25.19
25.21
25.22
25.28
25.30

* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.8 şi partea a treia , pct.1
Vezi partea a II-a, pct.16
2518 10
2519 90
2522 10
2530 20
2530.90

Vezi partea a II-a, pct.8, 9 şi 16

Capitolul 26:

Minereuri, zgura şi cenuşa

Poziţie
26.01-26.21

Cod S.H
Nu există restricţii

Capitolul 27:

Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase, ceruri minerale

Poziţie
27.03
27.10

Cod S.H.
* Obiecte interzise
2703.00 Turba (inclusiv resturi de turba)

27.03

2703.00

Ulei inflamabil (ex: produs care conţine 90-95% petrol şi o concentraţie de
5-10% de palmitat de sodiu.
* Obiecte admise condiţionat

Ediţie:2007

Vezi partea a II-a, pct.16
9

Austria
Vezi partea a II-a, pct.20

27.10

SECTIUNEA VI:
Capitolul 28:

Poziţie
28.06
28.07
28.33

28.34
28.41

PRODUSE
ALE INDUSTRIEI
INDUSTRIILOR CONEXE

CHIMICE

ŞI

ALE

Produse chimice anorganice; compuşi organici şi anorganici ai metalelor
preţioase, ai metalelor din pământuri rare şi ai elementelor radioactive sau
ai izotopilor

Cod S.H.
* Obiecte interzise
2806.10 Acid clorhidric
2807.00 Acid sulfuric
2833.25 Îngrăşaminte pe baza de cupru, solubile în apa
2833.26 Îngrăşăminte pe baza de zinc
2833.29 Îngrăşăminte pe baza de mangan
2834.29 Nitrat de calciu
2841.61 Permanganat de potasiu
2841.70 Îngrăşăminte pe baza de molibden
* Obiecte admise condiţionat

28.06
2807
28.33
28.34
28.41
28.44

2806.10
2807.00
2833.25
2833.26
2833.29
2834.29
2841.61
2841.70
2844.102844.50

Capitolul 29:
Poziţie
29.02
29.04
29.08
29.09
29.14
29.15

29.16
29.20
29.21
29.22
10

Vezi partea a II-a, pct.5
Vezi partea a II-a, pct.16

Vezi partea a II-a, pct.5
Vezi partea a II-a, pct.16
Materiale radioactive

Produse chimice organice

Cod S.H.
* Obiecte interzise
2906.10 Toluen
2904.20 Trinitrotoluen
2908.90 Acid picric, picrat de amoniu, picrat de plumb, plumb de
trinitrorezorcina, trinitro-floroglucinat de plumb.
2909.11 Dietil eter
2914.11 Acetona
2914.12 Butanona (metil etil ketona)
2914.31 Fenilacetona (1-fenil-2-propan)
2915.24 Anhidrida acetica
2915.90
Gaz lacrimogen (esteri etilici şi metilici de acid bromoacetic), în fiole, aerosoli
sau dispozitive ce permit vaporizarea gazelor sau a lichidelor, fara utilizarea de
cartuşe.
2916.34 Acid fenilacetic
2916.35
Nitroglicerina, nitroglicol,
diglicol-dinitrat, tetranitrat de pentaeritritol,
hexanitrati de manitol.
Compuşi de amine
Îngrăşăminte pe baza de cupru, hidrosolubile, Îngrasaminte pe baza de mangan
sau zinc; uree insobutilidendinica; amine oxigenate

Austria
29.24
29.25
29.26
29.27
29.32

2922.43
2924.23
2924.29
2925.21
2926.20
2927.00
2932.91
2932.92
2932.93
2932.94

29.33
2933.32
29.34
29.39
2939.41
2939.42
2939.61
2939.62
2939.63

29.02
2902.30
29.04
2904.20
29.08
2908.90
29.09
2909.11
29.14 2914.11
2914.12
2914.31
29.15
2915.24
2915.90
29.16 2916.34
2916.35
29.20
29.21
29.22
2922.43
29.24
2924.23
2924.29
29.25
2925.20
29.26
2926.20
29.27
2927.00
29.32
2932.91
2932.92
2932.93
2932.94
29.33
2933.32
29.34
29.39

Acid antranilic
Acid 2-acetamido-benzoic
Diampromida
Nitroguanidina, tetrazen
Produs intermediar al metadonei
Diciandiamida
4,6-dinitrobenzol-2-diazo-1-oxid (diazo-nitrofenol)
Compuşi heterociclici numai de oxigen.
Izozafrol (cis+trans).
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2
Piperonal
Safrol
Compuşi heterociclici numai de azot.
Piperidina
Acizi nucleici şi sărurile lor; alţi compuşi heterociclici
Alcaloide de origine vegetală, naturale sau de sinteza şi sărurile lor; eteri, esteri
şi alţi derivaţi.
Efedrina
Pseudo-efedrina
Ergometrina
Ergotamina
Acid lisergic
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.5
Vezi partea a II-a, pct .21
Vezi partea a II-a, pct. 5

Vezi partea a II-a, pct. 19 şi 20
Vezi partea a II-a, pct.5
Vezi partea a II-a, pct.21
Vezi partea a II-a, pct.4 şi 21
Vezi partea a II-a, pct.4 şi 16
Vezi partea a II-a, pct. 5
Vezi partea a II-a, pct.5
Vezi partea a II-a, pct.4
Vezi partea a II-a, pct.21
Vezi partea a II-a, pct.4
Vezi partea a II-a, pct.16
Vezi partea a II-a, pct.21
Vezi partea a II-a, pct.4

Vezi partea a II-a, pct.5
Vezi partea a II-a, pct.4, 16 şi 21
Vezi partea a II-a, pct.5
Vezi partea a II-a, pct.4

2939.42
2939.41
Ediţie:2007
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2939.61
2939.62
2939.63

Vezi partea a II-a, pct.5

Capitolul 30:

Produse farmaceutice

Poziţie
30.1

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Produse care conţin stupefiante
3001.10 Glande şi alte organe
3001.20 Substanţe extrase din glande sau alte organe sau din secreţiile acestora.
3001.90 Produsele de la subrubricile corespondente. Heparina şi sărurile sale.
30.2
Produse care conţin narcotice
3002.10 Ser şi constituenţi ai sângelui, hemoglobina, globulina din sânge de origine
animală.
3002.30 Vaccinuri utilizate în scopuri veterinare.
3002.90 Agenţi patogeni (antigen) care provoacă boli animalelor; constituenţii produselor
în speţă.
3002.93 Sânge de animale, prelucrat pentru a fi utilizat în scopuri terapeutice, preventive
sau pentru diagnostic.
3002.95 Culturi de microorganisme
3002.99 Produse de la subrubrica corespondenta. Toxine şi produse similare utilizate în
scopuri fitosanitare
30.3
Produse farmaceutice, nedozate şi neambalate pentru vânzarea cu
amănuntul.
3003.90
Soluţii şi suspensii coloidale; săruri şi concentrate lichide obţinute prin
evaporarea de ape minerale naturale.
30.4
Produse de la subrubrica corespondenta care conţin narcotice. Produse farmaceutice (cu
excepţia celor de la rubricile 30.02, 30.05 sau 30.06) amestecate sau nu, în scop
terapeutic sau profilactic dozate sau ambalate pentru vânzarea cu amănuntul.
3004.90 Soluţii şi suspensii coloidale; săruri şi concentrate lichide obţinute prin
evaporarea de ape minerale naturale.
30.06
3006.30
Substanţe de contrast pentru radiologice, reactivi (pentru diagnosticare sau
tratament), dozate sau condiţionate în vederea comercializării lor în detaliu.
30.06
3006.60
Preparate chimice contraceptive pe baza de hormoni sau spermicide dozate sau
ambalate pentru vânzarea cu amănuntul
* Obiecte admise condiţionat
30.01

Vezi partea a II-a, pct.4

3001.10
3001.20
3001.90
30.02
3002.10
3002.30
3002.90

Vezi partea a II-a, pct.14.
Vezi partea a II-a, pct.6 şi 14
Vezi partea a II-a, pct.4
Vezi partea a II-a, pct.6 şi 14
Vezi partea a II-a, pct.7
Vezi partea a II-a, pct.9, 14 şi 17
.

30.03
3003.90
30.04
30.06
30.06

A

3004.90
3006.30
3006.60

Vezi partea a II-a, pct.14
Vezi partea a II-a, pct.8
Vezi partea a II-a, pct.4 şi 6
Vezi partea a II-a, pct.8
Vezi partea a II-a, pct.6

Capitolul 31:

Îngrasaminte minerale

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
31.01 3101.00
Îngrasaminte care conţin substanţe organice solide cum ar fi humus sau

parti de plante, în iclusiv turba şi coji de copac (fac excepţie produsele
care conţin doar turba).
Produsele de la rubrica corespondenta, afara de guano neamestecat, care
conţin materii brute de origine animală.
31.05

3105.10

Îngrasaminte minerale sau chimice
* Obiecte admise condiţionat

31.01
31.05

3101.00
3105.10

Vezi partea a II-a, pct.9 şi 14

Capitolul 32:

Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor, pigmenţi şi alte
materii colorante, culori şi vopsele, masticuri, cerneluri

Poziţie
32.01-32.15

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 33:

Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta
şi preparate cosmetice

Poziţie
33.07

Cod S.H.
* Obiecte interzise
3307.90
Lichide pentru umezire, curăţire lentile de contact, dozate sau ambalate

pentru vânzarea cu amănuntul.
* Obiecte admise condiţionat

Vezi partea a II-a, pct.6
Capitolul 34:

Săpunuri, agenţi de suprafaţă organici, preparate pentru detergenţi,
preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse de
întretinere, lumânări şi articole similare, paste de modelat, ceara dentara şi
compoziţii pentru arta dentara pe baza de ipsos

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Agenţi organici activi la contactul cu suprafaţa, ambalaţi sau nu pentru
34.02 3402.13
vânzarea cu amănuntul; agenţi non-ionici
Produse (substanţe care pot juca rol de acid şi de baza) sub forma de
3402.19
dizolvant pentru maşina de spălat vase
3402.20
Produse din rubrica corespondenta (detergenţi pudra sau lichizi pentru textile)
3402.90
Detergenţi sub forma de pudra sau forma lichida pentru textile, balsam
de rufe
34.02

3402.133402.90

Capitolul 35:
Poziţie
35.01
35.02

* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct.1

Substanţe albuminoide, produse pe baza de amidon sau de fecule
modificate, cleiuri, enzime

Cod S.H.
* Obiecte interzise
3501.10 Cazeina de la subrubrica corespondenta.

Albumina, albuminati şi alţi derivaţi de albumina.

35.03
35.04

3503.00
3504.00

35.05
35.07

3505.10
3507.10

35.01
35.02
35.03
35.04
35.05
35.07

3501.10

Gelatina şi derivaţii acesteia.
Peptonii şi derivaţii lor; alte substanţe protidice şi derivaţii lor; pudre
dermatologice.
Xilidina.
Cheag şi concentratele acestuia.
* Obiecte admise condiţionat

3503.00
3504.00
3505.10
3507.10

Capitolul 36:
Poziţie
36.01

Vezi partea a II-a, pct.14
Vezi partea a II-a, pct.5 şi 14
Vezi partea a II-a, pct.14
Vezi partea a II-a, pct.21
Vezi partea a II-a, pct.14
Pulberi şi explozibili, articole pirotehnice; chibrituri; aliaje
Piroforice; materiale inflamabile

Cod S.H.
* Obiecte interzise
3601.00 Încărcături şi pudre propulsive pentru rachete şi proiectile militare, pentru

36.02
36.03

3602.00
3603.00

36.04

3604.90

mine, bombe şi torpile, pentru muniţie de obuziere, de mortiere şi tunuri de
orice tip, pentru aruncătoare de grenade, mine, proiectile cu fum şi pentru
puşti lansatoare de grenade
Explozivi preparaţi, alţii decât praful de puşca.
Amorse pentru muniţie de obuziere, mortiere şi tunuri de orice tip, capse de
percuţie utilizate în scop militar de genişti
Rachete pentru declanşarea avalanşelor.

36.01
36.02
36.03
36.04

3601.00
3602.00
3603.00
3604.90

Vezi partea a II-a, pct.20 şi 21
Vezi partea a II-a, pct.21
Vezi partea a II-a, pct.20 şi 21
Vezi partea a II-a, pct.20

* Obiecte admise condiţionat

Capitolul 37:
Poziţie
37.4
37.5

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H.

* Obiecte interzise

Placi fotografice, film, pelicule, hârtii şi textile, expuse dar nedevelopate.
Placi fotografice şi film expuse şi developate, altele decât filmele
cinematografice
Filme cinematografice, expuse şi developate care conţin înregistrări sonore

37.6

* Obiecte admise condiţionat

Vezi partea a II-a, pct.26
Capitolul 38:
Poziţie
38.08

38.21

Diverse produse ale industriei chimice
Cod S.H.

3821.00

* Obiecte interzise

Insecticide, rodenticide, fungicide, ierbicide, produse antigerminative şi
pentru controlul creşterii vegetalelor, dezinfectant şi produse similare,
condiţionate în vederea vânzării lor în detaliu, prelucrate sau prezentate sub
forma de: benzi, fitile, lumânări şi hârtie de prins muşte.
Medii de cultura preparate pentru dezvoltarea microorganismelor, care
conţin substanţe de origine animală.

38.22
38.24

3822.00
3824.90

Produsele de la subrubrica corespondenta care conţin substanţe de origine
animală.
Pământ de cultura care conţine pământ sau materiale organice solide ca
parti de plante sau humus (turba şi coji sau scoarţa, materiale care nu
conţin decât turba).
Gaz lacrimogen în fiole, aerosoli sau recipienţi pentru stropirea sau
vaporizarea lichidelor, gazului, fara utilizarea de cartuşe.
* Obiecte admise condiţionat

38.08
38.21
38.22
38.24

Vezi partea a II-a, pct.17
Vezi partea a II-a, pct.14

3821.00
3822.00
3824.90

Vezi partea a II-a, pct.9, 16, 19 şi 20

SECTIUNEA VII:
Capitolul 39:
Poziţie
39.12
39.26

MASE PLASTICE ŞI CAUCIUC; PRODUSE OBTINUTE
PRIN PRELUCRAREA LOR
Mase plastice şi articole din mase plastice

Cod S.H.
* Obiecte interzise
3912.20 Nitroceluloza
3926.90 Îngraşăminte pe baza de uree de metil şi de polistiren sau de raşină de

aldehida formica.

* Obiecte admise condiţionat
39.12
39.26

3912.20
3926.90

Vezi partea a II-a, pct.21
Vezi partea a II-a, pct.16

Capitolul 40:

Cauciuc şi articole din cauciuc

Poziţie
40.01-40.17

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA VIII: PIEI BRUTE ŞI PIEI TABACITE, BLANURI ŞI PRODUSE
DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARIE ŞI DE
SELARIE, ARTICOLE DE VOIAJ, SACOSE ŞI OBIECTE
SIMILARE, PRODUSE DIN INTESTINE ANIMALE
Capitolul 41:

Piei brute şi piei tăbăcite

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
41.1
Piei de bovine neprelucrate, de cai şi de alte solipede, cu excepţia celor prelucrate
în sare sau var.
41.2
Piei şi lână de oaie şi de miei, cu excepţia celor prelucrate în sare sau var
41.03
4103.10 Piei de capra şi ied, cu excepţia celor prelucrate în sare sau var.
4103.90 Piei prelucrate de copitate, cu excepţia celor prelucrate în sare sau var.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.14

Capitolul 42:

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj,
genţi şi produse similare; produse din intestine de animale

Poziţie
42.02-42.06

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 43:

Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale

Poziţie
43.01

Cod S.H.
* Obiecte interzise
4301.30 Blanuri brute de oaie (inclusiv capete, cozi, copite şi alte parti folosite în
pielărie) din toate varietăţile de miei (de astrahan, karakul sau altele) cat şi de miei
din India, China, Mongolia sau Tibet
4301.90 Capete, cozi, copite şi alte parti de copitate folosite în pielărie.
43.02
4302.13
Blanuri de oaie, cu sau fara capete, cozi şi copite, de toate varietăţile de miei (astrahan, karakul sau
altele, cat şi miei originari din India, China, Mongolia sau Tibet, cu excepţia celor argăsite, tratate cu
sare sau var.
Blănuri întregi, cu sau fara capete, cozi şi copite, neasamblate, de oaie sau de miel, cu excepţia celor
argăsite sau tratate cu sare sau var. Blanuri întregi de de copitate, cu sau fara capete, cozi sau copite,
neasamblate, cu excepţia celor argăsite, tratate cu sare sau var
4302.30 Capete, cozi şi copite şi alte parti, resturi, cu excepţia celor argăsite, tratate cu sare
sau var.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.14

SECTIUNEA IX: LEMN, CARBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMN;
PLUTA ŞI ARTICOLE DIN PLUTA, ARTICOLE DIN
FIBRE VEGETALE ŞI ARTICOLE IMPLETITE
Capitolul 44:
Poziţie
44.01
44.3
44.4
44.6
44.7
44.15
44.16
44.01
44.03
44.04
44.06
44.07
44.15
44.16

Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Lemn de foc, buşteni, lemn sub forma de plachete sau bucăţi, aşchii, rebuturi şi
deşeuri de conifere originare din ţări europene.
Lemn neprelucrat
Lemn de conifere
Traverse pentru cai ferate
Lemn tăiat utilizat în confecţionarea de creioane, creioane îmbrăcate în lemn, şi
alte articole de la capitolul corespondent.
Lăzi, lădiţe, cutii şi ambalaje asemănătoare, paleţi din lemn.
Butoaie, jgheaburi, găleţi şi alte articole de dogărie din lemn; inclusiv părţile
acestora.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.9 şi 10
Vezi partea a II-a, pct.9

Capitolul 45:

Pluta şi lucrări din pluta

Poziţie
45.01-45.04

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 46:

Obiecte împletite din fibre vegetale

Poziţie
46.01-46.02

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA X:

PASTA DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE
FIBROASE CELULOZICE; DESEURI DE HIRTIE SAU DE
CARTON; HIRTIE ŞI CARTON ŞI ARTICOLE DIN
ACESTEA

Capitolul 47:

Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi
din hârtie sau carton

Poziţie
47.01-47.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 48:

Hârtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hârtie sau din carton

Poziţie
48.01-48.23

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 49:

Produse de editare, de presa, sau de alte industrii grafice; texte manuscrise
sau dactilografiate şi planuri

Poziţie
49.1

Cod S.H.

49.2
49.08
49.10
49.11

* Obiecte interzise

Cărţi tipărite, broşuri, prospecte şi alte imprimate, inclusiv cele care conţin
foi volante.
Ziare şi alte periodice, inclusiv ilustratele şi cele care conţin sau nu
materiale publicitare.
Abţibilduri.
Calendarele imprimate de toate tipurile
Alte imprimate, inclusiv timbrele şi fotografiile.
* Obiecte admise condiţionat

Vezi partea a II-a, pct.26
SECTIUNEA XI:

MATERIALE TEXTILE ŞI ARTICOLE DIN ACESTE
MATERIALE

Capitolul 50:

Mătase

Poziţie
50.01-50.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 51:
Poziţie
51.1
51.2
51.3

51.05
51.11
51.12

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de mătase
Cod S.H.

* Obiecte interzise

Lână nedărăcita, necarbonizata, cu excepţia celei spălată industrial sau
prelucrata
Păr fin sau grosier de origine animală, cu excepţia celui spălat industrial sau
prelucrat
5103.10 Bluze de lână sau păr fin de origine animală, necarbonizate, spălate
industrial sau obţinute prin tabăcire
5103.20 Alte deşeuri din lână sau păr fin, necarbonizate, spălate industrial sau
prelucrate
5103.30 Deşeuri din păr grosier de animale, cu excepţia celor spălate industrial sau
prelucrate
Lână fina sau grosiera de origine animală (inclusiv lână dărăcita), cu excepţia
celei spălata industrial sau prelucrata.
Ţesături din lână sau păr fin dărăcit de origine animală, cu excepţia celor pentru
imprimeuri pentru broderie
Ţesături din lână sau păr fin dărăcit de origine animală, cu excepţia celor pentru
imprimeuri pentru broderie
* Obiecte admise condiţionat

51.01
51.02
51.03

Vezi partea a II-a, pct.14
5103.10
5103.20
5103.30

51.05
51.11
51.12
Capitolul 52:
Poziţie
52.8
52.9

52.10

52.11
52.12

Vezi a treia parte, pct. 1
Bumbac
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Ţesături din bumbac care conţin bumbac în proporţie de 85% din greutate
2

sau mai mult, care cântăresc maxim 200g/m , cu excepţia celor pentru
imprimeuri pentru broderie.
Ţesături din bumbac care conţin bumbac în proporţie de 85% din greutate
2
sau mai mult şi care cântăresc mai mult de 200g/m , cu excepţia celor
pentru imprimeuri pentru broderie.
Ţesături din bumbac care conţin bumbac mai puţin de 85% din greutate,
amestecate cu fibre sintetice sau naturale şi care cântăresc maxim 200g/m ,
cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie.
Ţesături din bumbac care conţin bumbac mai puţin de 85% din greutate,
amestec2ate cu fibre sintetice sau naturale şi care cântăresc mai mult de
200g/m , cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie.
Alte ţesături din bumbac, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru
broderie.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct.1

Capitolul 53:
Poziţie
53.02

Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Plante de cânepa

2

* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.4
Capitolul 54:
Poziţie
54.7
54.8

Filamente sintetice sau artificiale; lame şi forme similare din materiale
textile sintetice sau artificiale
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Ţesături pe baza de fire sintetice, inclusiv cele pe baza de produse de la
codul 54.04, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie.
Ţesături pe baza de fire artificiale, inclusiv cele pe baza de produse de la
codul 54.04, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 1

Capitolul 55:
Poziţie
55.12
55.13

55.14

55.15
55.16

Fibre sintetice sau artificiale discontinue
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Ţesături pe baza de fire sintetice care conţin fibre sintetice în proporţie de 85% sau
mai mult din greutate, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie.
Ţesături pe baza de fire sintetice care conţin fibre sintetice, bumbac şi fibre
2
naturale mai puţin de 85% din greutate, şi care cântăresc maxim 170g/m , cu
excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie.
Ţesături pe baza de fire sintetice care conţin fibre sintetice, bumbac şi fibre
2

naturale mai puţin de 85% din greutate, şi care cântăresc mai mult de 170g/m , cu
excepţia celor pentru imprimeuri pentru broderie.
Alte ţesături pe baza de fire sintetice, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru
broderie.
Ţesături pe baza de fire artificiale, cu excepţia celor pentru imprimeuri pentru
broderie.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 1

Capitolul 56:

Vata, pâslă şi articole neţesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, articole
de acest gen

Poziţie
56.01-56.09

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 57:

Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile

Poziţie
57.01-57.05

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 58:

Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele, tapiserii; pasmanterii;
broderii

Poziţie
58.1
58.2

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Ţesături din şnururi, altele decât cele de la codurile 58.02 sau 58.06.
Ţesături din plus şi prosop, altele decât cele de la rubrica 58.06; produse
textile prelucrate, altele decât cele de la codul 58.02 sau 58.06.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 1

Capitolul 59:

Ţesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Poziţie
59.01-59.11

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 60:

Materiale tricotate sau croşetate

Poziţie
60.1
60.2

Cod S.H.

* Obiecte interzise

Plus, produse tricotate, buclate, altele de cat cele pe baza de mătase.
6002.40

Alte ţesături tricotate de la subrubricile corespondente, altele de cat cele pe
baza de mătase.

6002.90
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 1
Capitolul 61: Articole şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate
Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
61.01
Paltoane bărbăteşti, pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), şi alte articole
asemănătoare, tricotate sau altfel fabricate, altele decât articolele de la codul 61.03, altele decât cele din
mătase.
61.3
Costume bărbăteşti, jachete, sacouri sport, pantaloni, bretele, pantaloni scurţi (cu
excepţia costumelor de baie) din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv
resturi de mătase).
61.4
Taioare de dama, jachete, sacouri sport, rochii, fuste, pantaloni, pantaloni scurţi (cu
excepţia costumelor de baie), din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv
resturi de mătase).
61.5
Cămaşi bărbăteşti din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase
(inclusiv resturi de mătase).
61.6
Bluze de dama din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase
(inclusiv resturi de mătase).
61.7
Chiloţi bărbăteşti, sorturi, pijamale, halate de baie, halate de casa şi alte articole
asemănătoare din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de
mătase).
61.8
Cămăşi de noapte de dama, pijamale, chiloţi, furouri, halate de baie, rochii şi alte
articole asemănătoare din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv resturi
de mătase)
61.9
Tricouri şi veste din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase
(inclusiv resturi de mătase)
61.10
Pulovere, veste din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din mătase
(inclusiv resturi de mătase)
61.11
Articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru sugari, din materiale tricotate sau
croşetate, altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase)
61.12
Treninguri şi îmbrăcăminte pentru ski din materiale tricotate sau croşetate, altele
decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase).
61.13
Articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croşetate indicate la codurile
59.03, 59.06 şi 59.07, altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase).
61.14
Alte articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele
din mătase (inclusiv resturi de mătase)
61.15
Pantaloni strâmţi, şosete, ciorapi speciali din materiale tricotate sau croşetate,
altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase).
61.16
6116.91-6116.99
Mânuşi din materiale tricotate sau croşetate, altele decât cele din
mătase (inclusiv resturi de mătase).
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct.1

Capitolul 62:
Poziţie
62.1
62.2
62.3
62.4
62.5
62.6
62.7
62.8
62.9
62.10
62.11
62.15
62.16

Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau
croşetate
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Paltoane bărbăteşti, pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), şi alte articole
asemănătoare, tricotate sau altfel fabricate, altele decât articolele de la codul 62.03,
altele decât cele din mătase.
Paltoane de dama pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), şi alte articole
asemănătoare, altele decât cele indicate la codurile 62.04 şi fabricate din alte
materiale decât din mătase (inclusiv resturi de mătase)
Costume bărbăteşti, jachete, sacouri sport, pantaloni, bretele, pantaloni scurţi (cu
excepţia costumelor de baie) fabricate din alte materiale decât din mătase (inclusiv
resturi de mătase).
Taioare de dama, jachete, sacouri sport, rochii, fuste, pantaloni, pantaloni scurţi (cu
excepţia costumelor de baie) fabricate din alte materiale decât din mătase (inclusiv
resturi de mătase)
Cămăşi bărbăteşti din ţesături altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de
mătase).
Bluze şi cămaşi de dama din ţesături altele decât cele din mătase (inclusiv resturi
de mătase).
Chiloţi bărbăteşti, sorturi, pijamale, halate de baie şi alte articole asemănătoare
fabricate din alte materiale decât decât din mătase (inclusiv resturi de mătase)
Cămăşi de noapte de dama, pijamale, chiloţi, furouri, halate de baie, rochii şi alte
articole asemănătoare fabricate din alte materiale decât decât din mătase (inclusiv
resturi de mătase).
Articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru sugari fabricate din alte materiale
decât din mătase (inclusiv resturi de mătase) cu excepţia scutecelor.
Confecţii din ţesături de la codurile 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 sau 59.07, cu
excepţia celor din mătase (inclusiv resturi de mătase).
Treninguri, costume pentru ski şi costume de baie fabricate din alte materiale decât
din mătase (inclusiv resturi de mătase).
Cravate, papioane şi eşarfe.
Mânuşi din ţesături altele decât cele din mătase (inclusiv resturi de mătase), cu
excepţia celor din materiale sintetice sau destinate în scopuri tehnice.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 1

Capitolul 63:

Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtata; zdrenţe

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
63.1
Paturi
63.2
6302.21-6302.39
Lenjerii de pat şi fete de masa, prosoape şi şervetele pentru toaleta sau
bucătărie, cu excepţia articolelor imprimate sau cu broderii.
6302.51-6302.99
63.3
6303.91-6303.99
Perdele (inclusiv draperii) şi jaluzele; draperii şi pologuri pentru pat, cu
excepţia celor tricotate sau croşetate.
63.04 6304.19
6304.92 Alte accesorii de interior, cu excepţia articolelor croşetate sau tricotate şi a celor
de la codul 94.04.

* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 1

SECTIUNEA XII:

INCALTAMINTE,
OBIECTE
DE
ACOPERIT CAPUL,
UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE,
CRAVASE ŞI
PARTI
DIN ACESTEA; PENE ŞI PUF
PREPARATE ŞI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI
ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

Capitolul 64:
Poziţie
64.2
64.3

Încălţăminte, ghetre şi articole similare; parti din aceste obiecte
Cod S.H.

* Obiecte interzise

Alta încălţăminte cu tălpi şi părţile de deasupra din cauciuc sau plastic, cu
excepţia celor din material sintetic.
Încălţăminte cu talpa din cauciuc sau plastic, din piele sau din mai multe
tipuri de piele.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 1

Capitolul 65:

Obiecte de acoperit capul şi parti ale acestora

Poziţie
65.01-65.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 66:

Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cavase şi părţile lor

Poziţie
66.01-66.03

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 67:

Pene şi puf şi articole din acestea; flori artificiale; articole din
păr uman

Poziţie
67.01-67.04

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA XIII:

ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AZBEST,
MICA SAU ALTE MATERIALE SIMIL RE; PRODUSE
CERAMICE; STICLA ŞI ARTIC OLE DIN STICLA

Capitolul 68:

Articole din pietre, ipsos, ciment, amiant, mica sau materiale similare

Poziţie
68.01-68.15

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 69:

Produse ceramice

Poziţie
69.01-69.14

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 70:

Sticla şi articole din sticla

Poziţie
70.01-70.20

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA XIV:

Capitolul 71:

PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE
PRETIOASE
SAU
SEMIPRETIOASE,
METALE
PRETIOASE,
METALE
PLACATE
CU
METALE
PRETIOASE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE
FANTEZIE, MONEZI

Perle fine sau de cultura, pietre preţioase sau similare, metale preţioase,
metale placate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de
fantezie, monede

Poziţie
71.13

Cod S.H.
* Obiecte interzise
7113.11 Bijuterii din argint şi partile acestora, placate sau nu cu metale preţioase
7113.19 Bijuterii din metale preţioase şi partile acestora, altele decât cele din argint,
inclusiv cele placate sau nu cu metale preţioase.
71.14
7114.11 Articole din aur şi argint şi partile acestora, din argint, placate sau nu cu metale
preţioase.
7114.19 Articole din aur şi argint şi partile acestora, din metale preţioase, altele decât aur
sau argint, inclusiv cele îmbrăcate sau placate cu metale preţioase.
71.15
7115.90 Alte articole din materiale preţioase
71.18
Medalii sau monezi din metale preţioase.

* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 2
SECTIUNEA XV:

METALE COMUNE ŞI OBIECTE DIN ACESTEA

Capitolul 72:

Fontă, fier şi oţel

Poziţie
72.01-72.29

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 73:

Produse din fontă, fier şi oţel

Poziţie
73.08

Cod S.H.
* Obiecte interzise
7308.10 Pasarele pentru nave, submarine şi alte ambarcaţiuni speciale de lupta

blindate, construite sau echipate în scopuri militare.
7308.20 Suprastructuri pentru nave, submarine (timone) şi alte ambarcaţiuni
speciale de lupta, blindate, construite sau echipate în scopuri militare.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct .20.
Capitolul 74:

Cupru şi articole din cupru

Poziţie
74.01-74.19

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 75:

Nichel şi articole din nichel

Poziţie
75.01-75.08

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 76:

Aluminiu şi articole din aluminiu

Poziţie
76.03-76.16

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 77:

Rezervat

Capitolul 78:

Plumb şi articole din plumb

Poziţie
78.01-78.06

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 79:

Zinc şi articole din zinc

Poziţie
79.01-79.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 80:

Cositor şi articole din cositor

Poziţie
80.01-80.07

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 81:

Alte materiale comune; metalo-ceramice; articole din acestea

Poziţie
81.01-81.13

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 82:

Unelte şi scule, tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe,etc.) din materiale
comune; parti ale acestora din metale comune

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
82.05 8205.59
Pistoale de împuşcat bolţuri

* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.22
Capitolul 83:

Articole diverse din metale comune

Poziţie
83.01-83.11
83.01-83.12

Cod S.H.
Nu există restricţii

SECTIUNEA XVI:

Capitolul 84:
Poziţie
84.01

MASINI ŞI MATERIALE ELECTRICE ŞI PARTILE LOR;
APARATE DE INREGISTRARE SAU DE REPRODUCERE A
SUNETULUI, APARATE DE INREGISTRARE SAU DE
REPRODUCERE A ACESTORA
Reactori nucleari, încălzitoare de apa, maşini, aparate şi motoare
mecanice, parti ale acestor maşini sau aparate

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Articole de la rubrica corespondenta, pentru propulsoare atomice de nave,
submarine şi alte ambarcaţiuni speciale de lupta blindate, construite şi echipate în
scopuri militare.

84.02
84.06
84.07
84.11
84.12

Articole de la rubrica corespondenta, pentru propulsoare atomice de nave,
submarine şi alte ambarcaţiuni speciale de lupta blindate, construite şi echipate în
scopuri militare.
8406.10 Turbine pentru propulsoare atomice pentru nave, submarine şi alte ambarcaţiuni
speciale de lupta blindate, construite şi echipate în scopuri militare.
8407.10
Propulsoare pentru avioane de lupta dotate cu arme sau echipate în scopuri
militare, alte echipamente mobile militare pentru mine, bombe şi torpile.
Propulsoare pentru avioane de lupta şi aeronave spaţiale, dotate cu arme sau
echipate în scopuri militare cu rachete sau alte dispozitive ce pot fi lansate în aer,
cu mine, bombe sau torpile
8412.10 Propulsoare pentru avioane de lupta şi aeronave spaţiale, dotate cu arme sau
echipate în scopuri militare cu rachete sau alte dispozitive ce pot fi lansate în aer, cu mine,
bombe sau torpile.

* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct .20
Capitolul 85:

Maşini şi materiale electrice şi partile lor; aparate de înregistrare sau de
reproducere a sunetului , aparate de înregistrare sau de reproducere a
imaginii şi a sunetului pentru televiziune, şi parti şi accesorii ale acestora

Poziţie
85.01

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Motoare electrice şi generatoare electromecanice cu excepţia aparatelor
generatoare de curent electric, pentru propulsoare pentru torpile.
85.03
8503.00 Parti de motoare şi generatoare electrice, cu excepţia aparatelor generatoare de
curent electric, pentru propulsoare pentru torpile.
85.17
8517.11
Aparate telefonice pentru telefon cu fir, cu receptor de telefon fara fir.
85.23
8523.11 Benzi magnetice neinregistrate late de maxim 4 mm sub forma de casete.
Benzi magnetice neinregistrate late mai mult de 4 mm dar maxim de 6,5 mm, sub forma de casete.
Benzi magnetice neinregistrate late mai mult de 6,5 mm, sub forma de casete.
85.24
Discuri, benzi magnetice şi alte suporturi asemănătoare pentru înregistrări,
inclusiv matriţe folosite pentru realizarea înregistrărilor, cu excepţia articolelor de
la capitolul 37.
85.25
8525.10-8525.20 Aparate de transmisie pentru radio-telefonie şi radio-telegrafie,
radiodifuziune sau televiziune, inclusiv cele care au incorporat sau nu aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul.
85.43
8543.89 Dispozitive care semnalizează detectoarele de viteza.( avertizoare laser)

* Obiecte admise condiţionat
85.01
85.03
85.17
85.23
85.24
85.25
85.43

Vezi a două parte, pct. 20
8503.00
8517.11
8523.29
8525.50
8543.70

Vezi a două parte, pct. 23
Vezi a două parte, pct. 26 şi a treia parte, pct. 4
Vezi a două parte, pct. 23

SECTIUNEA XVII:

MATERIAL DE TRANSPORT

Capitolul 86:

Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi parti ale
acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare
pentru căile de comunicaţie

Poziţie
86.01-86.09

Cod S.H.
Nu există restricţii

Capitolul 87:

Automobile, tractoare, biciclete şi alte vehicule terestre; parti şi accesorii
ale acestora

Poziţie
87.01

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Vehicule de lupta cu motor, construite şi echipate în consecinţă inclusiv maşinile
de tractare a artileriei
87.02-05
Vehicule de lupta cu motor, construite şi echipate în consecinţă.
87.10
8710.00 Tancuri de lupta de toate genurile; turele şi carcase
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.20

Capitolul 88:
Poziţie
88.1
88.2
88.3

Navigaţie aeriana sau spaţiala
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Aeronave de lupta, dotate cu arme şi echipamente în scopuri militare.
Aeronave şi nave spaţiale dotate cu arme şi echipamente speciale de lupta.
Celule (care au asamblate elemente portante, carlinga, ampenaje pentru aeronave),
echipamente spaţiale de lupta înarmate şi echipate în consecinţă.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct. 20

Capitolul 89:

Navigaţie maritima sau fluviala

Poziţie
Cod S.H.
* Obiecte interzise
89.06 8906.00
Nave, submarine şi alte ambarcaţiuni de lupta, blindate şi dotatate cu arme sau
echipate în scopuri militare.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct.20

SECTIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ŞI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE
SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL
SAU DE PRECIZIE, INSTRUMENTE ŞI APARATE
MEDICO-CHIRURGICALE;
CEASORNICARIE,
INSTRUMENTE MUZICALE, PARTI ŞI ACCESORII ALE
ACESTORA
Capitolul 90:

Poziţie
90.03

Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură,
de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale;
instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora

Cod S.H.
* Obiecte interzise
9003.19 Rame de ochelari şi articole similare din metal preţios.
9003.90 Parti de rame de ochelari sau articole similare din metal preţios.

90.04
90.05
90.13
90.17
90.18
90.03
90.04
90.05
90.13
90.17
90.18

9005.10
9005.90
9013.80
9017.20
9018.31
9003.19
9003.90
9005.10
9005.90
9013.80
9017.20
9018.31

Ochelari de vedere, de protecţie sau corectori, din metale preţioase.
Binocluri din metale preţioase.
Parti şi accesorii de binoclu din metale preţioase.
Instrumente de optica, aparate şi dispozitive din metale preţioase.
Instrumente şi dispozitive din metale preţioase pentru desen sau calcul.
Seringi de unica folosinţă sau nu, cu sau fara ace.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 2

Vezi partea a II-a, pct. 6

Capitolul 91:

Articole de ceasornicărie

Poziţie
91.01

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Ceasuri-braţară, ceasuri de buzunar şi alte ceasuri, inclusiv cronometre, cu carcase
din metale preţioase.
91.3
Mini mecanisme din metale preţioase., cu excepţia ceasurilor de la codurile 91.01,
91.02 sau 91.04.
91.4
Ceasuri de bord şi alte ceasuri similare din metale preţioase pentru automobile,
aeronave, nave spaţiale, ambarcaţiuni şi alte vehicule.
91.11
9111.10 Carcase din metale preţioase pentru ceasurile de la codurile 91.01 sau 91.02.
9111.90 Parti de carcase din metale preţioase pentru ceasurile menţionate la codurile 91.01
sau 91.02.
91.12
9112.10 Carcase din metale preţioase pentru alte articole de ceasornicărie.
9112.90 Parti de carcase din metale preţioase pentru alte articole de ceasornicărie
91.13
9113.10 Brăţări din metale preţioase pentru ceasuri; partile acestora..
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct.2
Capitolul 92:

Poziţie
92.08

Instrumente muzicale, parti şi accesorii ale acestora
Cod S.H.
* Obiecte interzise
Cutii muzicale, orga pentru parcurile de distracţii, flaşnete, pasări cântătoare
mecanice, alte instrumente de muzica neincluse în capitolul 92; imitatoare de
sunete de orice fel, fluiere, siflee, conuri pentru suflat şi alte instrumente
asemănătoare; toate din metale preţioase.
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct. 2

SECTIUNEA XIX:
Capitolul 93:
Poziţie
93.1

ARME, MUNITII, PARTI ŞI ACCESORII ALE ACESTORA
Arme, muniţii, parti şi accesorii ale acestora

Cod S.H.
* Obiecte interzise
9301.00 Arme de lupta de la rubrica corespondenta: puşti semi-automate (inclusiv
carabine), cu excepţia puştilor de tir; pistoale-mitraliera şi mitraliere de toate genurile, tunuri
automate, tunuri sau aruncătoare de grenade anti-tanc; echipamente de lansare (rampe, ţevi,

alte dispozitive asemănătoare, electrice sau mecanice) pentru rachete şi proiectile teleghidate
sau nu şi pentru alte echipamente de lupta aeriene; lansatoare de rachete, obuziere, mortiere,
tunuri de orice tip, lansatoare de grenade, mine, proiectile fumigene, torpile; dispozitive de
instalare sau de lansare de mine; aparate de dezactivare a bombelor; alte arme de lupta.
93.2
9302.00 Revolvere şi pistoale, fara cele de la rubricile 93.03 sau 93.04
93.3
Arme de foc de la rubrica corespondenta
9304.00 Alte arme (cu arc, aer sau pistoale cu gaz, bastoane de politie) cu excepţia celor de
93.4
la codul 93.07.
93.5
Parti şi accesorii ale obiectelor de la codurile 93.01 la 93.04: butoiaşe, chiulase,
suporturi pentru carabine şi puşti semi-automate (cu excepţia puştilor de tir), puşti
automate, puşti mitraliere, mitraliere, tunuri automate; tunuri şi lansatoare de
grenade anti-tanc; butoiaşe, chiulase, suporturi pentru obuziere, mortiere; tunuri de
orice tip; încărcătoare, chiulase, suporturi, trepiede pentru lansatoare de grenade,
mine, proiectile fumigene, aruncătoare de flăcări, puşti lansatoare de grenade;
chiulase pentru tuburi lans-torpile; alte parti de arme .
93.6
Bombe, grenade, torpile, mine, rachete, cartuşe cu gloanţe solide conice sau semiconice de calibru .308 (7.62x 51 mm) şi .223 alte cartuşe pentru puşti, conţinând
proiectile solide, cu excepţia puştilor de tir; muniţie cu efect iluminant, de marcare
sau fumigen, incendiar sau de diafragma; grenade pentru carabine simple sau
semi-automate (cu excepţia puştilor simple sau de tir), tunuri automate, puştimitraliere şi mitraliere, cu excepţia cartuşelor explozive; muniţie pentru tunuri
automate, puşti, tunuri şi lansatoare de grenade anti-tanc; muniţii, în special
grenade sau proiectile pentru obuziere, mortiere şi tunuri de orice tip; cartuşe (cu
excepţia celor explozive), proiectile şi capse de percuţie pentru muniţia destinata
obuzierelor, mortierelor şi tunurilor de orice tip; muniţie, în special grenade, mine
şi proiectile cu gaz pentru lansator de grenade, mine sau proiectile fumigene;
grenade de mana, mine, bombe şi torpile; capse de percuţie, focoase şi dispozitive
de ghidare pentru mine, bombe şi torpile; explozibili non-militari, dispozitive
explosive, bombe, încărcături detonante, dispozitive exlozive declanşate de la
distanta, dispozitive destinate dezactivării minelor, rachete (teleghidate sau nu),
alte tipuri de proiectile ce pot fi lansate; focoase, dispozitive de ghidare, capse de
percuţie pentru proiectile şi rachete; alte articole asemănătoare
93.7
9307.00 Săbii, baionete şi lăncii; alte arme asemănătoare şi partile lor; teci de săbii.

93.01
93.02
93.03
93.04
93.05
93.06
93.07

9301.00
9302.00
9304.00

Vezi partea a II-a, pct. 19 şi 20
Vezi partea a II-a, pct.19, 20 şi 22

9307.00

Vezi partea a II-a, pct.19 şi 20

SECTIUNEA XX:
Capitolul 94:

Poziţie
94.4

* Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a II-a, pct. 19 şi 20
Vezi partea a II-a, pct. 19, 20 şi 22

MARFURI ŞI PRODUSE DIVERSE
Mobila, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat; aparate de iluminat
nedenumite şi necuprinse în alta parte; reclame publicitare luminoase,
semne luminoase, placi indicatoare luminoase şi articole similare;
construcţii prefabricate

Cod S.H.
* Obiecte interzise
9404.29 Saltele de la subrubrica corespondenta, umplute cu alte materiale decât puf sau
fulgi sau arcuri în spirala cu căptuşeală.
9404.30
Saci de dormit umpluţi cu material altul decât puf, fulgi, cauciuc sau materiale
sintetice celulozice.

94.5
94.04
94.05

9404.90 Articole asemănătoare de la subrubrica corespondenta, umplute cu material altul
decât puf, fulgi, cauciuc sau materiale sintetice celulozice.
9405.40 Proiector
9404.29
9404.30
9404.90
9405.40

* Obiecte admise condiţionat
Vezi a treia parte, pct.1
Vezi partea a II-a, pct. 19 şi 20

Capitolul 95:
Poziţie
95.03
95.08

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport; parti şi accesorii ale
acestora

Cod S.H.
* Obiecte interzise
9503.10-9503.90
Jucării, jucării de dimensiuni reduse,
machete cu comanda radio pentru joc sau divertisment.
9508.00 Circuri, menajerii şi teatre ambulante cu animale vii indicate la capitolele 1 şi 3.
* Obiecte admise condiţionat

95.03
95.08

9503.00
9508.10

Vezi partea a II-a, pct. 23
Vezi partea a II-a, pct. 14

Capitolul 96:
Poziţie
96.07
96.08

96.11
96.13
96.14
96.16

Diverse obiecte

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Închizătoare şi partile acestora din metale preţioase
9608.10 Stilouri cu bila din metale preţioase
9608.20 Stilouri din metale preţioase
9608.39 Tocuri şi articole asemănătoare din metale preţioase
9608.40 Pixuri reîncărcabile din metale preţioase.
9608.50 Seturi de articole de la subrubricile de mai sus
9608.91 Peniţe şi vârfuri de peniţe din metale preţioase
9608.99 Articole din metale preţioase de la subrubrica corespondenta.
Timbre, sigilii, timbre numerotate şi articole asemănătoare (inclusiv dispozitive de
imprimat sau stanţat etichete) din metale preţioase
Brichete şi alte aprinzătoare (cu excepţia celor de la rubrica 36.03), inclusiv
aprinzătoare mecanice sau electrice şi partile acestora, altele decât cremene şi
fitile, din metale preţioase.
9614.20 Pipe din metale preţioase
9614.90 Tabachere şi parti ale acestora din metale preţioase.
9616.10 Pulverizatoare de parfum şi alte dispozitive şi capace din metale preţioase.
* Obiecte admise condiţionat

Vezi a treia parte, pct. 2
SECTIUNEA XXI:
Capitolul 97:
Poziţie
97.05

OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI
Obiecte de arta, de colecţie sau antichităţi

Cod S.H.
* Obiecte interzise
Obiecte de colecţie şi colecţii zoologice, botanice, mineralogice sau anatomice;
obiecte de colecţie sau de valoare istorica, arheologica, paleontologica, etnologica
sau numismatica, din metale preţioase

97.06

9705.00
9706.00
obiecte vechi

97.05
97.06

9705.00
9706.00

Articole de la acest capitol derivate din copitate şi pasări.
Obiecte din metale preţioase de antichitate care au mai mult de 100 de ani
Arme de foc ce datează din anul 1871 sau mai vechi; alte arme de foc considerate
* Obiecte admise condiţionat
Vezi a două parte, pct.14, 19, 20 şi 22 şi a treia parte pct. 2

Vezi a două parte, pct. 19, 20 şi 22 şi a treia parte, pct. 2

Partea a două:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit

1.
Animale vii şi alimente de origine animală
Expedierea animalelor vii prin posta este interzisa. Singura excepţie de la aceasta regula o
reprezintă trimiterile poştale care conţin animalele menţionate la capitolul 26.6.1 din Convenţia
Poştala Universala.
1.1 Trimiterile postale provenind din tari din afara Uniunii Europene sunt supuse la
initarrea in Austria unuei inspectii ceterinare sau fitosanitare efectuata de catre agentii
insarcinati cu controlul la frontiere. In cazul in care un obiect din continutul acestor
trimiteri acestea nu este admis, trimiterile vor fi returnate integral operatorilor postali
desemnati de origine.
1.2 Pentru a evita situatiile de acest gen, este recomandat ca trimiterile cu destinatia
Austria sa nu contina niciun obiect, specimen sau animal suspus controlului veterinar sau
fitosanitar la intrarea in Austria.

2.
-

Produse alimentare - documente necesare:
certificat de origine (eliberat de un institut naţional recunoscut);
certificat de origine (emis de Ministerul Federal al Sănatăţii Publice şi Protecţia
Consumatorului).

3.
-

Vin – documente necesare în cazul produselor pentru consum uman:
documentul V I 1 (emis de un laborator sau serviciu recunoscut);
raport de analiza (emis de un laborator sau serviciu recunoscut) pentru produsele destinate
consumului uman;

4.
Stupefiante
Este necesară licenţă de import eliberată de Ministerul Federal al Sănătăţii Publice şi Protecţia
Consumatorului.
5.
Materii brute utilizate în producerea drogurilor - documente necesare:
- autorizaţie eliberată de un serviciu de control competent al Ministerului Federal al Sănătăţii
Publice şi Protecţiei Consumatorului.
6.
Produse farmaceutice - produse farmaceutice, placenta, antiser şi compuşi ai
sângelui; - documente necesare:
- licenţă de import pentru produsele farmaceutice, emisă de Ministerul Federal al Sănătăţii
Publice şi Protecţia Consumatorului
- document care să autorizeze importul de placenta, antiser şi compuşi ai sângelui, emis de
Ministerul Federal al Sănătăţii Publice şi Protecţia Consumatorului.
7.
Vaccinuri pentru uz veterinar şi agenţi patogeni care pot dezvolta diverse
maladii (zoonoze)
documente necesare: licenţă de import emisă de Ministerul Federal al Sănătăţii
Publice şi Protecţia Consumatorului.
8.
-

Produse terapeutice naturale
documente necesare: licenţă de import emisă de Ministerul Federal al Sănătăţii Publice

şi Protecţia Consumatorului.
9.
Protecţia plantelor - documente necesare:
certificat fitosanitar (eliberat de un serviciu competent autorizat din ţara de expediere);
Trebuie realizat şi un control de către autorizaţiile fitosanitare şi inspecţie de către serviciile
fitosanitare (daca este cazul).
Nota: trebuie respectate şi aplicate restricţiile în vigoare cu privire la import.
10.
Semi
nţe
Pentru importul produselor din aceasta categorie este necesară o declaraţie de import autorizata
de către Institutul de Seminţe al Biroului Federal de Agricultura şi Centrului de Cercetări.

11.

Materiale pentru impadurire

Este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal al Agriculturii şi Pădurilor.
Nota: Importul este monitorizat de Departamentul de control din Ministerul federal de
Agricultura şi Păduri
12.
Protecţia pădurilor - aceasta restricţie impune doar expedierea unei declaraţii
vamale autorităţilor importante locale.
13.
Controlul de Calitate - importurile sunt controlate de un serviciu de control ce face
parte din Ministerul Federal al Agriculturii şi Pădurilor.
14.
Legislaţia cu privire la diverse maladii (zoonoze) - sunt
necesare:
- control efectuat de către un veterinar oficial al serviciului de frontiera
- un document emis ( conf . Anexa B ) de veterinarul care a realizat controlul
15.
Protecţia
speciilor
Importul unei specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 1 din Convenţia de la
Washington cu privire la schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie, fie în anexa C,
partea 1 (C1) sau partea a două (C2), a Decretului nr. VO 3626/82, face obiectul prezentării
unei autorizaţii transmisa unui stat membru al Uniunii Europene şi unui permis de export sau
unei declaraţii de re-export din ţara de origine.
Importul unei specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 2 din Convenţia de la
Washington cu privire la schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie face obiectul
prezentării unui permis de export sau declaraţii de re-export din ţara de origine şi unei
declaraţii de import emisă de serviciul vamal în cauza.
Importul unei specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 3 din Convenţia de la
Washington cu privire la schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie face obiectul
prezentării unui certificat de origine şi declaraţii de re-export, în cazul re-exportului.
Nota: având în vedere volumul considerabil al catalogului de bunuri, acesta nu conţine toate
codurile de identificare asociate bunurilor.
16.
Îngrasaminte - nu sunt necesare documente speciale pentru importul îngrăşămintelor
(se realizează control de către serviciile vamale).
17.
Produse fitosanitare - este necesar un certificat eliberat de Serviciul Federal
Fitosanitar.
17.1 Fac obiectul inspectiei fitosanitare (vezi circulara BI UPU 32/2015)
18.
Produse pentru alimentaţia animalelor- nu sunt necesare documente speciale
pentru importul alimentelor pentru animale (se realizează control de către serviciile vamale).
19.
Arme – documente necesare: permis port-arma, document care să certifice faptul ca
armele sunt deţinute în mod legal de către persoanele care nu sunt rezidente pe teritoriul
Austriei: certificat eliberat în conformitate cu pct. 27 al legii deţinerii armelor. În anumite cazuri,
se pot oferi dispense cu privire la prezentarea documentelor menţionate mai sus.
Nota: interdicţia privind importul se aplica şi armamentului şi muniţiei interzise.
20.

Echipamente de război - este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal

de
Interne, Direcţia Generala a Securităţii Publice.
21.
Muniţie şi explozivi - este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal
de
Interne, Direcţia Generala a Securităţii Publice.
22.
Dispoziţii pentru testări şi probe militare - importul trebuie să fie declarat la un
centru important de testări, prin intermediul serviciului vamal.

23. Legea telecomunicaţiilor - este necesară licenţă de import emisă de serviciul competent al
Ministerului Federal al ştiinţelor şi comunicaţiilor
24. Bunuri supuse monopolului – este necesară licenţă de import emisă de serviciul
competent din Ministerul Federal de Finanţe
25. Deşeuri şi ulei folosit - este necesar permis de import emis de Ministerul Federal al
Mediului, Tineretului şi Familiei; de asemenea, în cazul produselor periculoase (menţionate ca
atare în permisul de import) sau a uleiurilor uzate, trebuie făcuta menţiunea "transport de
deşeuri".
Nota: din cauza faptului ca atât deşeurile cat şi uleiurile folosite nu sunt insuficient definite iar
catalogul de produse este voluminos, acesta nu include restricţii.
26. Pornografie - se vor respecta restricţiile universale aplicate la import sau în tranzit, pentru
comercializarea articolelor în cauza.

Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
1. Dispoziţii cu privire la mărci - serviciile vamale vor verifica marca produselor
2. Dispoziţii legale cu privire la marcaje - bunurile vor fi transmise Serviciului Naţional
competent sub controlul autorităţii vamale.
3. Securitatea produselor - serviciul vamal va verifica daca au fost respectate regulile în
vigoare.
Nota: având în vedere volumul mare al catalogului de produse în cauza, acesta nu conţine toate
grupele de produse
4. Drepturi de autor - este necesară prezentarea unei declaraţii şi/sau copie suplimentara a
declaraţiei vamale identificabila ca atare.
Informaţii suplimentare - Articolele admise condiţionat la import în Austria
Substanţele biologice perisabile infecţioase pot fi admise la import atunci când cantitatea
acestora nu depăşeşte limitele maxime în vigoare din Austria:
- 100 ml pentru pachet interior
- 500 ml pentru total pachet
Trebuie de asemenea respectate următoarele dispoziţii:
- Acordul European cu privire la Transportul Internaţional al Bunurilor Periculoase (ADR)
- Reglementările Bunurilor Periculoase ale Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian
(IATA-DGR)
- articolul 24 al Convenţiei Poştale Universale şi RE 2401.1 din regulamentele detaliate ale
acesteia
- Expedierea către Austria a substanţelor biologice perisabile non-infectioase este limitat
conform restricţiilor din art. 16.2 al Convenţiei Poştale Universale şi RL 129.1
din regulamentele detaliate ale acesteia.
Dispoziţii speciale cu privire la importul în Austria - nu sunt admise la import trimiterile
poştale recomandate care conţin obiectele de valoare menţionate în art. 15.6 al Convenţiei
Poştale Universale.
Actualizare Circulara 219/11.10.2010

Actualizare Circulara UPU 59/07.05.2018
Este strict interzis de a trimite orice fel de trimitere poştală spre Austria care să conțină
marihuana, frunze de cânepă, semințe de cânepă sau produse care să conțină cannabidiol (CBD) sau
tetrahydrocannabinol (THC), în concordanță cu art. 19 din Convenția UPU.
Interdicția se aplică deasemenea trimiterilor poştale trimise în tranzit deschis via Austria.
Trimiterile poştale ce conțin articole prohibite vor fi returnate către Biroul de schimb de origine, sau,
atunci când acest lucru nu este posibil, vor fi înmânate autorităților competente austriece pentru a fi
distruse.

Ungaria
1. Obiecte interzise la import sau în tranzit
Importul bonurilor de tezaur şi al poliţelor de asigurare este supus unei autorizări din partea
autorităţilor abilitate să se ocupe de devize. Este interzis importul instrumentelor monetare
naţionale iar instrumentele monetare străine trebuie oferite spre cumpărare autorităţilor.
Este interzis importul narcoticelor şi al materialelor radioactive.
Este interzis importul de pământ, turba, îngrăşăminte naturale, compost, tulpini şi frunze de
cartofi, roşii şi pătlăgele.
Este interzis importul publicaţiilor de presă, imprimatelor, ilustraţiilor şi articolelor care pot
produce prejudicii valorilor morale şi drepturilor omului sau sunt susceptibile de provocarea
unor animozităţi faţă de Ungaria sau alte ţări sau de generarea de discriminări rasiale, naţionale
sau religioase.
Este interzis importul de casete video sau audio, discuri, CD-uri copiate care pot încălca
legislaţia cu privire la drepturile de autor.
Este interzis importul instrumentelor care pot fi utilizate ca arme ofensive (boxuri, bricege,
bate) exceptând cazurile în care acestea fac subiectul unor schimburi comerciale.
2. Obiectele admise condiţionat la import
Importul armelor, muniţiilor, armelor cu gaz sau de avertizare nu poate fi efectuat decât pe
baza unei autorizaţii emisă de organele de poliţie competente.
Narcoticele incluse în listele I pana la IV din Convenţia Unica cu Privire la Narcotice adoptată
la New York în 30.03.1961 (inclusiv medicamente sau eşantioane medicale), pot fi importate
numai pe baza unui certificat emis de Ministrul Sănătăţii Publice.
Medicamentele utilizate în medicina umană (inclusiv antibioticele), seruri, vaccinuri,
tratamente pe baza de agenţi bacteriologici sau viruşi precum şi produsele cosmetice de
tratament cu efect curativ, nu pot fi importate decât cu permisiunea Ministerului Sănătăţii
Publice. Excepţie fac materialele biologice adresate spitalelor sau clinicilor autorizate în scopul
cercetărilor sau experimentelor ştiinţifică precum şi medicamentele expediate drept cadou.
Animalele, produsele de origine animală şi articolele care pot fi purtătoare ale maladiilor
bovine sunt supuse restricţiilor de sănătate veterinară.
Vegetalele şi produsele de origine vegetală sunt supuse restricţiilor fitosanitare.
Produsele destinate protecţiei agricole care nu sunt indicate în "Lista produselor autorizate
pentru protecţie agricolă" pot fi importate numai cu permisiunea organelor competente din
cadrul Ministerului Agriculturii.
Importul de produse farmaceutice şi nutritive utilizate în medicina veterinară şi al produselor
utilizate pentru distrugerea animalelor precum şi a bacteriilor şi viruşilor ce pot provoca
maladii bovine, este supus în prealabil autorizării din partea Ministerului Agriculturii.
O autorizaţie eliberată de organele competente din cadrul Ministerului de Cultura şi Educaţie
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Ungaria
este necesară pentru importul de filme cinematografice; în cazul importului de aparate de
radioemisie, aparate de emisie-recepţie combinate, este necesară o autorizaţie eliberată de
Biroul de Gestionare a Frecvenţelor din cadrul Direcţiei Tehnice a Telecomunicaţiilor.
3. Obiectele admise condiţionat în tranzit
Pentru tranzitul armelor de foc care nu sunt destinate utilizării în scopuri militare este necesară
o autorizaţie eliberată de organele competente de poliţie.
Tranzitul de animale, produsele de origine animală sau al articolelor care pot fi purtătoare ale
maladiilor bovine este autorizat doar în urma unui control veterinar favorabil.
Tranzitul de produse care intra sub incidenţa restricţiilor privind protecţia plantelor este
autorizat doar pe baza unui control fitosanitar chiar şi în cazul în care trimiterea este însoţită de
un certificat fitosanitar valid eliberat de ţara expeditoare.
4. Articolele scutite de taxe vamale
Trimiteri-Cadouri:
a. Medicamentele destinate persoanelor fizice în ambalajul originar şi condiţionat de
compania farmaceutica producătoare sau de farmacia expeditoare precum şi tratamente
terapeutice prescrise de un medic competent conţinând detalii cu privire la cantitate;
b. Trimiteri adresate Crucii Roşii din Ungaria;
c. Cadourile trimise de organizaţii caritabile din străinătate pentru organizaţii similare din
Ungaria;
d. Trimiteri care conţin medicamente, suplimente nutritive sau îmbrăcăminte, expediate cu
titlul de donaţii pentru biserici sau organizaţii religioase recunoscute prin lege în vederea
distribuirii gratuite pentru populaţia ungară;
e. Materiale de construcţie, instalaţii, materiale de finisare şi decorare donate pentru
renovarea unor monumente clasificate pentru care există un certificat emis de Biroul
Naţional pentru Monumente.
Produsele prezentate la punctele 1 şi 2 nu pot fi incluse în categoria cadouri.
Prevederi speciale, vamale şi altele
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale – o declaraţie vamală trebuie ataşată pentru fiecare
trimitere
3.3. Necesitatea de atestare a originii mărfurilor – certificatul de origine nu este în general
solicitat. Autorităţile Vamale pot solicita un certificat de origine în anumite cazuri.
3.5. Prevederi relative la încălcarea legislaţiei – în funcţie de natura bunurilor, este considerată
infracţiune orice încercare de ascundere a informaţiilor faţă de Autoritatea Vamală, sau orice
încercare de a prezenta o declaraţie vamală falsă. Articolele care au făcut obiectul falsei
declarări sau a încălcării reglementarilor vamale pot fi reţinute.
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