
Japonia 

Prima parte: 
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
SECȚIUNEA I              Animale și produse ale regnului animal 

 
Capitolul 1  Animale vii 

   

Poziţie Cod S.H. Circulara UPU 129/21.09.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.1 

   

Capitolul 2  Carne și organe comestibile 

 

Poziție Cod S.H. Circulara UPU 129/21.09.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.1 

  

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice   

Poziție Cod S.H. Nu există informații 

Capitolul 4  Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse  

                                            comestibile de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 129/21.09.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.1 

 

Capitolul 5                     Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 129/21.09.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.1 

 
   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

   

Poziție Cod S.H Circulara UPU 152/ 19.10.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.3 

 
Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

   

Poziție Cod S.H Circulara UPU 152/ 19.10.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.3 

 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 152/ 19.10.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.3 

   

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 152/ 19.10.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.3 
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Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 152/ 19.10.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.3 

  

Capitolul 11  Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina,  gluten 

                                            de grâu 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații   

Capitolul 12          Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante  industriale 

                                            sau medicinale, paie și furaje 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 152/ 19.10.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.3 

   

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 152/ 19.10.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.3 

  

Capitolul 14  Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și 

                                            necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 152/ 19.10.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.3 

   

SECȚIUNEA III Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale  disocierii 

                                            lor, grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

  

   

Capitolul 15  Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii 

                                            lor, grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine  animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H Circulara UPU 129/21.09.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.1 

   

SECȚIUNEA IV Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și  

                                            Inlocuitori de tutun prelucrat 

   

Capitolul 16  Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte  nevertebrate 

                                            acvatice 

   

Poziție Cod S.H Circulara UPU 129/21.09.2020 

  Vezi partea a -II-a, pct. 2.1 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații    

Capitolul 19  Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de  
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                                            patiserie 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații   

   

Capitolul 20  Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H Nu există informații  

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 23  Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru 

  animale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

23.01 Făină din carne şi din oase de cal; carne şi organe interne de copitate,  de 

                                           găină, de rață, de curcan, de  gâscă, de prepeliţe, de iepuri şi de  câine. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

Capitolul 25  Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H Nu există informații   

Capitolul 27  Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea 

  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

SECȚIUNEA VI               Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe 

   

Capitolul 28  Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor 

  prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau 

  izotopilor 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

Capitolul 29  Produse chimice organice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.04 2904.20 Nitrodifenil-4 şi sărurile  sale. 

29.09 2909.19 Eter de clorometil. 

  ■ Obiecte admise condiționat 
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Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.2. 

■ Obiecte interzise 

29.14    2914.30     Fenilacetona. 

29.16               2916.33     Acid fenilacetic şi sărurile  sale. 
                  ■ Obiecte admise condiționat 

Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.3. 

■ Obiecte interzise 

29.21               2921.30    Aminodifenil-4, betanatilamina şi sărurile sale. 

               2921.49    Fenilaminopropan şi sărurile sale. 

    2921.59    Benzidina şi sărurile sale. 

          ■ Obiecte admise condiționat 

                                          Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.4 

                                          ■ Obiecte interzise 

29.26    2926.90    Fenilacetoacetonitrita. 

    2939.10    Diacetilmorfina şi sărurile sale, pudra de opium: 

                          2939.40    a) Fenilmetilaminopropan şi sărurile sale 

b) Fenil-1-metilamino-2-propanol-1 şi sărurile sale 

Fenil-1 dimetilamino-2-propanol-1 şi sărurile sale. 

c) Fenil-1-cloro-1-metilamino-2-propan Fenil-1-cloro-1- 

dimetilamino-2-propan 
d) Fenil-1-metilamino-2-propano-1 şi sărurile sale. 

■ Obiecte admise condiționat 

Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.3. 

■ Obiecte interzise 

29.01-29.42                        a) Stupefiantele. 

                                            Circulara UPU 207/16.12.2019 

                                            Operatorul desemnat din Japonia informează, că drogurile și substanțele  

            psihotrope și altele asemenea sunt strict interzise, cu excepția dacă acestea sunt 

                       destinate unei organizații corespunzătoare pentru care posesia acestor produse  

            este aprobată în mod oficial. 

 Clorhidrat de N-α-dimetil-N-2-propinilfenitilamina şi sărurile acesteia. 

■ Obiecte admise condiționat 

Vezi partea a doua, pct. 2.6.2 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.01  a)   substanţe  care  conţin  nitrodifenil-4  şi   sărurile  sale, eter de clorometil, 

 aminodifenil-4, betanaftilamin şi sărurile lor, benzidina şi sărurile sale, într-o   

                                     concentraţie superioară 1% din greutatea lor. 

                                            ■ Obiecte admise condiționat 

 Vezi a doua parte, pct. 2.6.1 şi 2.6.4. 

         ■ Obiecte interzise 

                                             b) substanţe care conţin acid fenilacetic  sau  sărurile  sale;  pentru  substanţele 

                                             care conţin maxim 10% acid fenilacetic nu este necesară autorizaţie din partea  

                                                   Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 

                                 c) substanţe care conţin fenil-1-metilamino-2-propanol-1 şi sărurile sale. 

                                             Pentru substanţele care conţin maxim 10% fenil-1-metilamino- propanol-2  nu  

                                           este necesară autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 

  d) Substanţe care conţin fenil-1-dimetilamino-2-propanol-1 sau sărurile sale.  

       Pentru substanţele care conţin maxim 10% fenil-1- dimetilamino-2-

propanol-1 nu este necesară autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii şi 

Securităţii Sociale  

e) Substanţele care conţin: fenil-1-cloro-1-metilamino-2 propan, fenil- 1-
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cloro-1-dimetilamino-2-propan, fenil-1dimetilamino-2-propan şi sărurile 

acestora. 

f) substanţe care conţin fie fenilacetonitrita fie  fenilacetona. 

g) Substanțe care conțin fie fenilamipropan fie fenilmetilaminopropan sau 

sărurile lor. 

h)  Substanţe care conţin diacetilomorfina şi sărurile sale 

        ■ Obiecte admise condiționat 

 Vezi a doua parte, pct. 2.6.1. şi 2.6.3 

        ■ Obiecte interzise 

30.02           Bacili ai bolilor infecţioase de origine animală. 

           ■ Obiecte admise condiționat 

Vezi a doua parte, pct. 2.1.3. 
   

Capitolul 31  Îngrășăminte  

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 32  Extracte tanante  sau colorante : tanini și derivații lor, pigmenți și alte 

  materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H Nu există informație 

   

Capitolul 33  Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informație 

   

Capitolul 34  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificială, ceară 

                                            preparată, produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare 

                                            paste de modelat, ceară dentară și  preparate dentare pe pe bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H Nu există informație 

   

Capitolul 35  Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecul   

                                            modificate, cleiuri, enzime 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

35.06  Mucilagiu şi diluanţi care conţin benzina mai mult de 5% din volumul lor. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct. 2.6.1. şi 2.6.2. 

  

Capitolul 36  Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri aliaje 

  pirofolice 

   

Poziție Cod S.H                   ■ Obiecte interzise 

36.01 3601.00      Explozibili. 

36.05 3605.00 Chibrituri cu fosfor galben. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi  a  doua parte, pct. 2.6.4. 

 

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații   
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Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

38.01-38.24                        a) substanţele care conţin unul din elementele de mai jos: nitrodifenil- 4 şi  

                                           sărurile sale, eter  de  clorometil, aminodifenil-4, betanaftilamina şi sărurile  

                                           sale benzidina şi sărurile sale în concentraţii mai mari de 1% din greutatea  

                                                  lor. 

                                            ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct. 2.6.1. şi 2.6.4. 

  ■ Obiecte interzise 

b) substanţe  care  conţin  acid  fenilacetic   sau   sărurile   sale; pentru  

substanţele   care   conţin   maxim    de    10%    acid fenilacetic nu este 

necesară autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 

c) Substanţele care conţin fenil-1-metilamino-2-propanol-1 sau sărurile  

sale; pentru  substanţele  ce  conţin  maxim  10% fenil-1- dimetilamino-2- 

propanol-1  nu  este  necesară  autorizaţie din partea Ministerului Sănătății și 

Securității Sociale. 

d) substanţele   care   conţin    fenil-1-dimetilamino-2-propanol-1  sau 

sărurile      sale; pentru substanţele care  conţin  maxim  10%  fenil-  1- 

dimetilamino-2-  propanol-1  nu  este  necesară  autorizaţie  din partea 

Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 

e) substanţele care conţin unul din elementele urmatoare: fenil1- cloro-1-

metilamino-2 propan, fenil-1-cloro1-dimetilamino-2-propan, fenil- 1- 

dimetilamino-2-propan şi sărurile lor. 

f) substanţele care conţin fie fenilacetonitrita fie fenilacetona. 

g) substanţele care conţin fenilaminopropan sau fenilmetilaminopropan 

şi sărurile acestora. 

h) substanţele care conţin diacetilmorfina şi sărurile sale. 
■ Obiecte admise condiționat 

Vezi a doua parte, pct. 2.6.1. şi 2.6.3. 
   

SECȚIUNEA VII Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea  lor 

  

   

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

SECȚIUNEA VIII Piei brute și piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea. Articole de  

                                           curelărie și șelărie, articole din voiaj, sacoșe și obiecte similare, produse din 

                                           intestine animale. 

   

Capitolul 41  Piei brute și piei tăbăcite 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

41.01-41.03   Piele de copitate,  de cal, de găină, de rață, de curcan, de prepeliţa, de  

gâscă,    de  câine  şi  de  iepure  inclusiv  ambalajele   şi containerele acestora. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

 Vezi a doua parte, pct. 2.1.1. 
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Capitolul 42  Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și 

  produse similare, produse din intestine de animale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

     

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

SECȚIUNEA IX Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; 

 articole din fibre vegetale sau coșuri împletite 

   

Capitolul 44  Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H Nu există informații  

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

46.01-46.02 a) împletituri şi saci din paie de orez  şi  alte  produse  similare  din paie de 

orez expediate prin tranzit sau direct din alte  ţări  decât  Coreea şi Taiwan. 

b) materiale pentru ambalat sau materiale similare din paie de grâu, 

expediate prin tranzit sau direct din Iran, Turcia, Europa, ţări ale fostei Fed. 
Ruse, America de Nord (cu excepția Indiilor de Vest), Noua Zeelandă. 

■ Obiecte admise condiționat 

Vezi a doua parte, pct. 2.3.1. şi 2.3.2. 

 

SECȚIUNEA X Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau 

 carton; hârtie și carton, și articole din acestea 

   

Capitolul 47  Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi 

                                            din hârtie sau carton 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 48  Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 49  Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare; 

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.07                                   a)  bilete  de  bancă, bancnote sau valori la purtători contrafăcute, demonetizate 

                                            timbre poştale contrafăcute sau obliterate şi alte mărci de francare. 

                       ■ Obiecte admise condiționat 

Vezi a doua parte, pct. 2.7.1 

■ Obiecte interzise 

c) obiecte care pot fi confundate cu timbrele poştale sau alte instrumente ce 

reprezintă taxe  poştale. 

■ Obiecte admise condiționat 
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Vezi a doua parte, pct. 2.7.2 

■ Obiecte interzise 

       d) obiecte asemănătoare timbrelor fiscale oficiale, sigiliilor şi timbrelor 

       fiscale. 

■ Obiecte admise condiționat 

Vezi a doua parte, pct. 2.7.3 

■ Obiecte interzise 

49.11           e) dispozitive pentru creat sigilii c) şi d).                      

 

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 51  Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr  de cal 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H Nu există informații  

Capitolul 53  Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea  

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 56  Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole 

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 58  Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 59  Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate; 

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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Capitolul 62  Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau  

                                            croșetate 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 63  Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

SECȚIUNEA XII Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare,  

                                            bastoane brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și  

                                            articole din acestea , flori artificiale, articole din păr uman. 

  

   

Capitolul 64  Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 66  Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți 

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 67  Pene și puf preparate și articole din acestea ; flori artificiale, articole din 

  păr uman 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

SECȚIUNEA XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale 

 similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă 

   

Capitolul 68          Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare 

                                             

 Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

68.00  Amosite şi crocidolite (amiant/azbest) 

 

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA IV Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

 prețioase, metale placate cu metale  prețioase și obiecte din acestea,  

                                            bijuterii de fantezie, monezi 
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Capitolul 71  Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

  prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, 

  bijuterii de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 75  Nichel și articole din nichel 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 76  Aluminium și articole din aluminium 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 77  Rezervat 

Capitolul 78  Plumb și articole din plumb 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 79  Zinc și articole din zinc 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 80  Conserve și articole din acestea 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 81  Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 82  Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune; 

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

SECȚIUNEA XVI Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; 

 Aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat 

 sau de reprodus imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale 

 acestora 

   

Capitolul 84                     Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice,părți 



Japonia 
                                           ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

84.00  Instrumente pentru fabricarea sigililor sau pentru fabricarea mărcilor 

asemănătoare timbrelor fiscale. 

 

Capitolul 85                       Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de    

                                            înregistrat sau de reprodus imagini și sunete de  televiziune, părți și  

                                            accesorii ale acestora. 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 9/18.01.2016 

  Japan Post informează, că vehiculele mici care funcționează cu baterii de  

  litiu – cunoscute în general ca ”gyro boards/hover boards” sunt interzise spre  

  expediere în Japonia. 

   

SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport  

 

Capitolul 86  Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale  

                                            acestora; aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de  

                                            trafic 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 87  Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale   

                                            acestora 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA XVIII Instrumente și aparate optice , fotografice sau cinematografice de măsură, 

                                 control sau precizie, instrumente și aparate medico-  chirurgicale, 

                                            instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

 

 

Capitolul 90  Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

  control sau precizie , instrumente muzicale, părți și  accesorii ale acestora 

                                             

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 92  Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

SECȚIUNEA XIX            Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 
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Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 207/16.12.2019 

  Operatorul desemnat al Japoniei informează cu privire la interdicția categorică 

  a importului de arme de foc, piese și accesorii ale acestora precum și muniții,  

  fără permisiunea oficială a autorităților competente. 

■ Obiecte interzise 

Imitaţii ale armelor de foc de mână 

■ Obiecte admise condiționat 

Vezi a doua parte, pct. 2.8.2 

■ Obiecte interzise 

93.07  9307.00       Săbii. 

 

SECȚIUNEA XX             Mărfuri și produse diverse 

 

Capitolul 94  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 

  nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și articole similare, 

  construcții prefabricate 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 95  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale 

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 96  Diferite articole 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

96.14  Articole utilizate pentru fumatul de opiu. 

SECȚIUNEA XXI           Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

97.01-97.03          Tablouri pictate de mâna; gravuri, sculpturi 

97.04           Timbre poştale pentru care ştampilele poştale au fost îndepărtate  

           ■ Obiecte admise condiționat 

 Vezi a doua parte, pct. 2.7.1. 
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SECTIUNEA XXII: OBIECTE INTERZISE CONFORM ART.14 DIN   

                                               LEGEA  NAȚIONALĂ POŞTALĂ 

1. Materiale explozibile, inflamabile şi alte produse periculoase desemnate de Ministerul Poştei şi  

Telecomunicaţiilor. 

 

(a) Materiale explozibile 

 

i) Agenţi de aprindere, produse explozibile, produse fumigene, termit; 
ii) Praf de puşcă; 

- nitraţi şi praf de puşcă fumigen (praf negru şi praf negru de pulbere de amoniu pentru 

vânătoare, minerit, etc.) 

- nitroceluloză şi praf de puşcă care nu provoacă fum (praf de puşcă fără fum pentru 

vânătoare); 

- praf de puşcă fără fum care conţine amestec de nitroceluloză şi nitroglicerină. 

 
iii) Explozibili 

- fulminanţi (fulminanţi mercurici) şi nitrit de plumb, precum şi declanşatori ce conţin aceste 

materiale; 

- nitraţi, cloraţi şi percloraţi, precum şi explozibili ce îi conţin (explozivi pe bază de 

nitrat de amoniu, explozivi pe bază de cloruat de potasiu, etc.); 

- ester nitric (nitrocoton, nitrat de amidon, tetranitrat de pentaeritrol, etc.) precum şi 

amestecuri care conţin aceste substanţe; 

- nitroglicerină şi nitriglicol, precum şi explozibili care conţin  aceste  substanţe (diverse 

tipuri de dinamită, etc.) 

- compuşi ai azotului (trinitrobenzen, trinitrotoluen, acid picric,  trinitroclorbenzen,  tetril, 

trinitranizol, hexanitrodifenilamina, trimetilen-trinitroamine, etc.) precum şi amestecuri din 

aceste substanţe; 

 

iv) Materiale pirotehnice - muniţie activă, cartuşe goale,  cartuşe,  detonatoare,  fuzee, fuzee 

detonatoare, artificii, artificii de jucărie şi alte produse pirotehnice care utilizează praful de 

puşcă sau explozibili; 

 

v) Alte materiale - metilester a acidului metacrilic, cloriţi şi alte produse care conţin aceste 

substanţe; 

 

(b) Materiale combustibile 
Aliaje inflamabile, fier neîmbogăţit, nichel neîmbogăţit, permanganat de potasiu, fosfor galben, 

fosfor roşu, sulfură de fosfor, chibrituri, potasiu metalic, potasiu metalic, sodiu metalic, pulbere 

de magneziu, pulbere de aluminiu, pulbere de alamă, pulbere de zinc, pulbere de cupru, var 

nestins,  peroxizi (peroxid  de  plumb,  peroxid  de  sodiu,  peroxid de bariu, peroxid de potasiu, 

etc.), carburi, fosfură de var şi hidrosulfit. 

 

(c) Substanţe inflamabile 
- substanţe al căror punct de aprindere este de 30˚C sau mai puţin 

- alte substanţe decât cele enumerate mai sus: 

     -     vopsele, substanţe de legătură (lianţi) şi alte produse ce conţin petrol, etc. (eter de petrol, 

benzină,  benzin  de  petrol,  petrol  separat de gaz natural, ulei obţinut din şisturi bituminoase, 

ulei de huila, etc. al căror punct de aprindere este de 30˚C sau mai puţin alcool  (inclusiv  

metanol,  butanol  şi   spirt   denaturat),   precum  şi parfumuri şi cosmetice, băuturi spirtoase şi  

alte  produse  ce conţin 60% alcool sau  mai mult. 

      -    colodiu, solvant nafta (nafta de gudron de huila), ulei  de terebentină, camfor, ulei de pin şi 
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ulei de  creozot. 

 

(d) Combustibil sub formă de gaz 
Butan, propan, acetilenă, monomer ai clorurei de vinil şi alţi combustibili pe baza de gaz 

 

(e) Substanţe puternic oxidante - apa oxigenata (20% sau mai mult) 

 

(f) Gaze otrăvitoare sau urât mirositoare sau substanţe care emit  vapori 
Gaze otrăvitoare (iperita, levizita etc.), sulfat de dimetil, clorură de aluminiu anhidric, 

clorbenzen, clorbenzil, clorocetil, cloropicrină,  brom,  brombenzil,  pentaclorură  de fosfor, 

clorura de sulf, clorura de staniu, tetraclorură de titan şi tetraclorură de siliciu. 

 

(g) Substanţe otrăvitoare 

 pirofosporamida de octametil şi produsele care le conţin (scradran, OMPA,  pestox  III, etc.) 

 tetraetil de plumb, tetrametil de plumb şi produsele care le conţin 

 dietilparanitrofeniltiofosfat şi produsele care le  conţin 

 dimetiletilmercaptoetilfosfat şi produse care le  conţin 

 fosfat de dimetil-(dietilamido-1-clorcrotonil) şi substanţele care le conţin (fosfamidon, etc.) 

 dimetilparanitrofeniltiofosfat şi produsele care le conţin (paration de metil, etc.) 

 tetraetilpirofosfat şi produse care le conţin (TEPP, Nikkarin P, etc.) 

 acid monofloro acetic, acetat de monoflour şi produsele care le conţin (acetat de monofluor de 

sodiu, etc.) 

 amido monoflouroacetat şi produsele care le conţin (fussol, etc.) 

 produse care conţin fusfura de aluminiu şi acceleratori de  descompunere 

(h) Acizi puternici 
Acid sulfuric fumigen, anhidrida sulfurică, acid sulfuric, acid nitric fumigen, acid nitric, 

anhidrida fosforică (pentoxid de fosfor), acid clorosulfonic, acid fluordridic, acid clorhidric şi 

acid mixt. 

 

2) Medicamente otrăvitoare şi puternice sau alte substanţe puternice (cu excepţia medicamentelor şi 

substanţelor expediate de Guvern, organisme oficiale, medici, dentişti, chirurgi veterinari, 
farmacişti şi alte persoane autorizate să administreze substanţe otrăvitoare). 
Otrăvuri, medicamente puternice, substanţe puternice care figurează în Legea  cu privire  la 

Produsele  Farmaceutice, la art.52 din Regulamentul  Detaliat  al acestei  legi  şi la art.  2 al Legii 

privind Controlul Substanţelor Otrăvitoare şi Nocive. 

 

       3)   Organisme infecţioase vii sau articole care pot conţine aceste organisme (cu excepţia celor 

             expediate  de  către  Guvern,  organisme  oficiale,   instituţii-pentru   examene bacteriologice-, 

              medici sau chirurgi veterinari), etc., definite de art. 2 al Legii privind Carantina şi art. 31 al Legii  

             privind Controlul Tuberculozei. 

 

4) Obiecte al căror transport şi transmitere sunt interzise prin legi şi ordonanţe 

 

 Imagini  indecente  (Criminal  Law),  marijuana  (Cannabis  Control  Law),  narcotice 

(Stimulans Control Law), etc. 

Circulara UPU 138/18.07.2011 

      Se interzice spre expediere: 

 Produse contrafacute - Obiecte care contravin drepturilor atașate unui brevet de 

invenție, unui model de utilizare, unui design sau unei alte mărci, obiecte care 

contravin drepturilor de autor și drepturilor asociate sau obiectele care contravin 

drepturilor atașate unei scheme de configurație.  
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SECȚIUNEA XXIII: ALTE ARTICOLE 

 

          Obiecte  care  prejudiciază   ordinea  publica  sau  morală  - de  exemplu: 

          37.06 Filme 

          49.01, 49.02 Cărţi 

          49.11 Imagini 

          85.24 Casete video 

          95.04 Cărţi de joc 

          Tablouri pictate  manual 

          Gravuri 

          Sculpturi 

 

1. Articole care încalcă drepturile cu privire la brevete de invenţii, modele, desene şi  mărci de 

fabrică protejate, drepturile de proprietate industrială şi comercială, drepturile de autor ( Legea 

Taxelor Vamle). 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

2.1      Animale, produse ale regnului animal 

 

Circulara UPU 129/21.09.2020 

       Ca răspuns al serioaselor incidente cauzate de febra porcină africană în Asia de Est, Serviciul pentru 

Carantina Animală a Japoniei a întarit inspecţia importurilor de carne şi produse din carne. Nimeni nu 

mai poate importa următoarele produse conform  Actului de Control al Bolilor Infecţioase ale 

Animalelor Domestice, astfel: 

– Orice cărnuri sau produse din carne care sunt importate din/sau aduse via zonele prohibite. 

(www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html); 

– Orice cărnuri sau produse din carne fără certificat de inspecţie emis de o agenţie guvernamentală a 

ţării exportatoare. 

– Amenzile pentru încălcarea dispozițiilor de carantină la import au fost majorate, de exemplu, pentru 

pătrunderea produselor animale interzise în Japonia. Aceste amenzi, aplicabile persoanelor fizice, a 

crescut de la 1 000 000 la 3 000 000 de yeni și penalitățile aplicabile companiilor a crescut de la 1 000 

000 la 50 000 000  de yeni. 

       Japonia de asemenea solicită expeditorilor să se asigure că articolele poştale trimise către această ţară 

nu conţin articolele mai sus menţionate şi anume carne si produse din carne. 

Detalii suplimentare se găsesc la adresa www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html. 

Pentru alte informaţii, puteți contacta: 

 

Serviciul de Carantină Animală,  

Ministerul Agriculturii, al Pădurilor şi Pescuitului (MAFF) 11-1,  

Hara-machi, Isogo-ku,  

oraşYokohama, Kanagawa,  

Japan 

Tel: +81 45 751 59 23 

Fax: +81 45 754 17 29 

E-mail: aqs.yokkikaku@maff.go.jp 

 

 

2.2 Produse Vegetale 

 

Circulara UPU 152/19.10.2020 

Orice trimitere poștală care conține plante, expediată în Japonia, trebuie să fie inspectată de Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor și Pescăriei din Japonia, indiferent de numărul trimiterilor sau scopul plantelor 

(comercial, cercetare, consum personal). 

 

Expeditorii trebuie să țină cont de următoarele: 

 

1. Confirmarea condițiilor de import: expeditorii trebuie să confirme îndeplinirea condițiilor de import 

enunțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Pescăriei din Japonia, valabile la:                                                 

www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/conditionE.xhtml.  Condițiile de import depind de țara expeditoare 

și de plantele expediate. 

2. Atașarea certificatelor de inspecție: un certificat de inspecție eliberat de autoritatea responsabilă 

pentru carantina plantelor din țara exportatoare trebuie să fie atașat la trimiterea poștală. În funcție 

de țara exportatoare și de plantele în cauză, autorizația pentru import nu va fi acordată decât dacă în 

certificatul de inspecție sunt incluse note speciale. 

Expeditorii sunt rugați să furnizeze certificatul de inspecție în interiorul sau exteriorul  trimiterii 

poștale. 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html)%3B
http://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html
mailto:aqs.yokkikaku@maff.go.jp
http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/conditionE.xhtml
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3. Importul în colete sau pachete mici doar: importul de plante prin poștă este limitat numai la colete 

și pachete mici. 

4. Recomandări etichetă: se recomandă aplicarea unei etichete pe exteriorul ambalajului trimiterii 

poștale cu mențiune: ”Contains plants”, ”Requires plant inspection”, ”Plants”, ”Plants Seeds”, sau 

altele similare. 

Mai multe informații despre condițiile de import a plantelor în Japonia sunt valabile la :  

www.pps.go.jp/english/index.html.  

 

2.6. Produsele industriei chimice sau industriilor conexe 

2.6.1 Dacă se respectă condiţiile stabilite, importul este admis ca trimiteri cu valoare declarată prin poșta  

de scrisori. 

2.6.2  Circulara UPU 207/16.12.2019 

Operatorul desemnat din Japonia informează, că drogurile, substanțele psihotrope și altele asemenea sunt 

strict interzise, cu excepția dacă acestea sunt destinate unei organizații corespunzătoare pentru care posesia 

acestor produse este aprobată în mod oficial. 

2.6.3 Importul poate fi realizat de către un importator autorizat de substanţe stimulante şi materii prime, 

agreat de către  Ministerul  Sănătăţii, Muncii şi Igienei, pentru utilizarea în propria întreprindere. 

2.6.4 Importul poate fi realizat numai cu autorizaţie de la autoritatea competentă, în scopuri ştiinţifice şi 

experimentale (este  autorizat importul prin pachete mici). 

 

2.7 Paste de lemn sau alte materii fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi de hârtie sau carton; hârtie 

şi articole din aceasta 

 

2.7.1. Aceste produse pot fi importate dacă nu sunt destinate utilizării 

2.7.2. Pot fi importate cu autorizație de la Ministerul Poștei și Telecomunicațiilor. 

2.7.3. Pot fi importate cu autorizaţie de la Ministerul de Finanţe 

 

Pentru mai multe informații privind obiectele interzise sau admise condiționat spre expediere în 

Japonia, Vă rugăm să accesați site-ul oficial:  https://www.post.japanpost.jp/index_en.html  sau serviciul 

vamal:  https://www.customs.go.jp/english/index.htm  

 

http://www.pps.go.jp/english/index.html
https://www.post.japanpost.jp/index_en.html
https://www.customs.go.jp/english/index.htm
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Partea a treia: 

Dispoziții speciale, vamale și altele 

3.1 Întocmirea declarațiilor vamale 

Trimiterile expediate prin poșta de scrisori şi EMS, care sunt supuse reglementărilor vamale şi coletele 

poştale, trebuie să fie însoțite de două copii ale declaraţiei vamale. Declaraţiile vamale trebuie să fie ataşate la 

trimitere şi să descrie cât mai detaliat şi exact bunurile, numărul trimiterilor, greutatea netă, valoarea netă a 

conţinutului (taxele de transport şi de asigurare nu sunt incluse), locul de origine, să precizeze dacă este vorba 

de mărfuri, eşantioane, cadouri. 

 

3.2 Necesitatea inserării facturilor obișnuite sau a facturii consulare, etc. 

Pentru trimiterile care conţin mărfuri sau eşantioane este necesar să se ataşeze două copii ale facturilor 

corespunzătoare. Nu sunt necesare  facturi consulare. 

3.3. Necesitatea inserării certificatelor de origine, permiselor de import, etc. 

 

a) pentru mărfuri care au o valoare mai mare de 200.000 yeni  şi cărora    li se aplică tariful vamal 

preferenţial, este necesar un certificat de origine conform sistemului general în vigoare (formular A). 

b) Vezi partea I şi a II-a. 

 

3.4 Diverse dispoziții vamale 

 

 Conform art. 4, partea 1, din regulamentul de import în vigoare  în Japonia (numit în continuare 

“regulament”), este necesară licenţa de import eliberată de Ministerul de Economie, Comerţ şi Industrie pentru: 

- obiecte pentru care importatorul trebuie să obţină o cotă de import, în afara cazului în care 

importatorul are deja alocată o asemenea cotă de import; 

-  obiecte originare sau expediate din ţările enumerate  la  articolul  3,  partea 1 din regulament, obiecte 

ale căror condiţii de import sunt menţionate în art. 3, partea 1 din regulament, cu excepţia celor pentru 

care importatorul a obţinut aprobare din partea Ministerului de Economie, Comerţ şi Industrie, etc., 

conform dispoziţiilor din Nota nr. 3 a ministerului menţionat mai sus şi articolului 3- partea 1- din 

regulament, sau pentru obiectele pentru care importatorul a  prezentat  documente la autorităţile 

vamale. 
 

Nu este necesară licenţa de import pentru articolele importate temporar listate mai jos: 

- obiecte a căror valoare nu depăşeşte 5 milioane de yeni, cu excepţia produselor care necesită o cotă de 

import, conform art. 9, partea 1 din regulament (altele decât produsele care depășesc 180 000 yen sau care 

sunt gratuite), sau pentru care este necesar un permis de la Ministerul de Economie, Comerţ şi Industrie-

conform articolului 4, partea 1, pct. 1 din regulament. 

- obiecte trimise gratuit şi destinate persoanelor  sinistrate; 

- obiecte destinate uzului personal în cantităţile care exclud o utilizare comercială; 

- cenușa persoanelor decedate; 

- piese de schimb pentru vapoare sau avioane; 

- piese de schimb pentru avioane şi maşini, dispozitive şi părţi care trebuie instalate la bordul acestor avioane 

pentru asigurarea securităţii decolării, aterizării şi navigării şi care sunt importate gratuit  de  către  cei  care  

asigură legăturile între Japonia şi alte  ţări; 

- articole destinate uzului Împăratului sau membrilor familiei imperiale ataşaţi la curte; 

- obiecte care aparţin şefilor de stat străini, familiilor sau escortelor acestora, în timpul sejurului lor în Japonia 

- obiecte trimise pentru uzul personal al ambasadorilor, miniştrilor şi şefilor misiunilor diplomatice, sau 

pentru personalul ambasadelor, legaţiilor, consulatelor sau reprezentanţilor străini;  obiectele  destinate  

reprezentanţilor săi; 
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 -     decoraţii, medalii, embleme, etc., destinate locuitorilor Japoniei; 

 -      obiecte cu titlu de suvenir expediate de organismele publice străine, organismelor publice  japoneze; 

- arhive şi alte documente trimise gratuit, cu excepţia celor care sunt  importate în scopuri comerciale; 

- publicaţii trimise gratuit bibliotecilor, sau în cadrul unui schimb între ţări; 

- aparate şi obiecte  similare  special  concepute  pentru  persoane cu dizabilități, şi importate  de  către  

Guvernul  Japoniei,  de  autorităţi publice locale sau sociale; 

- material educaţional sau publicitar donat de Naţiunile Unite sau de agenţiile sale specializate; 

- obiecte utilizate în ceremoniile religioase, accesorii  pentru  rugăciune trimise gratuit unei instituţii 

religioase; obiecte destinate construirii, întreţinerii, renovării sau decorării mormintelor,  trimise  gratuit  

şi  importate conform articolului 8  al  acordului  referitor  la  cimitirele  militare ale Commonwealth-

ului britanic în Japonia; 

- obiecte oficiale returnate de către ambasade, consulate  sau  orice  altă reprezentanță oficială japoneză 

din  străinătate; 

- produse de origine marină, animale  sau  plante  extrase  din  apele  străine de către navele japoneze, dar 

şi obiectele confecţionate pe baza acestor produse, în cursul navigării şi importate de către navele în 

cauză; 

- articole exportate din Japonia şi retrimise gratuit fără a fi suferit vreo modificare care să le schimbe 

natura sau forma în acest interval; 

- articole exportate din Japonia pe cale maritimă sau  aeriană  ca  urmare a unei avarii a avionului sau a 

vaporului; 
- instrumente, etc. utilizate de către artişti străini aflaţi în turneu în Japonia; obiecte importate, însotite sau 
      nu, de către jucători, oficiali ai echipei sau alte persoane care participa la o manifestări sportive  
      internaţionale, anunţată de către Ministerul Comerţului Exterior şi al Industriei; 

 articole trimise în schimbul cupoanelor emise de UNESCO; 

 obiecte  exportate  din Japonia şi trimise pentru reparare şi reexport ulterior; 

 obiecte destinate reexportului, anexate articolelor exportate din Japonia sau ambalate ca accesorii ale 

acestora; 

 obiecte destinate exportului în vederea tratării, reparării sau utilării acestora în depozite vamale sau 

ateliere, şi care au  incorporate  sau ataşate la acestea alte articole exportate de depozit vamal sau 

atelier; 

 obiecte sau echipamente destinate transportului experimentelor sau cercetărilor ştiinţifice; 

 piese de schimb pentru  vapoare  sau  avioane  care  asigură  legătura  între Japonia şi alte ţări şi care 

sunt expediate unui depozit vamal sau atelier; 

 articole importate în Japonia şi exportate în scopul reparării şi reimportării lor ulterioare; 

 obiecte importate în Japonia după prezentarea lor la expoziţii, târguri, festivale cinematografice; 

 obiecte exportate, însoțite sau nu, de jucători, oficialii echipei sau alte persoane competente care au 

părăsit Japonia pentru a participa la Jocurile Olimpice, Jocurile Asiatice sau Universale, pentru 

folosirea lor la jocurile respective, şi importate sub carnet  ATA; 

 obiecte returnate după ce au fost prezentate sau utilizate cu ocazia expoziţiilor, târgurilor comerciale şi 

manifestări de acest gen, organizate în Japonia, sau care au folosit la construirea, întreţinerea şi 

demontarea instalaţiilor pentru aceste manifestări; 

 obiecte importate sub carnet ATA şi care trebuie exportate  conform  art.1, (d) al Convenţiei Vamale 

sub carnet ATA privind admiterea temporară a mărfurilor; 

 efecte personale, instrumente de schimb importate de un vizitator temporar al Japoniei sau un rezident 

care se reîntoarce în Japonia după o absență temporar; 

 efecte personale, instrumente de schimb, aparate şi ustensile de menaj ale unei persoane care intră în 

Japonia pentru a se stabili permanent; 

 articole importate de către un membru al echipajului unui avion  sau vapor pentru uzul său personal. 

 

 

Circulara UPU 112/04.07.2022  
Operatorul desemnat  din Japonia, Japan Post, informează operatorii desemnați din alte țări membre a 

UPU despre faptul că primește regulat trimiteri poștale EMS și pachete mici cu eticheta de adresă pe care 
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informația despre trimeteri este imprimată cu fonturi mici și greu de citit.   

Pentru a grăbi procesarea, devamarea și livrarea este necesară și esențială o citire ușoară a informației ce 

ține de adresa de destinație sau conținutul articolelor.  

Pentru a îmbunătăți procesul de citire de pe etichetele de adrese, Japan Post solicită operatorilor desemnați 

să recomande clienților o scriere după cum este definită în standardul tehnic UPU S67 (eticheta trimiterii 

poștale): 

 Dimensiunea fontului pentru adresa de destinație trebuie să fie în mărime de 10 p. (3,5 mm) sau 

mai mare; 

 Dimensiunea fontului pentru adresa expeditorului trebuie să fie în mărime de 7 p. sau mai mare 

(Japan Post recomandă 10 p.); 

 Dimensiunea fontului pentru declarația vamală trebuie să fie în mărime de 7 p. (2,5 mm) sau mai 

mare; 

Mai mult ca atît, Japan Post recomandă solicită ca operatorii desemnați să se asigure că clienții 

folosesc hîrtie obișnuită pentru etichetele poștale, după posibilitate. Etichetele din hîrtie termică 

deseori se uzează și citirea lor devine dificilă, folosirea hîrtiei simple ne va asigura îmbunătățirea 

procesului de operațiuni poștale.  

 

 

 

 

 

 


