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Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 

Circulara UPU 30/23.02.2015 

În conformitate cu legislația națională, este interzisă expedierea în Singapore a vaporizatoarelor (țigări 

electronice, pipe electronice, trabucuri electronice și alte articole asemănătoare) și melase pentru shisha 

(narghilea), indiferent dacă acestea conțin sau nu nicotină. 

 

Circulara UPU 72/06.06.2017 

În conformitate cu legislația vamală națională, orice trimitere poștală (poșta de scrisori, colete, EMS) 

expediată în Singapore, va fi supusă impozitului pe bunuri și servicii (GST- goods and services tax) dacă 

valoarea totală (valoarea trimiterii, taxa de expediere și asigurarea poștală (dacă există)) depășește 400 SGD. 

Nu există nicio scutire (de la taxe vamale sau GST) la importul de mărfuri supuse  taxelor, cum ar fi lichiorul 

și produsele din tutun. 

Taxa vamală și GST vor fi plătite indiferent de valoarea acestor bunuri. 

Pentru a minimaliza întârzierile și a facilita controlul vamal, este necesar de atașat toate facturile sau 

chitanțele comerciale (afișând valoarea mărfii) pe exteriorul tuturor trimiterilor poștale. 

Următoarele informații sunt necesare pentru expedierea alcoolului și produselor din tutun: 

 Pentru alcool: factura/chitanța trebuie să indice clar valoarea, descrierea, cantitatea, volumul și 

procentul de alcool din produs; 

 Pentru produse din tutun (de exemplu, trabucuri): factura/chitanța trebuie să indice clar valoarea, 

descrierea, cantitatea și greutatea netă a produsului. 

 

Circulara UPU 173/07.11.2022 

Operatorul desemnat din Singapore, Singapore Post Limited (SingPost), dorește să informeze operatorii 

desemnați din alte  țări membre a UPU că în conformitate cu art. 20 a Convenției impozitul pe bunuri și 

servicii (GST) se va extinde și asupra bunurilor importate pe calea aerului sau poștală cu o valoare de până la 

(și inclusiv) a pragului actual în mărime de 400 dolari Singapore (SGD). Acest amendament va intra în 

vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. Astfel, toți furnizorii de bunuri cu valoare redusă (de ex. valoare 

mai mică de 400 SGD) care nu-și dețin sediul în Singapore, sunt îndemnați să se înregistreze pentru GST în 

Singapore dacă: 

 Au o cifră de afaceri totală anuală ce depășește 1 milion de SGD;  

 Și expediază în Singapore trimiteri, de la persoană juridică către consumator (B2C), bunuri cu valoare 

redusă în mărime ce depășește cifra de 100 000 SGD. 

Deși această modificare nu afectează în mod direct operatorii desemnați din țările membre ale UPU, 

expeditorii trimiterilor poștale internaționale ce conțin mărfuri (inclusiv vânzători, furnizori sau piețe), care 

îndeplinesc condițiile sus-menționate, sunt răspunzători pentru înregistrarea GST în Singapore. Iar dacă sunt 

înregistrați pentru GST, se solicită să încaseze și să calculeze GST pentru expedieri B2C de bunuri cu valoare 

redusă cu destinația Singapore.  

Trebuie menționat faptul că pragul de import în mărime de 400 SGD pentru bunurile importate pe calea 

aerului sau poștală se păstrează, pentru a facilita vămuirea și că bunurile importate pe cale terestră sau 

maritimă vor fi supuse GST la punctul de import.  
 

 

 

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Singapore, vă rugăm să 

consultați site-ul oficial: https://www.singpost.com/send-receive/general-prohibitions-dangerous-goods  sau 

Autoritățile competente: 

 

 Autoritatea Agricolă și Veterinară -  www.ava.gov.sg  

 Autoritatea de Dezvoltare Media -  www.mda.gov.sg  

 Autoritatea de Sănătate și Știință – www.hsa.gov.sg  

https://www.singpost.com/send-receive/general-prohibitions-dangerous-goods
http://www.ava.gov.sg/
http://www.mda.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/
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 Autoritatea de Dezvoltare a Comunicațiilor din Singapore – www.ida.gov.sg  

 

 

 

http://www.ida.gov.sg/

