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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. ■ Obiecte interzise 

01.01-01.06  Articole din toate țările. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

01.01 0101.11 Cai, animale de rasă pură pentru reproducere. Doar din Australia și Noua Zeelandă 

    

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01-02.10  Articole din toate țările 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Doar din Australia și Noua Zeelandă. 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

03.01 0301.10 Pești vii. 

 0301.99 

 

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. ■ Obiecte interzise 

04.07  Ouă de pasăre. 

 

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

                      

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise  

05.04  Intestine, organe interne (altele decât cele din pește). 

05.11  Produse animale care nu au fost menționate sau incluse. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.03 0603.10 Flori proaspete tăiate sau bulbi de flori. 

 0603.90 Flori uscate, vopsite, decolorate, tratate prin impregnare sau altfel preparate. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

07.14 0714.10 Manioca sau produse din manioca. 

   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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08.01-08.14  Fructe proaspete sau uscate. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

10.05  Porumb; 

 1007.00 Sorg (Sorghum saccharatum). 

 1008.00 Mei. 

   

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte interzise 

11.01 1101.00 Făină de grâu. 

11.06 1106.20 Făină de sago. 

11.08 1108.14 Amidon de manioca. 

   

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

  medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    Nu există informații. 

 

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    Nu există informații. 

 

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

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

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

 grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine  animală sau vegetală 

  

   

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

  grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

15.07-15.16  Uleiuri și grăsimi vegetale, exceptând extractul de in, uleiul de castor și grăsimi 

  vegetale hidrogenate pentru uz industrial și prelucrarea materialelor. 

 

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

 de tutun prelucrat 

   

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

16.01-16.02        Cârnați și produse similare. 
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 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

17.04  Produse zaharoase. 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

18.02-18.06  Unt de cacao, pudră și prăjituri. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

19.02  Spaghete, tăieței, dar nu și lasagna, gnochi, ravioli și caneloni. 

19.03  Tapioca. 

19.05 1905.30 Biscuiți. 

 1905.90 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

20.09  Sucuri de fructe ambalate pentru comercializarea cu amănuntul. 

  

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

22.01  Apa, inclusiv apa naturală și apa mineralizată sau ozonată, fără adaosuri de zahăr 

  sau alți îndulcitori, floruri, gheață și zăpadă. 

22.02  Apa, inclusiv apa naturală și apa mineralizată sau ozonată, fără adaosuri de zahăr  

  sau alți îndulcitori, floruri, cât și alte băuturi non-alcoolice. 

22.03  Bere la sticlă, doză sau sub altă formă de ambalaj. 

22.06  Alte băuturi obținute pe bază de fermentare. 

 

Capitolul 23  Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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 ■ Obiecte interzise 

25.08 2508.10 Bentonită. 

25.11 2511.10 Barită (hidrat sau hidroxid și oxid de bariu) ; 

25.23 2523.29 Saci de ciment, exceptând cimentul alb. 
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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 ■ Obiecte interzise 

28.33 2833.29 Sulfați de fier și bucăți de gluconat feros. 

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.33 2933.59 Tablete sau siropuri de piperazin. 

29.34 2934.99 Tablete sau siropuri de levamisol. 

29.36  Tablete de vitamina B-complex (exceptând cele preparate sub prescripție);  

  multivitamine tablete, capsule și sirop (exceptând cele preparate special). 

  

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.03 3003.90 Tablete de acid folic ; 

30.04 3004.10 Ampicilină/Cloxacilin capsule combinate. 

 3004.20 Unguente de penicilină/gentamicina. 

 3004.40 Paracetamol tablete și sirop. 

 3004.90 Metronidazol tablete și sirop. 

  Clorocalcin tablete și sirop. 

  Apirină tablete (exceptând pe cele preparate sub prescripție și aspirina solubilă). 

  Magneziu trisilicat tablete și suspensie. 

  Clotrimazol cremă. 

  Pyrantel pamoat (pentru paraziții intestinali) tablete sau sirop. 

  Substanțe intravenoase (de salinitate normală sau cextrose, etc.) 

  Vezi partea a III-a. 

 

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

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 informații.   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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33.06 3306.10 Toate felurile de pastă de dinți. Vezi partea a III-a. 

   

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 bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

34.01-34.02  Săpunuri și detergenți. 

Capitolul 35  Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate, 

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

36.01-36.06  Explozibili, etc. 

 

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

38.08 3808.10 Insecticide. 

 3804.40 Dezinfectanți și germicizi. 

 3808.90 

   

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

                                                         

 

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

39.22  Articole sanitare din plastic. 

39.24  Obiecte de uz casnic și articole din plastic. 

39.26 3926.90 Scobitori de plastic. 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

40.12  Cauciucuri retrase sau uzate. 

 

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 Nue xistă informații. 
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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 ■ Obiecte interzise 

42.02  Toate articolele de voiaj, inclusiv servietele din piele sau plastic. 

 

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 ■ Obiecte interzise 

44.21 4421.90 Scobitori. 

 

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 Nu există informații. 

 

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

 carton; hîrtie 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 ■ Obiecte interzise 

48.08 4808.10 Hârtie creponată și hârtie cartonată. 

48.17 4817.10 Plicuri. 

  Hârtie igienică, șervețele umede de toaletă și pentru demachiant, prosoape 

48.18  de hârtie și produse sanitare similare. 

48.19 4819.10 Toate formele de hârtie cartonată, cutii și ambalaje. 

 4819.20 

48.20 4820.10 Agende 

 4820.20 Cărți de exerciții. 

 

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

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.09 4909.00 Felicitări. 

49.10 4910.00 Calendare.   

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

50.04-50.07  Toate articolele. 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

51.06-51.13  Toate articolele, cu excepția țesăturilor de naylon multifilament și imitație ( 

  5111.20 și 5112.20). 

   

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

52.04-52.12  Toate articolele. Vezi partea a III-a. 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

53.06-53.11  Toate articolele, cu excepția împletiturilor de iută. 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

54.01-54.08  Toate articolele, cu excepția fibrelor de vâscoză (relon și filament) (5403.31-32

  și 5403.41) texturi cu fibre de celuloză acetată (54033 și 5403.42) propilenă  

  elementară și derivați de material întăritor pentru covoare (5407.20), fibre de 

  propilenă și fibre de nailon cu grad ridicat de rezistență (5402.10, 5402. 32.  

  5402.39, 5402.41, 5402.51, 5402.59, 5402.61, 5402.69). Vezi partea a III-a.

   

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

55.08-55.16  Toate articolele, cu excepția firelor acrilice (5509.31-5509.32). Vezi partea a III-a 

 

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

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

56.01  Toate articolele. 

56.06-56.08  Toate articolele, cu excepția de sfori împletite, funii, frânghii și articole din  

  acestea (5607.10-90); plase de pescuit confecționate (5608.11), plase de țînțari 

  (5608.19). Vezi a III-a parte. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

56.05  Fire metalice. Vezi partea a III-a. 

 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

57.01-57.05  Toate articolele. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

58.01-58.11 Toate articolele, cu excepţia propilenei elementare şi derivaţi de material întăritor  

        pentru covoare (5803.90); Tul şi alte ţesături.(6804.10) fâşii de stofă ţesută   
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        (5806.10-40), motive ornamentale (5808.10-90); broderii de ornament. (5810.10- 

        99). 

 

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

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

59.01-59.11           Toate articolele, cu excepţia ţesăturilor de naylon monofilament şi imitaţie  

                                            (5901.90); suport textil auto din naylon (pneuri auto) (59.02); ţesături textile,  

                                             huse/prelate impregnate, laminate sau acoperite cu plastic pentru uzul industrial  

                                            (59.08-90). Pânză groasă pentru confecţionarea de velaturi (5907.00) Căptuşeli  

                                            îmbrăcăminte 59.09. Curele de transmisie din material textil (59.10.00); produse şi  

                                            articole textile pentru uz tehnic, inclusiv linoleu (5904.10 şi 5911.10-90). 

 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

60.01  Toate articolele. 

 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

61.01-61.17  Toate articolele exceptând mănușile pentru uz industrial (6116.110-99), căptușeli 

  îmbrăcăminte 6117.90. 

 

Capitolul 62  Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

62.01-62.17  Toate articolele, exceptând mulajele de lycra (6212.90), căptușeli îmbrăcăminte  

  6217.90. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

63.01-63.10  Toate articolele, cu excepția pânzelor pentru țânțari (6304.91-99) saci de iută  

  (6305.10) zdrențe. 

 

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 ■ Obiecte interzise 

64.01-64.06  Toate tipurile de încălțăminte, exceptând încălțămintea de protecție folosită în  

  industria petrolieră și pantofii de sport. 

 

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 
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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 Nu există informații. 

   

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

70.10               7010.91     Recipiente concave din sticlă pentru surplusul de capacitate de felul celor folosiţi  

                                            pentru îmbutelierea băuturilor obţinute prin fermentare şi a băuturilor alcoolice de  

                                           către firmele de resort (densimetru, dispozitiv de «prea plin»). Vezi partea a III a. 

 

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 

   

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 Nue xistă 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 
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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 ■ Obiecte interzise 

82.01  Topoare, târnăcoape, cosoare, cazmale şi unelte similare celor de tăiat, cioplit. 

 

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 

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

84.14 8414 Compresoare foloste. Vezi partea a III-a. 

84.15  Aparate de aer condiționat folosite. 

84.18 8418.10 Frigidere și răcitoare folosite. 

 8418.69 

 

Capitolul 85  Mașini, aparate și 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 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

87.03  Motoare folosite de autovehicule cu o vechime mai mare de opt ani de la data de 

  fabricație. 

87.12  Ansambluri pentru constucția de biciclete. 

87.14 8714.91 Șasiu, îmbinări, jante și aripi. 

 8714.99 

87.16 8716.80 Roabe. 

 

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 Nue xistă 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 

   

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

 

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

  nedefinite pînă acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții 

  prefabricate 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

94.01  Scaune, cu excepția scaunelor de stadion. 

94.03-94.04  Alte mobiliere sau părți ale acestora, cu excepția accesoriilor folosite în  

  confecționarea mobiliei, cade sub incidența capitolului 83 din nomenclatură. 

94.06 9403.00 Izolatori fonici pentru generatoare electrice, cu excepția altor prefabricate  

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

95.04 9504.30 Jocuri de noroc mecanice sau electronice ori de cazino. 

 

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

96.08 9608.10 Pix cu bilă. 

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
 

Nigeria nu a publicat partea a II-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiji 

 

 14 

Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
Medicamentele şi produsele obişnuite care fac obiectul codului SH cuprins în 3001.10 – 3006.60 importate 

prin toate punctele de frontieră şi câteva porturi aeriene şi navale, mai puţin prin: 

 

 Apapa Area 1 Port, Lagos 

 Calabar Port 

 Port Haracout 1 Port 

 Murtala Mohammed Int. Airport, Lagos 

 Mallam Aminu  Kano Int. Airport Kano 

 Port Haracourt Airport, Port Haracout 

 Nnamdi Azikiwe Airport, Abuja 

 

Ţesăturile şi broderiile sunt acceptate la import în baza unei concesii speciale legată de materiale 

neprelucrate ce conţin fibre şi ţesături de bază (postavuri de bază) ale bumbacului, firele şi fibrele sintetice 

cad sub incidenţa urmăririi codurilor SH pentru o perioadă ce nu depăşeşte doi ani, aceste coduri sunt : 

I fire/fibre; 5401.20, 5402.33 şi 5402.62 

II ţesături; 5208.11, 5208.21, 5208.31,5512.11 şi 5512.19 
 

Producătorii de covoare îşi asigură local necesarul de fibre. 

 

Alte politici ale măsurilor fiscale 

 
a. Sub-sectorul farmaceutic. 

- Materialul farmaceutic neprelucrat-- care este importat de producătorii de medicamente pentru activităţi 

umanitare—poate atrage impozitarea cu 2,5% și scutirea de T.V.A. 

- Toate produsele farmaceutice finite produse local, făcând obiectul capitolului 30, dar nu au capacitatea 

suficientă de a acoperi cererea de pe piaţă, pot beneficia de o impozitare de 20%. 

- Toate produsele farmaceutice care fac obiectul capitolului 30, dar nu sunt produse local, pot beneficia de 

impozitarea de 5% în conformitate cu recomandarea impozitării de 5 % ca parte a măsurilor preventive de 

estompare a efectelor preţului produselor de petrol. 

- Amidonul farmaceutic va atrage după sine următoarele taxe: 

1. 5 % doar pentru produsele farmaceutice destinate activităţilor umanitare, şi 

2. 50% pentru ceilalţi; 

3. Materiale destinate confecţionării de ambalaje în domeniul farmaceutic vor fi taxate cu maxim 5 % 

doar atunci când acestea din urmă sunt pentru acţiuni umanitare, toţi ceilalţi importatori vor achitata 

taxele după legea fiscalităţii existente, astfel urmărindu-se prezentul cod SH după cum urmează: 

4. recipienşi de sticlă (7010.91-94); 2. flacoane (7010.10); 

5. folia de aluminiu (7607.11-20); 

6. PVC/PVDC (3920.41-42 şi 83.10-90); 

Capace capsulante pentru sticlele şi recipienţii ce conţin medicamente. (3923.50, 7010.20 şi 83.10-90); 

Tuburi dispersoare. (7612.10). 

 

În opinia politicii noului guvern, tratamentul malariei, artemisinul, lumefantrinul şi amodiacuinul (activi) 

pot fi scutiţi la import de taxe conform legii fiscale impuse de taxarea O% la medicamentele anti retrovirale 

pentru HIV/SIDA. 

 

b. Manufacturarea în schema limită. 

Suspensia la import a bunurilor interzise de sub schema MIBS a fost ridicată, controlul vamal va asigura 

supravegherea şi monitorizarea cu pază contra posibilei sustrageri de la vămuire. 
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c. Programul de dezvoltare în prelucrarea (finisarea) de frânghii şi funii. 

Cei ce prestează activităţi legate de prelucrarea-finisarea funiilor, frânghiilor, etc. (7312.10-90) şi sfori, 

corzi şi cordeline, parâme, odgoane, pot beneficia de impozitarea cu 40% conform normativelor de protejare a 

manufacturării(prelucrare, producţie, fabricare) locale . 

 

d. Reducerea taxelor la  cablurile din sârmă de oţel şi fibră. 

Importul de materiale neprelucrate ce urmează a fi folosite în producerea de cabluri din sârmă şi oţel, poate 

beneficia, numai atunci când produsul este destinat acţiunilor umanitare, de impozitare de 5% la următoarele 

produse: 

 

- Firul de Manila (5305.29) 

- Firul de oţel ( cu diametru de 0,26—4.75mm) (7217.10-90 şi 7229.19-90). 

- Firul de naylon (5402.10) 

- Materiale textile. 

Următoarele accesorii pentru textile: 

- zale, inele, verigi de legătură şi ornament.(7315.19); 

- cârlige.(7326.19); 

- îmbinări inelare de metal (7315.82); 

- manşoane, bucşe din oţel (7307.29); 

- manşoane, bucşe din aluminiu ( 7609.00); 

- mufe, manşoane, cuple, bucşe, ocheţi , rodanţe. 

 

e. Măsuri temporare pentru vehicule. 

Asamblarea completă a vehiculelor de pasageri (autobuze) pot atrage impozitări de 10 % în 2005. 

 

f. Maşini industriale şi piese de schimb. 

Toate maşinile industriale şi piesele de schimb pentru acestea (altele decât cele casnice) în capitolul 84, 85 

şi 90 se vor alinia la impozitarea de 2,5% şi vor fi scutite de TVA. 

 

g. Obligaţii la articolele donate. 

Toate articolele de la donatori internaţionali, agenţii sau state ( de ex: Crucea Roşie, Semiluna Roşie), 

având avizul Ministerul Onoarei, sunt taxate cu 0,5 % . 

 

Rugăm asiguraţi-vă de respectarea strictă a directivelor de mai sus. 

 

 

 

 
 


