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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 

01.06 0106.00 Toate animalele vii, cu excepția albinelor, lipitorilor și viermilor de mătase 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Albine, lipitori și viermi de mătase. Vezi a doua parte, pct. A1, A3 și E2. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

02.01 0201.10 Toate tipurile de produse. Carne. Resturi de păsări. Vezi a doua parte, pct. A1 

 0210.90 și A2, normele compensatorii SECOFI.  

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.02-03.07 0302.11       Pești răpitori pentru repopulare, pui sau adulți. Conform art. 41, 4, c Convenția 

 0307.99 de la Washington. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Alte tipuri de pești. 

 

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 admise condiționat 

04.01-04.10 0401.10 Lapte și produse lactate. Vezi a doua parte, pct. S1 și A1. Ouă de pasăre. 

 0410.00 Vezi a doua parte, pct.13. 

 

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

                                             

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

05.02-05.11 0502.10  Toate tipurile de produse. Vezi a doua parte, pct. A1, A2 și A3. 

 0511.99  Pene, coarne, fildeș. Vezi a doua parte, pct. E3. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat  

06.01-06.04   0601.10     Toate tipurile de produse. Vezi a doua parte, pct. A1, A3. Frunze. Vezi a doua 

    0604.99     parte, pct. E2. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.01-07.14       0701.10     Toate tipurile de produse. Cartofi și fasole, cu excepția celor folosite pentru 

     0714.90     însămînțare. Vezi a doua parte, pct. 1 și A3 și normele SECOFI. 
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Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

08.01-08.14 0801.11 Toate tipurile de produse. Cartofi și fasole, cu excepția celor folosite pentru 

 0814.00 însămânțare. Vezi a doua parte, pct. A1 și A3. Struguri. Vezi normele SECOFI. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

09.01                 0901.11      Toate tipurile de produse. 

   0901.90     Vezi a doua parte, pct. A1 și A3. 

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01-10.08      1001.10     Toate tipurile de produse. Vezi a doua parte, pct. A1 și A3. Grâu, orz, porumb, 

           mei. Normele SECOFI. 

 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.03 1103.14      Orez. Vezi a doua parte, pct. A1, A3. 

11.07 1107.10 Malț. Normele SECOFI. 

 1107.20 

 

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.01-12.14    1201.00     Semințe de mac. 

 1214.90 Marijuana (Canabis indica).  

  ■ Obiecte admise condiționat 

12.01-12.14  Toate tipurile de produse. Vezi a doua parte, pct. A1, A3. Copra, trestie de zahăr. 

  Normele SECOFI. 

                                  

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.01    1301.90     Preparate pentru fumat din marijuana (Canabis indica). 

13.02               1302.11 

               1302.39 

          ■ Obiecte admise condiționat 

                     Copal. Vezi a doua parte, pct. E2. Produse brute su pudră (praf) alcoolizate și 

                     altele. Vezi a doua parte, pct. S1 și normele SECOFI.          

   

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

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

14.03 1403.90 Alte produse. Vezi a doua parte, pct. A1, A3 și E2. 

14.04 1404.10 
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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 ■ Obiecte admise condiționat 

15.01                 1501.00     Untura. Vezi a doua parte, normele SECOFI. 

15.21                 1521.90     Grăsimi și uleiuri animale, ceara de origine animală, grăsimi și uleiuri vegetale 

(floarea soarelui și măsline). Vezi a doua parte, pct. 1, A1, A3. 

 

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 admise condiționat 

16.01   1601.00     Mezeluri, șuncă, amestec de carne, piele de porc fiartă sau tăiată, măruntaie alte 

16.02   1602.90     preparate pe bază de sânge. Vezi a doua parte, pct. A1 și A2. 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

17.01                 1701.11 Zahăr în stare solidă: norme. 

                          1701.99   

17.02                 1702.11 Lactoza crudă sau brută, cu conținut de azot mai puțin de 2%. Vezi a doua 

 1702.90 parte, S1. 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.01 1801.00 Diverse forme de cacao. Vezi a doua parte, P.I.T. SECOFI. 

18.05 1805.00 Cacao, boabe întregi sau zdrobite, brute sau prăjite. Vezi a doua parte, pct. A1 

  și A3. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

19.01 1901.90 Produse vegetale pentru diabetici. Vezi a doua parte, pct. S1. 

19.02 1902.19 Paste făinoase. Vezi a doua parte, prețuri estimate.g 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

20.07 2007.10 Preparate omogenizate, preparate din citrice, compoturi și marmelade  

 2007.99 pentru diabetici și altele. Vezi a doua parte, pct. S1.  

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

21.01 2101.11 Extracte, esențe și concentrate din cafea și preparatele lor. Normele SECOFI. 
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 2106.10  

 2106.90 Concentrate de proteine din soia, derivate de proteine din lapte, pudră pentru 

  budincă și gelatină pentru diabetici. Vezi a doua parte, pct. S1. 

  Circulara 124/15.07.2019 

  Importatorii de aditivi alimentari trebuie să dețină autorizație pentru import sub 

  forma unui certificat medical eliberat de Guvernul Mexicului. 

  Mai multe detalii pot fi obținute la adresa :  

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/registros-sanitarios-89343 

(doar în limba spaniolă).    

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.04 2204.21                          

22.08               2208.20     Vinuri și șampanie (prețuri estomative). Coniac, brandy, wisky, rom: prețuri 

                      estimative, rachiu și altele: Băuturi spirtoase și altele: N.O.M 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.09                 2309.10     Alimente pentru câini și pisici, alimente pentru păsări de curte, fân, furaje 

2309.90 îndulcite, hrană pentru pești de acvariu și altele. Vezi a doua parte, pct. A1  

și A3. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.01                 2401.10     Tutun, țigări, țigarete și tutun omogenizat. Vezi a doua parte, normele SECOFI. 

24.03                2403.99     Tutun brut, reziduri de tutun și altele. Vezi a doua parte, pct. A1 și A3. 

                       Circulara UPU  63/06.05.2013 

                                            Operatorul desemnat din Mexic informează că, începând cu 1 noiembrie 2012, 

                                            importul de țigări electronice este interzis. 

   

SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

25.24 2524.00 Azbest praf sau granule și reziduuri. Vezi a doua parte, pct. E1. 

 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

26.19 2619.00 Fier și deșeuri de fier, deșeuri galvanice, catalizatori uzați, reziduuri din plumb, 

26.21 2621.00 cenușă. Vezi a doua parte, pct. E1. 

 

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

  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

27.09                 2709.00 Material explozibil, inflmabil, alte materiale periculoase. Conform art.41, 4 d, 

                    Convenția de la Washington. 

                    ■ Obiecte admise condiționat 

  Ulei în stare brută. Vezi a doua parte, norme SECOFI. 

  Uleiuri și grăsimi lubrifiante. Vezi a doua parte, pct. E1. 

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/registros-sanitarios-89343


Mexic 

 5 

   

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 

28.04-24.11 2804.70 Sulfat de taliu. 

28.33-28.36 2811.29 

28.44-28.45 2833.29 

28.50 2836.91 

 2844.20 

 2845.90 

 2850.00 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Fosfor roșu sau amorf. Vezi a doua parte, normele SECOFI, oxid azotos, 

  carbonat de litiu cesiu 137 ; cobalt, radioactivi și altele. Vezi a doua parte, pct. S1 

  și normele. 

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.03 2903.19                    

29.41 2941.90 Hexaclor, hexahidra, dimetanoaftena, heptaclor, tetrahidrometanden, hexaclorura, 

  epoxica, hidroendodimetanoaftalena, imidoacid N-aliglutamic, 

  diclorobromofenilmetil, feniltiofosfonat, diacetilmorfon. 

  Stupefiante și substanțe psihotrope. Conform art. 41, 4, b. Convenția de la 

  Washington. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

                      AC. Valproico şi sărurile sale, Naproxen, sulfaţi de salbutamol, hidantoina, 

                                           dyptridamol; bensimidazol şi sărurile sale, clorura de dozol, acid penicilanic 

                                           furosemida, vitamina B12, sau penicilina de benzil: sodiu, potasiu, ampicilina 

                                           şi sărurile sale; diclorofenilmetilisoxazolipenicilina  sodată; monohidraţi 

                                           de cefalexină, amiceacine şi sărurile sale. Cefadroxil: normele SECOFI. 

                                           Toţi compuşii fluoclorurați organici. Vezi a doua parte paragraful pct. E1. 

                                           Toţi produşii chimici organici de uz farmaceutic trebuie să fie însoţiţi de o 

                                            autorizaţie de la SSA. 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.01    3001.10     Vaccinuri pentru febra aftoasă. Preparate din Canabis indica, preparate din 

30.06               3006.40     acetilmorfina, eșantioane de țesuturi sau sânge, etc., contagioase (art.23, 

        Convenția de la Washington). 

          ■ Obiecte admise condiționat 

  Este necesar un permis pentru toate produsele farmaceutice pentru medicina 

  umană și pentru toate produsele medicinei veterinare. 

  Vezi a doua parte pct. S1 și A1. 

  Circulara  UPU 124/15.07.2019 

  Operatorul desemnat din Mexic informează despre noile măsuri pentru 

  consolidarea controalelor la import în conformitate cu art. 19 din Convenția 
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  UPU și art. 3.7.1. din Regulamentul general al comerțului Exterior al Mexicului. 

  Aceste măsuri se referă la interdicțiile de transport sub formă de pulberi, produse 

  farmaceutice (pastile, trocuri, tablete, granule, capsule de gelatină și pastile pentru 

  resorbție) și zer sau proteine din zer de origine animală. Lista completă poate fi 

  accesată la link-ul : 

  www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545378&fecha=30/11/2018    

  (doar în limba spaniolă). 

  

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

Capitolul 32  Extracte tanante sau 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 Nu există informații.  

 

Capitolul 34  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, 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 Nu există informații. 

  

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

35.01 3501.10 Dextrina, amidon și fecule modificate. Vezi a doua parte, contingente. 

35.07 3507.90 Cazeina și derivați, albumine, proteine vegetale, papaina, pepsina, tripsina, 

  bromelina și alte enzime și amestecurile lor. Vezi a doua parte, pct. S1. 

 

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

36.01 3601.00     Materiale explozibile, inflamabile și alte materiale periculoase (art. 41, 4, d, 

 3606.90 Convenția de la Washington); 

 

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 admise condiționat 

38.02 3802.10 Carbon și argile active : soluții anticoagulante. Vezi a doua parte, pct. S1. 

 3802.90 Silicat aluminat de magneziu (Fullers earth), produse reziduale ale industriei 

38.04 3804.00 chimice sau altele. Vezi a doua parte, pct. E1. 

38.23 3823.70  

  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545378&fecha=30/11/2018
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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 admise condiționat 

39.13 3913.90 Polizaharida netoxică. Înlocuitori de plasmă (dextran). Vezi a doua parte, S1. 

39.15 3915.10 Reziduri și deșeuri de : stiren, etilen, PVC, metacrilat de metil și altele 

 3915.90 contingente.  

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

40.01-40.02 4001.10 Latex, gutaperca, macaranduba, deșeuri, peneuri uzate: norme SECOFI. 

40.04-40.07 4001.30 Prezervative. Vezi a doua parte, pct. S1. 

40.10-40.15 4002.11 Cauciuc sintetic, pneuri noi, mănuși chirurgicale. Vezi a doua parte, N.O.M 

 4004.00 

 4007.00 

 4010.19 

 4011.10 

 4011.20 

 4012.20 

 4013.10 

 4013.90 

 4014.10 

 4015.11 

 

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 admise condiționat 

41.01-41.10 4101.10 Piei de bovine, ovine, porcine, oi și miei în stare brută. Vezi a doua parte pct. A1 

 4110.00 și A2. Piei finite sau deșeuri de caprine, reptile și altele. Vezi a doua parte, pct. E2. 

 

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 admise condiționat 

42.01-42.05 4201.00 Importul produselor de acest tip este supus regulilor de marcaj și etichetare. 

 4205.00 

 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

43.01-43.04 4301.10 Toate produsele. Vezi a doua parte, pct. A1, A3 și E2. Importul obiectelor  

 4304.00 îmbrăcăminte și blănurilor este supus regulilor de marcaj și etichetare. 

 

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 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

44.01 4401.10 Lemn de încălzit, lemn de conifere sau de surcele, lemn brut, planșe cu o grosime 

44.03 4401.21 mai mare de 6 mm, planșe cu o grosime mai mică sau egală cu 6 mm. Vezi a 

 4403.10 doua parte, pct. A1 și A3. 

 4403.99 

44.08 4408.10 

 4408.99 

 

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; 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 ■ Obiecte admise condiționat 

47.03 4703.21 Pastă din lemn tratată chimic. Vezi a doua parte, norme. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

48.04 4804.19 Hârtie și carton. 

48.11 4804.49 Hârtie de ambalaj placat cu polietilenă și pentru acoperirea solului : norme. 

48.15 4804.59 Scutece pentru copii (prețuri estimative). 

48.18 4811.39 

 4815.00 

 4818.40 

 

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

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.08-49.11                     Articole obscene sau imorale. 

    4908.90     Abțibilduri colorate sau alb-negru vândute în plic sau în pachete, cu guma de 

                      mestecat, dulciuri sau orice alte articole care conțin desene, figurine sau ilustrații 

                      ce reprezintă copii într-o manieră denigrantă, ridicolă și care promovează violența, 

                                            autodistrugerea sau alte comportamente anti-sociale, cunoscute sub numele de 

                      ”Garbage Pail Kids” și care pot fi imprimate pe toate articolele comerciale. 

49.11             4911.91       Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri sau fotografii color sau alb-negru 

                      vîndute în plicuri sau în pachete, chiar dacă sunt însoțite de guma de mestecat, 

            dulciuri sau de alte tipuri de articole, care conțin desene, figurine sau ilustrții ce 

                      reprezintă copii într-o manieră denigrantă, ridicolă și care promovează violența, 

                      autodistrugerea sau alte comportamente anti-sociale, cunoscute sub numele de 

                      ”Garbage Pail Kids” și care pot fi imprimate pe toate articolele comerciale. 

4911.99 Documente obscene, imorale, cu caracter subversiv, desene și embleme, lucrări 

reimprimate care nu respectă legislația din Mexic cu privire la dreptul de autor.

  



Mexic 

 9 

 

Bilete de loterie străine pentru care nu s-a obținut autorizație de la Ministerul de 

Interne. 

  

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

50.03-50.07 5003.10 Mătase : prețuri estimative. 

 5007.90 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

51.02 5102.10 Articole din această categorie din blană de iepure de casă sau de câmp. 

 5102.20 Vezi a doua parte, pct. E2. 

 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

52.01 5201.00 Bumbac cu sau fără semințe, nedărăcit sau dărăcit. Vezi a doua parte, pct. A1 

  și A3. Majoritatea: norme. 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

53.01-53.11 5301.10 Norme pentru toate produsele. 

 5311.00 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

54.01-54.08 5401.10 Norme pentru toate produsele. 

 5408.34 

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

55.01-55.16 5501.10 Norme pentru toate produsele. 

 5516.94 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

58.03 5803.10 Tifon: norme. 

 5803.20 

 

Capitolul 59  Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate; 
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  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 ■ Obiecte admise condiționat 

61.01-61.17 6101.10 Produsele sunt supuse normelor și condițiilor de marcaj și etichetare. 

 6117.90 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

62.01-62.17 6201.11 Produsele sunt supuse normelor și condițiilor de marcaj și etichetare. 

 6217.90  

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

63.01 6301.00 Confecții. Vezi a doua parte, pct. S1. Produsele sunt supuse normelor SECOFI. 

 6310.90 

 

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 admise condiționat 

64.01-64.06 6401.10 Produsele care sunt supuse normelor și condițiilor de marcaj și etichetare. 

 6406.99 

 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

65.06 6506.10 Căști pentru pompieri, căști militare, alte tipuri de căști (N.O.M). 

 

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 
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 Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

 

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

69.08 6908.90 Plăci pentru podele și placaje : norme. 

69.10 6910.90 Closete cu bazine cu capacitate mai mare de 6 litri : norme. 

69.11 6911.10 Alte echipamente sanitare : N.O.M. 

69.12 6912.00 Faianță : norme. 

 

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

70.05 7005.29 Geam transparent securizat : norme. Deșeuri și reziduri din fibră de sticlă. 

70.19 7019.19 Vezi a doua parte, pct. E2. 

 

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 ■ Obiecte interzise 

71.14 7114.10 Importul este interzis. 

 

SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

72.07 7207.19 Toate aceste produse vor respecta normele. 

72.08 7208.10 

 7208.90 

72.09 7209.15 

 7209.23 

72.10 7210.11 

 7210.70 

72.11 7211.13 

 7211.90 

72.12 7212.10 

72.13 7213.20 

 7213.99 

72.14 7214.20 

 7214.99 

72.15 7215.10 

72.16 7216.99 

72.24 7224.10 

72.28 7228.30 

 7228.50 
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Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

73.07 7307.19 Butoaie cilindrice. Vezi a doua parte, pct. E2. Mașini de gătit pe gaz. 

 7307.92 Vezi a doua parte, N.O.M. 

73.08 7308.40 

 7308.90 

73.09 7309.00 

73.10 7310.10 

 7310.29 

73.11 7311.00 

73.21 7321.11 

73.25 7325.91 

 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

74.04 7404.00 Deșeuri din aliaje de cupru. Vezi a doua parte, E2. Țevi: norme. 

74.11 7411.10 

 7411.29 

 

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 ■ Obiecte admise condiționat  

76.01 7601.10 Lingouri de aluminiu: norme. Resturi și deșeuri din aluminiu. Vezi a doua parte, 

 7601.20 pct. E2. Oală sub presiune: N.O.M. 

76.02 7602.00 

76.15 7615.11 

 

Capitolul 77  Rezervat                                                  

Capitolul 78  Plumb și articole din plumb 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

78.02 7802.00 Resturi și deșeuri din plumb. Vezi a doua parte, pct. E2. 

 

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 admise condiționat 
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82.03-82.06 8203.10 Toate articolele sunt supuse normelor. 

 8206.00 

 

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 admise condiționat 

84.07 8407.34 Părți de motoare cu combustie: norme SECOFI. 

84.13 8413.11 Părți de pompe folosite: norme SECOFI și N.O.M.  

84.18 8418.10 Părți de betoniere de tip remorcă: SECOFI, N.O.M. 

 8418.29 

84.24 8424.10 

84.25 8425.42 

84.26 8426.12 

 8426.99 

84.27 8427.10 

 8427.20 

84.28 8428.40 

 8428.90 

84.29 8429.11 

 8429.59 

84.30 8430.31 

 8430.69 

84.32 8432.90 

84.52 8452.10 

 8452.90 

84.71 8471.10 

 8471.90 

84.74 8474.20 

 8474.80 

84.77 8477.10  

84.81 8481.10 

 8481.90 

84.82 8482.10 

 8482.91 

 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

85.01-85.48 8501.10 Produsele trebuie să respecte normele. Câteva produse sunt supuse N.O.M 

 8548.90 și prețurilor estimative. Acumulatori folosiți. Vezi a doua parte, pct. E2. 
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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 ■ Obiecte admise condiționat 

87.01-87.06 8701.20 Sunt necesare autorizații de la SECOFI și SEDENA. 

 8706.00   

87.10-87.12 8710.00  

 8712.00 Sunt necesare autorizații de la SECOFI și SEDENA. 

87.16 8716.10   

 8716.20 

 

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 ■ Obiecte interzise 

90.09    9009.11     Aparate de masaj și proteze. 

    9009.30     Obiecte obscene și imorale. (art. 41, 4, e, Convenția de la Washington). 

90.18               9018.11 

    9018.90 

90.19    9019.10 

90.21                 9021.30 

90.22    9022.12 

    9022.21 

90.25    9025.11 

90.26               9026.10 

    9026.80 

90.29                 9029.10 

                                            ■ Obiecte admise condiționat 

                                            Este necesară autorizație de la Ministerul Sănătății și N.O.M. 

  

Capitolul 91  Ceasornicărie 
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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 ■ Obiecte interzise 

93.01-93.07 9301.00        Orice tip de armă; 

  9307.00 

           ■ Obiecte admise condiționat 

                      Pentru aceste articole sunt necesare autorizații d ela SECOFI și SEDENA. 

           

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 similare, construcții 

  prefabricate 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

94.05                 9405.30     Toate produsele sunt supuse normelor. 

 

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

95.01-95.08 9501.00 Păpuși cu caracter obscen, imoral (arrt. 41, 4, e, Convenția de la Washington). 

 9508.00  

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Toate produsele sunt supuse normelor. 

   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

96.07-96.09 9607.11     Toate produsele sunt supuse normelor. 

 9609.10 

 
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

97.05 9705.00 Toate produsele acestei categorii sunt interzise. 

 

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

consultați site-ul oficial: https://www.gob.mx/correosdemexico 

 

https://www.gob.mx/correosdemexico
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Partea a II-a 
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
2.1 Animale şi produse ale regnului animal  

 

Importul animalelor vii este interzis, conform dispoziţiilor articolului 41, 4, c, din Convenţia de la 

Washington, cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase. Aceste produse şi derivate sunt supuse 

regulilor sanitare, ecologice, normelor şi obţinerii unui permis pentru operaţiuni comerciale care să respecte 

prevederile de mai sus.  

 

2.1.1. Certificat de sănătate publica (S1).  

Pentru a importa orice produs din carne, este necesară obţinerea unui certificat sanitar (S1) de la Ministerul 

Sănătăţii Publice. Formularul A1 reprezintă autorizaţia sanitară în care sunt prezentate toate regulile 

veterinare şi fitosanitare care trebuie să fie respectate pentru importul animalelor, produselor şi derivatelor lor, 

vegetalelor şi produselor lor, ţinând cont de originea şi condiţiile sanitare din ţara exportatorului, cu scopul de 

a preveni intrarea în ţara a bolilor exotice (această autorizaţie este eliberată de către SARH). Articolul 4, 

secţiunea 1 a decretului din 2 octombrie 1988.  

 

2.1.2. Formularul A2 conţine reguli de natură fitosanitară care trebuie respectate 

 Se pot importa produse din carne de vita, inclusiv măruntaie, rămăşiţe şi părţi de animale, care provin din ţări 

nesupuse carantinei. Importul se efectuează pe baza prezentării unui certificat de origine şi de sănătate 

animală vizat de către autoritatea consulară mexicană şi semnată de autoritatea veterinară competentă a 

Ministerului Agriculturii, purtând următoarea declaraţie: această carne provine de la animale sănătoase, 

inspectate de către personal autorizat înainte şi după sacrificarea lor în abator.  

 

2.1.3. Ministerul Agriculturii şi Resurselor Hidrografice  

– Formularul A3 se referă la tratarea preventivă în vederea efectuării importului animalelor, vegetalelor, 

produselor şi derivatelor lor.  

Ministerul Dezvoltării Sociale - Formularul E1 se refera la autorizaţia de transport a materialelor şi 

reziduurilor periculoase. Formularul E2 este o autorizaţie de import care permite intrarea în ţară a speciilor de 

floră şi faună silvestră şi acvatică. 

 

2.2. Vegetale şi produse vegetale  

În această categorie, produsele interzise sunt cele care pot fi utilizate ca stupefiante şi/sau substanţe 

psihotrope. Art. 41, 4, b, a Convenţia de la Washington. Importul acestor produse şi derivate este supus 

respectării regulilor sanitare, ecologice, normelor şi obţinerii unui permis de comerţ.  

 

2.2.1. Autorizaţii fitosanitare (A1, A2, A3)  

2.2.2. Certificat E2 de respectare a normelor ecologice 

2.2.3. Permis de import SECOFI: pentru un import definitiv (SECOFI), pentru un import temporar  

(P.T.I)-SECOFI. 

 

2.3. Produse antiparazitare pentru uz agricol 

 - importul acestor produse şi materialele care servesc la producerea lor este supus obţinerii  autorizaţiilor: A1, 

A2, A3 şi E1, E2.  

- A1, A2, A3: autorizaţii SARH; E1, E2: autorizaţii SEDESOL.  

 

2.4 Băuturi alcoolice - aceste articole neloiale produse sunt supuse aplicării tarifării oficiale cu scopul 

eliminării concurenței neloiale  

- se percepe o taxă specială pentru aceste produse şi servicii.  

2.4.1 Norme oficiale mexicane (N.O.M) - se impune respectarea normelor de calitate de către SECOFI. 
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 2.5 Tutun  

- importul de tutun brut, ţigări, ţigarete şi tutun omogenizat este supus obţinerii unui permis SECOFI. În plus, 

pentru a importa tutun brut sau reziduuri de tutun trebuie să se obţină o autorizaţie fitosanitară de la SARH. 

Se percepe o taxă specială pentru aceste produse şi servicii. 

Circulara UPU 63/06.05.2013 

Operatorul desemnat din Mexic informează că, începând cu 1 noiembrie 2012, importul de țigări electronice 

este interzis. 

 

 2.6.Uleiuri minerale  

- importul de uleiuri nerafinate este supus obţinerii unei autorizaţii de la SECOFI.  

- importul uleiurilor şi grăsimilor lubrifiante este supus obţinerii unui certificat de calitate pentru mediu de la 

SEDESOL.  

 

2.7 Stupefiantele  
- toate aceste produse, inclusiv substanţele psihotrope sunt interzise.  

 

2.8 Produse farmaceutice  
- pentru toate aceste produse este necesară o autorizaţie sanitară, chiar dacă sunt destinate uzului personal.  

2.8.1 Certificat de sănătate – SSA. Prezentarea acestui certificat este cerută pentru obiectele destinate 

consumului uman (S1).  

2.8.2 Certificat de sănătate animală-SARH- Importul produselor veterinare este supus obţinerii acestui permis 

(A1).  

 

2.9 Chibrituri chimice  
- aceste produse, fiind inflamabile sau explozibile, sunt interzise. (art. 41, 4, d, Convenţia de la Washington)  

 

2.10 Obiecte din cauciuc  
- importul de pneuri uzate, latex, gutaperca, macaranduba şi reziduurilor este supus obţinerii unui permis E1 – 

SEDESOL  

- importul de pneuri şi uzate este supus obţinerii unui permis de la SECOFI  

- un certificat sanitar (S1) este cerut pentru prezervative  

- cauciucul sintetic, pneurile şi mănuşile de chirurgie trebuie să fie conforme cu normele de calitate (N.O.M).  

 

2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate  
- sunt interzise atât publicaţiile obscene sau imorale, cât şi cele care au ca rezultat comportamente patologice. 

 - importul publicaţiilor, altele decât acestea, nu este supus nici unei condiţii.  

- importul de materiale (bilete, articole publicitare, etc) pentru loterii şi jocuri de noroc, este supus unei 

autorizaţii eliberate de autorităţile mexicane competente.  

 

2.12. Perlele fine sau de cultură, pietrele şi metalele preţioase, lucrările din aceste materiale, bijuterii de 

fantezie  

- sunt interzise obiectele menţionate în Convenţia UPU, art. 20, pct. b, privind coletele poştale şi poșta de 

scrisori. 

- toate obiectele cuprinse în această categorie pot fi importate dacă sunt însoțite de o autorizaţie SECOFI şi o 

autorizaţie a Ministerului Apărării Naţionale.  

 

2.13. Televizoare  

- importul acestor obiecte este supus normelor stabilite la capitolul măsuri antidumping. Ele trebuie să fie 

conform normelor de calitate (N.O.M) de la SECOFI. Dacă valoarea lor este considerată ca fiind subestimată, 

li se aplică o tarifare oficială.  

 

2.14. Instrumente de măsură  
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- acestea trebuie să fie conform normelor de calitate (N.O.M) de la SECOFI.  

 

2.15 Echipamente de război  

- legislaţia în vigoare a administraţiei poştale mexicane interzice orice import de arme (24 martie 1987).  

 

2.16 Aparate de joc, jocuri  
- importul lor este supus normelor conform țării din care provin (China), la capitolul masuri antidumping, 

precum şi altor dispoziţii adoptate de către guvernul mexican şi care sunt publicate în ziarul oficial al 

federaţiei.  
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Partea a III-a 
Dispoziții speciale, Vamale și altele 
 

Circulara UPU 34/25.02.2019 

Pentru trimiterile poștale care conțin bunuri declarate în valoare de peste 50 dolari USD, va fi percepută taxa 

de import. 

 

3.1 Dispoziţii vamale diverse  

- importul oricăror produse radioactive este supus eliberării unei autorizaţii de la Comisia Naţională de 

Securitate Nucleară  

- importul obiectelor fabricate pentru piscicultură (secţiunile legislaţiei vamale 5608.11.01 şi 5608.11.02) este 

supus eliberării unei autorizaţii de la Ministerul Pisciculturii.  

- depeşele poştale în tranzit nu sunt supuse condiţiilor de import sau regulilor vamale. 

 Circulara UPU 259/27/10/2008 
Administraţia poştală din Mexic informează despre schimbările intervenite în legislaţia vamală a Mexicului 

privind produsele ce trebuie să fie expediate către Mexic prin intermediul reprezentantului sau agentului 

vamal şi enumerate mai jos: produse ce sunt dificil de identificat şi pentru care, din cauză că acestea sunt sub 

formă de pulberi, lichide sau sub formă de preparate farmaceutice, precum pilule, pastile, tablete, granule, 

batoane, capsule sau drajeuri, se solicită specificarea dimensiunii particulelor şi/sau analiza chimică care să 

certifice compoziţia acestora, natura, originea şi alte caracteristici necesare clasificării vamale, indiferent de 

cantitatea sau valoarea conţinutului.  

 

3.2 Dispoziţii contencioase - importul, exportul şi tranzitul mărfurilor sunt supuse legislaţiei vamale şi 

regulamentului său de executare, Codului Fiscal al Federaţiei, Regulamentului Fiscal, Codului Civil şi 

Codului Penal. SECOFI - Ministerul Comerțului şi Dezvoltării Industriale EDESOL - Ministerul Dezvoltării 

Sociale SARH - Ministerul Agriculturii şi Resurselor Hidroenergetice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


