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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 admise condiționat 

01.01 0101.11 Căi de curse; 

01.02 0102.10 Bovine pentru șeptel ; 

01.04 0104.10      Capre pentru șeptel ; 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.02 0202.10       Carne de vită înghețată; 

02.02 0203.11 Carne de porc proaspătă sau congelată; 

02.04 0204.10 Carne proaspătă de oaie și capră. 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

03.02 0302.61 Scrumbii, lipitori, șprot; 

03.05 0304.41 Somon din Atlantic și Pacific; 

03.06 0306.11 Homari și alți raci de mare; 

 0306.23 Creveți și specia de creveți Pandalus. 

 

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 0401.10 Lapte și smântînă, care nu sunt concentrate și nici nu conțin aditivi de zahăr 

   0401.30 

04.02   0402.10       Lapte și smântână, care nu sunt concentrate sau conțin aditivi de zahăr sau  

   0402.99       îndulcitori de bază; 

04.03   0403.10       Zer, lapte neprelucrat. 

   0403.90 

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

                                             

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

05.11 0511.99  Bovinele fac excepție. 

   ■ Obiecte admise condiționat 

05.11 0511.10 Sperma animală în general. Icre și lapți de pești comestibili. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

06.02 0602.20 Flori alimentare, pomi și fructe ; 

 0602.40 Trandafiri ; 

 0602.90 Plante ornamentale. 
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Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.02 0702.00 Tomate (pentru o perioadă detrminată); 

07.03 0703.20 Usturoi (pentru o perioadă determinată); 

07.05 0705.11 Salată verde (pentru o perioadă determinată); 

07.06 0706.11 Morcovi. 

 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

08.05 0805.10 Portocale; 

 0805.30 Lămâi; 

08.08 0808.10 Mere. 

  

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

09.01 0901.12 Cafea decofeinizată; 

09.02 0902.10 Ceai verde; 

09.03 0903.00 Mate. 

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01 1001.10 Grâu pentru însămînțat; 

10.04 1004.00 Ovăz pentru însămînțat; 

10.05 1005.10 Porumb pentru însămânțat; 

10.07 1007.00 Soia pentru însămânțat. 

 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.02 1102.20 Făină de porumb (grîu); 

 1102.30 Făină de orez; 

11.04 1104.21 Orzoaică; 

11.07 1107.20 Malț de orz. 

   

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

12.04 1204.00 Sămânță de in pentru însămânțări; 

12.06 1206.00 Semințe de floarea soarelui pentru însămânțări; 

12.11 1211.20 Rădăcini de ginseng; 

12.13 1213.00 Cereale sub formă de boabe.              

                                  

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

13.01-13.02 1301.10 Lac; 

 1301.20 Gumă arabică; 

 1302.31 Agar-agar. 
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Capitolul 14  Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite 

  și necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

14.01 1401.10 Bambus; 

 1401.90 Răchită; 

14.04 1401.10 Materiale neprelucrate pentru vopsele și tanini. 

   

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 

15.08 1508.10 Arahide crude; 

15.19  Acid stearic; 

15.21 1521.10 Ceară vegetală; 

 1521.90 Ceară naturală. 

 

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 

16.04 1604.13 Sardine; 

 1604.14 Ton; 

 1604.15 Scrumbie; 

 1604.15 Anșoa. 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

17.01 1701.11 Trestie de zahăr ; 

 1701.12 Sfeclă de zahăr. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

17.04 1704.90 Paste făinoase, nuga, marțipan. 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.01 1801.00 Semințe de cacao, întregi sau măcinate, neprelucrate sau prăjite ; 

18.06 1806.10 Cacao pudră. 

   

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

19.02 1902.30 Paste făinoase ; 

19.05 1905.30 Biscuiți dulci ; 
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 1905.40 Pâine prăjită. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

20.01 2001.10 Castraveți ; 

20.02 2002.10 Roșii întregi ; 

20.05 2005.51 Fasole uscată și păstăi ; 

 2005.70 Măsline. 

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

21.02-21.04 2102.30 Drojdie artificială ; 

 2103.20 Sos de tomate; 

 2104.10 Preparate pentru supe. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.01-22.04 2201.10 Apă minerală ozonată ; 

 2203.00 Bere din malț ; 

 2204.10 Vin spumos; 

22.08 2208.30 Whisky. 

   

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.01 2301.20 Făină de pește ; 

23.09 2309.10 Făină. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.02-24.03 2402.10 Țigări ; 

 2402.20 Țigarete ; 

 2403.10 Tutun. 

   

SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

25.01 2501.00 Sare ; 

25.04 2504.90 Grafit natural ; 

25.20 2520.20 Gips. 

 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

26.06 2606.00 Minereu de aluminiu ; 

26.10 2610.00 Minereu de crom. 

 

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

  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

27.07 2707.10 Benzol ; 

27.08 2708.10 Gudron ; 

27.10 2710.00 Ulei de petrol ; 

  Cherosen. 

   

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 admise condiționat 

28.01 2801.10 Clor ; 

28.04 2804.50 Bor ; 

28.05 2805.21 Calciu ; 

28.27 2827.20 Calciu clorhidrat ;      

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

29.06. 2906.11 Mentol; 

29.07 2907.11 Fenol; 

29.12 2912.30 Alcool aldehidă.  

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

30.02 3002.20 Vaccinuri pentru medicina umană ; 

 3002.30 Vacinuri pentru medicina veterinară ; 

30.05 3005.90 Tifon.   

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

31.02. 3102.30 Nitrat de amoniu. 

 3102.70 Calciu cinamid ; 

31.05 3105.51 Nitrați și fosfați.    

   

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 ■ Obiecte admise condiționat 

32.04 3204.17 Pigmenți ; 

32.07 3207.30 Lichid de lustru ; 

32.08 3208.10 Coloranți. 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

33.01 3301.10 Granule de ulei : 

33.04 3304.10 Rujuri ; 
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33.05 3305.10 Șampoane ; 

33.06 3306.10 Pastă de dinți. 

   

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 ■ Obiecte admise condiționat 

34.04-34.06 3404.90 Ceară preparată ; 

 3405.10 Poliș ; 

 3406.00 Lumânări.  

  

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

35.03 3505.00 Gelatină ; 

35.06 3506.10 Lipici și alți adezivi ; 

35.07 3507.90 Enzime.  

    

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

36.04-36.06 3604.10       Artificii; 

  3605.00       Chibrituri; 

  3606.10       Combustibili lichefiați sau lichizi. 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

37.01 3701.10 Plăci pentru raze X. 

37.02 3702.31 Filme fotografice;  

37.07 3707.10 Preparate chimice pentru uzul fotografic. 

 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

38.05 3805.20 Ulei de pin ; 

38.07 3807.00 Gudron de lemn ; 

38.08 3808.10 Insecticide ; 

 3808.20 Fungicide. 

   

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 

39.22 3922.10 Cabine de duș și căzi ; 

39.23 3923.50 Bonete ; 

39.25 3925.20 Articole de construcții. 
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Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

40.02 4002.11 Latex; 

40.10  Curele de transimisie; 

40.11 4011.10 Anvelope. 

 

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 

41.04  Tălpi de încălțăminte. Piele pentru curele ; 

41.11 4111.00 Piele în amestec. 

 

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 

42.02 4202.12 Poșete, genți, serviete. 

42.04 4204.00 Trusă de scule. 

42.06 4206.10 Fire resorbabil. 

 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

43.01 4301.40 Piei de castor ; 

 4301.70 Piei de focă ; 

 4302.11 Piei de nurcă. 

 

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 admise condiționat 

44.15 4415.00 Bidoane ; 

 4416.00 Butoaie ; 

 4417.00 Unelte. 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

45.01 4501.10 Plută tratată ; 

45.03 4503.10 Plută și dopuri ; 

45.04 4504.90 Garnituri. 

 

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

46.01-46.02 4601.10 Asamblări din împletituri ; 

 4602.10 Coșuri împletite. 
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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 interzise 

47.03  Pastă chimică de lemn, sodă caustică și sulfați, alții decât cei din clasa solvenților ; 

  ■ Obiecte admise condiționat 

47.02 4702.00     Pastă chimică de lemn, clasa solvenților. 

47.03  Pastă chimică de lemn, sulfați. 

47.07 4707.90 Resturi și deșeuri de hârtie și carton. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

48.20 4820.20 Caiete (de teme) ; 

 4820.30 Dosare, plic și mapă ; bibliorafturi cu șină și fără ; 

48.23 4823.20 Perforatoare. 

 

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

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.01 4901.10 Cărți tipărite, broșuri, foi volante și imprimate similare; 

49.07 4907.00 Carnete de cecuri sau produse similare; 

49.10 4910.00 Calendare de orice fel, tipărituri.   

  

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

50.01-50.02 5001.00 Coconii viermilor de mătase buni pentru toarcere și bobinare. 

 5002.00 Borangic, mătase brută (neprelucrată). 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

51.01-51.02 5101.11 Lână (neprelucrată) tunsă. 

 5102.10 Păr fin de animal (nedărăcit). 

 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

52.01 5201.00 Fibre de tip I. Fibre de tip VIII. 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

53.01  In prelucrat sau nu. 

 5301.10 In neprelucrat sau topit. 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 



Paraguay 

 9 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

54.02  Excepție pentru ața de cusut. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

 5402.61 Fire de filament sintetic, alte fire, multifilament dublu răsucit sau în fir. 

 5402.69 

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

55.13  Țesături confecționate din fibre sintetice discontinue cu un conținut mai mic de 

  85% din greutatea acestor fibre. 

5513.19 Altele. 

 ■ Obiecte admise condiționat 

55.12  Țesături confecționate din fibre sintetice discontinue cu un conținut mai mare de 

  85 % din greutatea acestor fibre. 

 

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

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

56.08 5608.11 Plase de pește confecționate. 

  ■ Obiecte admise condiționat. 

56.07  Sfori, funii, frângi. 

 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

57.01-57.05  Acceptate cu plata de 10% taxe. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

58.07  Excepție pentru embleme și ecusoane. 

  ■ Obiecte admise condiționat. 

58.01-58.05  Acceptate cu plata a 10% taxe. 

 

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 ■ Obiecte interzise 

60.01-60.02  Interzis. 

 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

61.01-61.17  Interzis. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

63.01-63.10  Interzis. 
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Capitolul 63  Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

64.01-64.06  Interzis. 

   

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  dn sticlă 

   

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

 

 Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

68.01-68.15  Interzis. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

68.03-68.14 6803.00 Excepție pentru gresie. 

 

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

69.01-69.14  Interzis. 

 

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 

   

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 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

71.01-71.18  Interzis.  

     
SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

72.01-72.29  Interzis.  

 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

73.01-73.26                         Interzis. 

 

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

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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. 

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 

   

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

93.01-93.07  Acceptate sub licența forțelor armate. 

 



Paraguay 

 13 

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 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 admise condiționat 

96.01-96.18  Acceptate, inclusiv ceara, parafina, gelatina, mături, perii-pensule, nasturi,  

  creioane, ștampile, panglică pentru mașinile de scris sau ribonuri pentru  

  imprimante, piepteni, manechine pentru croitori. 

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

 

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

consultați site-ul oficial: http://www.correoparaguayo.gov.py/#popup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.correoparaguayo.gov.py/#popup
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Partea a II-a 
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
2.1. Animale și produse de origine animală 

 

2.1.1 Albine, miere, ceară şi produse apicole 

 

Albinele pot fi importate în baza unei autorizaţii speciale eliberate de către Ministerul Agriculturii şi sub 

condiţiile stipulate. Tranzitul transfrontalier, prin tranzitarea teritoriului, nu impune prezentarea conţinutului 

pentru vreo formalitate sanitară. 

Produsele şi echipamentele apicole (respectiv mierea şi ceara în orice formă) pot fi importate în baza unui 

certificat de sănătate eliberat de către autoritatea competentă din ţara de origine. Înscrierea certificatului poate 

fi simplificată (în cazul unei acarioze, documentul poate certifica pur şi simplu faptul că produsele, ceară sau 

miere, nu au intrat în contact unele cu altele). 

În plus, importul de miere naturală este supus unei inspecţii sanitare efectuate de către un inspector veterinar 

dintr-un birou vamal autorizat. 

Totuşi, expediera unor cantităţi de maximum 2 kg de miere naturală prin intermediul unui colet poştal ne-

ecomercial este scutită de formalităţile sanitare. 

 

2.1.3 Produse de origine animală destinate consumului uman sau animalelor de casă. 

 

Reguli generale. 

a. Cu condiţia să nu fie interzise la import în baza prevederilor speciale impuse de Autorităţile Sanitare, toate 

celelalte animale sau produse animale, cu excepţia celor aflate în tranzit, intră sub incidenţa normelor în 

vigoare din regimul vamal şi cel sanitar, după cum urmează: 

  Să deţină un certificat sanitar corespunzător obţinut în urma verificării efectuate de un inspector 

sanitar într-un oficiu vamal. 

  Prezentarea unui certificat de sănătate emis de o autoritate de competenţă din ţara de origine, acolo 

unde acest lucru este necesar. 

 Să fie eliberat vamal într-un birou vamal autorizat. 

b. Atunci când se află în tranzit, fără acces la conţinut şi respectă reglementările sanitare în vigoare, produsele 

expediate sunt scutite de îndeplinirea formalităţilor sanitare stabilite la punctul a: 

Excepţii 

Dacă importul lor nu este interzis şi nu sunt expediate în scop comercial, produsele animale sau de origine 

animală care se încadrează în limitele următoare sunt scutite de formalităţile sanitare: 

- 2 kg. pentru alte produse animale sau produse de origine animală ; 

- 1 Kg. pentru carne şi produse pe bază de carne . 

În plus, este interzis importul unor produse din carne de pasăre (păsări de curte) originare ori provenind din 

ţări (altele decât Argentina şi Brazilia) în care se folosesc pentru hrănirea lor compuşi ce conţin arsenic, 

antimoniu sau estrogen. 

Mai multe informaţii legate de aceste reguli pot fi obţinute de la Ministerul Agriculturii şi Creşterii 

Animalelor. 

 

2.2 Plante şi produse din plante 

2.2.1 Legume, plante, cereale, rădăcini şi bulbi pentru consumul uman. 

2.2.2 Fructe şi citrice 

Reguli generale. 

Condiţiile generale impuse pentru importul de plante, produse din plante şi ambalajele acestora, care pot 

conţine dăunători periculoşi pentru culturi, sunt formulate în comun cu Ministerul Agriculturii şi 

Creşterii Animalelor, care şi decide lista posibilelor produse purtătoare ai unor astfel de dăunători. 
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Aceste produse trebuie examinate la import de către un oficial responsabil pentru protecţia plantelor şi trebuie 

să fie însoţite de un certificat fitosanitar eliberat de către ţara de origine. 

Cazuri speciale. 

Interdicţia la import a unor produse provenite din toate ţările sau numai din unele ţări. Prevederea strictă 

(tratamentul de dezinfectare este efectuat obligatoriu numai de către ofiţerul vamal de trecere prin zona 

specială de dezinsecţie la intrarea pe teritoriu. Prevederea strică la intrarea pe teritoriu – a obligativităţii 

tratamentului de dezinfecţie coordonat numai de ofiţerul vamal din perimetrul special de trecere a produselor 

prin procesul de dezinsecţie. 

 

Măsuri cu privire la prezentarea şi tratarea plantelor. 

 

Obligaţiile pentru alte produse, uneori aplicate în funcţie de provenienţa acestora de a fi însoţite de un 

certificat care să conţină unele date mai detaliate despre respectivul produs. 

 

2.2.1 Legume, plante, cereale, rădăcini şi bulbi pentru consumul uman. 

Seminţele de cartofi, cartofi timpurii şi alte legume, cereale, ceapă, haşme şi usturoi pentru însămânţare 

trebuie să fie însoţite de un certificat fitosanitar. 

 

2.2.2 Fructe şi citrice 
Merele proaspete, perele, piersicile, inclusiv nectarinele, cireşele, prunele—provenite din toate ţările- pot fi 

importate în baza unui certificat fitosanitar şi respecând următoarele condiţii: 

- trimiterea este însoţită de certificatul sanitar de tipul celui indicat in Convenţia Internaţională privind 

Protecţia Plantelor, care să ateste că fructele conţinute nu sunt contaminate. 

- trimiterea este inspectată la trecerea prin Vamă de către un oficial al serviciului pentru protecţia plantelor, 

care va da acceptul de trecere dacă se constată că fructele sunt sănătoase, în caz contrar acesta dispunând 

efectuarea unui tratament de dezinsecţie, sau returarea sau distrugerea lor, ori expedierea către o fabrică de 

geamuri. 

 

2.2.3 Mostre de seminţe  

Majoritatea seminţelor utilizate pentru însămânţat sunt supuse unor inspecţii speciale pentru verificarea 

coloritului şi detecţia cuscutei precum şi pentru verificarea purităţii. 

Totuşi, mostrele de seminţe utilizate ca furaj importate în regim comercial şi având o greutate mai mică de 3 

kilograme, vor fi exceptate de la verificarea contra infectării cu cuscută, cu condiţia ca niciunul dintre 

pachetele de seminţe conţinute în colet să nu depăşească 300 de grame. 

 

2.3 Produse antiparazitare pentru uzul agricol. 

Produsele anti-parazitare pentru uzul agricol şi produsele similare acestora, pachetele pentru vânzarea cu 

amănuntul, pot fi importate numai dacă acestea au fost aprobate pentru permisiunea de a avea o licenţă 

temporară de import sau vânzare, ori a unui aviz pentru distribuire, pentru uz experimental sau vreo derogare 

de la aprobare. ( Pentru mai multe informaţii legate de aceste reguli apelaţi  Ministerul Agriculturii şi Creşterii 

Animalelor.) 

 

2.5 Tutun.  

În conformitate cu legislaţia vamală, produsele pot fi importate doar pe baza aprobării Regiei, exceptând 

importurile de produse din tutun (inclusive ţigările şi ţigaretele) pentru uz personal într-o cantitate maximă 

anuala de 10 kg, efectuate în baza unei autorizaţii speciale emise fie de biroul vamal local fie de unitatea de 

poştă internaţională.  

Independent de taxele vamale corespunzătoare, trimiterile sunt supuse taxelor de import. 

 

2.6 Uleiuri minerale  

Pentru produsele industriale şi uleiurile din petrol şi sist bituminos ori alte uleiuri minerale: trebuie obţinută 

mai întâi o licenţă de import. 
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Pentru uleiurile grele şi reziduurile de petrol şi alte uleiuri minerale trebuie obţinută mai întâi o licenţă de 

import. 

 

2.7 Narcoticele. 

 Importul de narcotice şi de preparate farmaceutice speciale ce conţin narcotice este supus aprobări Biroului 

Narcotice, Ministerul Sănătăţii. 

 

2.8 Produse farmaceutice 

2.8.1 Medicamente şi alte produse folosite în tratamentul medical 

2.8.2 Contraceptivele 

Importul de medicamente şi de produse utilizate în tratamentul medical este supus unei autorizări prealabile 

eliberate fie de către Ministerul Sănătăţii, fie de către Ministerul Agriculturii. 

Contraceptivele, altele decât cele medicale şi prezervativele, pot fi importate numai de organizaţiile acreditate 

de către Ministerul Sănătăţii. 

Contraceptivele care sunt considerate drept medicamente sunt supuse reglementărilor aplicate pentru 

medicamente. 

 

2.9 Chibrituri preparate din lemn şi material chimic. 

 

Legislaţia vamală prevede monopolul pentru importul acestor produse. 

 

2.10 Articole din cauciuc 

Prezervativele din cauciuc pot fi importate sub condiţia de a prezenta: 

- Fie un certificat de aprobare eliberat de către Ministerul Industriei şi Comerţului. 

- O decizie a administraţiei pentru NF mărci şi prezentarea mărcii produsului. 

- U n certificat de conformitate cu standardele internaţionale echivalente. 

 

2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 

Cărţile (de trei ori pe săptămână) importate din străinătate sunt supuse unor restricţii şi condiţii speciale, 

verificate amănunţit de către oficialii desemnaţi de Ministerul de Interne, care pot determina dacă 

respectivelor cărţi sau alte articole pot fi acceptate sau nu la intrarea în ţară . 

Excepţie de la respectivele formalităţi fac următoarele: 

-Lucrări destinate Bibliotecii Naţionale; 

-O singură trimitere sau un număr mai mic de trimiteri adresate membrilor corpului diplomatic. 

- trimiteri adresate UNESCO. 

 

2.12 Perle naturale sau de cultură, metale şi pietre preţioase, articole confecţionate din aceste materiale, 

bijuterii fantezie. 

2.12.1 Perle şi pietre preţioase  

2.12.2 Metale preţioase, încrustate sau placate cu aur, argint sau platină 

Importul de perle şi pietre preţioase este supus prevederilor legale  şi regulilor prevăzute de legislația    

privind prevenirea fraudei şi falsificării cu privire la perle şi pietre preţioase. Articolele fabricate din (sau 

placate cu) aur, argint sau platină sau aurite ori argintate pot fi acceptate ca import pentru uz propriu cu 

condiţia ca acestea să poarte marcajul de identitate al unei firme cu sediul în Paraguay. 

Acest marcaj este de formă pătrată, una dintre laturi fiind înlocuită cu un arc de cer amplasat în partea 

mediană a pătratului. 

Articolele din metal, încrustate sau placate cu aur, argint sau platină, pot fi considerate ca „încrustate” sau 

„placate” numai dacă este menţionat şi metalul folosit pentru aceste operaţii. 

 

2.13 Aparate de receţie TV 

Importul acestora este supus unei declaraţii adresate Serviciului de Vamă, care o va expedia către Autoritatea 

de Licenţiere a Audiovizualului. 
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Regula se aplică pentru toate televizoarele, indiferent de tipul acestora (alb-negru sau color al aranjamentelor 

tradiţionale; aparate prevăzute cu video-recordere sau sisteme hi-fi). 

 

2.14 Instrumente de măsură 

Instrumentele de măsură pot fi importate numai cu aprobarea Serviciului Instrumente de Măsură. Orice 

persoană care intenţionează să importe astfel de instrumente trebuie să trimită serviciului sus-menţionat o 

declaraţie preliminară de import. Dacă este aprobată, serviciul va elibera o adeverinţă ce constituie licenţa de 

import, care trebuie înaintată autorităţii vamale de la punctul vamal responsabil. 

 

2.15 Material de război. 

Importul tuturor materialelor de război, arme şi muniţii este supus unei licenţe de import a materialului de 

război (AIMG) eliberată de către Directoratul General al Vămilor şi de către Ministerul Apărării. 

 

2.16 Jocuri mecanice şi jucări. 

Importul de jocuri mecanice şi jucării (şi piese de schimb) se face în baza unui certificat de origine şi de 

marcă. 

Importul de jucării este supus prezentării unei declaraţii de conformitate, completată şi semnată de către 

importator, care certifică respectarea standardelor de siguranţă, şi precizării pe ambalajul jucăriei sau direct pe 

aceasta a inscripţiei următoare: „Respectarea standardelor de siguranţă pentru acest produs este garantată de 

către importator.” 

 

2.17 Haine uzate 

 În conformitate cu Decretul nr. 7084 din 11 ianuarie 2000, promulgat de Preşedintele Republicii şi ratificat 

de către Ministerul de Finanţe, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătăţii Publice şi Afacerilor 

Sociale şi de către Ministerul Industriei şi Comerţului, este interzis importul de haine folosite. Guvernul 

Republicii Paraguay a luat măsuri în domeniul sănătăţii şi al mediului înconjurător, reglementând importul de 

deşeuri pe teritoriul naţional. 
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Partea a III-a 
Dispoziții speciale, Vamale și altele 
 

3.1 Întocmirea declaraţiilor vamale 

Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru aplicarea taxelor şi masurilor de 

control, atât la import cât şi la export. Declaraţia vamală trebuie să conţină următoarele 

informaţii: 

2 Numele, prenumele şi adresa expeditorilor/destinatarilor 

3 Ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 

4 Descrierea mărfurilor şi codurile sistemului armonizat 

5 G reutatea bruta şi neta 

6 Valoarea trimiterii 

În plus, se impun unele informaţii suplimentare, care trebuie trecute în declaraţia vamală, privind situaţia 

bunurilor în conformitate cu regulile vamale (cadou, mostre, bunuri returate sau admise 

temporar). 

Declaraţia vamală care au caracter de declaraţii legale în conformitate cu legislaţia din Paraguay, implicând 

raspunderea expeditorului, trebuie să fie semnate de mână. 

 

3.2 Necesitatea de a introduce facturi 

Exceptând cazurile în care sunt suspecate tentative de înşelăciune, administraţia vamală scuteşte de la 

necesitatea întocmirii unei facturi trimiterile care nu au caracter comercial, indiferent de sumă precum şi pe 

cele cu caracter comercial şi o valoare totală de 500 de dolari sau mai puţin. 

 

3.4 Dispoziţii vamale diverse 

3.4.1 Trimiteri mici adresate persoanelor private. 

a.Taxa standard. 

Administraţia vamală poate percepe o taxă fixă pentru trimiterile de mici dimensiuni adresate persoanelor 

private, atunci când aceste trimiteri: 

--sunt de natură ocazională 

--când bunurile sunt numai pentru uzul propriu sau al familiei de la adresa indicată şi care, dată fiind natura 

cantităţii lor, nu sunt destinate comercializării. 

b. Permisiuni fiscale şi vamale. 

Taxele aplicate pentru produsele de uz domestic, având următoarele 

limite: 

-- două sticle normale, cu un volum total de doi litri de vin, cidru, cidru de pere sau miere. 

-- o sticlă, de capacitate normală, ce nu depăşeşte un litru de băuturi digestive pe bază de vin sau alcool, 

spirtoase, coniac sau rom, excluzând băuturile interzise total. 

 

3.4.2. Controlul formalităţilor pentru comerţul exterior 

Pentru un import de bunuri de provenienţă externă, trebuie întocmit un document de control al comerţului 

exterior sau o declaraţie de import, ştampilată sau nu. 

 

3.4.3.Formalităţi vamale pentru eliberarea bunurilor comercializate prin comandă prin poştă. 

Condiţiile pentru importul în Paraguay , făcut prin intermediul coletelor poştale, al bunurilor comercializate 

ce au fost comandate prin poştă unor companii străine sunt stipulate în regulamentul special. 

Formalităţile vamale de eliberare pot fi efectuate de către un reprezentat al solicitantului străin, domiciliat în 

Paraguay şi aprobat de către directorul general al Vămilor şi Taxelor Indirecte. Este obligatoriu ca acest 

reprezentant să se folosească de documentaţii operaţionale speciale (inclusiv de cataloage şi imprimate de 

reclamă) pentru eliberarea respectivelor bunuri. 


