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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 

01.01-01.05                     Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor, și viermilor de mătase. 

           Vezi a doua parte 2.1.1.  

 

Capitolul 2  Carne și organe comestibile 

 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

02.01-02.10  Orice tip de carne și măruntaie comestibile. Vezi a doua parte, 2.1.2. 

  

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice   

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

03.01-03.07                    Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, 2.1.2.   

 

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  Produsele din această categorie (lapte, smîntînă, unt, brînză șu ouă).  

  Vezi a doua parte, 2.1.2.                  

   

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

                                             

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

05.02 0502.10 Păr de porc sau porc mistreț. Vezi a doua parte, 2.1.3. 

 0502.90 

05.03 0503.00 Păr de cal. Vezi a doua parte, 2.1.3. 

05.04 0504.00 Organe de origine animală, Vezi a doua parte, 2.1.3. 

05.05 0505.10 Pentru pene și alte părți de păsări. Vezi a doua parte, 2.1.3. 

 0505.90 

05.06 0506.10 Oase și coarne. Vezi a doua parte, 2.1.3 și 2.7. 

 0506.90 

05.07 0507.10 Fildeș, carapace de broască țestoasă, coarne, copite, unghii și gheare, 

 0507.90 ciocuri. Vezi a doua parte, 2.1.3. și 2.7. 

05.08 0508.00  Corali sau materiale similare. Vezi a doua parte, 2.1.3 și 2.7. 

05.10 0510.00 Ambra cenușie și glande, Vezi a doua parte, 2.1.3 și 2.7. 

05.11 0511.10 Sperma animală, sînge animal. Vezi a doua parte, 2.1.3 și 2.7. 

 0511.99 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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06.01-06.04  Plante vii, bulbi de flori și flori tăiate contaminate cu paraziți considerați  

  periculoși pentru culturi 

                                           ■ Obiecte admise condiţionat 

                     Plante, părți de plante, arbori, tufe, bulbi de flori și flori tăiate.  

                                           Vezi partea a doua, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 și 2.7. 
 
Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

07.01-07.14 Legume , rădăcini și tuberculi alimentari contaminați cu paraziți considerați 

periculoși pentru culturi; 

■ Obiecte admise condiţionat 

Legume comestibile : cartofi, roșii, ceapă, lăptuci, castraveți și ciuperci. Vezi a 

doua parte, 2.2.1 și 2.2.2. 

 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

08.01-08.14  Fructe proaspete sau uscate contaminate cu paraziți considerați periculoși pentru 

  culturi; 

■ Obiecte admise condiţionat 

  Fructe proaspete sau uscate : citrice, mere, piersici, struguri, nuci, smochine, 

  stafide. Vezi a doua parte, 2.1.2, 2.2.1 și 2.2.2. 

   

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

 

  Nu există informații 

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

  grâu 

 

  Nu există informații 

   

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

12.02 1202.10 Arahide. Vezi a doua parte, 2.1.2 

 1202.20 

12.09 1209.21 Semințe pentru semănat. Vezi a doua parte. 2.2.3 

 1209.99 

12.11 1211.10 Vezi a doua parte 2.2.1, 2.5.1, 2.7. 

 1211.90 

12.13 1213.00 Vezi a doua parte, 2.1.3. 

12.14 1214.90 Vezi a doua parte, 2.1.3  

   

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

13.01-13.02 1301.90 Rășini, rășini parfumate 
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 1302.11 Opiu ; 

 1302.19 Narcotice. Vezi a doua parte, 2.5.1. 

   

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

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

14.04 1404.90 Conuri de conifere. Vezi a doua parte, 2.2.3. 

   

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

 grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

  

   

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

  grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

15.01-15.06  Pentru produsele din această categorie.,Vezi a doua parte, 2.1.2. 

15.16-15.17 

15.22   

   

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 

16.01-16.05  Pentru produsele din această categorie,vezi a doua parte, 2.1.2. 

 

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

17.04 1704.90 Pentru produsele care conțin alcool, vezi partea a doua, 2.3.3. 

   

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.05-18.06  Vezi a doua parte, 2.1.2. 

  Pentru produsele care conțin alcool, vezi partea a doua, 2.3.3. 

   

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

19.01-19.02  Pentru produse preparate  care conțin carne,ouă sau lapte, vezi a doua partea, 2.1.2 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

20.01-20.05  Pentru produsele care conțin, carne,ouă sau lapte, vezi a doua parte, 2.1.2.  

  Pentru produse care conțin alcool, Vezi a doua parte, 2.3.3. 

20.08  Arahide și nuci de Brazilia, vezi a doua parte, 2.1.2. 

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

21.03-21.06  Produse preparate –cîrnați, supă care conține carne sau alte produse de origine 

  animală, vezi a doua parte, 2.1.2. 

  Produse care conțin alcool, Vezi a doua parte, 2.3.3. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.03 2203.00 Bere puternic alcoolizată, vezi a doua parte, 2.3.1. și 2.3.2. 

22.04    2204.10     Vin, vezi a doua parte, 2.3.1. 

                          2204.30       

22.05    2205.10      Vermut, vezi a doua parte, 2.3.1. 

    2205.90 

22.06    2206.00      Alte băuturi fermentate, vezi a doua parte, 2.3.1. 

22.07-22.08           Alcool etilic nedenaturat și băuturi spirtoase, vezi a doua parte, 2.3.1. 

     

             ■ Obiecte interzise 

             Circulara UPU 194/15.05.2006 

             Este interzisă expedierea bunurilor de orice fel (metale prețioase, pietre prețioase,   

                                              ceasuri,  monede, bancnote, titluri) nu sunt admise în trimiterile EMS. De  

             asemenea, este interzisă expedierea cardurilor de plastic ce pot fi utilizate în 

             scopuri abuzive de către persoane neautorizate (carduri bancare, cărți de credit,

             carduri telefonice etc.) sau a următoarelor articole : tutun, vin, alcool, arme și  

                                              părți ale acestora, muniții , medicamente ilegale sau stupefiante, produse   

                                              refrigerate, congelate sau proaspete. 

              La fel, este interzisă expedierea în trimiterile EMS  a articolelor : urne funerare,

              părți ale corpului și organe sau animale, păsări vii și moarte, părți ale acestora. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.01  Vezi a doua parte, 2.1.2 și 2.1.3 

23.09 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

                       Circulara UPU 194/15.05.2006 

             Este interzisă expedierea bunurilor de orice fel (metale prețioase, pietre prețioase,   

                                              ceasuri,  monede, bancnote, titluri) nu sunt admise în trimiterile EMS. De  

             asemenea, este interzisă expedierea cardurilor de plastic ce pot fi utilizate în 

             scopuri abuzive de către persoane neautorizate (carduri bancare, cărți de credit,

             carduri telefonice etc.) sau a următoarelor articole : tutun, vin, alcool, arme și  

                                              părți ale acestora, muniții , medicamente ilegale sau stupefiante, produse   

                                              refrigerate, congelate sau proaspete. 

              La fel, este interzisă expedierea în trimiterile EMS  a articolelor : urne funerare,

              părți ale corpului și organe sau animale, păsări vii și moarte, părți ale acestora. 

 

SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

25.30 2530.90 Pământ și artciole similare, vezi a doua parte, 2.2. 

  ■ Obiecte admise condiționat 
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25.24 2524.00 Azbest, vezi a doua parte, 2.6.2. 

 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

27.07 2707.10 Toate substanțele inflamabile sau periculoase, precum benzina sau uleiul petrolier, 

  vezi a doua parte, 2.6.1 și 2.6.2. 

27.10 2710.00 

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 

28.43 2843.10- Metale prețioase în stare coloidală, compuși ai metalelor prețioase, amalgam, 

 2843.90 vezi a doua parte, 2.5.2.   

28.44 2844.10 Pentru toate elementele izotopilor radioactivi, vezi a doua parte 2.4.1. 

 2844.50                                            

   

Capitolul 29  Produse chimice organice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

29.39 2939.10- Pentru stupefinate, vezi a doua parte, 2.5.1 

                          2939.61  

 2939.69     

 2939.90  

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

30.01    3001.10     Glande (uscate) și alte organe în stare uscată, vezi a doua parte 2.1.3  

                          3001.90     Sperma umană: vezi a doua parte. 2.5.5 

30.02    3002.10      Sânge uman, sînge de origine animală (prep.): vezi a doua parte. 2.1.3. 

                          3002.90     Ser, vaccinuri și culturi de microorganisme, vezi a doua parte, 2.1.3,  

  2.2.1 și 2.5.3. Droguri, vezi a doua parte, 2.5.2. 

30.03-30.04  Medicamente: vezi a doua parte, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3. 

30.05.30.06 3005.90 Produse farmaceutice, vezi a doua parte, 2.5.2. 

 3006.30 (droguri/medicamente) și 2.5.6 (contraceptive chimice) 

 3006.60 

                                  ■ Obiecte interzise 

                           Circulara UPU 307/08.12.2008 

                                             Este interzisă expedierea oricărui tip de produse farmaceutice în poșta de 

                                             scrisori sau colete poștale pentru persoanele fizice, din țări ce nu fac parte din 

                                             Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European (UE/ SEE). Aceleași 

                        condiții se aplică produselor sintetice sau naturopate. 

                                             Aceste tipuri de produse pot fi expediate din țări din UE/SEE, dacă există 

                                             autorizație din partea autorităților competente atât în țara  exportatoare, cât și 

                                             în Suedia, iar cantitatea nu depășește consumul de un an. 
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Capitolul 31  Îngrășăminte  

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

31.01 

31.05 3101.00 Vezi a doua parte, .2.2.1 

 3105.10 

 3105.90 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

32.08-32.10  Produse anti-putrefacție, vezi a doua parte 2.6.3. 

32.08 3208.10 Vopsea, lacuri, substanțe colorante sub formă de spay : vezi a doua parte, 2.6.5. 

32.10 3210.00 

32.13 3213.10 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

33.02-33.07  Parfumuri, fixative, produse cosmetice pentru bărbierit, deodorante pe bază 

                   de alcool, vezi a doua parte, 2.3.3. Produse sub formă de spay :  

  Vezi a doua parte, 2.6.5   

 

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 pe bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

34.01 3401.11 Săpun (produse medicinale) : vezi a doua parte, 2.5.2 

 3401.20 

34.02-34.03 3402.20 Lubrifianți, soluții tensio-active, soluții pentru lustruit, ceară, creme de

 3402.90 pantofi, în recipienți cu aerosoli, vezi a doua parte, 2.6.5. 

 3403.11 

 3403.99 

34.05 3405.10 

 3405.90 

   

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

  cleiuri, enzime 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

35.01-35.04  Cazeina, lactalbumina, ovalbumina, proteina de soaia, gelatină, proteină de pește

  vezi a doua parte, 2.1.2. 

  

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

  pirofolice 

   

Poziție Cod S.H                   ■ Obiecte admise condiționat 

36.01-36.06                         Substanțe considerate inflamabile sau periculoase ; pulberi propulsive, explozibili,    

                                            detonatoare, articole pentru focuri de artificii, chibrituri rachete și articole 

         inflamabile, vezi a doua parte, 2.6.1. 
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Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

37.01    3707.10     Articole periculoase, vezi a doua parte, 2.6.1 și 2.6.2. 

                          3707.90                   

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

38.08    3707.10     Articole periculoase, vezi a doua parte, 2.6.1 și 2.6.2., 2.6.3. și 2.6.5 

38.10-38.12  

38.23                           

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 

39.12 3912.20 Nitrați de celuloză inclusiv colodiu, vezi a doua parte, 2.6.1. 

39.03  Produsele care conțin clorofluorocarburi și halogeni, vezi a doua parte, 2.6.5. 

39.09   

39.21 

39.23-39.26 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

40.14 4014.10 Prezervative din cauciuc, vezi a doua parte, 2.5.6. 

 4014.90 

   

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 

41.01-41.03  Piei brute, vezi a doua parte, 2.1.3. 

41.07 4107.21 Piei de animale considerate pe cale de dispariție, vezi a doua parte, 2.7.

 4107.29   

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  Articole uzate care provin din Europa sau SUA, vezi a doua parte, 2.1.3. 

42.02 4202.11 Articole din piele de animale considerate pe cale de dispariție, vezi a doua 

 4202.21 parte 2.7 

 4202.31 

 4202.91 

42.03 4203.10 

 4203.29 

 4203.30 

 4203.40 

42.05 4205.00   

   



Suedia 

 8 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

43.01-43.02 4301.20 Blana neprelucrată, vezi a doua parte, 2.1.3. 

 4301.30 

 4301.60 

 4301.90 

 4302.12 

 4302.19 

 4302.30 

43.03  Blănuri și articole din balană de animale considerate pe cale de dispariție 

  Vezi a doua parte, 2.7. 

   

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 

44.01 4401.10 Lemn, așchii din lemn, scoarță de copac din familia ulmaceae și conifere 

 4401.30 vezi a doua parte, 2.2.1, aliniatele 3a și 3e. 

44.03 4403.20 Vezi a doua parte, 2.2.1, aliniatele 3a și 3e ; 

44.04 4404.10 Vezi a doua parte, 2.2.1, aliniatele 3a și 3e  

 4404.20 

44.06 4406.10 Vezi a doua parte, 2.2.1, aliniatele 3a și 3e  

44.07 4407.10 

 4407.99 Vezi a doua parte, 2.2.1, aliniatele 3a și 3e  

  ■ Obiecte admise condiționat 

44.15 4415.10 Articole uzate, vezi a doua parte, 2.2.2. 

44.18 4418.10 Articole din lemn, uși din lambriuri: vezi a doua parte, 2.6.5. 

 4418.90 

44.21 4421.90 Stupi, vezi partea a doua, 2.2.1. Articole uzate, vezi a doua parte, 2.2.2 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

46.02  Articole uzate, vezi a doua parte, 2.2.2. 

   

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

  carton; hârtie și carton, și articole din acestea 

   

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

  hârtie sau carton 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

48.23 4823.70 Articole uzate, vezi a doua parte, 2.2.2 
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Capitolul 49  Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare; 

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.07                                   Mijloace de plată, valori la purtător.   

 

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

51.01-51.03  Vezi a doua parte, 2.1.3. 

 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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Capitolul 63  Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

63.05  Saci sau articole de îmbrăcăminte uzate, vezi a doua parte, 2.2.2 

63.09 

 

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 

64.03 6403.20 Încălțăminte din piele de animale considerate pe cale de dispariție, 

 6403.51 vezi a doua parte, 2.7 

 6403.99 

 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

65.06 6506.92 Căciuli din blană de animale considerate pe cale de dispariție, vezi a doua parte,  

  2.7. 

 

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

  uman 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

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

 similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă 

   

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

                                             

 Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

68.09 6809.19 Articole din ipsos, ciment, beton, pietre artificiale pentru construcții.  

  Vezi a doua parte, 2.6.5. 

 6809.90 

68.10 

 

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

69.09 6909.11 Aparate pentru distilat, vezi a doua parte, 2.3.4. 

 6909.19 

 

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 
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70.17  Aparate pentru distilat, vezi a doua parte, 2.3.4. 

70.20   

 

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 

71.02-71.03          Pietre prețioase;  

71.06-71.12                        Metale prețioase; 

           Circulara UPU 131/28.04.2008 

           Este interzisă expedierea prin intermediul poștei de scrisori și colete poștale 

           ordinare a obiectelor de valoare menționate în Convenția UPU cum ar fi, 

           instrumente de plată, pietre prețioase, metale prețioase, valori mobiliare de orice 

           fel plătite purtătorului etc. 

                                            ■ Obiecte admise condiționat 

71.17  7117.90        Pentru bijuteriile fantezie fabricate cu părți de animale din speciile amenințate, 

                                            vezi a doua parte, 2.7. 

 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

73.04-73.06 7304.10 Țevi din oțel sau inoxidabil , vezi partea a doua, 2.6.5. 

 7304.31 

 7304.59 

 7304.90 

 7305.11 

 7305.19 

 7305.31 

 7305.90 

 7306.10 

 7306.30 

 7306.50 

73.08 7308.30 

 7308.90 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

74.11  Țevi din cupru, vezi a doua parte, 2.6.5. 

 

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 ■ Obiecte admise condiționat 

76.10  Panouri, uși, etc., vezi a doua parte, 2.6.5. 

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 admise condiționat 

82.11 8211.92 Bricege, vezi a doua parte, 2.9.3 

 8211.93 

 

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 

84.01  Elemente radioactive, vezi a doua parte, 2.4.1 și 2.4.2. 

84.18 8418.50 Lăzi frigorifice, vitrine, contoare și articole similare frigorifice, 

 8418.99 vezi a doua parte, 2.6.5. 

84.19 8419.40 Aparate pentru distilat, vezi a doua parte, 2.3.4. 

 8419.90 

84.21 8421.39 Aparate de curățat aerul, vezi a doua parte, 3.0 

 8421.99 

84.24 8424.10 Stingătoare, vezi a doua parte, 2.6.5. 

 

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

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

                                            accesorii ale acestora. 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

85.17 8517.10 Aparate de transmisie folosite în radio-telefonie, vezi a doua parte, 2.8. 

85.25 8525.10 Aparate de transmisie și aparate de telecomandă, vezi a doua parte, 2.8. 

 8525.20 
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85.26 8526.91 

 8526.92 

85.43 8543.81 

 8543.89 

 

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 8701.20 Înmatriculare (taloane sau numere) pentru autovehicule, remorci, pentru a fi 

 8701.90 utilizate în afara rețelei rutiere 

87.02-87.06 

87.11 

87.16 8716.10 

 8716.40 

 

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 admise condiționat 

90.18                9018.31      Seringi și canale, vezi a doua parte, 2.5.4.  

                         9018.32       

90.20   9020.00       Măști de gaz, vezi a doua parte, 3.0                                      

90.22                9022.12      Aparate cu raze X, cu raze alfa, beta sau gama, vezi a doua parte, 2.4.2. 

                         9022.90                    

90.25 9025.11 Termometre, vezi a doua parte, 2.6.6. 

 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

91.13 9113.90 Curele de ceas din piele de animale considerate pe cale de dispariție 

  Vezi a doua parte, 2.7. 
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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 

93.07                                  Stilete, bricege, vezi a doua parte, 2.9.3.   

                                           ■ Obiecte interzise 

                      Circulara UPU 148/12.07.2010 

           Se interzice expedierea armelor, părțile și accesoriile acestora, muniții. 

 

SECȚIUNEA XX             Mărfuri și produse diverse 

 

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

  nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și articole similare, 

  construcții prefabricate 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

94.01  Saltele, perne din material plastic poros, vezi a doua parte, 2.6.5. 

94.03.94.04 

 

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

95.03 9503.10 Jucării prevăzute cu aparate de transmisie pentru radio-telefonie, vezi partea a 

 9503.30 doua 2.8. 

 9503.70 

 9503.80 

95.04 9504.30  Aparate de joc ce funcționează prin introducerea de monezi sau pe baza de jeton, 

  vezi partea a doua, 3.1. 

95.08 9508.00 Explozivi, vezi a doua parte, 2.6.1.;  Arme, vezi a doua parte, 2.9.1.; 

  Animale vii,vezi partea a doua, 2.1.3. Obiecte fabricate  cu părți de animale din 

  specii considerate pe cale de dispariție, vezi a doua parte 2.7. 

   

Capitolul 96  Diferite articole 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

96.01.  Fildeș prelucrat, oase, carapace de broască țestoasă, vezi a doua parte, 2.7. 

96.05   

 

SECȚIUNEA XXI           Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

97.05  Colecții (de plante și animale împăiate care aparțin speciilor considerate pe cale 

                                            de dispariție), vezi partea a doua 2.7. 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 

2.0 Mărfuri care provin din Africa de Sud, Serbia, Muntenegru, Libia şi Irak  

- este interzis importul produselor care provin din aceste ţări, cu excepţia publicaţiilor, ziarelor şi obiectelor 

cu caracter religios sau umanitar  

 

2.1. Animale şi produse de origine animală  

2.1.1. Animale  

- animalele pot fi importate pe baza unui permis special eliberat de Ministerul Agriculturii din Suedia 

(Swedish Board of Agriculture, Statens Jordbruksverk, 55182, Jonkoping, Tel: +46 36 15 58 00).  

 

2.1.2. Produse alimentare de origine animală  

- produsele alimentare destinate recomercializării pot fi importate dacă importatorul este înscris la Oficiul 

Naţional de Control Alimentar (Naţional Food Administration, Statens Livsmedelsverk, P.O. Box 622, 75126, 

Uppsala, Tel: +46 18 17 55 00).  

- este interzis importul următoarelor produse care nu au autorizaţie specială de la Oficiul Naţional de Control 

Alimentar (Naţional Food Administration, Statens Livsmedelsverk):  

- produse alimentare de origine animală: carne, carnaţi, şi produse similare (carne, organe sau sânge), alte 

preparate sau conserve din carne, organe sau sânge, cârnaţi 

 - extracte şi suc de carne 

 - condimente, supa şi bulion - grăsimi şi margarina  

- lapte şi produse lactate 

 - caş şi brânză proaspătă - ouă şi produse pe bază de ouă 

 - praf pentru prepararea îngheţatelor şi îngheţată 

 - alte produse care conţin lapte, produse lactate, ouă şi produse pe bază de ouă  

- cazeină, ovalbumină, lactalbumină, albumina din sânge, gelatina  

- peşti vii; crapi, ţipari, somon, lipan şi coregon, cu excepţia peştilor care sunt transportaţi direct de pe 

pescadoare; crustacee vii, moluşte vii, icre şi lapţi destinate înmulţirii; proteine de peşte şi produse care conţin 

proteine de peşte 

 - produse alimentare de origine vegetală: nucă de cocos, nuci de Brazilia (cu coaja sau nu), smochine uscate; 

arahide, pudră de cacao, arahide şi nuci de Brazilia preparate sau conservate; unt de arahide, proteine de soia, 

produse care conţin proteine de soia. 

 

Notă: Următoarele produse pot fi importate fără autorizaţie de import, în cazul în care greutatea totală nu 

depăşeşte 10 kg. şi dacă destinatarul, la cererea Autorităţii Vamale, confirmă în scris că produsele alimentare 

respective sunt destinate uzului personal sau familiei sale: 

 a) conserve de carnaţi sau alte produse pe bază de carne, produse de origine animală sau pe baza de sânge  

b) produse alimentare care conţin lapte concentrat sau smântână  

c) brânză de toate tipurile  

 

2.1.3. Produse de origine animală nedestinate consumului  

- există dispoziţii speciale pentru importul produselor de origine animală, cum ar fi: păr de cal, de porc, lână 

sau păr de animale, piei brute, puf, coarne, copite, unghii, gheare şi ciocuri. Pentru aceste produse este 

necesară o declaraţie specială a importatorului.  

- importul de organe animale, oase, glande, spermă animală, ouă fecundate şi sânge animal este admis pe baza 

prezentării unei autorizaţii emisă de Ministerul Agriculturii din Suedia (Swedish Board of Agriculture, 

Statens Jordbruksverk, 551 82 Jonkoping, Tel: 4636155800)  

 

2.2. Vegetale şi produse vegetale  

2.2.1. Articole interzise  

Este interzis importul următoarelor vegetale şi produse vegetale: 
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1. Vegetale şi produse vegetale infestate sau purtătoare de organisme dăunătoare agriculturii (viruşi, 

micoplasma, bacterii, ciuperci şi animale dăunătoare) şi pentru care a fost stabilită o listă specială.  

 

2. Vegetale şi produse vegetale infestate sau purtătoare a unei cantităţi importante de organisme dăunătoare 

agriculturii (viruşi, micoplasma, bacterii, ciuperci şi animale dăunătoare) şi pentru care a fost stabilită o listă 

specială. 

 

 3. Următoarele plante vii:  

a) Arbori din familia Ulmaceae cu scoarţa, cu excepţia seminţelor  

b) Castane chinezeşti (Castanea mollissima)  

c) Plante ce produc fructe cu sâmburi (Prunus spp.) ce provin dintr-o ţară noneuropeană  

d) Stejar (Quercus spp.) din America de Nord sau de Sud 

e) Conifere (Coniferae) ce provin dintr-o ţară non-europeană, scoarţa şi conurile, cu excepţia seminţelor  

4. Dracilă (berberis vulgaris), conform unei liste speciale stabilite de Ministerul Agriculturii (Swedish Board 

of Agriculture, Statens Jordbruksverk)  

5. Ierburi sălbatice (cu excepţia seminţelor)  

6. Plante, plante (cu rădăcini) de castraveţi, lăptuci, roşii, crizanteme şi gerbera, flori tăiate de crizanteme  

7. Nematode, insecte şi arcarieni, indiferent de stadiul acestora de dezvoltare, cu excepţia larvelor de ţânţari 

care nu fac parte din categoria 1 şi 2 de mai sus, hrana (gândac de făină) destinată păsărilor sau peştilor de 

acvariu şi albinelor  

8. Culturi de viruşi, bacterii şi ciuperci care sunt parazite ale speciilor vegetale sau care sunt destinate pentru 

distrugere  

9. Pământ, compuşi sau îngrăşăminte organice, cu excepţia pământului destinat pentru utilizări tehnice 

 

2.2.2. Alte vegetale şi produse vegetale  

- vegetalele şi produsele vegetale (bulbi, plante vii, flori tăiate, legume comestibile, rădăcini şi tuberculi, 

fructe şi nuci comestibile) pot fi importate dacă sunt însoţite de un certificat fitosanitar, eliberat de Oficiul de 

Protecţie a Plantelor din ţara de origine. Acest certificat trebuie să fie prezentat, pentru examinare şi aprobare, 

la Minsterul Agriculturii din Suedia (Swedish Board of Agriculture, Statens Jordbruksverk, ex-

Lantbruksstyrelsen, 551 82, Jonkoping, Tel: +46 36 15 58 00). Certificatul nu este solicitat pentru plante 

acvatice de acvariu, rădăcini de ferigă, culturi sterile de butaşi de orhidee. 

 - vegetalele şi produsele vegetale nu pot fi importate în Suedia decât dacă sunt protejate cu paie, trestie, 

muşchi, turbă, alge, rumeguş, lemn, hârtie, pânză de iută sau mătase. Ambalajul trebuie să fie nou. Cutiile, 

sacii sau pânza de iuta folosite pot fi reutilizate dacă se menţionează în certificatul fitosanitar că ambalajele au 

fost sterilizate (la 100o C timp de cel puţin 20 minute).  

Dacă este posibil, vegetalele şi produsele vegetale trebuie să nu conţină pământ. 

 

2.2.3. Seminţe  

- seminţele, conuri, plantele şi ramurile de arbori nu pot fi importate fără o autorizaţie specială eliberată de 

Ministerul Naţional al Pădurilor (Naţional Board of Forestry, Skogsstyrelsen 551 83 Jonkoping, Tel: 

+4636169400). Această autorizaţie nu este solicitată pentru mărfurile adresate Scolii Superioare de 

Silvicultură sau Institutului de Amenajare a Pădurilor (Higher School of Forestry or the Forestry 

Improvement Institute, Sveriges Lantbruksuniversitet eller Institutet for Skogsforbattring). 

 - seminţele de legume, de rădăcinoase şi seminţele furajere (seminţe de lucernă, de trifoi) nu pot fi importate 

pe baza unei autorizaţii eliberate de Ministerul Agriculturii din Suedia (Swedish Board of Agriculture, Statens 

Jordbruksverk, 55182, Jonkoping, Tel: +4636155800) 

 

2.3. Băuturi alcoolice  

2.3.1. Băuturile alcoolice (inclusiv vinul) ce conţin mai mult de 1,8% alcool şi băuturile pe bază de malţ 

(bere) ce conţin mai mult de 2,8% alcool nu pot fi importate decât prin Oficiul de Vinuri şi Băuturi Spirtoase 

(Wines & Spirits Administration, Vin & Sprit AB P.O. Box 47 319, 100 74 Stockholm, Tel: 4687447000).  

 Vinurile şi băuturile spirtoase pot fi importate dacă sunt destinate:  
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- unei misiuni diplomatice străine  

- consulatelor altor state  

- organizaţiilor internaţionale 

 - persoanelor fizice (cu vârsta de peste 20 ani), în calitate de cadou; în acest caz neaplicânduse scutiri de 

drepturi vamale 

 

2.3.2. Pentru băuturile pe bază de malţ se indică numele producătorului şi categoria băuturii: bere slabă 

(Klass I), bere (Klass II) şi bere puternic alcoolizata (Klass III).  

2.3.3. Preparate pe baza de alcool  
- toate preparatele ce conţin mai mult de 1,8% alcool etilic sunt considerate ca preparate alcoolice. Acestea 

pot fi importate de către persoane autorizate prin intermediul Agenţiei pentru Produse Medicale ( Medical 

Products Agency, Lakemedelsverket P.O. Box 26, 751 03, Uppsala, tel: + 46 18 17 46 00). Produsele de mai 

jos pot fi importate fără autorizaţie, cu titlu de cadou pentru persoane fizice:  

- produse de cofetărie şi patiserie  

- preparate ce conţin cacao  

- fructe cu sirop alcoolizat  

- parfum, apa de toaletă şi cosmetice 

 - extracte şi esenţe de plante.  

 

2.3.4. Aparate pentru distilare - aparatele destinate fabricării alcoolului şi accesoriile acestora (recipienţi, 

coloane de distilare şi serpentine de refrigerare) pot fi importate de :  

- statul suedez 

- orice persoană autorizată pentru fabricarea alcoolului  

- farmacie, laborator sau instituţiile de învăţământ aflată sub controlul statului  

- anumite spitale 

 

2.4. Materii radioactive şi de iradiere  
2.4.1. Substanţele chimice radioactive şi izotopii radioactivi, cum ar fi uraniu, toriu, plutoniu şi carburanţii 

(cartuşe pentru reactori nucleari şi combustibili neiradianţi) nu pot fi importate decât pe baza unei autorizaţii 

de import eliberată de Corpul de Control Naţional de Energie Nucleară (Swedish Nuclear Power Inspectorate, 

Statens Karnkraftsinspektion P.O. Box 27 106, 102 52 Stockholm, Tel: +4686635560).  

 

2.4.2. Importul de aparate cu raze X şi aparate ce utilizează radiaţiile alfa, beta sau gama (ex: alarme de 

incendiu) necesita autorizaţie emisă de Institutului Naţional de Protecţie împotriva Radiaţiilor (Naţional 

Institute of Radiation Protection, Statens Stralskyddsinstitut P.O. Box 60 204, 104 01 Stockholm, 

tel:+4687297100). 

 

2.5. Narcotice, droguri pentru uz farmaceutic, preparate bacteriologice, seringi, canule şi contraceptive  

2.5.1. Stupefiante interzise:  
- canabis, tulpina plantelor din fam. cannabinacees, din care nu a fost extrasă răşina 

 - răşini de canabis, în stare brută sau rafinată  

- extracte sau tincturi de canabis  

- alte substanţe cuprinse în tabelul 1 al Agenţiei de Produse Medicale (Medical Products Agency, 

Lakemedelsverket, P.O. Box 26, 751 03 Uppsala, Tel: 4618174600).  

- alte narcotice pot fi importate de către orice persoană autorizata de către Agenţia de Produse Medicale 

(Lakemedelsverket). Este necesară autorizaţie de import (certificat) de pentru fiecare caz în parte.  

 

2.5.2. Medicamentele de uz farmaceutic pot fi importate de către: 
 - persoane autorizate să fabrice medicamente sau care au permisiunea de a le comercializa  

- persoanele care conduc un instituţii ştiinţifice în cadrul unei Academii sau Universităţi din Suedia sau care 

este responsabilul unui laborator de cercetare ce aparţine statului, sau altui organism local, în scopul utilizării 

medicamentelor doar pentru lucrările de laborator.  

- persoanele care posedă o autorizaţie specială pentru importul de medicamente.  
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2.5.3. Preparatele bacteriologice (ser, vaccinuri) pot fi importate de către seful Laboratorului Naţional de 

Bacteriologie (Naţional Bacteriological Laboratory, Statens Bakteriologiska Laboratorium, 105 21 

Stockholm, Tel +4687351000) 

 

2.5.4. Seringile şi canulele pot fi importate doar de persoanele autorizate pentru comerţul acestora, sau de 

către persoanele ce deţin autorizaţie specială pentru importul acestora. Autorizaţia este eliberată de Agenţia de 

Produse Medicale (Medical Products Agency, Lakemedelsverket, P.O. Box 26, 751 03 Uppsala, Tel: 

+4618174600).  

 

2.5.5. Sperma umană poate fi importată pe baza unei autorizaţii eliberate de Agenţia de Produse Medicale 

(Medical Products Agency, Lakemedelsverket, P.O. Box 26, 751 03 Uppsala, Tel: +4618174600).  

 

2.5.6. Contraceptivele (contraceptivele masculine, diafragme, contraceptivele intrauterine şi spermicide 

chimice omologate de Institutul Naţional de Control (Naţional Materials Testing Institute, Statens 

Provningsanstalt, P.O. Box 857, 501 15 Boras, Tel: +4633165000) de Laboratorul Farmaceutic Central 

(Central Phatmacies Laboratory, Apotekens Centrallaboratorium, 105 14 Stockholm, Tel +4686667000), sau 

alt organ de control avizat de Agenţia de Produse Medicale (Medical Products Agency , Lakemedelsverket). 

 

2.6. Substanţe inflamabile, explozive sau obiecte periculoase 

 2.6.1. Este interzis transportul pe cale poştală a materialelor inflamabile sau explozive cum ar fi: chibrituri, 

cartuşe, capse de aprindere precum şi substanţe corozive.  

2.6.2. Este permis importul de produse chimice periculoase (atunci când nu este interzis transportul pe cale 

poştală a acestor substanţe), pe baza unui certificat eliberat de Administraţia Publica (Country Administration, 

Lansstyrelsen). Acest permis nu este necesar atunci când mărfurile sunt importate în scopuri profesionale de 

către seful unei Universităţi, Academii sau responsabilul unui laborator de cercetare.  

2.6.3. Insecticidele, raticide, substanţe pentru deratizare, fungicidele, ierbicidele şi produsele antiputrefacţie 

pot fi importate dacă sunt aprobate de către Corpul de Control Naţional al Produselor Chimice (Naţional 

Chemicals Inspectorate, Kemikalieinspektionen, P.O. Box 1384, 171 24 Solna, Tel: + 4687305700).  

2.6.4. Cadmiu - există dispoziţii speciale referitoare la produsele care conţin cadmiu şi care servesc la fixarea 

coloranţilor sau ca produse de finisare. Aceste produse nu pot fi importate decât dacă denumirile acestora 

figurează în lista specială stabilită de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (Naţional Environmental 

Production Agency, Statens Naturvardsverk, 171 85, Solna, Tel: +468799 10 00). 

 

2.6.5. Clorofluorocarburi (CFC) şi produse halogene (freon)  
- următoarele produse de mai jos care conţin clorofluorocarburi şi produse halogene (freon) nu pot fi 

importate:  

- placi, folii, pelicule fotografice, benzi, saltele, perne din plastic care conţin CFC ca agent dilatator - 

ambalaje pentru spray-uri care conţin CFC Pentru orice informaţie suplimentară se poate contacta Agenţia 

Naţională de Protecţie a Mediului (Naţional Environmental Production Agency, Statens Naturvardsverk, 171 

85, Solna, Tel: +4687991000).  

2.6.6. Termometre şi alte instrumente ce conţin mercur  
 

2.7. Convenţia privind comerţul internaţional pentru speciile de floră şi faună pe cale de dispariţie 

(CITES)  

Suedia a semnat Convenţia de la Washington în martie 1973 referitoare la protecţia speciilor de animale şi 

plante pe cale de dispariţie. Pentru importul speciilor menţionate în anexele convenţiei este necesară 

autorizaţie din partea Ministerului Agriculturii (Swedish Board of Agriculture, Statens Jordbruksverk, 551 82 

Jonkoping, tel:4636155800). Convenţia se referă la animalele şi plantele vii sau moarte şi părţile acestora, aşa 

cum sunt menţionate în anexă, precum şi la produsele ce conţin părţi ale acestora (geamantane, pantofi, curele 

de ceas, haine de blană, coarne, fildeş, carapace de broască ţestoasă), la păsări şi alte animale împăiate.  

 

2.8. Aparate de radio-telefonie sau radio-telegrafie 
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 - aparatele emiţătoare pentru radio-telefonie sau radio-telegrafie pot fi importate doar pe baza unei autorizaţii 

eliberată de Agenţia Naţională de Telecomunicaţii (Naţional Telecom Agency, Tetelstyrelsen, P.O. Box 5398, 

102 46 Stockholm, Tel +4686785500). Numele Agenţiei care eliberează autorizaţiile se poate fi modifica. 

Această autorizaţie este necesară şi pentru aparatele de radio-navigaţie şi radio-telecomandă. 

 

2.9.3 Stiletele şi cuţite cu zimţi de oprire sau lama retractabila, boxuri, bastoane şi mănuşi cu crampoane 

revolverele, şi alte articole asimilate nu pot fi importate fara o autorizaţie specială din partea serviciilor de 

politie. Aceasta autorizaţie nu este necesară pentru armele de colecţie (de panoplie) 

 

 3. Echipamente de protecţie anti-gaz - echipamentele de protecţie anti-gaz care figurează în prima 

categorie nu pot fi importate decât pe baza unui permis emis de Corpul de Control General de Echipament 

Militar (Inspectorate General of Military Equipment, Krigsmaterielinspektionen, Fredsgatan 8, 103 33 

Stockholm, Tel: +4687633105). Această dispoziţie nu se aplică atunci când echipamentele sunt importate în 

scopul apărării naţionale. 

 Din prima categorie fac parte următoarele echipamente de protecţie:  

- măşti de gaz, accesorii şi alte piese detaşabile pentru protecţia împotriva gazelor toxice  

- aparate de oxigenoterapie ( substanţe degajante de oxigen) 

 - aparate de purificat aerul, accesorii şi piese detaşabile ale acestora  

- aparate de control şi supraveghere a presiunii gazului sau de reglare a funcţiilor echipamentelor de protecţie 

anti-gaz (de uz general), accesorii şi piese detaşabile ale acestora  

- echipamente de protecţie anti-gaz, altele decât cele enumerate mai sus (se aplica dispoziţiile referitoare la 

echipamentele de protecţie ce aparţin articolelor de mai sus) conform unei decizii a Guvernului Suediei. 

  

3.1. Jucării, jocuri  
- aparatele de joc ce funcţionează cu jetoane sau monezi nu pot fi importate decât pe baza unei autorizaţii 

speciale eliberate de Oficiul Naţional de Jocuri (Swedish Naţional Board of Gaming, Lotterinamnden, 

Tradgardsgatan 15, Tingshuset, 645 31 Strangnas, Tel: +4615216540). 

 

 

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

consultați site-ul oficial: https://www.postnord.se/en 
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Partea a treia: 

Dispoziții speciale, vamale și altele 

 
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale - declaraţia vamală trebuie să conţină toate informaţiile necesare 

pentru aplicarea taxelor vamale şi verificărilor necesare. 

 Declaraţia vamală trebuie să cuprindă:  

- numele şi adresa expeditorului/destinatarului  

- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 

 - descrierea mărfurilor şi numărul tarifar din sistemul armonizat 

 - greutatea brută şi netă  

- valoarea trimiterii, cu menţiunea monezii utilizate  

- taxele vamale  

Se solicită mai puţine informaţii dacă:  

- mărfurile nu au restricţii la import  

- dacă valoarea mărfurilor nu depăşeşte 10000 SEK  

- dacă trebuie percepută numai taxa pe valoarea adăugată 

 În cazurile enunţate mai sus trebuie totuşi precizate:  

- numele şi adresa destinatarului  

- ţara de origine a mărfurilor  

- descrierea mărfurilor 

 - greutatea netă şi valoarea mărfurilor  

Pentru a facilita eliberarea vamală, trebuie indicata natura trimiterii:  

- cadou  

- eşantion sau model  

- obiect care a fost reparat 

 - obiect ce va fi supus unei testări sau reparaţii în Suedia  

Trebuie semnalată orice altă caracteristică a mărfurilor, ce poate genera scutiri de taxe vamale. 

 

3.2. Necesitatea întocmirii facturilor  
- factura este necesară în general pentru eliberarea vamală a produselor comerciale. În consecinţă, această 

factură trebuie ataşata tuturor expediţiile cu destinaţia Suedia.  

 

3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor  

- mărfurile originare din ţările membre ale Comunităţii Europene (CE) sau ţările AELE pot fi importate fara 

plata taxelor vamale. Mărfurile originare din multe alte ţări europene pot fi de asemenea importate sub rezerva 

plăţii taxelor preferenţiale. Se solicită, de asemenea, o dovadă specială a originii lor fiind admise două 

documente:  

1. certificat de transport EUR1 sau  

2. declaraţia exportatorului efectuată pe factură menţionând faptul ca valoarea mărfurilor nu depăşească 

39000 SEK. În celelalte cazuri este necesar un permis special speciala emis de autorităţile vamale din ţara 

exportatoare.  

- În principiu, aceste documente nu sunt necesare dacă valoarea trimiterii nu depăşeşte 3000 SEK şi dacă 

trimiterea este expediată de o persoană fizică către o altă persoană fizică iar conţinutul este destinat uzului 

personal al destinatarului sau familiei sale.  

- pentru mărfurile care provin şi sunt importate din ţările în curs de dezvoltare se solicită un certificat de 

origine sau un formular A (Generalized System of Preferences). Acest certificat nu este necesar dacă 

produsele sunt expediate unei persoane fizice, potrivit condiţiilor de mai sus şi dacă valoarea trimiterii nu 

depăşeşte 1200 SEK.  

 

3.4. Dispoziţii vamale diverse  
 

Circulara UPU 35/12.03.2018 
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Operatorul desemnat din Suedia, PostNord Group AB informează despre noile modificări în legislația vamală: 

- Destinatarii trebuie să declare și să plătească taxa pe valoare adăugată la import (TVA) în 

conformitate cu legislația națională, în proporție de 25% la toate scrisorile și coletele poștale (cu o 

valoare declarată sub 1500 SEK) importate în Suedia din afara Uniunii Vamale Europene. În caz 

contrar, Vama nu va permite operatorului desemnat PostNord Group AB să mute aceste trimiteri de 

unde au fost prezentate în Vamă. 

În conformitate cu art.20 din Convenția UPU, PostNord Group AB va percepe de la destinatari o taxă de 

vămuire în valoare de 75 SEK, inclusiv TVA, pentru toate trimiterile poștale (cu o valoare declarată sub 1500 

SEK) importate în Suedia din țări din afara Uniunii Vamale Europene. 

Prin urmare, atât taxa de vămuire și TVA vor fi încasate de la destinatarii trimiterilor poștale. 

PostNord Group AB nu va livra nicio trimitere poștală impozabilă până când taxa de import și TVA nu vor fi 

achitate. 

În caz de neplată a TVA-ului sau a taxei vamale și după expirarea perioadei de reținere de trei săptămâni, 

trimiterea va fi returnata operatorului de origine desemnat. 

Pentru trimiterile poștei de scrisori și colete, cu o valoare declarată de 1 500 SEK sau mai mult, se va aplica în 

continuare taxa actuală de vămuire de 125 SEK, inclusiv TVA. 

 

 


