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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
SECȚIUNEA I               Animale și produse ale regnului animal 

 
Capitolul 1  Animale vii 

   

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

01.01-01.06 0101.11 Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor și viermilor de mătase,  

  (interdicție poștală); 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

01.06 0106.00 Albine, lipitori și viermi de mătase. Importul este supus unui control veterinar

  Vezi a doua parte 1.1. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

02.01-02.10 0201.10 Produsele alimentare de origine animală sunt supuse unui control sanitar.            

 0210.99 Vezi a doua parte 1.3 

  Importul produselor alimentare preambalate este supus respectării regulilor cu 

         privire la marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

                                            Diferite specii de animale și plante, precum și articolele obținute din părți ale 

  acestor specii, sunt supuse măsurilor de protecție. Vezi a doua parte 1.5.  

02.08 0208.10 Importul de vînat este supus legislației din domeniul vînătorii. Vezi a doua parte  

 0208.90 1.4.               

  ■  Obiecte interzise 

02.08 0208.90 Carcase de păsări. Vezi a doua parte, 1.6. 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

03.01-03.07 0301.10 Mărfurile alimentare de origine animală sunt supuse unui control sanitar 

 0307.99 Vezi a doua parte, 1.3. 

  Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu privire la

  marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

 

Capitolul 4  Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile 

  de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

04.01-04.10 0401.10 Lapte, ouă, miere și alte mărfuri alimentare sunt supuse unui control sanitar 

 0410.00 Vezi a doua parte. 1.3. 

  Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu privire la

  marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

 

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

                                            

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

05.01-05.11 0501.00 Importul acestor produse este supus controlului veterinar. Vezi a doua parte. 1.2 

 0511.99   
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SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

06.01-06.04 0601.10 Anumite produse vegetale sunt supuse controlului fitosanitar. Vezi a doua parte 

 0604.99     2.2. 

                                             
06.02 0602.10 Plantele și butașii de plop precum și butașii de viță de vie sunt supuse inspecției 
 0602.20 sanitare. Vezi a doua parte, 2.1. 

06.03-06.04 0603.11 Flori tăiate și frunze proaspete. Vezi a doua parte, 2.1. 

 0604.99 

06.01-06.04 0601.10 Diferite specii de animale și vegetale, precum și articolele obținute din acestea

 0604.99 sunt supuse măsurilor de protejare. Vezi a doua parte, 1.5. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.01 0701.10 Cartofii sunt supuși unui control fitosanitar. Plantele de cartofi sunt supuse 

 0701.90 legislației referitoare la semințe și răsaduri. Vezi a doua parte, 2.2. și 2.4. 
07.02-07.14 0702.00 Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu privire  
 0714.90 la marcaj. Vezi a doua parte, 3. 
07.01-07.14 0701.10 Anumite legume proaspete sunt supuse unui control de calitate. Vezi a doua 
 0714.90 parte, 2.1. 
   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

08.05-08.10 0805.10 Anumite fructe proaspete sunt supuse unui control de calitate. Vezi a doua parte

  2.1. 

08.08 0808.10 Merele și perele sunt supuse, în anumite perioade ale anului, unui control  

 0808.20 fitosanitar. Vezi a doua parte, 2.2. 

08.01-08.14 0801.11 Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus  reglementărilor în materie

 0814.00 de marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

09.01 0901.11 Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu privire la 

 0910.99 marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

   

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01-10.08 1001.10 Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus respectării regulilor în

 1008.90 materie de marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.01-11.09 1101.00 Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu privire la

 1109.00 marcaj. Vezi a doua parte, 3. 
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Capitolul 12  Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale 

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

12.09 1209.10 Importul de semințe este supus controlului de calitate ; unele categorii de 

 1209.99 semințe sunt supuse unui control fitosanitar. Vezi a doua parte, 2.4. și 2.2. 

12.10 1210.10 Conurile de hamei sunt supuse controlului de calitate. Vezi a doua parte 2.1 

 1210.20 

12.11 1211.90 Cocculus indicus (planta cățărătoare din Indiile de Est), stimulent narcotic 

  otrăvitor. Vezi a doua parte, 2.3. 

 

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.02 1302.13 Sucurile și extractele vegetale din hamei sunt supuse unui control de calitate.

  Vezi a doua parte, 2.1. 

   

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

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

14.01-14.04  Obiecte admise fără restricții. 

   

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 

15.01-15.22 1501.00 Importul de mărfuri alimentare preambalate este supus regulilor cu privire la 

 1522.00 marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

  Mărfurile alimentare de origine animală sunt supuse controlului sanitar. 

  Vezi a doua parte, 13. 

 

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

 înlocuitori de tutun prelucrat 

   

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

16.01-16.05      1601.00     Importul de mărfuri alimentare preambalate este supus regulilor cu privire la 

 1605.90 marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

  Mărfurile alimentare de origine animală sunt supuse controlului sanitar. 

  Vezi a doua parte, 13. 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  patiserie 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

19.01-19.05 1901.10 Importul mărfurilor alimentare preambalate este supus regulilor cu  privire la

 1905.90 marcaj. Vezi a doua parte, 3  

  

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

20.01.-20.09 2001.10 Importul de mărfuri alimentare preambalate e supus respectării regulilor în materie 

 2009.90 de marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

21.01-21.06 2101.11 Importul de mărfuri alimentare preambalate este supus regulilor cu privire 

 2106.90 la marcaj. Vezi a doua parte, 3. 

  Mărfurile alimentare de origine animală sunt supuse unui control sanitar. 

  Vezi a doua parte, 1.3. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Circulara  UPU 5/13.01.2014. 
  Trimiterile comerciale (companii-clienți) care conțin orice formă de  tutun 
  (trabucuri, țigarete, tutun de fumat etc.), sunt interzise pentru import în 

  conformitate cu legislația vamală belgiană. 

  În plus, sunt interziși înlocuitorii, cum ar fi țigările electronice sau țigările 

  electronice cu vapori ce conțin nicotină. 

  Cu toate acestea, țigările electronice fără nicotină sunt permise pentru import.  

   
SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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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 

28.06 2806.10 Acid clorhidric sau clorură de hirogen. 

28.07 2807.00 Acid sulfuric. 

28.41 2841.61     Permanganat de potasiu..           

  ■ Obiecte interzise 

28.44 2844.10 Materii radioactive (interdicție poștală).  

 2844.50  

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

29.01.-29.42 2901.10 Importul stupefiantelor nu este autorizat decît cu avizul Ministerului  

 2942.00 Sănătății Publice; 

29.02 2902.30 Toluen; 

29.09 2909.11 Eter etilic (eter dietilic); 

29.14 2914.11 Acetona; 

 2914.12 Metiletilcetona (butanona); 

 2914.31 Fenil-propanona-2 (fenilacetona); 

29.15 2915.24 Anhidrida acetică; 

29.16 2916.34 Acid fenilacetic; 

29.22 2922.43 Acid antranilic; 

29.24 2924.29 Acidul N-acetilantranilic. 

29.32 2932.90 3,4 metilendioxi-2fenilpropanona, izafrol (cis și trans), peperonal, safrol. 

29.33 2933.32 Piperidina; 

29.39 2939.41 Efedrina, emometrina, ergotamina, acid lisergic, pseudoefedrina 

 2939.59 

  Toate produsele sunt supuse legislației cu privirela precursori. Vezi a doua  

  parte , 4. 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

30.02-30.04                        Importul este autorizat doar pentru farmacii, nu pentru persoane fizice 

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 32  Extracte tanante sau sau colorante: tanini și derivații lor pigmenți și alte 

  materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

32.03-32.06 3203.00 Materii colorante (interdicție poștală). 

 3206.50 

32.08-32.10 3208.10 Cutii vidate de vopsea (interdicție poștală). 

 3210.00 
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Capitolul 33  Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 34  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată, 

  produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de 

  modelat, ceară dentară și  preparate dentare pe bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

  Materiale considerate ca fiind inflamabile și periculoase: 

36.01 3601.00 Prafuri explozive; 

36.02 3602.00 Explozibil; 

36.03 3603.00 Detonatori-Capse de fulminat de mercur. 

36.04 3604.10 Rachete; 

 3604.90 

36.05 3605.00 Chibrituri; 

36.06 3606.10 Materii inflamabile (interdicție poștală). 

 3606.90   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

37.04-37.06 3704.00 Fotografii și filme contrare bunelor moravuri; 

 3706.90 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    Nu există informații.   

   

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

                                                         

   

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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 



Belgia 

 7 

41.01-41.15  Anumite specii de animale și vegetale, precum și articole din acestea, sunt 

  supuse măsurilor de protecție. Vezi partea a doua, 1.5. 

   

Capitolul 42  Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și 

  produse similare, produse din intestine de animale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

42.01-42.06  Vezi capitolul 41. 

 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi capitolul 41. 

 

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 

44.01-44.21 4401.00 Anumite obiecte din lemn sunt supuse unui control sanitar. Vezi a doua parte

 4421.90 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 Nu există informații. 

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

 carton; hârtie și carton, și articole din acestea 

   

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

  hârtie sau carton 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.01-49.02  Ziare care se raportează la procedeul ”scrisorilor în lanț” sau la orice procedeu 

                                           similar. 

49.03 4903.00 Articole contrar bunelor moravuri. 

49.07 4907.00 Bancnote, valori la purtător. 

49.11  proprietarului mărcii.  

                   Imprimate ce fac parte total sau parțial din documente ale loteriilor străine sau  

  neautorizate în Belgia. 

                                 ■ Obiecte admise condiționat 

49.07 4907.00                   Articolele de mai sus sunt interzise în coletele simple, aceste obiecte trebuie să fie 

                                            expediate  în colete cu valoare declarată. 
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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 

51.01-51.13  Anumite produse textile fac obiectul măsurilor economice. Vezi a doua parte,5 

 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

52.01-52.12  Vezi capitolul 51. 

 

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

53.01-53.11  Vezi capitolul 51 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

54.01-54.08  Vezi capitolul 51.  

  

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

55.01-55.16  Vezi capitolul 51 

 

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

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

56.08 5608.19 Plase de tip ”japonez” pentru prinderea păsărilor. Vezi a doua parte, 1.6 

 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

57.01-57.05  Vezi capitolul 51 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

58.01-58.11  Vezi capitolul 51 

 

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

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

59.01-59.11  Vezi capitolul 51 

 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 
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Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

60.01-60.06  Vezi capitolul 51. 

 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

61.01-61.17  Vezi capitolul 51. 

 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

62.01-62.17  Vezi capitolul 51. 

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

63.01-63.10  Vezi capitolul 51. 

   

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 Nu există informații.   

Capitolul 69  Produse ceramice 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

Poziție Cod S.H 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 
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  de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   
SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 75  Nichel și articole din nichel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 76  Aluminium și articole din aluminium 

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 

  

   

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

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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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  Importul de arme este supus controlului de securitate publică. Vezi a doua parte, 6 
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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 ■ Obiecte admise condiționat 

95.03 9503.00 Jucăriile trebuie să corespundă regulilor cu privire la marcaj. Vezi a doua parte, 7 

 

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

97.05 9705.00 Păsări împăiate; ouă fără conținut. Vezi a doua parte, 1.6. 

 

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

consultați site-ul oficial: https://corporate.bpost.be/?sc_lang=en 

 

Restricţii la importul prin poștă 

Avertizări: 

1. Descrierea produselor. 

Produsele cuprinse în prezenta lista sunt adesea desemnate sub o denumire globală, de ex: “vânat” sau 

“produse alimentare de origine animală”. Unele din aceste produse fac obiectul listei precise care poate fi 

consultată în birourile vamale. Astfel, lista materialelor şi obiectelor textile de la secţiunea XI conţine 27 

pagini; lista speciilor prevăzuta la Convenţia de la Washington (CITES) conţine mai mult de o sută de specii. 

In plus, este dificil să se aplice coduri din sistemul armonizat de clasificare unor categorii de produse care fac 

parte din categorii mai vaste. Este vorba de produsele care cad sub incidenţa reglementarilor privind: 

- securitatea produselor, 

- mărfurile contrafăcute; 

- mărcile care ar putea determina pe consumatori să presupună ca sunt de origine belgiana. 

De asemenea, nu s-a ţinut cont de articolele al căror transport este puţin probabil de a se realiza prin 

postă, cum ar fi deşeurile. 

 

2. Clasificarea produselor. 

În principal, pentru motivele menţionate mai sus, este imposibilă o clasificare precisă, după sistemul 

armonizat, a tuturor produselor prevăzute. De aceea, produsele desemnate global au fost incluse în 

clasificări în care se regăsesc cel mai frecvent. 

 

3. Interdicţiile poştale. 

Aceste produse au fost inserate în lista conform instrucţiunilor cerute. Poșta este singura în măsura să 

administreze aceste materii şi să redacteze eventualele comentarii de la partea a 2-a. 

https://corporate.bpost.be/?sc_lang=en
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 

1. Animale, produse de origine animală şi produse alimentare de origine animală 

1.1. Albine, lipitori şi viermi de mătase 

În ceea ce priveşte importul de albine, lipitori şi viermi de mătase, este necesar o inspectie poştală efectuată 

imediat după introducerea acestora pe teritoriul comunitar. În Belgia, birourile de inspecţie poştală sunt: 

                               Pe mare                                                                              Aerian 

Anvers                       X                                                                                        X 

Ostende                     X                                                                                         X 

Charleroi-Gosselies                                                                                              X 

Zeebrugge                  X 

Zaventem                                                                                                              X 

Bierset                                                                                                                    X 

Eliberarea pentru utilizare se face numai după prezentarea în vama a unui document de control veterinar 

semnat de un expert al biroului poştal de inspecţie. 

 

1.2. Produse de origine animală 

În ceea ce priveşte importul produselor de origine animală, este necesară o inspecţie poştală efectuată imediat 

după introducerea acestora pe teritoriul comunitar. În Belgia, birourile de inspecţie sunt: 

                                                    Pe mare                                                           Aerian 

Anvers                                             X                                                                   X 

Gand                                                X 

Ostende                                            X                                                                   X 

Charleroi-Gosselies                                                                                               X 

Zeebrugge                                        X 

Zaventem                                                                                                               X 

Eliberarea pentru utilizare se face numai după prezentarea în vamă a unui document de control veterinar 

semnat de un expert al biroului poştal de inspecţie. 

 

1.3. Produse alimentare de origine animală 

În ceea ce priveşte importul produselor alimentare de origine animală destinate consumului uman, este 

necesar un examen efectuat în biroul de inspecţie poştal, imediat după introducerea pe teritoriul comunitar.În 

Belgia, birourile de inspecţie sunt situate în Anvers, Gand, Ostend, Zaventem ,Zeebrugge şi Gosselies. 

Persoana care răspunde de import are obligaţia să informeze biroul poştal de inspecţie cu cel puţin 24 ore 

înainte prin documentul de control import (anexa 1). 

Eliberarea pentru utilizare a produselor alimentare se face numai după prezentarea în vama a documentului de 

control import semnat de un expert al biroului poştal de inspecţie. 

Mai mult, costul de expertiză şi taxele de control, calculate şi percepute de Autoritatea Vamală sunt 

obligatorii pentru unele produse. 

Reglementările nu sunt aplicabile: 

- produselor care fac obiectul unei autorizaţii speciale a Ministerului Sănătăţii; 

- produselor importate de particulari, a căror cantitate nu depăşeşte 1 kg (cantitate bruta); importul de carne şi 

produsele din carne sunt supuse unei scutiri de taxe pentru mărfurile originare din ţarile cuprinse în lista din 

anexa 2, conform condiţiilor prezentate.  

 

1.4. Vânat 

Ca regulă generală, importul de vânat nu este autorizat decât în perioada cuprinsă între începutul sezonului de 

vânătoare şi cea de-a zecea zi de la încheierea acestuia. Deoarece legislaţia în domeniul vânătorii este sub 

jurisdicţie regională, datele de deschidere şi închidere a sezonului pot fi diferite de la 
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o regiune la alta. În regiunea flămîndă, în afara acestei perioade, este permis importul vânatului congelat din 

categoria vânatului mare, precum şi a iepurilor, potârnichilor şi fazanilor congelaţi, cu condiţia ca să nu fie 

vorba de un reimport de vânat exportat în prealabil, din regiunea flamanda. În regiunea Wallonia, importul de 

vânat doborât, congelat sau nu, este autorizat tot anul, cu condiţia să nu fie vorba de un reimport de vânat 

exportat în prealabil, din regiunea Wallonia. 

 

1.5. Specii protejate prin Convenţia de la Washington 

În Comunitatea Europeană, unele specii de faună şi floră aflate pe cale de dispariţie intră sub incidenţa 

Convenţiei de la Washington, care prevede ca la importul acestora să fie prezentat un permis sau certificat 

special (anexa 3 şi 4). Această reglementare nu se aplică importului plantelor de ierbar şi altor specii de 

muzeu, conservate, uscate sau sub incluziune şi plantelor vii ce fac obiectul unui împrumut, donaţii sau unui 

schimb non-comercial între oameni de ştiinţă şi instituţii ştiinţifice; în funcţie de situaţie, aceste specii poartă 

o etichetă asemănătoare celei din anexa 5 şi circulă între statele participante la Convenţie sau poartă o etichetă 

similară în cazul țărilor neparticipante la Convenţie. 

Aceste măsuri se aplică în mod egal tuturor articolelor referitoare la speciile protejate. 

 

1.6 Pasări, oua şi instrumente de captura. 

Este interzis importul în Belgia al: 

- păsărilor sălbatice moarte (inclusiv împăiate) originare din ţarile din Benelux, ouăle lor (inclusiv ouă fără 

conţinut, coji de ouă), ouă clocite şi penelor acestora; 

- instrumentelor necesare capturării sau distrugerii păsărilor, numite plase “japoneze”. Pasările vânat, exotice 

şi domestice nu sunt supuse acestor interdicţii. Importul plaselor japoneze este supus unei autorizaţii a 

Institutului Regal de Ştiinţe Naturale din Belgia. 

 

2. Vegetale şi produse vegetale 

2.1. Control de calitate 

Importul de fructe, legume, plante vii, flori tăiate şi hamei este supus controlului de calitate. Pentru aceste 

produse, în vamă este necesar un atestat de echivalență eliberat de un organism competent al Oficiul Naţional 

pentru Agricultură şi Horticultură (ONDAH) (anexa 5). 

Reglementarea de mai sus nu se aplică pentru: 

- importul de produse în cantităţi care nu depăşesc 3 kg net per specie; 

- importul de hamei şi lucerna sălbatică prezentate în ambalaje cu o greutate maximă de 1 kg net; 

- importul de extract de hamei prezentat în ambalaje cu o greutate maxima de 300 g net, dacă se încadrează în 

una din următoarele condiţii: 

- sunt prezentate în pachete mici destinate vânzării către particulari pentru folosinţa personală; 

- sunt destinate experimentării ştiinţifice şi tehnice. 

- sunt destinate prezentării în cadrul târgurilor şi care intra sub incidenţa scutirilor de taxe corespunzătoare. 

- produsele importate sub incidenţa Declaraţiei 136 F 

- produsele importate sub incidenţa Declaraţiei 302, pentru uzul forţelor armate străine staţionate în Belgia. 

 

2.2. Control fitosanitar 

Numeroase vegetale sau produse ale regnului vegetal sunt supuse unui control fitosanitar. 

Importul lor este condiţionat de acordul din partea Ministerului Agriculturii. Este necesar să fie consultate 

instrucţiunile administrative din fiecare birou vamal, din cauza complexităţii acestei reglementari. 

 

2.3. Cocculus Indicus (stimulent narcotic otrăvitor) din Indiile de Est. 

Este interzis importul acestei plante în cazul unei cantităţi mai mici de 50 kg., cu excepţia cazurilor când este 

livrata şi vânduta farmaciilor şi este insoţită de o factura. Masurile precizate sunt valabile nu numai pentru 

planta cocculus indicus, ci şi fructelor sale şi pudrelor obţinute din aceasta planta. 

 

2.4. Seminţe şi plante 
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Importul seminţelor şi plantelor este supus unui control efectuat de Oficiul Naţional pentru Agricultura şi 

Horticultura (ONDAH). În vamă este necesar un certificat de control care să ateste că produsele respective au 

fost supuse unui control şi că sunt admise şi identificate de un agent ONDAH autorizat. 

Această reglementare nu se aplica seminţelor şi plantelor care sunt destinate experimentelor în scop ştiinţific 

sau activităţii de selecţie, situaţie în care trebuie prezentata o autorizaţie din partea Ministerului Agriculturii. 

 

3. Produse alimentare preambalate 

Aici sunt vizate numai produsele alimentare preambalate. Prin produse alimentare preambalate se înţelege 

unitatea de vânzare destinata a fi prezentata ca atare consumatorului final , constituita dintr-un produs 

alimentar şi ambalajul în care a fost condiţionat înainte de prezentarea sa la vânzare, ambalaj ce îl acoperă 

total sau parţial, dar de o asemenea maniera încât conţinutul să nu poată fi modificat fara ca ambalajul să fie 

deschis sau modificat. 

Aceste mărfuri sunt în general clasificate în capitolele de la 2 la 4, de la 7 la 11 sau de la 15 la 22 din 

nomenclator; dar clasamentul nu constituie un criteriu limitativ. Aceasta clasificare nu constituie un criteriu 

limitat. Etichetarea este obligatorie pe partea exterioară a ambalajului. 

Menţiunile de etichetaj obligatorii trebuie să fie aplicate pe ambalajul exterior. 

Aceste menţiuni trebuie să cuprindă: 

- denumirea de vânzare 

- termen de garanţie sau, în cazul produselor alimentare foarte perisabile microbiologic, data limita de 

consum ; 

- numele şi adresa fabricantului sau a ambalatorului, sau a unui distribuitor stabilit intr-una din ţarile membre 

ale Uniunii Europene. 

 

4. Precursori 

Aceste substanţe pot juca un rol în fabricarea anumitor droguri. 

Orice operaţiune de import trebuie să facă obiectul unei documentarii corespunzătoare. În particular, 

documentele comerciale, cum sunt facturile, documentele vamale, documentele de transport şi alte documente 

de expediţie trebuie să conţină informaţii suficiente pentru a identifica de manieră clară: 

- desemnarea substanţei aşa cum figurează în prima parte; 

- cantitatea şi greutatea substanţei şi, daca aceasta este un amestec; cantitatea şi greutatea amestecului, cât şi 

cantitatea şi greutatea sau procentajul substanţei- substanţelor care intra în componețta acestui amestec ; 

- numele şi adresele exportatorului, importatorului, distribuitorului şi destinatarului final. 

Când operatorii procedează la marcarea substanţelor clasificate care fac obiectul importului, în ceea ce 

priveşte tipul de produs sau denumirea sa comercială, marcajele trebuie să comporte desemnarea acestor 

substanţe aşa cum figurează în prima parte. 

 

5. Produse textile 

Indiferent de origine şi provenienţă, eliberarea pentru utilizare a produselor textile se face numai în baza unei 

dovezi a originii. 

a) Pentru anumite mărfuri, este nevoie de un certificat de origine (anexa 7) eliberat în ţara de origine a 

mărfurilor. 

b) Pentru alte textile, vama solicita prezentarea unei declaraţii a exportatorului sau a furnizorului, ataşata la 

factura sau unui alt document comercial privind aceste textile, din care să rezulte ca mărfurile sunt originare 

din ţara în care s-a întocmit declaraţia. 

Lista codurilor care desemnează aceste produse textile cuprinde 27 pagini. Aceasta poate fi consultată în toate 

birourile vamale belgiene. 

Excepţii: 

Certificatele sau declaraţiile de origine nu sunt cerute pentru: 

1. mărfurile care sunt însoţite de documentele EUR 1, EUR 2, de o declaraţie de origine de la exportator 

ataşată la factură, în cadrul relaţiilor dintre ţarile AELE, de certificate de origine Formular A sau de 

documente APR, pentru care se acorda un tarif preferenţial 

2. mărfurile ce sunt însoţite de documente A.TR1 sau A.TR3, înregistrate la rubrica “Observaţii” cu 
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menţiunea “Origine turca”, autentificat prin semnătura şi stampila autoritarilor competente pentru care se 

acorda un tarif preferenţial. 

3. produsele manufacturate însoţite de un certificat care este cerut pentru aplicarea contingentelor tarifare ; 

4. produsele de artizanat care sunt însoţite de un certificat; aceasta dispensă nu este acordată importului din 

Brazilia, Hong-Kong, China şi Macao, China. 

5. importurilor necomerciale pentru care, conform dispoziţiilor regimului preferenţial, niciunul dintre 

documentele prevăzute la pct. 1 şi 2 nu este cerut. 

6. produsele care beneficiază de o dispensa de licenţă de import 

7. mărfurile care sunt reimportate în franciză totala sau parţiala, conform regimului mărfurilor returnate 

8. mărfuri reimportate sub regimul de “perfecţionare pasiva “ a produselor compensatorii care sunt 

considerate ca produse originare din Comunitate. 

 

26. Arme 

Importul de armament este interzis. 

Armele de foc, de apărare şi armele de foc de război nu pot fi importate decât de anumite categorii de 

persoane fizice sau juridice vizate mai jos: 

a) fabricanţii, comercianţii de arme, armurierii artizani, intermediarii şi colecţionarii care prezintă un certificat 

(anexa 8) eliberat de guvernatorul provinciei unde îşi desfăşoară activitatea, sau de Ministerul de Justiţie ; 

b) în ceea ce priveşte armele de apărare: persoanele titulare ale unei autorizaţii de deţinere a unei arme de foc 

de apărare (anexa 9) aliberată de Comisariatul de Politie sau de Comandantul Jandarmeriei de la domiciliul 

cumpărătorului sau, eventual, de guvernatorul provinciei unde îşi are domiciliul cumpărătorul; daca 

cumpărătorul nu are domiciliul în Belgia, aceasta autorizaţie trebuie aliberată de către Ministerul de Justiţie 

sau de către delegatul sau. Importul unei arme lungi semiautomate concepute pentru vânătoare şi al cărei 

încărcător sau magazie a o capacitate de cel mult 2 cartuşe şi este inamovibilă sau intransformabilă, este totuşi 

autorizat titularului unui permis de vânătoare sau al unui document echivalent. 

c) în ceea ce priveşte armele de foc de război: persoanele care poseda o autorizaţie de deţinere a unei arme de 

foc de război (vezi anexa 9) aliberată de guvernatorul provinciei sau de Ministerul de Justiţie sau delegatul 

sau, daca interesatul nu este domiciliat în Belgia; aceasta autorizaţie nu poate fi eliberată cu mai mult de trei 

luni înaintea efectuării importului. 

d) persoanele care au fost deja autorizate să deţină arme în Belgia şi care se întorc în țară făcând dovada că 

deţin un certificat de înmatriculare belgian care permite deţinerea acestei arme sau o autorizaţie conform 

modelului anexat prezentei instrucţiuni; în acest caz partea de jos a autorizaţiei 

trebuie completata corespunzător şi semnata de vânzătorul armei sau de oficialităţile vamale care au permis 

anterior importul armei respective. 

Dispoziţiile sus menţionate se aplică în egală măsura atât importului pieselor detaşate, supuse verificărilor 

oficiale ale Autorităţii pentru Testarea Armelor - Liege, cat şi accesoriilor care, montate pe o armă de foc, pot 

duce la modificarea categoriei din care este recunoscuta ca aparţine arma respectiva. 

Sunt considerate piese detaşate supuse verificărilor legale: 

- carcasa 

- ţeavă 

- butoiaşe pentru revolvere 

- chiulasa şi glisiera pistoletelor 

- dispozitivul de închidere şi de zăvorire 

- percutor 

Sunt în mod deosebit considerate ca fiind accesorii care, montate pe o arma de foc, pot duce la modificarea 

categoriei din care este recunoscuta ca aparţine arma respectiva, următoarele: 

- pat culisant, pliabil şi uşor demontabil (arme de apărare) 

- patul pentru mana nu patul de umăr (arma de apărare) 

- ţevi cu lungimi mai mici de 60 cm (arme de apărare) 

- piese pentru arme lungi concepute pentru ca o arma să poată fi apta de a avea muniţie pentru pistolete sau 

revolvere (arme de apărare) 

- mecanismele care transforma o arma cu repetiţie în arma semiautomata (arme de apărare) 

- mecanismele care transforma o arma semiautomata în arma automata (arma de război) 
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- piese care permit utilizarea unui cartuş de calibru militar (arme de război) 

- amortizoare de arma (arme interzise) 

 

Este interzis importul: 

1. muniţiilor perforante, incendiare sau explozive 

2. muniţii tip “dumdum” pentru pistoale sau revolvere 

3. proiectile pentru aceste muniţii 

 

7. Jucării 

Înaintea importului propriu-zis, importatorii sau distribuitorii trebuie să aplice pe jucării: 

- fie denumirea lor, fie numele companiei, fie marca lor 

- adresa lor în Uniunea Europeana 

- marca “UE”. 

Totuşi, pentru jucăriile mici şi pentru cele compuse din elemente mici, aceste indicaţii pot fi trecute pe 

ambalaj, o eticheta sau o nota. În acest caz, importatorul este obligat să atragă atenţia consumatorilor asupra 

utilităţii păstrării acestor indicaţii. Aceste indicaţii pot fi abreviate, astfel încât abrevierea să permită 

identificarea importatorului. Acestea trebuie să fie aplicate de o maniera vizibila, lizibila şi să fie înţelese. 

 

8. Cartușele  de cerneală  sau tonerele  de imprimantă laser 

 

Circulara UPU 12/14.01.2013. 

Este interzis importul de cerneală sau tonerele de imprimantă laser goale .. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 
 

Pentru ca trimiterea poştală să nu fie considerată în neregulă şi să nu facă obiectul unei infracţiuni, eticheta 

verde CN 22 trebuie să fie lipită pe trimitere sau trimiterea să fie însoţită de o declaraţie în vama CN 23 (în 

acest caz, partea superioara a etichetei C1 trebuie să fie lipita pe trimitere). Coletele poştale trebuie să fie 

însoţite de o declaraţie în vama CN 23. (în acest caz, partea superioara a etichetei CN 22 trebuie să fie lipita 

pe trimitere). 

- formularele trebuie să fie completate cu precizie pentru a permite Poştei sau Societăţii Naţionale de Cai 

Ferate belgiene să îndeplinească formalităţile vamale cat mai rapid posibil fara consultarea destinatarului. 

 

2. Necesitatea ataşării facturilor 

Pentru fluidizarea formalităţilor vamale este necesară ataşarea unei copii a facturii la trimiterile poştale. 

O copie a facturii trebuie, de asemenea ataşată la declaraţia vamală; daca aceasta nu însoţeşte trimiterea sau 

coletul, atunci Poșta sau Societatea de Căi Ferate trebuie să facă toate demersurile pentru a o obţine de la 

destinatar. Copia facturii nu este necesară în următoarele situaţii: 

- atunci când mărfurile importate nu fac obiectul unei vânzări; în acest caz, persoana care asista la 

eliberarea vamală a trimiterii va ataşa o declaraţie din care să rezulte ca mărfurile sunt destinate uzului 

personal precizând totodată în ce baza poseda bunurile: 

- atunci când reiese din indicaţiile declaraţiei în vama CN 23 sau etichetei CN 22 ca valoarea fiecărui 

lot de mărfuri care se declara separat nu depăşeşte 250 EURO. 

- atunci când trimiterile sunt adresate persoanelor fizice şi reprezintă importuri de mărfuri fara 

caracter comercial, a căror valoare indicata în declaraţia în vama CN 23 sau pe eticheta CN 22 nu 

depăşeşte 375 EURO. 

- atunci când din mărfurile care figurează pe aceeaşi factura, o parte a fost declarata anterior la acelaşi birou, 

declaraţia menţionând data şi numărul primei declaraţii pentru consumaţie. 

În cazurile prevăzute la punctele 2 şi 3, valoarea în vama şi/sau baza de stabilire a TVA sunt calculate pe baza 

valorii menţionate în declaraţia în vama CN 23 sau pe eticheta CN 22. Daca vama constata ca valoarea 

menţionată pe aceste documente nu este acceptabila şi ca limitele prevăzute au fost depăşite, trebuie 

prezentată o factură sau o copie a acesteia. 

 

3. Necesitatea justificării originii mărfurilor 

3.1 Certificat de origine nepreferenţial 

Pentru aplicarea diferitelor masuri tarifare (suspendarea, contingent, reglementari antidumping) sau pentru 

aplicarea altor masuri economice, se prevede ca trimiterile poştale să fie însoţite de certificate de origine 

nepreferenţiale conform articolelor 22 şi 26 din Codul vamal comunitar. 

 

3.2 Certificat de origine preferenţial 

Pentru a beneficia de un tratament tarifar favorabil pentru mărfurile conţinute în trimiterile poştale este 

necesară prezentarea unui formular EUR 2 sau a unei declaraţii de origine pe factura, conform dispoziţiilor 

specifice prevăzute în acordurile preferenţiale. Fiecare acord prevede limitele de valoare între care aceste 

documente (formularul EUR 2 şi declaraţia de origine) pot fi semnate de exportator fara intervenţia vămii de 

expediţie. Trebuie menţionat ca în cadrul Sistemului de Preferinţe Generalizate (SPG), reglementările 

comunitare (articolul 27 din Codul Vamal Comunitar) prevăd utilizarea formularului APR, precum şi o limita 

de valoare. În afara limitelor de valoare menţionate, acordurile preferenţiale şi reglementările comunitare 

prevăd şi utilizarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 A. TR 1, FORM A şi, pentru anumiţi 

“exportatori agreaţi”, utilizarea unei declaraţii de origine pe factura, după caz. 

 

4.Diverse 

Diferite alte dispoziţii legale şi administrative reglementează problemele referitoare la licenţele de import, 

excepţii, scutiri, valoare în vama, accize, TVA şi infracţiuni. Acestea fac obiectul instrucţiunilor 

administrative care pot fi consultate în toate birourile vamale din Belgia. 
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Circulara UPU 87/31.05.2021 

Operatorul desemnat al BELGIEI, bpost, dorește să informeze operatorii desemnați din țările membre UPU 

că, începând cu 7 iunie 2021, procedura de vămuire a trimiterilor poștale care sosesc în Belgia din afara 

Uniunii Europene (UE) se va modifica. 

La sosirea trimiterilor poștale supuse impozitelor și taxelor, destinatarii vor primi o notificare și o invitație la 

plata sumei datorate, inclusiv o prezentare la taxele Vamale în conformitate cu articolul 20.2 al Convenției 

UPU. La primirea plății, bpost va livra trimiterea poștală în adresa destinatarului. Dacă destinatarul refuză să 

plătească suma datorată și, în cazul în care expeditorul solicită acest lucru, bpost va returna trimiterea în cel 

mai scurt timp posibil. 

Pentru a facilita notificarea clienților, procedura de vămuire și colectarea impozitelor și taxelor și, prin 

urmare, livrarea la timp a trimiterilor poștale desetinatarilor, bpost ar dori să sublinieze importanța furnizării  

adresei de e-mail și / sau numărul de telefon a destinatarului. 

Modificările de mai sus se vor aplica de la intrarea în vigoare a noii valori adăugate (TVA) din UE pentru  

categoria de comerț electronic, începînd cu  1 iulie 2021. De la această dată, trimiterile poștale cu o valoare de 

mai puțin de 22 EUR nu vor mai fi scutite de TVA și toate articolele comerciale, indiferent de valoarea lor, 

vor fi impozabile la sosirea în Belgia.  

Impozitele vor fi colectate conform procedurii detaliate mai sus. 

 


