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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  Animale vii. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01-02.10  Carne și organe de animale care au un miros puternic. 

  ■  Obiecte admise condiţionat 

  Carne și organe de animale. Vezi a doua parte, p.2.1. 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.01-03.07  Pește și crustacee, moluște și alte nevertebarte acvatice care au un miros puternic 

  ■  Obiecte admise condiţionat 

  Pește și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice. Vezi a doua parte, p. 2.1. 

   

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  Vezi a doua parte, p. 2.1.   

 

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

                                            

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

05.01-05.11  Vezi a doua parte, p. 2.1 

 

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

06.0-06.04  Vezi a doua parte, p.2.2. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

07.01-07.14  Vezi a doua parte, p.2.2 

 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

08.01-08.14  Vezi a doua parte, p.2.2 
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Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  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 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

11.01-11.09  Vezi a doua parte, p.2.2 

 

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiţionat 

12.01-12.14  Vezi a doua parte, p.2.2 

 

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    Nu există informații. 

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

  și necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

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

 grăsimi alimentare prelucrate, 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  Vezi a doua parte, p.2.1 și 2. 

 

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  Vezi a doua parte, p.2.1. 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 19  Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie 
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Poziție Cod S.H Nu există informații.  

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.03-22.08  Băuturi alcoolice. Vezi a doua parte, p.2.10. 

22.09    

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

 2301.20  Mîncăruri din pește. 

23.08  Materiale și resturi vegetale, chiar dacă sunt sau nu sub formă de granule sau

  într-o altă formă folosită pentru hrănirea animalelor. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

23.09  Preparatele din acestea folosite pentru hrănirea animalelor. Vezi a doua 

  parte, p.2.2. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.01-24.03  Vezi a doua parte, p.2.3. 

 
SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

25.05  Nisip; 

25.08  Mraniță, pământ. 

 

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 interzise 

27.01.-27.11  Combustibili minerali, uleiuri vegetale și produsele derivate din distilarea 

  acestora, substanțe bituminoase. 

27.13-27.15  Combustibili minerali, uleiuri vegetale vegetale și produsele derivate din 

  distilarea acestora, substanțe bituminoase. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

27.12  Petrol gelatinos, parafină, ceară microcristalină din petrol, ceară uscată,  

  ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte ceruri minerlae și alte  

  produse similare obținute sintetic sau prin alte proceduri chiar dacă sunt sau

  nu colorate. 
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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  

  sau izotopilor 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

28.19 2819.10 Acid cromic ; 

28.27 2827.39 Clorura stanoasă; 

28.28 2828.90 Clorit de sodiu; 

28.29 2829.11 Clorură de sodiu ; 

 2829.19 Clorură de calciu ; 

 2829.90 Perclorat de potasiu ; perclorat de sodiu ; 

28.34 2834.21 Nitrat de potasiu ; 

 2834.29 Nitrați de amoniu ; nitrat de stronțiu ; 

28.41 2841.61 Permanganați ; permanganat de potasiu ; 

28.42 2842.90 Nitrat de amoniu și zinc ; 

28.43 2843.21  Nitrat de argint ; 

28.47 2847.00 Peroxid de hidrogen ; 

28.48 2848.00 Fosfina ; 

28.49 2849.10 Carbid ; 

28.50 2850.00 Silan ; 

28.51 2851.00 Clorosilan, cianuri, tiofosgen ;      

   

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.01. 2901.10 Butan, heptan, hexan, octan, pentan; 

 2901.21 Etilena; 

 2901.29 Acetilena; 

29.02 2902.20 Benzen; 

 2902.30 Toluen; 

 2902.41 Xilen; 

 2902.43 

 2902.50 Stiren Monomer; 

29.03 2903.11 Clorură de metil; 

 2903.12 Diclorometan; 

 2903.13 Cloroform; 

 2903.14 Tetraclorura de carbon; 

 2903.19 (1,1,1-) Tricloretan 

 2903.21 Clorura de vinil; 

 2903.22 Tricloretilena 

 2903.46 Bromura de metil; 

 2903.61 Clorbenzen; 

29.04 2904.20 Nitrobenzen, tetranitrometan; 

 2904.90 Cloropicrina lichidă; 

29.05 2905.11 Alcool de lemn; 

 2905.12 Alcool isopropilic; 

 2905.14 Butanol; 

29.07 2907.12 Crezol; 

29.08 2908.11 Clorofenat Pentaclorofenol; 
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 2908.19 Clorofenat; 

 2908.99 Acid picric; trinitrofenol; 

29.09 2909.11 Eter etilic; 

29.10 2910.20 Oxid de propilenă; 

29.12 2912.11 Formaldehidă; formol; 

 2912.60 Paraformaldehida; 

29.14 2914.11 Acetona; 

 2914.12 Metiletilcetona; 

 2914.70 Bromacetona; cloracetofenon; 

29.15 2915.21 Acid acetic; 

 2915.31 Acetat de etil; 

 2915.60 Acid valerianic; 

 2915.90 Peroxid diacetic; difosgen; 

29.16 2916.32 Peroxid de benzoil 

 2916.39 Peroxid de acetilbenzoil; 

  Peroxid de clorbenzoil 

29.19 2919.00 Pirofosfat de tetraetil; 

29.20 2920.10 Amestec de metil parationic; 

 2920.90 Nitroglicerină desensibilizată. Nitroglicerina în alcool desensibilizată. 

  Paration lichid. Ditiopirofosfat de tetraetil. 

29.21 2921.41 Ulei de anilină lichidă; 

29.22 2922.29 Picramat de zirconiu 

 2922.49 EDTA 

29.24 2924.10 Nitrat de uree; 

29.25 2925.20 Clorură de fenilcarbilamina; 

29.26 2926.90 Acetonitril, Cianură de bromobenzil; 

29.29 2929.10 Izocianați, Izicianați de metil, Dicianat de toluen; 

29.30 2930.20 Maneb; 

 2930.90 Mercaptan; 

  Iperita; 

29.31 2931.00 Difenilclorasina. Levizita. Metildiclorasina. 

  Fenildiclorasina lichidă. Tetraetil de plumb. 

  Triclorosilan de vinil; 

29.32 2932.11 Tetrahidrofuran; 

29.33 2933.31 Piridina; 

29.34 2934.90 Difenilaminoclorasina; 

29.39 2939.91 Stricnina. 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Circulara UPU 145/15.06.2009 
  Canada Post, a primit un număr mare de produse farmaceutice interzise (de 

  ex : medicamente prescrise ca cele pentru disfuncție erectilă, Sildenafil, Tadalafil

  și Vardenafil) în trimiterile poștale internaționale. Fiți informați că, înainte de a 

  expedia un articol care conține orice medicament sau  produs de sănătate natural în  

                                afara Canadei, este recomandat ca expeditorul să consulte Legea privind   

                                Alimentele și Drogurile și Regulamentele sale. 

  Dacă nu faceți acest lucru, rezultatul poate fi returnarea, confiscarea și/sau  

  distrugerea trimiterii poștale. 

  Secțiunea principală de interes din Regulamentul privind Produsele  Alimentare și

  Drogurile: C.01.045 

  (1) Sub rezerva alineatului (2), nicio persoană alta decât : 
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  a) un practicant ; 

  b) un producător de medicamente ; 

  c) un farmacist înregistrat, sau ;  

  d) un farmacist cu ridicata ; 

  e) un rezident al unei țări străine în timp ce un vizitator în Canada, va importa un

  medicament din Lista F. 

  2) Orice persoană poate importa un medicament din lista F enumerată în partea a

  II-a din lista F dacă medicamentul este importat într-o astfel de formă sau etichetat

  astfel încât acesta ar putea fi vândut de către această persoană în conformitate cu  

                    secțiunea C.01.046 (care indică faptul că medicamentul nu trebuie să fie adecvat   

                    pentru uzul uman sau este doar pentru uzul veterinar).     

                                           ■ Obiecte admise condiționat 

30.01-30.06  Vezi a doua parte, p.2.4.                         

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

31.01-31.05  Vezi a doua parte, p.2.2. 

   

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 

32.01-32.15  Materiale inflamabile. 

   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

33.03. 3303.00 Materiale inflamabile ; 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, p.2.5. 

   

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 bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

35.01-35.07  Materiale inflamabile. 

     

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

36.01 -36.06          Toate articolele. 

  

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 
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Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

38.04 3804.00 Detergenți ; 

38.05 3805.00 Terebentina. Ulei de pin ; 

38.07 3807.00 Creozot, păcura ; 

38.08 3808.50 DDT, tetrafosfat de haxatil lichid, insecticide, naftalină. 

 3808.92 Fingicid; 

 3808.93 2,4-D. Ierbicide. 

 3808.94 Dezinfectanți; 

 3808.99 Pesticide, antirozătoare; 

38.11 3811.11 Compuși antidetonanți (carburant pentru motoare); 

 3811.19 

38.13 3813.00 Stingătoare de incendii; 

38.14 3814.00 Varsol; 

38,19 3819.00 Lichid de frînă; 

38.20 3820.00 Antigel; 

38.23 3823.19 Ulei de motor, ulei de armă, PCB, produse de antirugină, var care conține  

  sodă, carburanți, amestec de monoxid de azot, acid alb. 

   

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 

41.01-41.14  Vezi a doua parte, 2.6 

   

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 Nu există informații. 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

43.01-43.04  Vezi a doua parte, 2.6 

 

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 
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44.02  Cărbune de lemn. 

 

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 admise condiționat 

49.01-49.11  Vezi a doua parte, p.2. 

   

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 Nu există informații. 

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. 
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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. 

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

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

SECȚIUNEA XII Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele  de soare, 

 brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate bastoane, 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 
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 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 admise condiționat 

71.01-71.18  Vezi a doua parte, 2.8. 

   
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 interzise 

73.11 7311.00 Butelii de gaz, goale, conținutul a fost verificat anterior. 

  Muniție inactivă. Muniție de recuzită și alte dispozitive care simulează dispozitive 

  explozive sau muniții, incluzînd aici muniție militară sau alte materiale similare,

  indiferent dacă este vorba de articole de expoziție. 

  Vezi a doua parte, p.2.9. 

 

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 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA XVI Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; Aparate de 

 înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 

 imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora 

  

   

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

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

84.12 8412.10 Motoare pentru rachete. 

84.24 8424.10 Stingătoare de incendiu. 

 

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 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA XIX Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

   

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

93.01-93.05  Arme de foc; 

93.06  Bombe. Grenade. Proiectile explozive, chiar dacă sunt inactive. Muniție pentru 

  tunuri și pentru lansatoare de rachete, chiar dacă sunt sau nu inactive.    

                   Muniție pentru arme de foc de calibru mic. Gloanțe. Cartușe pentru motoare cu 

                   combustie. Cartule propulsoare pentru motoare cu reacție.  

                                            Proiectile explozive auto-propulsate. Rachete, rachete pentru elicoptere. 

  Capse explozive. 

 9306.03 Cartușe oarbe. 

  Vezi a doua parte, p..2.9. 

   

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 interzise 

95.03  Muniție inactivă. Muniție de recuzită și alte dispozitive care simulează 

  dispozitive explozive sau muniții, incluzînd aici muniție militară sau alte materiale

  similare, indiferent dacă este vorba de articole de expoziție. 

   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

96.01  Vezi a doua parte, p.2.6. 

  ■ Obiecte interzise 

96.13 9613.10 Brichete de unică folosință; 

 9613.20 Brichete care conțin combustibil; 

 9613.80 Brichete care conțin combustibil. 

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Pentru mai multe informații privind obiectele interzise și admise condiționat pe teritoriul Canadei, accesați 

link-ul:  https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/PGnonmail-e.asp 

https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/PGnonmail-e.asp
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 

1.Produse animale 

    Fac subiectul Agenţiei de Servicii la Graniţa a Canadei (Canada Border Services Agency) şi al Agenţiei de 

reglementare pentru inspecţia alimentară a Canadei (Canadian Food Inspection Agency Regulations): 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-1-1-e.pdf 

 

și/sau a Departamentului de reglementare a pescuitului (Department of Fisheries Regulations): 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-8-2/d19-8-2-e.pdf 

 

2.Plante şi produse vegetale 

    Fac subiectul Agenţiei de Servicii la Graniţa a Canadei (Canada Border Services Agency (CBSA)) şi al 

Agenţiei de reglementare pentru inspecţia alimentară a Canadei.(Canadian Food Inspection Agency 

Regulations): 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-1-1-e.pdf 

 

3.Tutun 

Importul produselor din tutun trebuie să respecte cerinţele Legislației privind tutunul: 

http://laws.justice.gc.ca/en/T-11.5/262549.html 

Notă: Cerinţele Departamentului de reglementare a tutunului privind etichetarea şi ștampilarea nu se aplică 

pentru importul individual pentru maximum cinci unităţi de produse din tutun. O unitate este definită în felul 

următor: 

- 200 de ţigări 

- 50 de trabucuri 

- 400 de beţe de tutun sau 

- 400 g de tutun prelucrat 

Importul de tutun nu este eligibil pentru 20,00 CAD taxe vamale şi scutire de taxe. 

Pentru întrebări privind importul de tutun trebuie să vă adresaţi: 

 

Tobacco Enforcement Unit 

2301 Midland Avenue 

Scarborough ON M1P 4R7 

CANADA 

Tel: (+1416) 952 0929 

Fax:(+1416) 954 3655 

 

4. Produse farmaceutice 

    Fac subiectul Autorității Canadiene privind sănătatea: 

 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-9-2/d19-9-2-e.pdf 

 

5. Parfumuri şi cosmetice 

    În cazul în care este inflamabil, parfumul, este un material interzis. Alte cosmetice pot intra în Canada pe 

cale poştală cu condiţia să nu fie interzise la transportul pe cale aeriana în conformitate cu Regulamentele 

IATA. 

 
6. Fauna şi Flora sălbatică 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-1-1-e.pdf
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-8-2/d19-8-2-e.pdf
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-1-1-e.pdf
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    Importurile trebuie să respecte Convenţia Internaţională privind speciile de faună şi floră pe cale de 

dispariţie. Această convenţie este un acord internaţional menit să protejeze anumite specii de animale şi plante 

împotriva exploatării lor în comerţul internaţional. CBSA (the Canada Border Sevices Agency) asistata de 

Autoritatea de mediu a Canadei împreuna cu administraţia acestei convenţii pentru executare controalelor la 

punctele de vama de import. 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-7-1/d19-7-1-e.pdf 

 

7. Materiale imprimate 

    Importurile trebuie să adere la politica de clasificare a materialelor obscene a CBSA (Canada Border 

Services Agency). În condiţiile acestei politici, orice publicație având ca subiect exploatarea sexuală, sexul 

sau unul dintre următoarele subiecte, respectiv activități criminale, genul horror , cruzimea şi violența, vor fi 

considerate ca fiind obscene. 

Importurile trebuie să adere la politica de import a drepturilor de autor a CBSA (Canada Border 

Services Agency). Copii făcute în afara Canadei, a oricărei lucrări, pentru care drepturile de autor subzistă ca 

şi când ar fi fost făcute pe teritoriul Canadei ar încălca aceste drepturi şi cele pentru care beneficiarul 

drepturilor de autor notifica în scris Departamentul Naţional de Taxe şi Impozite ca doreşte ca aceste copii să 

nu fie importate în Canada, acestea nu vor fi astfel importate. 

 

8. Diamante 

    Importurile trebuie să adere la importul controlat, reglementat de Procesul Kimberley. Scopul acestuia este 

să prevină comercializarea internaţionala a diamantelor de  „ conflict ” care sunt folosite pentru finanțarea   

activităţilor subversive din diferite ţări africane. Acest program impune ca importurile şi exporturile de 

diamante brute să fie însotite de un Certificat de procesare Kimberly (Kimberly Process Certificates (KPCs)) 

şi să fie transportate în containere sigure. 

 

9. Arme de foc 

    Înainte de a expedia articole cuprinse în capitolul 93, contactați Centrul Canadian pentru Arme de  Foc. 

 http://www..cfc-cafc.gc.ca/ 

 

Circulara UPU 355/09.10.2006 

Poșta canadiană a constatat o creştere a cantității de muniţie inactivă sau de recuzită, cum ar fi grenadele 

inactive expediate pe cale poştală. Atunci când astfel de trimiteri sunt descoperite de Agentia Vamală 

Canadiană, biroul de schimb implicat necesită evacuarea in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru 

intervenția personalului specializat în tratarea acestui tip de amenințare, de aici generand intarzieri in 

prelucrarea celorlalte trimiteri postale. 

În acest sens, Canada a introdus reglementări - începând cu 4 octombrie 2006- interzicând transmiterea 

acestora prin reţeaua poştală. În consecinţă, Canada cere administraţiilor poştale să țină seama de această nouă 

reglementare şi să ia masurile necesare pentru ca astfel de articole să nu mai fie introduse în trimiterile poştale 

care au destinaţia Canada. 

Pentru a clarifica acestea, interdicţia se aplică pentru: 

Muniţiile inactive sau de recuzita precum şi alte dispozitive care simulează dispozitive explozive sau muniţii, 

incluzând grenadele inactive sau replici ale acestora sau alte simulări de muniţii militare, chiar dacă aceste 

articole sunt doar de prezentare. 

După data de 4 octombrie 2006, aceste articole descoperite în trimiterile poștale vor fi distruse în conformitate 

cu regulamentele în vigoare. 

 

10. Băuturi alcoolice 

    Băuturile alcoolice sunt interzise exceptând următoarele situații: 

a) Sunt adresate unei Comisii de control provinciale pentru băuturi alcoolice sau unei alte comisii sau unui alt 

organism aprobat de Comisia de Control provincială pentru băuturi alcoolice, un producător sau un 

distribuitor al acestor băuturi; şi 

b) Nu sunt interzise datorită clasificării ca materiale inflamabile în funcție de concentrația alcoolică. 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-7-1/d19-7-1-e.pdf
http://www..cfc-cafc.gc.ca/
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 
 
Întocmirea declaraţiilor vamale: 

Conform legislației federale canadiene (Lista infracţiunilor (spălarea de bani) şi finanțarea activitătilor 

teroriste), toate sumele de bani şi instrumentele monetare, în devize canadiene şi străine  în valoare de 10.000 

CAD (dolari canadieni) sau mai mult), expediate prin poștă în Canada trebuie declarate Agenţiei pentru Vamă 

şi Taxe din Canada (Canada Customs and Revenue Agency). 

Începând cu 6 ianuarie 2003, clienţii care expediază sume de bani şi instrumente în valoare de 10.000 CAD 

sau mai mult, care intră sau ies de pe teritoriul Canadei, trebuie să întocmească un raport privind mişcările 

transfrontaliere de bani şi instrumente monetare (formular E667). 

Pentru importuri în Canada, trebuie completate şi ataşate trimiterii o declaraţie vamală şi formularul E667 

trebuie plasat în interiorul trimiterii. Clienţii care nu completează această declaraţie riscă reţinerea banilor şi a 

instrumentelor monetare, penalizări şi confiscarea acestora. 

Instrumentele monetare sunt valori mobiliare ca acţiuni, bonuri, obligaţiuni şi bonuri de trezorerie precum şi 

valori negociabile la purtător, cum sunt poliţele bancare, cecuri, bilete, cecuri de călătorie şi mandate poştale, 

sau alte tipuri de valori al căror titlu este însuşit în momentul livrării. Nu se au în vedere totuşi valorile 

negociabile care au o aprobare restrictivă (ex: cec ștampilat pentru a fi depus) sau care poartă numele 

beneficiarului şi fără aprobare. 

Se pot obţine informaţii privind declararea banilor precum şi formularele necesare pe site-ul web al CCRA: 

www.cra-adrc.gc.ca/menu-e.html. CCRA poate fi contactat telefonic la numarul 

(+1204)983 3500 sau (+1506)636 5064.) 


