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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  Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase,   

                     paraziților și distrugătorilor de insecte nocive destinate controlului acelor insecte 

  și schimbate între instituțiile oficial recunoscute, muștele din familia 

  Drosophilidae pentru cercetări biomedicale schimbate între instituțiile oficial

  recunoscute. 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

01.06 0106.90 Albinele, lipitorile, viermiii de mătase, paraziții și distrugătorii de insecte nocive 

                                            destinate controlului acelor insecte și schimbate între instituțiile oficial 

  recunoscute, muștele din familia Drosophilidae pentru cercetări biomedicale 

  schimbate între instituțiile oficial recunoscute. 

  Vezi a doua parte, p.1. 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

02.01-02.07  Carne, carne de pasăre. Vezi a doua parte, p.1 

  ■  Obiecte interzise 

02.08 0208.90 Carne de câine, pisică, vulpe, bursuc și maimuță. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

02.08-02.10  Carne. Vezi a doua parte, p.1 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

03.01-03.07  Pește. Vezi a doua parte, p.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 

04.01-04.06  Lapte, și produse lactate; 

04.07 0407.00 Ouă de rață, ouă pentru clocit; 

04.08  Produse ce conțin ouă, produse prealabil tratate. Vezi a doua parte, p.1 

   

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

                                             

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

05.02  Păr și peri de animale ; 

05.04                   Stomac;                                                      

05.05  Pene netratate și părți ale acestora ; 

05.06  Oase și părți ale acestora, făină din oase; 

05.07  Fildeș, coarne, coarne ramificate, copite; 

05.10  Glande ; 
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05.11  Sperma de animale. Vezi a doua parte, p.1 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.01-06.04  Plante moarte sau vii expediate prin EMS. 

                   ■ Obiecte admise condiţionat 

06.01-06.04  Plante, părți de plante. Vezi a doua parte, p.2. 

 0602-90 Anumite ciuperci nocive, agenți patogeni, microbi  patogeni de boli de animale.

  Vezi a doua parte p.2.       

                            

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.01-07.14  Anumite plante și părți de plante provenind din țări non-europene și din țările

  Europei de Sud și Est. Vezi a doua parte, p.2 

   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

08.01-08.14  Părți de plante, produse vegetale. Vezi a doua parte. p.2. 

 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

10.01-10.08  Plante, părți din plante, produse vegetale, semințe. Vezi a doua parte, p.2 

 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.04  Semințe de cereale. Vezi a doua parte, p.2 

   

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

12.01-12.14  Plante, părți de plante, produse vegetale, semințe, butași ; 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

 1213.00 Paie ; 

 1214.90 Furaje grosiere. Vezi a doua parte p.2. 

   

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.01-13.02  Produse din plante. Vezi a doua parte p.22 

 1301.90 Rășină de canabis ;        

 1302.11 Opium 

  ■ Obiecte admise condiţionat 
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  Produse din plante. Vezi a doua parte p.2 

   

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  Părți de plante, produse din plante. Vezi a doua parte, p.2 

   

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  Produse animaliere și vegetale. Vezi a doua parte p.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 interzise 

16.01-16.05  Orice preparate care conțin alcool metilic ; 

16.01-16.02 1601.00 Carne preparată de cal sau din alte solipede, cu excepția intestinelor lor subțiri ;

 1602.20  

  ■ Obiecte admise condiționat 

16.01-16.05  Vezi a doua parte p.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 ■ Obiecte admise condiționat 

18.05-18.06  Preparate din cacao. Vezi a doua parte, p.2 

   

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

19.01  Diverse preparate alimentare; 

19.02 1902.11 Paste alimentare care conțin ouă      

 1902.30 Alte paste alimentare. Vezi a doua parte, p.4. 

   

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 ■ Obiecte admise condiționat 
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21.01 2101.11 Preparate din cafea;        

 2101.12            

21.05 2105.00 Gheață alimentară și semipreparate care conțin ouă. Vezi a doua parte, p.4. 

21.06 2106.90 Preparate folosite la producerea berii. Vezi a doua parte, p.2. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

22.03 2203.00 Bere, produse pe bază de malț. Vezi a doua parte, p.2 

  ■ Obiecte interzise 

22.07-22.08  Absint, produse asemănătoare, cît și materii prime destinate fabricării acestor

  băuturi (esențe și extracte), lichide avînd o concentrație alcoolică de 82 grade sau

  mai mult ; 

  ■ Obiecte admise condiționat 

22.04-22.06  Vin, vin dulce, spumos, băuturi care conțin vin, rachiu. Vezi a doua parte, p.6, p

      

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

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.01-23.09  Furaje. Vezi a doua parte, p.5. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

24.01  Tutun brut; 

24.02  Țigări, țigarete și alte produse din tutun ; 

24.03 2403.10 Tutun pentru fumat. Vezi a doua parte, p.8. 

   
SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

25.05.-25.08  Pămînturi provenind din țări non-europene și care conțin părți de plante sau 

  humus cu excepția turbei. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

25.01 2501.00 Nitrat de sodiu, sare de masă iodată. Vezi a doua parte, p.10. 

 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

26.12 2612.10 Minereuri de uraniu        

 2612.20 Minereuri de toriu. 

  Vezi capitolul 28, p.28.44 

 

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

   acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

27.10 2710.01 Ulei uzat ;                                            

 2710.99 Vezi a doua parte, p.9 

   

SECȚIUNEA VI Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe 

   



Germania 

 5 

Capitolul 28  Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor 

  prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau  

  izotopilor 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

28.01-28.53  Gaz sau amestecuri gazoase inflamabile ; materiale care degajă gaze ușor  

                   inflamabile în contact cu apa.   

                                            Materiale auto-inflamabile, materiale ușor inflamabile, de exemplu materiale al 

  căror punct de aprindere se situează sub 21 C. 

  Materiale toxice ; 

  Sunt considerate  ca toxice materialele care, în virtutea legilor și ordonanțelor în

  vigoare trebuie să fie obligatoriu marcate;  

  Substanțe corozive; 

  Acizi, baze, produse lacrimogene și săruri metalice și corozive cît și compuși

  sulfuroși volatili;       

 2804.70 Fosfor alb sau galben;        

28.44-28.45  Materiale radioactive care conform legislației interne din Germania trebuie să fie

  însoțite de o autorizație specială de transport. În cazul în care sunt expediate pe  

                                           cale aeriană, se aplică și prevederile IATA.     

                                            ■ Obiecte admise condiționat 

  Produse fitosanitare. Vezi a doua parte, p.2.  

   

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.03 2903.62 DDT și produse care conțin DDT. 

29.05  Lichide cu un conținut de alcool mai mare de 82%. 

29.39  Anestezice. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Produse fitosanitare. Vezi a doua parte, p.2. 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.01-30.06                         Preparate diverse care conțin alcool metilic. Părți de animale copitate care nu 

                                            sunt destinate consumului uman. Anestezice.   

30.02  3002.90       Anumiți viruși periculoși     

  ■ Obiecte admise condiționat 

                        3002.20 Vaccinuri care conțin microbi patogeni ai bolilor de animale ; medicamente 

  care trebuie să fie omologate și înregistrate ; medicamente expirate, seruri  

  și antigeni pentru teste ;     

 3002.30 Vaccinuri, medicamente pentru animale ; 

30.06 3006.10 Materiale de sutură chirurgicală 

  Vezi a doua parte, p.1. 

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

31.01 3101.00 Îngrășăminte animale ;  

  Vezi a doua parte, p.1 

   

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

  materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 
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Poziție Cod S.H Nu există informații   

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

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

33.01.-33-07  Produse cosmetice, produse pentru curățenie și întreținere.   

  Vezi a doua parte, p.1 

   

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

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

  modelat, ceară dentară și  preparate dentare pe bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

34.01-34.07  Produse cosmetice, articole de necesitate curentă egale cu acestea, produse pentru

  curățenie și întreținere. Vezi a doua parte, p.1 

   

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

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

35.07  Înlocuitori de cheag. Vezi a doua parte, 1. 

     

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

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

36.01 -36.06          Materiale autoinflamabile, materiale ușor inflamabile, de ex. avînd un punct de 

                                 aprindere sub 21 C, lichide avînd o tărie alcoolică de 82% și mai mult; materiale 

                                            explozibile și inflamabile cît și obiectele care încărcate au materiale explozibile. 

3601.0 Pulberi propulsive; 

3602.0 Explozibili preparați, diferiți de pulberile propulsive; 

3603.0 Accesorii de aprindere a focului de orice tip; 

3604.10 Componente diverse de artificii 

3605.00 Chibrituri care au fost fabricate din fosfor galben sau alb. 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

37.04 3704.11 Plăci fotografice, negative, etc., care pot fi utilizate la falsificarea monedelor și

  documentelor, cît și la producerea de imprimate și la reproducerea bancnotelor; 

37.06  Vezi obiectele interzise de la cap.49 

 

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 
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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 

41.01-41.03  Piei și blănuri de animale. Vezi a doua parte p.1. 

   

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

  produse similare, produse din intestine de animale 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

42.02-42.03  Din piei și blănuri de animale. Vezi a doua parte, p.1. 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

43.01-43.03  Piei și blănuri de animale. Vezi a doua parte, p.1. 

 

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  Lemn uscat și viță de vie. 

44.04 4404.01 Araci folosiți. 

 4404.20 

44.21 4421.90 Stupi folosiți și nepopulați de albine. 

 

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 interzise 

46.02 4602.10 Stupi folosiți și nepopulați de albine 

 

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 

48.02  Hârtie folosită la fabricarea chitanțelor. Vezi a doua parte, p.12 

 4802.56 Hârtie folosită la fabricarea biletelor de bancă (bancnotelor) 

48.13  Hârtie folosită pentru țigări, tuburi de hârtie de țigări. Vezi a doua parte, p.8 

   
Capitolul 49  Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare; 
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  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.01-49.11  Imprimate și reproduceri ale biletelor de bancă; 

                                            Obiecte care contravin Constituției, mijloace de propagandă și sabotaj. 

  Publicații, mijloace media audio și video, ilustrații sau reprezentări care incită la 

  războiul de agresiune, mijloace de propagandă contrare Constituției, insigne ale 

  organizațiilor contrare Constituției, defăimări ale Președintelui Germaniei,   

                   statului și simbolurilor sale cît și a organelor  constituționale, propaganda cu 

                                            caracter provocator la adresa armatei. 

                                 Glorificarea violenței, instigare la ura rasială, punerea în pericol a Tineretului. 

                                            Publicații, înregistrăti sonore sau optice, etc. care descriu violența contra   

                                            oamenilor într-o manieră crudă sau inumană  și exprimă, în acest fel, o glorificare 

                                            sau o subestimare a violențelor de genul care incită la ura rasială cu condiția ca 

                                            acestea să fie destinate nu numai pentru uzul personal al destinatarului sau pe    

                                            pe calea omerțului cu amănuntul prin corespondență;    

                                            alte publicații care se dovedesc în mod evident a leza serios bunele moravuri ale 

                                            copiilor și minorilor sau care au fost înscrise în lista  publicațiilor care reprezintă 

                   un pericol moral pentru tineret, pe calea  comerțului cu amănuntul prin  

                                            corespondență. 

                                 Publicații pornografice, suporturi sonore și optice, etc., cu condiția ca acestea să  

                                            încalce dispoziții penale și ca ele să nu fie destinate numai pentru uzul personal 

                                            al destinatarului, sau pe calea comerțului cu amănuntul prin corespondență. 

                                           Trimiteri care comportă pe ambalaj mențiuni avănd un conținut politic și religios. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

49.07 4907.00 Mijloace de plată, titluri. Vezi a doua parte, p.15. 

   

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  Lână, păr. Vezi a doua parte, p.1. 

   

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 
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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 

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, 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 
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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 

  de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

71.18 7118.10 Monede, medalii 

 7118.90 Monede retrase din circulație sau devenite fără valoare ca mijloc de plată și 

  care au fost contrafăcute sau falsificate în anul 1850 sau mai tîrziu. Medalii 

  contrafăcute sau falsificate în anul 1850 sau mai tîrziu. 

   
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 ■ Obiecte interzise 

76.03 7603.10 Praf su pulbere de aluminiu 

 7603.20 

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 ■ Obiecte interzise 

79.03 7903.10 Praf sau pulbere de zinc. 

 

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 ■ Obiecte interzise 
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81.04 8104.30 Praf sau pulbere de magneziu. 

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 ■ Obiecte interzise 

84.42 8442.00 Planșe, forme, clișee sau negative care pot fi utilizate la falsificarea monedelor 

  și documentelor, ca și pentru producerea de imprimate sau de reproducere a 

  bancnotelor. 

 

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

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

  imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora. 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

85.24                  Vezi capitolul 49. 

85.25 8525.10 Aparate de ascultat, mini-aparatura pentru spionaj. 

  Circulara UPU 47/18.03.2019. 

  Deutsche Post va continua să interzică bateriile de litiu și elementele de litiu în  

                                            trimiterile poștale.  Această interdicție se aplică tuturor categoriilor poștale 

   
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, 
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 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 

  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 interzise 

93.01-93.07  Arme de foc sau obiecte asemănătoare, arme de foc portabile, arme automate, 

  aparate de tir, arme ascuțite sau pentru străpuns; părțile componente ale armelor 

  de foc, arme de avertizare și arme cu compuși iritanți; aparate de ochire cu    

                   sistem de raze infraroșii; cuțite cu lame mobile bare de oțel, bîte; box-uri; muniție 

                                            proiectile care conțin stupefiante sau gaze lacrimogene și iritante. 

  Circulara UPU 48/12.03.2012 

  Deutsche Post nu acceptă corespondeța scrisă și coletele poștale internaționale

  care conține arme, în special arme de foc, părți ale acestora sau obiecte care   

                                            simulează arme și muniție.  

   

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 

95.3  Arme de jucărie al căror import este interzis conform legii în domeniul arme; 

95.4 9504.10 Jocuri video. Vezi obiectele interzise de la cap.49 

  ■ Obiecte admise condiționat 

95.05  Jucării, farse. Vezi a doua parte, p.4. 

   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 
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Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

97.01-97.04  Vezi articolele interzise de la capitolul 49.  

  Monezi, medalii; 

  Vezi articolele interzise de la capitolul 71. 

   

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

consultați site-ul oficial: https://www.deutschepost.de/de.html 
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 

 
1. Animale, produse de origine animală 

 

Regula generala 

 

Importul de animale (vii sau moarte) cat şi de mărfuri de origine animală (în special de carne, carne de 

pasăre, de peşte şi alte produse de origine animală) provenite din terţe ţări este supus dispoziţiilor naţionale şi 

legislaţiei Uniunii Europene, care fac obiectul unor modificări. Acesta este motivul pentru care se recomanda 

expeditorilor acestor mărfuri să se informeze, înaintea expedierii, la autorităţile competente din ţara în care se 

afla domiciliul destinatarului pentru a culege informaţii pertinente. 

Este în general interzis importul de carne care nu se pretează consumului decât cu restricţii sau care este 

dăunătoare sănătăţii. Anumiţi aditivi şi coloranţi pot avea, de asemenea, restricţii la consum. 

Pentru restul, trebuie respectăte dispoziţiile în vigoare. 

Importul produselor provenite din terţe ţări este supus unui control oficial. Trimiterile respective trebuie să 

fie în principiu însoțite de documente (certificat veterinar, alte certificate sanitare, etc.). La import, ele sunt 

supuse unui control al documentelor şi al identităţii, cat şi, în cele mai multe cazuri, la un examen efectuat de 

către un serviciu de control frontalier (un serviciu veterinar frontalier) ataşat birourilor vamale determinate. 

 

Excepţii. 

Este permis importul pe cale poştală, prin trimiteri adresate persoanelor fizice în scopuri necomerciale a 

următoarelor produse: 

- 1 kg de carne sau de preparate din carne provenite din terţe ţări sau din anumite părţi ale tarilor terţe 

menţionate intr-o Decizie a Uniunii Europene şi care a fost publicata în Buletinul Federal al anunţurilor 

legale; 

- alte produse conţinute în trimiterile de cadouri private destinate uzului personal sau consumării de către 

destinatar; 

- trofee de vânătoare neprelucrate, provenite din ţări europene. 

 

Dispoziţii speciale 

Anumite animale şi plante sunt supuse protecţiei speciilor, conform dispoziţiilor Convenţiei de la 

Washington şi conform reglementarilor Uniunii Europene. Aceste dispoziţii se refera de asemenea la animale 

moarte şi plante cat şi la părţi şi produse din aceste animale. 

În acest sens, importul acestor produse sub toate regimurile vamale – inclusiv tranzitul de la frontiera la 

frontiera fara întrerupere – este autorizat, sub rezerva respectării următoarelor prescripţii: 

- importul prin biroul vamal abilitat; 

- prezentarea următoarelor documente; 

- autorizaţie de import sau tranzit; 

- licenţă de export obţinută din ţara de origine 

În conformitate cu regulamentele europene în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2003, importul de carne şi de 

produse din carne (cu excepţia vânatului), de carne de pasare şi de produse avicole precum şi importul de 

produse lactate din ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi expediate prin posta către persoane 

fizice din Germania, este supus aceloraşi cerinţe veterinare ca şi importurile comerciale. 

Trimiterile ce conţin aceste produse importate trebuie să prezinte certificate sanitare cerute de dreptul 

comunitar. 

Caramelele, ciocolata şi biscuiţii pot fi importaţi în cantităţi mici fara certificat. 

De asemenea, urmare gripei aviare, importul în Germania, prin posta, a pasărilor de curte, altor pasări sau a 

penelor, a trofeelor de vânătoare netratate sau a altor produse avicole provenind din ţările mai jos menţionate 

este interzis cu efect imediat: Cambodgia, China, Hongkong, Croaţia, Indonezia, Kazahstan, Lao, Malaezia, 

Pakistan, Coreea (Rep. Dem), România, Rusia, Thailanda, Turcia, Ukraina, Vietnam. 
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Totodată, importul de pene, sau de părţi ale acestora, netratate provenind din ţările mai jos menţionate este 

interzisa: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iran, Irak, Siria. 

Se precizează că importul de pene sau de părţi ale acestora netratate provenind din ţări nemembre ale 

Uniunii Europene este interzis pana la data de 31 iulie 2006. În caz de expediere de pene sau de părţi ale 

acestora tratate în scopuri comerciale, trebuie să fie confirmat în documentul comercial ca penele sau părţile 

de pene în cauza au fost tratate cu jet de aburi sau ca acestea au suferit un alt tip de tratament destinat a 

elimina orice agent patogen. Aceste prescripţii se aplica trimiterilor poştei de scrisori, coletelor poştale şi 

trimiterilor EMS. 

 

2. Plante şi produse vegetale 

 

Regula generală 

Plantele, părţile de plante, produsele vegetale, seminţele, plantele şi obiectele care sunt sau pot fi 

purtătoare de anumite organisme dăunătoare, nu pot fi importate decât în condiţii determinate. În funcţie de 

originea şi felul lor, este necesară întocmirea unui certificat şi efectuarea unui control. 

Informaţiile referitoare la acestea pot fi primite de la Ministerul Federal al Alimentaţiei, Agriculturii şi 

Pădurilor, cât şi din partea Serviciilor Fitosanitare ale Pădurilor cât şi de la serviciile fitosanitare sau de la 

serviciile vamale competente. Se va ține cont de faptul că, spre exemplu, următoarele articole trebuie de 

asemenea să fie examinate şi însoțite de un certificat: pământ care conţine părţi de plante sau humus şi 

îngrăşămintele vegetale naturale. 

Produsele fitosanitare sunt supuse unei autorizări. Importul produselor destinate tratării plantelor şi 

neadmis, poate fi autorizat în condiţiile impuse de Oficiul Federal Biologic. Importul de furaje grosiere şi paie 

necesita obţinerea unei autorizaţii. 

Circulara UPU 108/10.08.2020 

Operatorul desemnat al Germaniei, Deutsche Post, reamintește că reglementările Uniunii Europene 

(2017/625 și 2016/2031) referitoare la importul de plante și semințe intrate în vigoare la data de 14 decembrie 

2019 și aplicate tuturor țărilor membre ale UE (inclusiv Germaniei) au fost înăsprite. 

Trimiterile poștale internaționale care conțin produse fitosanitare din afara UE, cu destinația Germania, 

trebuie să fie însoțite de un certificat de sănătate. Plantele lipsite de un astfel de certificat nu mai sunt permise 

pentru import în Germania sau în celelalte țări ale UE. În plus, fiecare tip de sămânță are nevoie de un 

certificat fitosanitar pentru import emis de țara de origine. 

Reglementările relevante ale UE sunt disponibile pe site-ul web al UE la  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj .       

Dispoziţii speciale 

Dispoziţiile speciale referitoare la protecţia speciilor se aplică în aceeaşi măsură ca şi pentru animale. 

 

3. Produse destinate producerii berii 

Nu este permisă punerea în circulaţie a preparatelor destinate producerii berii şi nici a substanţelor de 

consum sau a înlocuitorilor de braserie utilizate pentru fabricarea berii în gospodarii; există de asemenea 

restricţii pentru berea din malţ. 

 

4. Alte produse comestibile şi furaje 

Dispoziţiile în vigoare pentru produse alimentare trebuie să fie respectăte în cazul produselor alimentare, 

preparate pe baza de tutun, produse cosmetice, articole de uz curent similare acestora, inclusiv jocuri şi 

capcane cat şi produse pentru curăţenie şi întreţinere. De asemenea, vezi pct. 1 referitor la produsele de 

origine animală. 

Înlocuitorii de chiag trebuie declaraţi în avans către autorităţile vamale competente şi necesita un certificat 

de import. 

 

5. Furaje 

Este interzis importul furajelor, aditivilor şi amestecurilor care nu corespund prescripţiilor în materie de 

furaje. 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj
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6. Vin, vin de desert, vin spumos, lichide care conţin vin 

Este permis importul vinurilor şi băuturilor care conţin vin atât timp cât ele respectă prescripţiile Uniunii 

Europene şi dispoziţiile din ţara producătoare. Diferiţi aditivi şi metode de tratare sunt interzise la nivel 

naţional. 

 

7. Rachiu 

Regula generala 

Rachiul, cu excepţia romului, lichiorului din malţ (arak), coniacului şi a lichiorurilor, necesită obţinerea 

unei autorizaţii de import. 

Excepţie 

Această autorizaţie nu este necesară în cazul liberului schimb la nivelul Uniunii Europene sau Statelor 

ACP.  În anumite condiţii, autorizaţia este acordata la modul general (de exemplu pentru rachiurile de consum 

intr-o stare consumabila, whisky, rachiuri din vin). 

 

8. Tutun 

Importul ţigaretelor, ţigărilor şi a tutunului pentru pipa, cu excepţia tutunului care nu se fumează şi a 

rolelor de hârtie pentru ţigări, nu se poate realiza decât în pachete mici, închise şi care se pretează pentru 

vânzare. Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu timbre fiscale. 

Importul tutunului brut, a înlocuitorilor din tutun şi hârtiei de ţigări este permis sub supravegherea fiscala, 

destinatarilor autorizaţi să se aprovizioneze cu tutun brut. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, în Germania nu este posibil importul prin posta a produselor din 

tutun. 

Ca rezultat al acestor regulamente legale, expedierea prin poștă dintr-un Stat Membru al Uniunii 

Europene : 

- către persoane fizice (inclusiv cadouri), ca şi 

- prin comanda poştală (inclusiv comerţ prin internet) către persoane fizice şi juridice în Germania nu este 

permisă. 

 

9. Uleiuri minerale 

Pentru uleiul folosit este necesară o declaraţie conformă cu legislaţia relativa la deşeuri. 

 

10. Substanţe minerale 

Este necesar un certificat de import pentru nitriţi de sărare, sare de masa iodată, înlocuitori iodaţi ai sării de 

bucătărie şi pentru alte alimente dietetice care conţin componenţi de iod. 

 

11. Produse farmaceutice 

Regula generala 

Medicamentele supuse unei omologări sau unei înregistrări trebuie să fie însoțite de un certificat eliberat de 

către autoritatea competentă, conform căruia sunt respectăte condiţiile necesare. 

Medicamentele expirate, seruri şi antigen pentru test, materialul de sutura chirurgical nu pot fi importate în 

scop comercial şi profesional pentru a fi distribuite către terţi decât cu autorizaţia autorităţii competente. 

Pentru vaccinuri care conţin agenţi patogeni ai bolilor de animale, se va prezenta o autorizaţie eliberata de 

către un veterinar. 

 

12. Cărţi, broşuri, ziare, imprimate 

Numai cu autorizaţia Ministerului Federal de Finanţe sau a Administraţiei Federale a Datoriilor 

(Bundesschuldenverwaltung) se poate efectua importul hârtiei care se aseamănă cu hârtia utilizată pentru 

biletele de banca germane, a chitanţelor germane – şi care poate fi decelabila prin caracteristicile sale 

exterioare sau care se aseamănă atât de mult încât diferenţa nu poate fi recunoscuta decât după o examinare 

deosebita. 

 

13. Materiale de război 

Importul şi tranzitul armelor de război este efectuat numai pe baza unei autorizaţii 
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14. Arme, muniţii 

Circulara UPU 48/12.03.2012 

Deutsche Post nu acceptă corespondeța scrisă și coletele poștale internaționale care conține arme, în 

special arme de foc, părți ale acestora sau obiecte care simulează arme și muniție. 

  

15. Mijloace de plata 

Importul mijloacelor de plata străine sau naţionale sub forma de numerar sau deplasările fara fonduri, cum 

ar fi titlurile germane şi străine este supus reglementarilor germane în domeniu. 

 

16. Drepturi de protecţie 

Sunt confiscate la import, în vederea eliminării indicaţiilor incorecte, mărfurile care sunt inscripţionate cu 

mărci, nume sau alte însemne care reprezintă indicaţii false asupra originii lor geografice. 

 

17.Baterii cu litiu 

Circulara UPU 47/18.03.2019. 

Deutsche Post va continua să interzică bateriile de litiu și elementele de litiu în   trimiterile poștale. 

Această interdicție se aplică tuturor categoriilor poștale 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
1. Completarea declaraţiilor vamale 

    

   Trimiterile poştale care sunt supuse controlului vamal trebuie să fie însoțite de o declaraţie vamală CN23 

anexata pe faţa trimiterii, completată integral, scrisa lizibil intr-una din limbile: germana, engleza, franceza 

sau italiana. 

Pentru declaraţia vamală se foloseşte formularul CN23; daca nu, aceasta declaraţie trebuie să cuprindă: 

numele şi adresa destinatarului 

 tipul trimiterii,  

 descrierea exactă a conţinutului,  

 codul mărfurilor în sistemul armonizat (SH),  

 valoarea mărfurilor cu indicarea monezii,  

 greutatea trimiterii,  

 ţara de origine a mărfii,  

 locul şi data completării,  

 semnătura şi adresa expeditorului. 

Pentru trimiterile poştei de scrisori care conţin mărfuri sau pentru pachetele mici a căror valoare nu depăşeşte 

300 DST este necesară o eticheta “Douane” CN22, completată integral şi lipită pe faţa trimiterilor. 

Daca valoarea conţinutului unei trimiteri din posta de scrisori inclusiv a unui pachet indicata de expeditor 

depăşeşte valoarea de 300 DST sau daca expeditorul doreşte, trebuie ataşata de trimitere o declaraţie vamală 

CN23 şi se lipeşte pe faţa trimiterii numai partea superioara a etichetei “Douane” CN22. 

Nu este necesară declaraţia vamală CN22 sau CN23 pentru trimiterile poştale provenind din statele membre 

ale Uniunii Europene care conţin mărfuri comunitare. Insula Helgoland (cod poştal 27 498) şi regiunea 

Busingen (cod poştal 78 266) nu aparţin părţii germane a teritoriului vamal al Uniunii şi prin urmare necesita 

completarea unei declaraţii vamale. 

 

2. Includerea facturilor 

Toate trimiterile poştale adresate Germaniei care conţin bunuri distribuite după plata taxelor trebuie să fie 

însoțite de o factura în dublu exemplar. Facturile trebuie ataşate la declaraţia vamală sau sunt fixate pe 

trimiterile poştale de corespondenta. 

Nu sunt necesare facturi pentru trimiterile care provin din ţările Uniunii Europene şi care conţin mărfuri 

comunitare. 

 

3. Includerea certificatelor de origine, a autorizaţiilor de import 

Expeditorul trebuie să le procure şi să le anexeze pe faţa declaraţiei vamale sau să le fixeze pe trimiterile 

poştale. Licenţele de import şi alte documente de import (de exemplu, certificatul de import pentru stupefiante 

sau declaraţiile de import) trebuie să fie predate de către destinatar şi prezentate serviciului vamal competent. 

Ca regula generala, nu sunt necesare certificatele şi autorizaţiile pentru mărfurile comunitare, provenite din 

ţările Uniunii Europene 

 

4. Alte dispoziţii vamale 

- prescripţii de import: toate trimiterile, inclusiv cele care conţin mijloace de plata şi titluri, trebuie să respecte 

dispoziţiile de import care sunt în vigoare în Germania : 

- trimiterile care nu respectă cerinţele legislaţiei relative la import nu sunt eliberate la Controlul vamal 

- trimiterile care conţin cadouri, expediate în scopuri comerciale sau destinate comerţului nu sunt scutite de 

taxe vamale. Trimiterile care conţin numai cadouri personale sunt exceptate de la plata taxelor vamale în 

anumite condiţii. Aceste condiţii sunt specificate în “Merkblatt uber die Einfuhrabgabenfreiheit von Waren în 
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Kleinsendungen nichtkommerzieller Art” , publicat de Administraţia vamală în mai multe limbi şi distribuită 

gratuit la cerere de către serviciile vamale. 

Trimiterile care provin din ţările Uniunii Europene şi care conţin mărfuri comunitare sunt exceptate de la 

plata taxelor de import şi nu trebuie să fie vămuite de către serviciul vamal. 

- în virtutea legislaţiei sale naţionale, Germania nu accepta trimiterile poştale, excluzând trimiterile cu valoare 

declarata, care conţin bani, sau alte valori precum monezile, bilete de banca, pietre preţioase, bijuterii sau alte 

obiecte preţioase. 

 

5. Dispoziţii privind confiscarea trimiterilor poştale pentru declaraţii vamale false 

În prezent nu există dispoziţii speciale privind pedepsirea infracţiunilor datorate declaraţiilor vamale false cu 

privire la trimiterile poştale. Aceste infracţiuni sunt încadrate în dispoziţiile generale referitoare la importul şi 

exportul fraudulos. 

 


