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Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
Conform legislaţiei în vigoare, în Republica Islamică a Iranului este interzis importul prin poştă al 

următoarelor articole: 

 

1. Îmbrăcăminte uzată; 

2. Sisteme radio echipate după cum urmează: bandă laterală unică, bandă laterală superioară, bandă laterală 

inferioară, oscilator cu bătaie, unde întreţinute, bandă aeriană, bandă rezervată forţelor de poliţie; 

3. Sisteme radio echipate cu o bandă FM cuprinsă între 76 şi 87 MHz.; 

 

Administraţia poştală a Iranului (Post Company of I.R.of Iran) nu acceptă în trimiterile poştale simple sau 

înregistrate bani (bancnote, etc) şi alte valori. 

 

Circulara UPU 66/15.03.2010 

 

Trimiterile poștale cu caracter non-comercial cu o valoare de până la 50 de dolari nu vor fi supuse taxelor 

vamale. Excepție fac acele obiecte interzise prin lege. 

 

1. Eliberarea vamală a anumitor produse de telecomunicații ( telefoane mobile wireless, seturi de transmisie 

recepție etc.) se efectuează în baza unei aprobari din partea Ministerului Informației și Comunicațiilor. 

 

2. Eliberarea vamală a medicamentelor, produselor cosmetice alimentelor, produselor de igienă și a băuturilor 

non-alcoolice se efectuează în baza unei aprobări din partea Ministerului Sănătătii. 

 

3. Eliberarea vamală a cărților, publicațiilor, filmelor, benzilor si Cd-urilor ce conțin informații cu caracter 

cultural se efectuează în baza unei aprobări din partea Ministerului Culturii și Consiliere Islamică. Eliberarea 

vamală a cărților, publicațiilor, filmelor, benzilor si Cd-urilor ce conțin informații cu caracter științific se 

efectuează în baza unei aprobări din partea Ministerului Științei, Cercetării și Tehnologiei sau Ministerului 

Sănătății. 

 

4. Eliberarea vamală a semințelor insecticidelor etc, se efectuează în baza unei aprobări din partea 

Ministerului Agriculturii. Mai multe informatii pe www.maj.ir 

 

5. Eliberarea vamală a materialelor si echipamentelor radioactive se efectuează în baza unei aprobări din 

partea Organizației Energiei Atomice a Iranului. 

 

6. Eliberarea vamală a armelor și explozibililor fac obiectul unei aprobări a Ministerului Apărării. 

 

7. Eliberarea vamală a hrănii pentru animale face subiectul unei aprobări din partea Organizației Veterinare. 

 

Câteva idei principale ale art. 38 din Reglementările de Import Export: 

 

Importul bunurilor fără efectuarea unor plăți. 

1. Bunurile următoare trebuie eliberate de către institutul producător, de cercetare, instruire sau medical 

corespunzător: 

- Părți componente, instrumente de tăiere noi, folosite sau eșantioane ale bunurilor destinate unităților de 

cercetare, copiere, manufacturare, instruire sau cercetare ce urmează a fi folosite în scopuri non comerciale. 

 

2. Următoarele pot fi eliberate fără efectuarea unor plati: 

- Cataloage, broșuri, calendare, pamfleturi, CD-uri, dischete, casete ce conțin informații tehnice sau 

comerciale referitoare la bunurile transportate.  

http://www.maj.ir/


Iran 

 2 

- Documente legate de bunurile transportate. 

- Hărți tehnice și eșantioane. 

 

3. Admiterea temporară la import sau eliberarea totală a următoarelor fac obiectul autorizației Ministerului 

Științei Cercetării și Tehnologiei, Ministerului Sănătății și Educației sau a Ministerului Culturii și Consilierii 

Islamice după caz: 

- Cărți și reviste, CD-uri, dischete, casete și microfilme ce conțin informații cu caracter cultural sau științific 

care nu sunt considerate ilegale conform legilor și reglementărilor din Iran. 

- Alte produse legate de aspecte tehnice și științifice din domeniul printării, distribuirii. 

 

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

consultați site-ul oficial: https://www.post.ir/en-US/PostPortal/1/page/Home 
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