
Peru 

 1 

 

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 excepția albinelor și lipitorilor; 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

                                            Vezi a doua parte, pct.2.1. și 2.1.1. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

02.01-02.10                     Vezi a doua parte, pct.2.1. 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.1.2. 

 

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

  de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.1. 

   

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

                                             

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.1. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.2. 

 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.2. 

  

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.2 
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Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.2 

 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.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 condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.2              

                                  

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.2 

   

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

  și necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.2 

   

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 

  Vezi a doua parte, pct.2.2 

 

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 

  Vezi a doua parte, pct.2.1 , 2.2., 2.9. 

   

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

   

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 

  Vezi a doua parte, pct.2.2. și 2.6. 

  Circulara UPU 11/09.01.2006 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale ce conțin băuturi fabricate în 

  străinătate sub marca ”Pisco” . 

   

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 admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.6. 

   

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. 

   

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 

28.44  Reziduri radioactive sau periculoase.      

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.03.-29.10 2903.19 Izomeri alfa, beta și delta; 
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 2903.59 Heptachlor-aldrin și dieldrin-endrin; 

 2910.90  

  Circulara 11/09/01.2006 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale ce conțin pesticide organoclorinate, 

  derivații și componentele acestora; 

  - pesticide agricole care conțin ingrediente active (diclorură de etilenă, oxid, 

  monocrotofi). 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H Nu există informații.     

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

31.02. 3102.30 Nitrat de amoniu.    

   

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 Nu există informații. 

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 

36.04           Pocnitori care explodează la contactul cu pământul. 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Circulara UPU 11/09/01.2006 

  Exte interzisă expedierea trimiterilor poștale ce conțin texte cartografice, 

  și geografice, cărți, dischete, casete video și orice alte obiecte care conțin o 

  denaturare sau o prezentare greșită a teritoriului Peruan și granițele sale. 

 

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 
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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 Circulara UPU 11/09.01.2006 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale ce conțin anvelope uzate. 

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 Nu există informații. 

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 Nu există informații. 

 

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 Nu există informații. 

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 

49.02  Publicații și articole contare standardelor morale; 

49.07  Bancnote, devize, certificate financiare plătibile la purtător, cecuri de călătorie. 

  Vezi a doua parte, pct.2.11.; 
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                                            ■ Obiecte admise condiționat 

49.05  Hărți de orice tip. Vezi a doua parte, pct.2.7.   

  

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. 

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 decît 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 ■ Obiecte interzise 

63.09  Haine uzate. 
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  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.8. și partea a 3-a. 

   

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

 brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din 

 acestea , flori artificiale, articole din păr uman. 

   

Capitolul 64  Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

64.01-64.06  Încălțăminte uzată. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte, pct.2.8 și partea a 3-a. 

 

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 

  de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

71.01-71.18  Metale prețioase, pietre prețioase, bijuterii și alte articole de valoare, monede. 

  Vezi a doua parte, pct.2.11. 
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SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

                            Vezi a doua parte, pct.2.9. 

 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

                            Vezi a doua parte, pct.2.9. 

 

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 Nu există informații. 

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

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Circulara UPU 11/09.01.2006 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale ce conțin jucării cunoscute sub 

  numele de ”Yoyo Loco” sau ”Yoyo Chino” 

 

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 Nu există informații. 

 

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

consultați site-ul oficial: http://www.serpost.com.pe/ 
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Partea a II-a 
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
2.1 Animale sau produse animaliere 

 

Regula generala: Produsele animale sunt admise la import doar dacă sunt acompaniate de un certificat oficial 

de sănătate emis în ţara de origine şi care este întocmit în conformitate cu standardele de sănătate prevăzute în 

legislaţia în vigoare şi dacă respectă reglementările stabilite cu privire la ambalarea, congelarea şi condiţiile 

de transport ce se aplică în fiecare caz în parte, indiferent de volum şi de metoda de desfacere autorizată 

(Decretul Suprem nr. 004-93-AG). 

Trebuie să se țină cont şi de interdicţiile specificate în Convenţia Poştală Universală. 

 

2.1.1. Albine şi lipitori 

Albinele şi lipitorile pot fi importate pe baza prezentării unei declaraţii certificate din partea importatorului. 

 

2.1.2. Peşti, crustacee, moluşte şi altele 

Este obligatoriu să se obţină un certificat de sănătate, care va fi transmis către instituţia responsabilă cu 

monitorizarea fermelor piscicole din Peru, CERPER (Decret legislativ nr. 93). 

 

2.2. Plante şi produse din plante 

 

Regula generală: Produsele agricole şi derivatele acestora sunt admise la import numai pe baza unui certificat 

oficial de sănătate emis de ţara de origine şi care certifică că sunt respectate standardele de calitate prevăzute 

de legislaţia în vigoare cu privire la ambalarea, congelarea şi condiţiile de transport ce se aplică în fiecare caz 

în parte indiferent de volum şi de metoda de desfacere autorizată (Decretul Suprem nr. 004-93-AG). 

 

2.3. Pesticide utilizate în agricultură 

 

O declarație legiferată din partea importatorului, întocmită pe baza modelului prezentat în MR nr. 276-92-AG 

necesară de Direcţia Generala a Vămilor este necesară pentru importul oricărui tip de pesticide sau substanţe 

similare. 

 

2.4. Narcotice 

O autorizație eliberată de Oficiul General pentru Produse Chimice şi Compuşi din cadrul Ministerului 

Industriei (MICTI) este necesară pentru importul produselor chimice sau compuşilor chimici utilizate direct 

sau indirect la prepararea pastei de cocaină sau a cocainei clorhidrate (Decret legal nr. 25623). 

 

2.5. Produse farmaceutice  

Urmare a decretelor nr. 25596 şi nr. 25779 următoarele documente trebuie prezentate în cazul importului unor 

produse farmaceutice cu titlu general şi de marca înregistrată: 

1. Declaraţia legiferată autentică din partea importatorului care să conţină următoarele informaţii: 

- numărul din registrul medical sau data de aplicare pentru obţinerea acestui număr; 

- documente de transport în care să se menţioneze numărul de serie şi data de expirare a produsului; 

- numele şi numărul de înregistrare standard al companiei importatoare sau distribuitoare. 

2. Un certificat pe produs farmaceutic emis de autoritatea competentă din ţară de origine care să figureze în 

evidențele Serviciului WHO. În locul acestui certificat importatorul poate prezenta un certificat care să 

conţină acelaşi tip de informaţii emis de orice autoritate naţională de control competentă sau de o autoritate de 

resort străină cu sediul în ţara de origine. 

3. O autorizaţie legalizată de comercializare necesară de autoritatea competentă din ţară de origine. 

4. Un certificat care să ateste rezultate negative la testele de seropozitivitate şi pentru virusul hepatic, tipurile 

A şi B, împreună cu  numărul seriei de producţie pentru produsele farmaceutice pe bază de sânge uman. 
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5. În concordanță cu Decretul nr.016/2011, importul de vitamine este interzis dacă nu este autorizat de către 

Ministerul Sănătății din Peru. 

6. Importul de echipament pentru telecomunicatii (ex. telefoane mobile) este restricționat. Înainte de a 

importa orice echipament în țară, importatorul are obligația de a obține licență de la Ministerul Transportului 

și Comunicațiilor din Peru. 

 

2.6. Băuturi şi tutun  

Este necesar un certificat fitosanitar 

 

2.7. Imprimate, ziare, poze şi produse ale industriei de imprimare, manuscrise, schițe 

O autorizație din partea Ministerului Afacerilor Externe este necesară pentru importul oricăror lucrări 

geografice şi cartografice (Decretul Suprem nr. 570-87-RE). 

 

2.8. Importul de haine şi încălţăminte uzate 

Doar expediţiile de bunuri folosite sub formă de bagaje şi decoraţiuni interioare pot fi importate conform 

Decretului Suprem nr. 323-90-EF. Importul bunurilor destinate organizaţiilor caritabile sau sub formă de 

donaţii pentru sectorul public este autorizat în conformitate cu Decretul legal nr. 21942 şi cu Decretul 

Legislativ nr. 547. 

 

2.9. Importul de alimente conservate, cosmetice, articole de parfumerie şi de toaletă, echipament 

medical şi chirurgical 

Importul acestora necesită o declarație legiferată din partea importatorului care să ateste numărul din registrul 

de sănătate sau data de aplicare a acestui număr. 

 

2.10. Materiale de război  

O autorizație din partea Ministerului de Interne (DICSCAMEC) este necesară pentru importul oricăror arme 

şi muniţii, altele decât muniţiile de război destinate persoanelor fizice (Legea nr. 25054), explozibili şi alte 

componente ale acestuia (Decretul nr. 086-92-PCM). 

 

2.11 Obiecte de valoare 

Este interzisă introducerea în scrisori sau în coletele poştale a bancnotelor sau a altor instrumente financiare 

negociabile, a cecurilor de călătorie, platină, aur sau argint (prelucrat sau nu), pietre preţioase, bijuterii şi alte 

articole preţioase. 

 

2.12. Obiecte de artă 

În conformitate cu legea nr. 24047, pentru importul obiectelor de artă, a copiilor sau a cărților mai vechi de 

100 de ani este necesar un document emis de Institutul Naţional de Cultură. 
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Partea a III-a 
Dispoziții speciale, Vamale și altele 
 
 

3.1. Completarea declaraţiei vamale 

Declaraţia de import şi diskette trebuie prezentată la vamă împreună cu copii ale următoarelor documente: 

- factura comercială 

- conosamentul, scrisoarea de transport aerian, în funcţie de caz ; 

- certificat de inspecţie ; 

- poliţa de asigurare ; 

- certificat de origine ; 

- certificat de calitate ; 

- certificat fitosanitar şi zoosanitar ; 

- declarate certificată ; 

- alte documente necesare, în funcţie de natura bunurilor în cauză ; 

Proprietarii, agenţii autorizaţi sau sponsorii care expediază direct bunurile în cauză trebuie să prezinte în 

original documentele menţionate mai sus. 

 

3.3. Declaraţia cu privire la bunurile care nu sunt supuse controlului vamal 

Următoarele produse nu sunt supuse controlului vamal: 

- cadouri; 

- bunuri aparţinând diplomaţilor străini aflaţi în exerciţiul funcţiunii; 

- bunuri supuse procedurii de depozitare în vamă; 

- bunuri reţinute temporar de autorităţile vamale. 

 

3.4. Declaraţia cu privire la bunurile care sunt supuse controlului vamal 

 

Sunt supuse controlului vamal în biroul vamal Callao pentru traficul aerian şi maritim: 

-15% din toate bunurile prezentate într-o zi şi care sunt acompaniate de un certificat de inspecţie; 

-30% din toate bunurile declarate şi prezentate într-o zi de proprietari, reprezentanţi sau corespondenţi ai 

acestora, precum şi pentru bunurile declarate care nu sunt însotite de un certificat de inspecţie şi care au o 

valoare FOB de 2000 USD sau mai puţin. 

 

4. Diverse prevederi vamale 

4.1. Notificarea şi plata taxelor vamale 

Notificarea declaraţiei selectată pentru verificarea documentelor prezentate care implică bunuri ce necesită 

inspecţia, trebuie efectuată intr-un interval de 24 de ore de la prezentarea declaraţiei, iar bunurile selectate 

sunt înscrise pe chitanţa obişnuită sau necesară automatizat eliberată de Serviciul Financiar. Aceste declaraţii 

sunt considerate ca înregistrate iar plata taxelor vamale poate fi efectuată la o filială bancară abilitată sau la 

biroul de încasare al oficiului vamal. După efectuarea acestei operaţiuni următoarele documente trebuie 

returnate depunătorilor declaraţiei vamale: 

Pentru declaraţiile cu privire la bunurile scutite de controlul vamal: 

- originalul şi a doua copie a declaraţiei de import; 

- originalul şi cinci copii ale chitanţei emise automatizat sau originalul şi patru copii ale chitanţei obişnuite 

eliberată de Serviciul Financiar. 

Pentru declaraţiile cu privire la bunurile supuse controlului vamal: 

-originalul şi cinci copii ale chitanţei emise automatizat sau originalul şi patru copii ale chitanţei obişnuite 

eliberată de Serviciul Financiar. 

Bunurile care necesită inspectare sunt păstrate de Serviciul Importuri până la recepţionarea chitanţei obişnuite 

sau necesară automatizat (eliberată de Serviciul Financiar), aceasta indicând că plata 

taxelor a fost efectuată. 
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Depunătorul declaraţiei vamale trebuie să plătească taxele indicate pe chitanţa obişnuită sau necesară 

automatizat (eliberată de Serviciul Financiar) în numerar sau prin intermediul unui cec sau a altor instrumente 

de plată emise de instituţii bancare recunoscute. Intervalul pentru efectuarea acestei plăţi este de trei zile de la 

data primirii notificării, după această perioada plata putând fi efectuată doar prin 

intermediul serviciului de încasare al biroului vamal de competență, în plus adăugându-se taxe adiţionale şi 

penalizări calculate conform legii. 

Intr-un interval de 24 de ore, instituţia bancara transmite serviciului de încasări al vămii competente o copie a 

chitanţei obişnuite sau necesară automatizat care confirmă efectuarea plaţii şi prezintă ștampila şi semnătura 

reprezentantului oficial al băncii; această copie este însoţită de un raport zilnic destinat comparării. 

Reprezentantul oficial expediază raportul imediat către Serviciul Importuri pentru a fi ataşat la declaraţia în 

cauză. 

Originalul şi cele trei copii rămase sunt returnate depunătorului declaraţiei care va păstra una dintre ele. 

 

4.2 Procedura de inspectare 

4.2.1Depunătorul declaraţiei este solicitat să se prezinte la Serviciul Importuri cu documentele originale 

menţionate la punctul 3.1 şi trebuie să contacteze funcţionarul care va inspecta bunurile în cauză. 

4.2.2. O dată ce documentaţia a fost primită, funcţionarul vamal 

verifică dacă aceasta este însoţită de chitanţa obişnuită sau necesară automatizat (eliberată de Serviciul 

Financiar) care confirmă plata. Inspecţia poate fi efectuată doar după confirmarea plăţii. 

 

4.3 Bunurile care nu prezintă certificat de inspecţie 

 

4.3.1. Funcţionarul vamal inspectează fizic bunurile comparând informaţiile din declarație cu informaţiile 

conţinute în documentele menţionate la punctul 4.2.1., şi aplicând regulile generale de interpretare a 

nomenclaturii din Tarifele Vamale Obişnuite, de evaluare a bunurilor şi prevederile legislaţiei cu privire la 

procedura vamală şi la reglementările menţionate mai sus. 

4.3.2. Dacă valoarea declarată trebuie majorată, funcţionarul vamal este obligat, conform  regulilor emise în 

privinţa evaluării bunurilor, să întocmească un raport detaliat adresat Șefului Serviciului Importuri care să 

indice ajustările efectuate şi documentaţia invocată în efectuarea ajustării în cauză. Va ataşa o copie a 

raportului la declaraţia de import pe care va înscrie, în rubrica destinată Vămii, numărul raportului şi data 

întocmirii acestuia. 

4.3.3. După completarea acestei proceduri, funcţionarul vamal expediază declaraţia la Serviciul Eliberări 

Vamale, care va returna originalul şi a doua copie a declaraţiei de import depunătorului declaraţiei. 

4.3.4. Dacă, după efectuarea inspecţiei, este necesară ajustarea taxelor, a valorii sau a greutăţii, etc., declaraţia 

trebuie returnată Serviciului Financiar care o va trimite la Serviciul Importuri care va întocmi o nouă chitanţă 

de plată. 

Diferenţa dintre cifrele trecute în noua chitanţă de plată şi suma plătită anterior va fi plătită prin intermediul 

unei facturi de încasare necesară de Serviciul de Colectare Vamală care o va înainta către 

Serviciul Importuri pentru a fi ataşată declaraţiei în cauză. 

 

4.4. Bunurile care prezintă certificat de inspecţie 

4.4.1. Dacă după efectuare inspecţiei fizice a bunurilor apare o diferenţă între ceea ce este indicat în 

certificatul de inspectare şi ceea ce a fost notat de funcţionarul vamal cu privire la bazele utilizate la evaluarea 

cantităţii, calităţii şi a tarifului trimiterii, procedura de eliberare vamală nu va fi întreruptă iar funcţionarul 

vamal are la dispoziţie 48 de ore pentru a pregătii un raport tehnic detaliat (vor fi menţionate prețurile 

utilizate, specificaţii tehnice, 

4.4.2. Administraţia Naţională a Vămilor solicită transmiterea de la autoritatea de control competentă 

a documentaţiei tehnice utilizată la întocmirea certificatului de inspecţie; autoritatea de control trebuie să pună 

la dispoziţie aceste documente într-un interval de zece zile de la primirea solicitării. 

4.4.3. Raportul întocmit de Administraţia Naţionala a Vămilor este trimis Serviciului de Verificare a 

Declaraţiilor astfel încât formalităţile să poată fi continuare şi dacă este cazul, suma taxelor trebuie stabilită. 

Importatorului nu i se solicită prezentarea altor documente. 
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4.4.4. La încheierea inspecţiei funcţionarul vamal returnează documentele menţionate la punctul 4.2.1 

oficialităţilor vamale pentru a fi completate conform articolului 245, paragraful b din Decretul legislativ nr. 

26014. 

Pentru ca inspecţia să fie desfăşurată conform regulamentelor o descriere detaliată este furnizată asupra 

declaraţiei de import. 

4.4.5. La încheierea formalităţilor vamale Serviciul Importuri va expedia Serviciului de Verificare a 

Declaraţiilor pentru o verificare suplimentară toate fișele ce conţin documentaţia în cauză, inclusiv chitanţa 

normală sau necesară automatizat (necesară de Serviciul Financiar) care atestă efectuarea plăţii. 

Importul de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte uzată este interzis exceptând următoarele condiţii: 

- ca bagaj neînsoţit, atunci când articolele în cauză sunt justificate ca fiind efecte personale ale unui călător 

care a prezentat paşaportul sau alte documente oficiale în momentul verificării bagajului, şi cu condiţia ca 

bagajul să ajungă la destinaţie într-un interval de 1-4 luni după data intrării în ţară a calătorului; 

- ca donaţii, care pot fi efectuate doar prin intermediul organizaţiilor acreditate de guvernul peruvian pentru a 

primi donaţii. 

Trimiterile poştale care nu îndeplinesc aceste criterii vor fi returate expeditorului. Costurile corespunzătoare 

(taxele nu vor fi anulate, alte costuri incluse de operaţiunea de returare) vor fi facturate şi suportate de acesta. 

 

 Circulara UPU 84/02.07.2018 

Nu este posibilă expedierea sau distribuirea trimiterilor internaţionale ce conţin baterii de litiu, lichide sau 

aerosoli, datorită restricţiilor stabilite de către liniile aeriene utilizate de către operatorul poştal pentru 

transportul de poştă internă şi internaţională. Aceasta include şi trimiterile greşit îndrumate şi tranzitul via 

Peru. 


