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Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 

Sunt interzise la import cupoanele, formularele şi cărţile poştale care au imprimate un răspuns la un 

acrostih, pentru o competiţie cu întrebări sau pentru alte competiţii similare, cum sunt pronosticurile sportive; 

sunt interzise la import comunicaţiile scrise care indică, prin cuvinte, litere, semne sau numărul mutărilor unui 

joc de şah (tipărite sau sub altă formă).  

Banii de hârtie sau cecurile nu pot fi expediate sau transmise prin poştă într-un colet cu imprimate. 

Termenul de bani de hârtie include bancnotele, cecurile, mandatele poştale, timbrele, biletele de schimb, 

obligaţiuni, cecuri, scrisori de credit care îndreptăţesc deţinătorul să primească bani sau bunuri precum şi 

toate ordinele şi autorizaţiile pentru plata banilor. Acestea din urmă includ chitanţe pentru cadouri care au o 

valoare comercială definită (ex: acele chitanţe care pot fi schimbate în bani, parţial sau total) pentru un produs 

de reclamă care poate fi recuperat de la comerciant de către persoana care face reclamă. În mod excepţional 

sunt admise ca imprimate bonurile cadou care oferă reduceri la cumpărare şi care nu pot fi schimbate în 

bunuri sau bani.  

Timbrele poştale sau timbrele fiscale, obliterate sau nu (cu excepţia celor ataşate unei cărţi poştale, unui 

plic sau pe un ambalaj adresat de expeditorul articolului).  

Sunt interzise articolele de papetărie, inclusiv caiete, plicuri, etichete, facturi, formulare pentru asigurări 

sau alte formulare care trebuie completate de către destinatar, felicitările sau cărţile de vizită necompletate şi 

care pot fi utilizate ulterior de destinatar. Articolele de papetărie includ documente în alb emise de companii 

de asigurări, bănci sau alte instituţii similare atunci când sunt trimise în cantităţi mari, documente contabile 

necompletate, permise necompletate, prese pentru copierea de cărţi, care conţin forme de printare goale, 

partituri muzicale necompletate; mai mult de 6 vederi sau cărţi poştale pentru Crăciun, Anul Nou, zile de 

naştere; formulare incomplete printate parţial, care conţin prevederi altele decât cele admise.  

Hârtie murdară, stofă, metal, azbest, piele şi alte substanţe similare nu sunt considerate ca materiale 

folosite la scris sau printare şi nu sunt admise. Copiile obţinute prin schiţare, scriere de mâna sau de maşină 

(inclusiv copiile obţinute prin aplicarea unei folii de carbon-indigo), prin imprimare indiferent de tipul 

acesteia. Articolele de papetărie care conţin reproduceri atunci când acestea nu sunt părţi esenţiale ale 

articolului. Filme (procesate sau nu) şi înregistrări audio.  

Agendele şi calendarele:  

a) agenda de buzunar cu creion ;  

b) agende de buzunar fără creion, dacă sunt mai multe în acelaşi plic ;  

c) calendare de birou, dacă sunt mai multe în acelaşi plic ; 

d) jurnale de birou, cu pagini distincte pentru fiecare zi şi cu support ;  

e) agende sub formă de cărţi, altele decât cele de buzunar indicate la pct. a), agende cu pagini pentru notiţe, 

pentru fotografii şi pentru calculul de cheltuieli şi plăţi. 

 

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Regatul Eswatini, vă rugăm 

să consultați site-ul oficial: https://www.sptc.co.sz/home.php 
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