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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 și viermilor de mătase ca și

  paraziții și prădătorii de insecte periculoase, destinați cercetării acestor insecte și 

  schimbate între instituțiile recunoscute oficial. 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Albinele, lipitorile, viermii de mătase. 

  Vezi a doua parte, 2.1.1 și 2.1.2 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01-02.08  Toate categoriile de carne ;            

02.10  Toate categoriile de organe ; 

  Vezi a doua parte, 2.1.3. 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.01-03.07  Toate speciile și produsele din această categorie.Vezi a doua parte, 2.1.3 

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 interzise 

04.01-04.08  Lapte și produse lactate, ouă de păsări ; 

04.09 0409.00 Miere naturală ; 

04.10 0410.00 Alte produse.  

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2.1.1 și 2.1.3 

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

                                             

Poziție Cod S.H  Nu există informații 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.01-06.04 0602.10 Plante vii și bulbi de flori infectați de paraziți, care prezintă pericol pentru 

 0602.20     culturi. 

                                            Altoiuri și tufe de viță de vie, rizomi și alte părți de plante care cresc în pământ. 

  Semințe de plante decorative și flori.               
  ■ Obiecte admise condiţionat 
  Vezi a doua parte, 2.1.1 
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Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

07.01 0701.01 Cartofi de sămînță și pentru consum. 

07.02-07.14  Alte legume comestibile, rădăcini și tuberculi de plante, infectați de paraziți 
  periculoși pentru culturi 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2.2.1 
   

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

08.01-08.10  Fructe proaspete și fructe de pădure. 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte, 2.2.2 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

10.01-10.08  Orice fel de graminee, inclusiv orezul 
                                           ■ Obiecte admise condiţionat 
  Vezi a doua parte, 2.2.1 

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

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     Nu există informații. 

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

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.07 1207.20 Semințe de bumbac ; 

12.09  Semințe amestecate cu semințe de furaje sau inutilizabile pentru îngrășământ, 

  paie, hrană pentru animale, teasc și articole de ambalat. 

12.11  Semințe infestate cu paraziți periculoși pentru cultură. Semințe diverse sub formă

  de boabe. 

   

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.02 1302.11 Opium 

  ■ Obiecte admise condiţionat 

  Vezi a doua parte 2.7. 

   

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, 
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 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 interzise 

15.01-15.22  Produse brute de origine animală, grăsime și ceară. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 2.1.3 

 

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 

16.03-16.05  Pește, moluște și alte nevertebrate acvatice preparate : sărate sau afumate; carne

  carne conservată, slănină, conserve din pește. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 2.1.3 

   

 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 

   

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 Circulara UPU 24/25.03.2013 

  În legislația ucraineană, aditivii alimentari, produsele alimentare pentru consumul

  personal și produsele care conțin aditivi biologici activi sunt  considerați produse

  alimentare. 

  Produsele alimentare cu o greutate de pînă la 10 kg și conținute în ambalajul

  original al producătorului, sunt admise în Ucraina în trimiterile EMS. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

  Circulara UPU 29/31.01/2011 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin băuturi alcoolice și 

  produse de tutun. 

  În conformitate cu articolul 9 cu privire la importul produselor agricole care intră 
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  în categoria bunurilor pentru activitatea economică externă (incluzînd grupul 22

  ”băuturi, alcool și oțet”) sunt interzise în orice cantitate.   

    

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 interzise 

  Circulara UPU 29/31.01/2011 

  Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin băuturi alcoolice și 

  produse de tutun. 

  În conformitate cu articolul 9 cu privire la importul produselor agricole care intră 

  în categoria bunurilor pentru activitatea economică externă (incluzînd grupul 24

  ”țigări și înlocuitori de tutun prelucrați”) sunt interzise în orice cantitate.   

   
SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

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

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

25.01.-25.30  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 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 interzise 

28.44 2844.10 Substanțe radioactive. 

 2844.50      

  ■ Obiecte admise condiționat 

28.39 2839.90 Produse pentru distrugerea paraziților agricoli. Vezi a doua parte 2.3 

    

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.39 2939.10 Morfină, cocaină și alte narcotice. 

 2939.90  

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Vezi a doua parte , 2.7 

  Circulara UPU 114/20.08.2018 
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  Trimiterile poștale internaționale care conțin droguri incluse în registrul național

  al medicamentelor din Ucraina, inclusiv medicamente, substanțe psihotrope și

  precursorii chimici, sunt interzise de legea ucraineană. 

  Totuși, trimiterile poștale care conțin medicamente ce nu sunt înregistrate în

  Ucraina și care sunt destinate utilizării de către cetățeni individuali, sunt  

  acceptate numai dacă destinatarul deține o scrisoare relevantă de notificare  din

  partea Ministerului Sănătății din Ucraina.  

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.01-30.06                         Produse medicinale: seruri animale și umane, medicamente veterinare și 

                                            umane, vaccinuri bacteriale, culturi de microorganisme pentru cercetare 

                                            în medicina umană sau veterinară și pentru producerea substanțelor de      

                                            diagnostic, inclusiv plasma obținută prin inginerie genetică.     

            Vezi a doua parte 2.8.1. 

  3002.20 

  3002.30 

            Circulara UPU 114/20.08.2018 
  Trimiterile poștale internaționale care conțin droguri incluse în registrul național

  al medicamentelor din Ucraina, inclusiv medicamente, substanțe psihotrope și

  precursorii chimici, sunt interzise de legea ucraineană. 

  Totuși, trimiterile poștale care conțin medicamente ce nu sunt înregistrate în

  Ucraina și care sunt destinate utilizării de către cetățeni individuali, sunt  

  acceptate numai dacă destinatarul deține o scrisoare relevantă de notificare  din

  partea Ministerului Sănătății din Ucraina.  

 

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

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 

32.03-32.06  Substanțe colorante. 

   

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 
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Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

36.01     3601.00     Praf de pușcă. 

36.02    3602.00     Materiale explozive. 

36.03    3603.00     Detonatori-capsule cu mercur. 

36.04    3604.10     Rachete 

    3604.90  

36.05               3605.00     Chibrituri 

36.06               3606.10     Compuși inflamabili. 

 3606.90  

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

37.01-37.07  Fotografii, filme, pelicule cinematografice, înregistrări video, suporturi 

  magnetice de date pentru calculatoare, acționînd în detrimentul regimului 

  consituțional și care pot viola integritatea teritorială a țării, ducînd la situații 

  de război, violența, duritate, ce incită la ura rasială, națională, sau religioasă 

  și atentează la drepturile și libertatea omului. 

 

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 ■ Obiecte interzise 

39.15 3915.90 Deșeuri de celuloză și praf. 

39.17 3917.29 Celuloid în tuburi și tije. 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

40.14 4014.90 Suzete fără inscripția ”cauciuc pur” sau fără indicarea numărului de  înregistrare

  și a provenieței. 

 

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 interzise 

41.01-41.11  Materii prime de origine animală: piei brute, blănur, păr animal, oase, copite, 

  coarne, intestine, pene, puf de păsări, sînge uscat, alte substanțe. 

   

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 
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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 

49.01-49.11  Publicații care sunt dăunătoare pentru tineret, precum și publicațiile indecente și 

                                            imorale. 

  Articole al căror conținut contravine ordinii sociale și acționează în detrimentul 

  regimului constituțional, care pot viola integritatea teritorială a țării, care fac 

  propagandă războiului, violenței, discriminării rasiale, naționale sau religioase 

                   sau atentează la drepturile omului și la libertate. 

49.07 4907.00 Bilete de bancă, bancnote, monede, valori la purtător, timbre poștale.                                             

                                 Vezi a doua parte, 2.11 

   

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. 
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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 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 
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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  din 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 admise condiționat 

71.18 7118.90 Monede străine. 

    

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 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. 
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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. 

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 

  Circulara UPU 17/27.01/2014 
Este interzisă expedierea dispozitivelor software și celor special dezvoltate, 

proiectate, programate sau adaptate pentru a intercepta informațiile secrete, cu 

excepția cazului în care acestea sunt adresate unor agenții ale guvernului 

ucrainean.  

  Vezi partea a doua 2.13 

  Circulara UPU 114/20.08.2018 
  Trimiterile poștale internaționale adresate persoanelor fizice și care conțin 

  dispozitive elctronice și emițătoare (de exemplu,telefoane mobile, smartphone,

  radio) înscrise în registrul echipamentelor electronice și dispozitivele de 

  transmisie, sunt interzise de legislația ucraineană pentru utilizare sau import

  în Ucraina. 

  Trimiterile poștale internaționale care conțin dispozitive ce nu sunt incluse în acest

  registru, sunt permise, dar numai dacă expeditorul sau destinatarul deține  

                                certificatul de conformitate corespunzător. 

  Trimiterile internaționale ce vor conține obiecte interzise, vor fi prelucrate în

  conformitate cu legislația ucraineană.   

   
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. 
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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 ■ Obiecte interzise 

93.01-93.02 9301.00 Toate tipurile de arme, nclusiv săbii, baionete, lăncii și arme similare. 

 9302.00  

93.04-93.07 9304.00   

 9305.10  

 9305.90 

 9306.21    

 9306.30 

 9307.00                 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Puști de vînătoare și carabine. Vezi a doua parte, 2.15. 

   

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 



Ucraina 

 12 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

96.13 9613.10 Brichete cu butan 

   
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

97.01-97.06  Articole de artă, piese de colecție și antichități. 

   

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

consultați site-ul oficial: https://ukrposhta.ua/en/dovidka/predmeti-shho-zaboroneni-do-peresilannya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ukrposhta.ua/en/dovidka/predmeti-shho-zaboroneni-do-peresilannya/
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 

2.1 Animale, produse alimentare animale şi de origine animală  

2.1.1 Albine, miere şi produse apicole: 

- albinele, destinate cercetărilor şi schimburilor între instituţiile recunoscute oficial, trebuie să fie examinate 

de către serviciul veterinar. 

- viermii de mătase, paraziţii şi exterminatorii de insecte periculoase schimbate între instituţiile recunoscute 

oficial trebuie să fie examinate de către serviciul carantina În funcţie de decizia inspectorilor, trimiterile sunt 

fie distribuite destinatarilor, fie înapoiate destinatarilor sau distruse. 

Întrucât articolul 4 al Legii din 17 iulie 1997, 468/97-BP, intitulat “Regulamentul guvernamental privind 

importurile de produse agricole” a fost amendat începând cu 5 mai 1999, este permisa expedierea produselor 

alimentare în ambalajul producătorului în trimiterile poştale internaţionale, inclusiv în trimiterile EMS, în 

adresa unei persoane fizice din Ucraina, în limita maxima de greutate de 10 kg. 

- Operatorul desemnat din Ucraina nu acceptă in trimiterile postei de scrisori si in coletele postale 

internationale suplimentele alimentare, alimente pentru diete speciale si alimente funcționale. 

Produsele alimentare cu greutatea de pana in 10 kilograme si continute in ambalajul original al 

producatorului sunt admise in trimiterile EMS in Ucraina. 

 

2.1.2 Lipitori 

- lipitorile trebuie să se găsească în pământ mlăştinos sau muşchi, în sac de pânză sigilat şi plasat intr-un al 

doilea container (cutie de lemn/cos) umplut cu fan sau paie. 

 

2.1.3 Produse animale şi de origine animală destinate pentru consumul uman sau animale de companie. 

- importul de produse animale şi de peşte poate fi autorizat de către Inspectoratul veterinar de Stat al 

Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei din Ucraina. 

- Autorităţile din Ucraina au interzis, începând cu 30 martie 2001 importul următoarelor materii, utilizând 

serviciile poştale: materii brute, produse alimentare gătite de origine animală. 

 

2.2.Vegetale şi produse vegetale 

2.2.1 Legume comestibile, plante, graminee, rădăcini şi tuberculi 

- importul cartofilor pentru sămânţă, graminee şi alte plante, destinate înmulţirii, poate fi autorizat de către 

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi trebuie să fie însoţit de un certificat fitosanitar. 

 

2.2.2 Fructe şi citrice 

- importul fructelor proaspete şi a citricelor în Ucraina, poate fi autorizat de Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei şi trebuie să fie însoţit de un certificat fitosanitar. 

 

2.2.3 Seminţe 

- importul de seminţe (seminţe de bob inclusiv) poate fi autorizat de către Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei din Ucraina. 

 

2.3 Produse antiparazitare pentru uz agricol 

- importul de mijloace pentru lupta contra paraziţilor agricoli poate fi autorizat de către Ministerul 

Agriculturii şi Alimentaţiei din Ucraina. 

 

2.7. Narcotice 

- pentru importul de narcotice, preparate farmaceutice şi medicamente ce conţin narcotice, este necesar avizul 

preliminar al Ministerului Sănătaţii Publica din Ucraina. 

 

2.8.Produse farmaceutice 

2.8.1. Medicamente 
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- trimiterile care conţin medicamente pentru uz personal şi în cantitatea necesară pentru un tratament medical 

sunt admise dacă destinatarul a obţinut o autorizaţie eliberată de către Ministerul de Sănătate din Ucraina. 

 

2.11 Cărţi, broşuri, jurnale, imprimate 

- trimiterile poştale, inclusiv trimiterile EMS care conţin paşapoarte, cărţi de identitate, permise de munca şi 

timbre poştale (ștampilate sau nu) cu excepţia schimburilor organizate. 

În conformitate cu reglementările privind serviciile poştale aprobate de Guvernul Ucrainei la data de 4 

octombrie 2000, timbrele poştale, inclusiv anvelopele cu timbre tipărite emise după anul 1945 şi cu valoare 

nominală (conform catalogului “Michel”) maxima de 50DEM pot fi expediate în trimiteri cu valoare 

declarată. 

 

Circulara UPU 74/03.03.2008 

Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin: 

- arme de foc, (arme de vânătoare și arme ușoare) și arme cu lamă; 

- materiale tipărite în Germania între anii 1933-1945 şi articole care afişează simboluri fasciste sau de natură 

obscenă; 

- loturile  mai mari de 20-CD-ROM-uri ( în virtutea Legii nr. 2734-IV din 6 iulie 2005 în legătură cu  

”Amendamentele despre diferite acte referitoare la producţia si importul de discuri, echipamente de 

înregistrare şi materiale neprelucrate); 

- articole referitoare la comorile culturale.  

 

2.13 Software şi dispozitive 

 

Circulara UPU 17/27.01.2014 

- sunt interzise trimiterile poştale care conţin software şi dispozitive special dezvoltate, proiectate, programate 

sau adaptate pentru a interercepta informaţiile secrete destinate unor persoane sau entităţi altele decât 

instituţiile guvernamentale ucrainiene (Conform art. 18 din Conventia Poştală Universală). 

 

2.15 Material de război 

- la importul puştilor de vânătoare, carabinelor şi cartuşelor, este necesară o autorizaţie din partea Ministerului 

Afacerilor Interne a Ucrainei. Administraţia Poştală din Ucraina roagă ţările membre UPU să respecte Art.15 

din convenţia UPU ( Bucureşti 2004) şi a cerinţelor legislaţiei Ucrainei. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1. Stabilirea declaraţiilor vamale 

- declaraţiile vamale trebuie să conţină toate indicaţiile necesare privind drepturile, taxele şi măsurile de 

control pentru import şi export. Declaraţia trebuie să conţină următoarele date: 

- numele, prenumele şi adresa expeditorului şi destinatarului 

- ţara de origine şi ţara de destinaţie 

- descrierea mărfurilor, şi codul în conformitate cu sistemul armonizat 

- greutatea brută şi greutatea netă 

- valoarea trimiterii, cu precizarea unităţii monetare 

În afara de datele de mai sus declaraţia vamală trebuie să conţină informaţii suplimentare privind caracterul 

mărfurilor în raport cu reglementările vamale - cadou, eşantion, mărfuri returate sau admise temporar. 

Declaraţia vamală, care este declaraţia autentică din punct de vedere a legislaţiei ucrainene, trebuie să fie 

semnată de către expeditor. 

Trimiterile poştale internaţionale supuse controlului vamal, în special trimiterile cu valoare declarată şi EMS 

beneficiază de o prelucrare, eliberare vamală şi distribuire accelerată, în cazul în care sunt însoţite de eticheta 

CN22, sau declaraţia vamală CN23, cu indicarea completă a conţinutului trimiterii şi a valorii fiecărui articol 

inclus (circulara BI nr. 202/2002).  

Pachetele mici trebuie însoţite în mod obligatoriu de declaraţia vamală CN23. Totodată, Administraţia Poştală 

din Ucraina nu îşi asumă reponsabilitatea în caz de pierdere, spoliere sau avariere a trimiterilor simple de 

corespondenţă (circulara BI nr. 165/2002). 

 

3.2 Necesitatea prezentării facturilor 

- autoritatea vamală nu solicită prezentarea facturilor în cazul trimiterilor poştale fără valoare comercială, 

indiferent de valoarea lor, şi dacă nu se suspectează un abuz. 

 

3.3. Necesitatea de a justifica originea mărfurilor 

- trebuie justificată originea mărfurilor pentru produsele schimbate la tarife preferenţiale, ca rezultat al 

Convenţiilor încheiate între Asociaţia Economica Europeana cu ţările şi teritoriile dependente ale anumitor 

ţări membre AEE. 

 

3.4.2. Formalităţi privind control comerţului exterior 

- pentru importul anumitor mărfuri străine este cerut un document de control de comerţ exterior, de exemplu: 

licenţa de import sau declaraţia de import stampilata sau nu 

 

3.5. Dispoziţii contencioase 

- legislaţia Ucrainei nu prevede pedepse în cazul infracţiunilor vamale privind trimiterile poştale. Aceste 

infracţiuni sunt reglementate de legile generale vamale privind importul şi exportul. 

- toate mărfurile importate/exportate în/din Ucraina trebuie să fie declarate la vama şi declaraţiile în vamă 

trebuie completate corect. 

 

Produsele admise la import sub rezerva obţinerii unui certificat în conformitate cu normele sanitare şi 

fitosanitare: 

 

- conform legislației ucrainene, toate produsele enumerate în continuare şi expediate în Ucraina trebuie să 

corespundă normelor sanitare şi fitosanitare aplicate în Ucraina; 

- ele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate - eliberat de Comitetul de Stat de Standardizare şi 

Metrologie sau de către o altă instituţie recunoscută de către Comitet, - sau de un certificat de atestare a 

certificatului de conformitate. 

 

Animale şi produse animale 
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- animale vii (cu excepţia albinelor, lipitorilor şi viermilor de mătase şi paraziţii şi prădători de insecte 

dăunătoare destinate cercetării şi schimbate oficial între instituţii recunoscute oficial, vezi condiţiile de 

admitere speciale în partea a doua, pct. 2.1.1 şi 2.1.2) 

- carne şi organe comestibile 

- peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

- lapte şi produse lactate, oua de păsări, miere naturala 

 

Plante şi produse vegetale 

- legume, tuberculi alimentari 

- fructe, nuci 

- cafea, ceai, mate, condimentate 

- cereale 

- malţ, amidon, făină, inulina, gluten de grâu 

- seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante medicinale 

- răşină şi alte extracte vegetale 

- materii de origine vegetală 

- grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale; produse ale disocierii lor, grăsimi alimentare, ceara de origine 

animală sau vegetală 

 

Produse ale industriei alimentare 

- preparate din carne, peşte, crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

- alte produse şi materii de origine animală 

- zahăr şi produse zaharoase 

- cacao şi produse din cacao 

- produse pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau lapte; produse de patiserie 

- preparate din legume, fructe, nuci 

- reziduuri şi ale industriei alimentare, hrană pentru animale 

 

Coletele poştale, pachetele mici şi trimiterile EMS ce conţin astfel de produse şi care vor fi expediate în 

Ucraina fără certificatul sus menţionat vor fi înapoiate expeditorilor. (vezi Partea a doua, cap. 2.1.) 

 

Circulara UPU 102/17.06.2019 
Din cauza modificărilor legislației vamale naționale care a intrat în vigoare la data de 01 iulie 2019, 

mărfurile expediate în Ucraina prin intermediul trimiterilor poștale internaționale în adresa unui destinatar 

privat într-o singură trimitere, de la un singur expeditor, nu vor fi supuse taxelor vamale, cu condiția ca suma 

lor totală nu  va depăși 100 EUR . 

Pentru persoanele juridice sau întreprinzătorii individuali, această limită fără taxe este de 150 EUR pentru 

bunuri trimise într-o singură trimitere poștală, către un singur destinatar și de la un singur expeditor.  


