Austria
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
01.01-01.06
01.05
01.06

01.01-01.06
01.05
01.06

Cod S.H.
0106.90

0106.90

Carne și organe comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10
02.07

■ Obiecte interzise
Animale vii.
Păsări de curte vii.
Insecte vii, păianjeni și viermi filiformi.
Circulara UPU 32/23.02.2015
Corespondența supusă controalelor veterinare sau fitosanitare de către ofițerii de
control la frontieră la sosirea lor în Austria, nu va fi acceptată și va fi returată
integral operatorului desemnat din țara de origine.
Această interdicție se aplică și poștei de scrisori care conține albine, lipitori,
viermi de mătase, paraziți, destructori de insecte nocive folosiți pentru controlul
insectelor, precum și muștelor familiei Drosophila pentru cercetare biomedicală.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.1, 14 și 15.
Vezi a doua parte, pct. 1 și 13.
Vezi a doua parte, pct.1, 9 și 17.

02.01-02.10
02.07

■ Obiecte interzise
Carne și organe comestibile.
Carne și organe comestibile de păsări de curte, proaspete, congelate.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 14 și 15.
Vezi a doua parte, 13.

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Poziție
03.01-03.07

Cod S.H.

Cod S.H.

Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.10
04.07
04.08

04.01-04.10
04.07

■ Obiecte interzise
Pește și crustacee, moluște și nevertebrate acvatice.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.1, 14 și 15.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Lapte și produse lactate; ouă de păsări, miere naturală; produse comestibile de
origine animală nedenumite și neincluse în altă parte.
Ouă de pasăre, ouă cu coajă, proaspete, conservate sau gătite.
Ouă de pasăre, ouă fără coajă și gălbenuș proaspăt, uscat, gătit sau fiert în apă,
congelate sau conservate în alt mod, indiferent dacă acestea conțin îndulcitori
sau edulcoranți.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14.
Vezi a doua parte, pct.13.
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04.08

Vezi a doua parte, pct.2.

Capitolul 5

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

Poziție
05.02

05.04
05.05
05.06
05.07
05.10
05.11

05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.10
05.11

Cod S.H. ■ Obiecte interzise.
0502.10 Păr și blană de porc, porc sălbatic sau mistreț și resturile acestora.
0502.90 Păr de bursuc și părul altor animale utilizat pentru confecționarea periilor, netratat.
Păr și resturi de păr de cal, netratate.
Mațe, vezici, stomacuri de animale, altele decît cele de pește, întregi sau tranșate,
proaspete, congelate, sărate, conservate în saramură, uscate sau afumate.
Piei și alte părți de păsări, cu penaj și puf, pene și părți de pene sau puf,
neprelucrate; puf și resturi din pene sau părți de pene.
Oase și coarne neprelucrate, degresate, supuse unei prelucrări simple, prelucrate
în acid ; praf și resturi ale acestora.
0507.90 Coarne, coarne de cerb, copite, gheare, ciocuri, în stare naturală sau supuse
prelucrării simple, dar netăiate ; praf și deșeuri ale acestora.
0510.00 Glande și alte produse de origine animală utilizate în scop organoterapeutic;
fiere, uscată sau nu.
Produse de origine animală, neprezentate și neincluse în altă parte ; animale
moarte menționate la capitolele 1 sau 3, care nu sunt comestibile.
■ Obiecte admise condiţionat
0502.10 Vezi a doua parte, pct.14.
0502.90

0507.90
0510.00

Vezi a doua parte, pct.14 și 16.
Vezi a doua parte, pct.14.
Vezi a doua parte, pct.14 și 16.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01

06.02
06.03
06.04

06.01
06.02
06.03
06.04

Cod S.H
0601.10
0601.20

0604.91
0604.99

0601.10
0601.20
0604.91
0604.99

■ Obiecte interzise
Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase, rizomi negerminate.
Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase, rizomi în stare de creștere sau înflorire;
tulpini, frunze și rădăcini de cicoare.
Plante, butași fără rădăcină ; altoi, miceliu.
Flori proaspăt tăiate, boboci de flori pentru florari sau pentru scop decorativ;
Frunze, părți de plante fără flori sau boboci, muguri, plante erbacee, proaspete
și tăiate, pentru florării sau pentru scop decorativ.
Circulara UPU 32/23.02.2015
Plantele vii (precum și culturile de țesuturi, polen destinat polenizării, altoaie,
butași etc.), semințe, fructe și legume sunt interzise.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, pct.9
Vezi a doua parte, pct.4. 9 și 11.
Vezi a doua parte, pct.9
Vezi a doua parte, pct.9
Vezi a doua parte, pct.4
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Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01
07.02
07.03
07.04

Cod S.H

07.05
07.06
07.07

0706.10

07.08

0708.10
0708.20

07.09
07.12
07.13

0712.90
0713.10
0713.50

Capitolul 8
Poziție
08.04
08.05
08.06
08.08
08.09

08.05
08.06
08.08

Anghinare, sparanghel, pătlăgele, vinete, țelina, ardei iute, spanac, dovlecel,
proaspete sau congelate.
Semințe de porumb dulce
Semințe de mazăre de cîmp, fasole, linte, fasole de cîmp.

Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene
Cod S.H
0804.40
0804.50
0806.10
0808.10
0808.20
0809.30
0809.40

08.10
08.04

■ Obiecte interzise
Cartofi naturali sau congelați.
Roșii naturale sau congelate.
Ceapă comestibilă, hașme, usturoi, praz și alte liliacee, naturale sau congelate.
Varză, conopidp, gulie, napi, varză de Milano și alte varietăți de varză
comestibilă, naturale sau congelate;
Toate tipurile de lăptuci (Lactuca Sativa) și andive (cicoare de Bruxelles),
proaspete sau congelate.
Morcovi (toate tipurile), proaspeți sau congelați.
Castraveți, cu excepția castraveților pitici conservați în oțet; proaspeți sau
congelați.
Mazăre și fasole (varietățile Vigna și Phaseolus), naturale sau refrigerate

0804.40
0804.50
0806.10
0808.10
0808.20

■ Obiecte interzise
Avocado, guave, fructe de mango și manguastane.
Fructe citrice proaspete.
Struguri proaspeți.
Mere proaspete.
Pere și gutui proaspete;
Piersici (inclusiv nectarine) proaspete.
Prune proaspete;
Alte fructe proaspete.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, 9.
Vezi a doua parte, 9 și 13.
Vezi a doua parte, 9 și 13.
Vezi a doua parte, 9 și 13.

08.09
08.10
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
09.09

Cod S.H
0909.40
0909.50

09.09

0909.40
0909.50

■ Obiecte interzise
Semințe de chimen dulce ;
Semințe de chimion ;
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, pct.10
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Capitolul 10
Poziție
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08

Cereale
Cod S.H
1002.00
1003.00
1004.00
1005.10
1006.10
1007.00
1008.00

■ Obiecte interzise
Semințe de grîu și cereale mixte ;
Semințe de secară ;
Semințe de orz ;
Semințe de ovăz ;
Semințe de porumb ;
Semințe de orez nedecorticat ;
Semințe de sorg ;
Semințe de hrișcă, mei (cu excepția Sorgului) și mei lung ; alte semințe de
cereale.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, pct.9 și 10.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11

Admise fără restricții.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Capitolul 12
Poziție
12.01
12.04
12.05
12.06
12.07

Cod S.H
1201.00
1204.00
1205.00
1206.00
1207.20
1207.50
1207.60
1207.91
1207.99

12.09

12.13

1209.21
1209.22
1209.23
1209.24
1209.25
1209.26
1209.29
1209.30
1209.91
1209.99
1211.30
1211.90
1212.20
1212.91
1213.00

12.14

1214.90

12.01

1201.00

12.11
12.12

■ Obiecte interzise
Semințe de soia ;
Semințe de in ;
Semințe de rapiță ;
Semințe de floarea soarelui ;
Semințe de bumbac ;
Semințe de muștar ;
Semințe de șofran ;
Semințe de mac ;
Alte semințe ;
Semințe de rapiță/napi ;
Semințe de lucernă ;
Semințe de trifoi ;
Semințe de păiuș ;
Semințe de iarbă ;
Semințe de iarbă furajeră ;
Semințe de timfotica ;
Semințe de diverese graminacee ;
Semințe de plante erbacee de flori decorative ;
Semințe de legume ;
Semințe de plante lemnoase. Alte semințe ;
Frunze de coca ;
Frunze de cînepă (canabis) ;
Alge și plante marine ;
Sfecla de zahăr (furajeră sau pentru uz industrial) ;
Paie de cereale, în stare brută, tocate, măcinate, comprimate, excepție fac cele în
formă de pastile ;
Sfecla furajeră, sfecla roșie. Fân.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.10 ;
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12.04
12.05
12.06
12.07

12.09

12.11
12.12
12.13
12.14

1204.00
1205.00
1206.00
1207.20
1207.50
1207.91
1207.99
1209.21
1209.22
1209.23
1209.24
1209.25
1209.26
1209.29
1209.30
1209.91
1209.99
1211.90
1212.20
1212.91
1213.00
1214.90

Cod S.H
1301.90

■ Obiecte interzise
Rășină de canabis ;
Extracte și tincturi de canabis ; concentrate din paie de mac ; opiu
și opiu brut ;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.4
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție
14.04

Vezi a doua parte, pct.9 ;
Vezi a doua parte, pct.9 și10 ;
Vezi a doua parte, pct.9, 10 și 11 ;
Vezi a doua parte, pct.4 ;
Vezi a doua parte, pct.16 ;
Vezi a doua parte, pct.9 ;
Vezi a doua parte, pct.14 ;
Vezi a doua parte, pct.9 și 14 ;
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.01
13.02

Vezi a doua parte, pct.10
Vezi a doua parte, pct.9 și 10 ;
Vezi a doua parte, pct.10 ;
Vezi a doua parte, pct.9 ;
Vezi a doua parte, pct.9 și 10 ;
Vezi a doua parte, pct.10
Vezi a doua parte, pct.9 și 10 ;
Vezi a doua parte, pct.9și 10 ;

Cod S.H
1404.90

■ Obiecte interzise
Coaja detașabilă. Paie (capsule ) de mac.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.4 și 9.

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
15.01

Cod S.H
1501.00

15.02

1502.00

15.03

1503.00

■ Obiecte interzise
Grăsime de porc și pasăre, (inclusiv untură), cu excepția celor menționate la
codurile 02.09 și 15.03.
Grăsime de bovine, de ovine sau caprine, cu excepția celor menționate la
codurile 15.03.
Stearina și ulei pe bază de grăsime topită, oleosterina și ulei pe bază de seu,
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15.04

1504.00

15.05
15.06

1506.00

15.16
15.17

1516.10
1517.90

15.21

1521.90

15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.16
15.17
15.21

1501.00
1502.00
1503.00
1504.00

nepreparate și neprelucrate.
Grăsime, ulei și constituenții acestora, din pește sau mamifere marine în stare
rafinată, amestecate sau altfel tratate.
Lanolina și substanțele derivate din aceasta.
Alte uleiuri și grăsimi de origine animală, în stare rafinată, dar care nu sunt
modificate chimic.
Grăsime și ulei de origine animală ; constituienții acestora ;
Alte amestecuri ș preparate comestibile pe baza de grăsimi sau uleiuri de origine
animală sau vegetală.
Ceara de albine brută pentru apicultură.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14

1506.00
1516.10
1517.90
1521.90

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

Nu există informații

Capitolul 17
Poziție
Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase
Nu există informații

Capitolul 18
Poziție

Cacao și produse preparate din cacao
Nu există informații.

Cod S.H

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

Capitolul 19
Poziție
19.01

Cod S.H

19.02

19.05

1905.90

Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.04

■ Obiecte interzise
Preparatele de la rubrica corespunzătoare care conține mai mult de 20% produse
lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04; ex. tarte cu lape, cremă de brînză
Preparatele de la rubrica corespondentă care conțin mai mult de 1% carne sau alte
subproduse de măcelărie comestibile și/sau mai mult de 20% produse lactate
cuprinse la codurile 04.01-04.04.
Preparatele de la rubrica corespondentă care conțin mai mult de 1% carne sau alte
subproduse de măcelărie comestibile și/sau mai mult de 20% produse lactate
cuprinse la codurile 04.01-04.04.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14.

Cod S.H

■ Obiecte intezise
Preparatele de la rubrica corespondentă care conțin mai mult de 1% carne sau
alte subproduse de măcelărie comestibile și/sau mai mult de 20% produse lactate
cuprinse la codurile 04.01-04.04
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20.05

20.09

2009.60

20.04
20.05
20.09

2009.61

Capitolul 21

Preparatele de la rubrica corespondentă care conțin mai mult de 1% carne sau alte
subproduse de măcelărie comestibile și/sau mai mult de 20% produse lactate
cuprinse la codurile 04.01-04.04
Sirop de struguri (inclusiv must);
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14
Vezi a doua parte, pct.3.
Preparate alimentare diverse

Poziție

Cod S.H

■ Obiecte interzise

21.02
21.03

2102.20

Alte microorganisme unicelulare, moarte, utilizate în scop fitosanitar
Preparatele de la rubrica corespondenta care conțin mai mult de 1% carne sau
alte subproduse de măcelărie comestibile și/sau mai mult de 20% produse
lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04.
Preparatele de la rubrica corespondenta care conțin mai mult de 1% carne sau
alte subproduse de măcelărie comestibile și/sau mai mult de 20% produse
lactate cuprinse la codurile 04.01-04.04.
Înghețată și gheață care conțin cacao, grăsimi lactate în proporție de 3%-7% din
greutate.
Alte preparate alimentare.
Brînză topită.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.17.
Vezi a doua parte, pct.14.

21.04

21.05

2105.00

21.06
2106.90
21.02
21.03
21.04
21.05
21.06

2102.20

2105.00
2106.90

Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 22
Poziție
22.01
22.04

Cod S.H
2201.10
2201.90
2204.30

22.06
22.07

2206.00
2206.00

22.08
22.09

22.01
22.04
22.06
22.07
22.08
22.09

Vezi a doua parte, pct.2.
Vezi a doua parte, pct.14

2209.11
2209.19
2201.10
2201.90
2204.10
2206.00

■ Obiecte interzise
Apa minerală și gazoasă.
Apa de la subrubrica corespunzătoare.
Vin din struguri proaspeți, inclusiv vin alcoolizat ; must, cu excepția
celui de la codurile 20.09; 2204.30.92, 2204.30.94, 2204.30.96, 2204.30.98
Tescovina.
Preparate de la rubrica corespunzătoare care un un conținut de alcool ce
depășește 1.2% din volum.
Preparate de la rubrica corespunzătoare care u un conținut de alcool ce
depășește 1,2% din volum.
Oțet din vin
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.8
Vezi a doua parte, pct.3.
Vezi a doua parte, pct.24.

2209.00

Vezi a doua parte, pct.3
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Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție
23.01

Cod S.H

23.06

2306.90
2306.99
2307.00

23.07
23.09

23.01
23.06
23.07
23.08
23.09

2306.90
2307.00
2308.90

■ Obiecte interzise
Făină și produse care conțin carne, măruntaie, pește sau crustacee, moluște sau
alte nevertebrate acvatice improprii consumului uman; jumări de porc ;
Semințe rîșnite de ricin.
Drojdie de vin. Broască de struguri ;
Preparate destinate alimentației animale, care conțin materii brute sau carne de
origine animală.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14
Vezi a doua parte, pct.3
Vezi a doua parte, pct.14
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.02

Cod S.H

24.03

2403.10
2403.99

■ Obiecte interzise
Țigări (inclusiv țigări elvețiene), țigări de foi, țigarete făcute din tutun sau
înlocuitori de tutun;
Tutun de fumat, care conține sau nu înlocuitori de tutun în proporții diverse;
Tutun de mestecat. Tutun de prizat.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.24.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.01
25.10
25.18
25.19
25.21
25.22
25.28
25.30

25.01
25.10
25.18
25.19
25.21
25.22
25.28
25.30

Capitolul 26

Cod S.H

2518.10
2519.90
2522.10
2530.20
2530.90

■ Obiecte interzise
Sare și cloridă de sodiu pur, sub formă de soluție sau nu; apă de mare.
Fosfați naturali de calciu și de aluminiu calcic; creta fosfată naturală
Var de magneziu carbonat;
Îngrășăminte concentrate pe bază de magneziu.
Var, var carbonat, var de magneziu carbonat.
Var nestins;
Fertilizatori pe bază de borax (hidrosolubili sau nu);
Kiserit și epsomit (sulfați naturali de magneziu);
Var (alge marine), granit, lavă, montmorilonit.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.8 și partea a treia, pct.1.
Vezi a doua parte, pct.16.

2518.10

2530.20
2530.90

Vezi a doua parte, pct.8, 9 și 16.
Minereuri, zgură și cenușă
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Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase, ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.03
27.10

Cod S.H
2703.00

27.03
27.10

2703.00

■ Obiecte interzise
Turba (Inclusiv resturi de turbă) ;
Ulei inflamabil (ex : produs care conține 90-95 % petrol și o concentrați de 5-10%
de palmitat de sodiu ;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.16.
Vezi a doua parte, pct.20.

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
sau izotopilor

Poziție
28.06
28.07
28.33

28.34
28.41

28.06
28.07
28.33

28.34
28.41
28.44

Cod S.H
2806.10
2807.00
2833.25
2833.26
2833.29
2834.29
2841.61
2841.70
2806.10
2807.00
2833.25
2833.26
2833.29
2834.29
2841.61
2841.70
2844.10
2844.50

Capitolul 29

Vezi a doua parte, pct.16 ;

Vezi a doua parte, pct.5 ;
Vezi a doua parte, pct.16 ;
Materiale radioactive ;

Produse chimice organice

Poziție
29.02
29.04
29.08

Cod S.H
2906.102904.20
2908.90

29.09
29.14

2909.11
2914.11
2914.12
2914.31
2915.24

29.15

■ Obiecte interzise
Acid clorhidric ;
Acid sulfuric ;
Îngrășăminte pe bază de cupru, solubile în apă;
Îngrășăminte pe bază de zinc;
Îngrășăminte pe bază de mangan;
Nitrat de calciu;
Permanganat de potasiu;
Îngrășăminte pe bază de molibden;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.5 ;

■ Obiecte interzise
Toluen
Trinitrotoluen
Acid picric, picrat de amoniu, picrat de plumb, plumb de trinitroRezorcina, trinitro-floroglucinat de plumb;
Dietil eter;
Acetona;
Butanona (metil etil ketona);
Fenilacetona (1 fenil-2propan);
Anhidrida acetică;
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Austria
2915.90

29.16

2916.34
2916.35

29.20
29.21
29.22

29.24
29.25
29.26
29.27
29.32

2922.43
2924.23
2924.29
2925.21
2926.20
2927.00
2932.91
2932.92
2932.93
2932.94

29.33
2933.32
29.34
29.39
2939.41
2939.42
2939.61
2939.62
2939.63

29.02
29.04
29.08
29.09
29.14

29.15
29.16

2902.30
2904.20
2908.90
2909.11
2914.11
2914.12
2914.31
2915.24
2915.90
2916.34
2916.35

Gaz lacrimogen (esteri etilici și metilici de acid bromoacetic), în fiole aerosoli
sau dispozitive ce permit vaporizarea gazelor sau a lichidelor, fără utilizarea de
cartușe;
Acid fenilacetic;
Nitroglicerina, nitroglicol, diglicol-dinitrat, tetranitrat de pentaeritriol hexanitrați
de manitol.
Compuși de amine;
Îngrășăminte pe bază de cupru, hifrosolubile. Îngrășăminte pe bază de mangan sau
zinc; uree insobutilidendinica; amine oxigenate;
Acid antranilic;
Acid 2-acetamido-benzoic;
Diampromida;
Nitroguanidina, tetrazen;
Produs intermediar al metadonei;
Diciandiamida;
4,6-dinitrobenzol-2-diazo-1-oxid (diazo-nitrofenol);
Compuși heterociclici numai de oxigen.
Izozafrol (cis+trans);
1-(1,3-benzodioxol-5-yl) propan 2
Piperonal;
Safrol;
Compuși heterociclici numai de azot;
Piperidina;
Acizi nucleici și sărurile lor, alți compuși heterociclici
Alcaloide de origine vegetală, naturale sau de sinteză și sărurile lor; eteri esteri și
alți derivați;
Efedrina;
Pseudo-efedrina;
Ergometrina;
Ergotamina;
Acid lisergic;
Circulara UPU 59/07.05.2018
Este interzisă expedierea trimiterilor poștale care conțin marijuana, frunze de
cînepă, semințe de cînepă și produse de cannabidiol (CBD) sau
tetrahidrocannabinol (THC).
Această interdicție se aplică și în cazul trimiterilor poștale expediate prin tranzit
deschis prin poșta austriacă.
Articolele identificate care conțin articole interzise vor fi returate biroului de
schimb din țara de origine, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci vor fi
transferate către autoritățile austriece competente pentru distrugere.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.5;
Vezi a doua parte, pct.21;
Vezi a doua parte, pct.5;

Vezi a doua parte, pct.19 și 20;
Vezi a doua parte, pct.5;
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Austria
29.20
29.21
29.22
29.24
29.25
29.26
29.27
29.32

2922.43
2924.23
2924.29
2925.20
2926.20
2927.00
2932.91
2932.92
2932.93
2932.94

29.33
2933.32
29.34
29.39
2939.41
2939.42
2939.61
2939.62
2939.63
Capitolul 30
Poziție
30.01

30.02

30.03

30.04

30.06

Vezi a doua parte, pct.21;
Vezi a doua parte, pct.4 și 21;
Vezi a doua parte, pct.4 și 16;
Vezi a doua parte, pct.5;
Vezi a doua parte, pct.5;
Vezi a doua parte, pct.4;
Vezi a doua parte, pct.21;
Vezi a doua parte, pct.4;
Vezi a doua parte, pct.16;
Vezi a doua parte, pct.21;
Vezi a doua parte, pct.4;

Vezi a doua parte, pct.5;
Vezi a doua parte, pct.4, 16 și 21;
Vezi a doua parte, pct.5;
Vezi a doua parte, pct.4;

Vezi a doua parte, pct.5;
Produse farmaceutice

■ Obiecte interzise
Produse care conțin stupefiante;
3001.10 Glande și alte organe;
3001.20 Substanțe extrase din glande sau alte organe sau din secrețiile acestora;
3001.90 Produsele de la subrubricile corespunzătoare. Heparina și sărurile sale
Produse care conțin narcotice;
3002.10 Ser și constituienți ai sîngelui, hemoglobina, globulina din sînge de origine
animală;
3002.30 Vaccinuri utilizate în scopuri veterinare;
3002.90 Agenți patogeni (antigen) care provoacă boli animalelor; constituienții
produselor în speță;
3002.93 Sînge de animale, prelucrat pentru a fi utilizat în scopuri terapeutice, preventive
sau pentru diagnostic;
3002.95 Culturi de microorganisme;
3002.99 Produse de la subrubrica corespunzătoare. Toxine și produse similare utilizate în
în scopuri fitosanitare;
Produse farmaceutice, nedozate și neambalate pentru vînzarea cu amănuntul;
3003.90 Soluții și suspensii coloidale; săruri și concentrate lichide obținute prin evaporarea
de ape minerale naturale;
Produse de la rubrica corespunzătoare care conțin narcotice. Produse farmaceutice
(cu excepția celor de la rubricile 30.02, 30.05 sau 30.06 ) amestecate sau nu, în
în scop terapeutic sau profilactic dozate sau ambalate pentru vînzarea cu
amănuntul.
3004.90 Soluții și suspensii coloidale; săruri și concentrate lichide obținute prin evaporarea
de ape minerale naturale;
3006.60 Preparate chimice contraceptive pe bază de hormoni sau spermicide dozate sau
Cod S.H
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Austria
30.01
3001.20
3001.90
30.02
3002.10
3002.30
3002.90
30.03
3003.90
30.04
30.06
30.06

3004.90
3006.30
3006.60

Îngrășăminte

Capitolul 31
Poziție
31.01

Cod S.H
3101.00

31.05

3105.10

31.01
31.05

3101.00
3105.10

Cod S.H

Cod S.H
3307.90

■ Obiecte interzise
Lichide pentru umezire, curățire lentile de contact, dozate sau ambalate
pentru vînzarea cu amănuntul.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.6
Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificială, ceară
preparată, produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare,
paste de modelat, ceară dentară și preparate dentare pe pe bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție
34.02

Nu există informații.
Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice

Capitolul 33
Poziție
33.07

■ Obiecte interzise
Îngrășăminte care conțin substanțe organice solide cum ar fi humus sau părți de
plante, inclusiv turba și coji de copac (fac excepție produsele care conțin doar
turbă).
Produsele de la rubrica corespunzătoare, afară de guano neamestecat, care conțin
materii brute de origine animală.
Îngrășăminte minerale sau chimice.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.9 și 14.
Extracte tanante sau colorante: tanini și derivații lor , pigmenți și alte
materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Capitolul 32
Poziție

ambalate pentru vînzarea cu amănuntul;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.4;
Vezi a doua parte, pct.14;
Vezi a doua parte, pct.6 și 14;
Vezi a doua parte, pct.4;
Vezi a doua parte, pct.6 și 14;
Vezi a doua parte, pct.7;
Vezi a doua parte, pct.9; 14 și 17;
Vezi a doua parte, pct.14;
Vezi a doua parte, pct.8;
Vezi a doua parte, pct.4 și 6;
Vezi a doua parte, pct.8;
Vezi a doua parte, pct.6;

Cod S.H
3402.13
3402.19
3402.20

■ Obiecte interzise
Agenți organici activi la contactul cu suprafața, ambalați sau nu pentru vânzarea
cu amănuntul ; agenți non-iconici ;
Produse (substanțe car pot juca rol de acid și de bază) sub formă de dizolvant
pentru mașina de spălat vase.
Produse din rubrica corespondentă (detergenți pudră sau lichizi pentru textile) ;
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Austria
3402.90
34.02

3402.13
3402.90

Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Capitolul 35
Poziție
35.01
35.02
35.03
35.04

Cod S.H
3501.10

35.05
35.07

3505.10
3507.10

35.01
35.02
35.03
35.04
35.05
35.07

3501.00

3503.00
3504.00

3503.00
3504.00
3505.10
3507.10

Poziție
36.01

Cod S.H
3601.00

36.02
36.03

3602.00
3603.00

36.04

3604.90

36.01
36.02
36.03
36.04

3601.00
3602.00
3603.00
3604.90

Capitolul 37

Capitolul 38

■ Obiecte interzise
Cazeina de la subrubrica corespunzătoare ;
Albumina., albuminati și alți derivați de albumină.
Gelatina și derivații acesteia ;
Peptonii și derivații lor ; alte substanțe protidice și derivații lor ; pudre
Dermatologice ;
Xilidina ;
Cheag și concentratele acestuia.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14 ;
Vezi a doua parte, pct.5 și 14 ;
Vezi a doua parte, pct.14 ;
Vezi a doua parte, pct.21 ;
Vezi a doua parte, pct.14 ;
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36

Poziție
37.04
37.05
37.06

Detergenți sub formă de pudră sau formă lichidă pentru textile, balsam de rufe ;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1 ;

■ Obiecte interzise
Încărcături și pudre propulsive pentru rachete și proiectile militare, pentru mine,
bombe și torpile, pentru muniție de obuziere, de mortiere și tunuri de orice tip,
pentru aruncătoare de grenade, mine, proiectile cu fum și pentru puști
lansatoare de grenade;
Explozivi preparați, alții decît praful de pușcă;
Amorse pentru muniție de obuziere, mortiere și tunuri de orice tip, capse de
percuție utilizate în scop militar de geniști;
Rachete pentru declanșarea avalanșelor;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.20 și 21 ;
Vezi a doua parte, pct.21 ;
Vezi a doua parte, pct.20 și 21 ;
Vezi a doua parte, pct.20.
Produse fotografice sau cinematografice

Cod S.H
3707.10

■ Obiecte interzise
Plăci fotografice, film, pelicule, hîrtii și textile, expuse dar nedevelopate;
Plăci fotografice și film expuse și nedevelopate, altele decît filmele ;
Filme cinematografice, expuse și developate care conțin înregistrări sonore;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.26 ;
Diverse produse ale industriei chimice
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Austria
Poziție
38.08

Cod S.H

38.21

3821.00

38.22

3822.00

38.24

3824.90

38.08
38.21
38.22
38.24

3821.00
3822.00
3824.90

■ Obiecte interzise
Insecticide, rodenticide, fungicide, ierbicide, produse antigerminative și pentru
controlul creșterii vegetalelor, dezinfectant și produse similare, condiționate în
în vederea vînzării lor în detaliu, prelucrate sau prezentate sub formă de: benzi,
fitile, lumînări și hîrtie de prins muște.
Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea microorganismelor, care conțin
substanțe de origine animală;
Produsele de la subrubrica corespunzătoare care conțin substanțe de origine
animală;
Pământ de cultură care conține pământ sau materiale organice solide ca părți de
plante sau humus (turbă și coji sau scoarță, materiale care nu conțin decât turbă).
Gaz lacrimogen în fiole, aerosoli sau recipienți pentru stropirea sau vaporizarea
lichidelor, gazului, fără utilizarea de cartușe ;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.17;
Vezi a doua parte, pct.14;
Vezi a doua parte, pct.9, 16, 19 și 20;

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.12
39.26

Cod S.H
3912.20
3926.90

39.12
39.26

3912.20
3926.90

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte interzise
Nitroceluloza.
Îngrășăminte pe bază de uree de metil și de polistiren sau de rășină de aldehidă
formică;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.21;
Vezi a doua parte, pct.16.

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
41.01
41.02
41.03

Capitolul 42

Cod S.H

4103.10
4103.90

■ Obiecte interzise
Piei de bovine neprelucrate, de cai și de alte solipede, cu excepția celor
prelucrate în sare sau var ;
Piei și lână de oaie și de miei, cu excepția celor prelucrate în sare sau var ;
Piei de capră și ied, cu excepția celor prelucrate în sare sau var ;
Piei prelucrate de copitate, cu excepția celor prelucrate în sare sau var
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14 ;
Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și
produse similare, produse din intestine de animale
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Austria
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție
43.01

Cod S.H
4301.30

43.02

4301.90
4302.19

4301.20

4302.30

■ Obiecte interzise
Blănuri brute de oaie (inclusiv capete, cozi, copite și alte părți folosite în pielărie)
din toate varietățile de miei (de astrahan, karakul sau altele) cât și de miei din
India, China, Mongolia sau Tibet ;
Capete, cozi, copite și alte părți de copitate folosite în pielărie ;
Blănuri de oaie, cu sau fără capete, cozi și copite, de toate varietățile de miei
(astrahan, karakul sau altele, cît și miei originari din India, China, Mongolia sau
Tibet, cu excepția celor argăsite), tratate cu sare sau var ;
Blănuri întregi, cu sau fără capete, cozi și copite, neasamblate, de oaie sau de miel,
cu excepția celor argăsite sau tratate cu sare sau var. Blănuri întregi de copitate, cu
sau fără capete, cozi sau copite, neasamblate, cu excepția celor argăsite,
tratate cu sare sau var ;
Capete, cozi și copite și alte părți, resturi cu excepția celor argăsite, tratate cu sare
sau var;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14.

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
44.01

Cod S.H

44.03
44.04
44.06
44.07
44.15
44.16

44.01
44.03
44.04
44.06
44.07
44.15
44.16

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție
46.02

■ Obiecte interzise
Lemn de foc, bușteni, lemn sub formă de plachete sau bucăți, așchii rebuturi și
deșeuri de conifere originare din țări europene ;
Lemn neprelucrat ;
Lemn de conifere ;
Traverse pentru căi ferate;
Lemn tăiat utilizat în confecționarea de creioane, creioane îmbrăcate în lemn,
și alte articole de la capitolul corespondent;
Lăzi, lădițe, cutii și ambalaje asemănătoare, paleți din lemn;
Butoaie, jgheaburi, găleți și alte articole de dogărie din lemn; inclusiv părțile
acestora;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.9 și 10;
Vezi a doua parte, pct.9;

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Articole uzate, vezi a doua parte, 2.2.2.
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Austria
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

Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

Capitolul 48
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.01

Nu există informații

Cod S.H

49.02
49.08
49.10
49.11

■ Obiecte interzise
Cărți tipărite, broșuri, prospecte și alte imprimate, inclusiv cele care conțin foi
volante;
Ziare și alte periodice, inclusiv ilustratele și cele care conțin sau nu materiale
publicitare;
Abțibilduri;
Calendarele imprimate de toate tipurile;
Alte imprimate, inclusiv timbrele și fotografiile;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.26.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

Capitolul 51
Poziție
51.01
51.02

Cod S.H

51.03

5103.10
5103.20
5103.30

51.05
51.11
51.12

51.01
51.02
51.03

Nu există informații

■ Obiecte interzise
Lînă nedărăcită, necarbonizată, cu excepția celei spălată industrial sau prelucrată;
Păr fin sau grosier d eorigine animală, cu excepția celui spălat industrial sau
prelucrat;
Bluze de lînă sau păr fin de origine animală, necarbonizate, spălate industrial sau
sau obținute prin tăbăcire;
Alte deșeuri din lînă sau păr fin, necarbonizate, spălate industrial sau prelucrate.
Deșeuri din păr grosier de animale, cu excepția celor spălate industrial sau
prelucrate;
Lână fină sau grosieră de origine animală (inclusiv lână dărăcită), cu excepția celei
spălată industrial sau prelucrată;
Țesături din lână sau păr fin dărăcit de origine animală, cu excepția celor pentru
imprimeuri pentru broderie;
Țesături din lână sau păr fin dărăcit de origine animală, cu excepția celor pentru
imprimeuri pentru broderie;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.14

5103.10
5103.20
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Austria
5103.30
51.05
51.11
51.12

Vezi a treia parte, pct.1.

Capitolul 52

Bumbac

Poziție
52.08

Cod S.H

52.09

52.10

52.11

52.12

Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 53
Poziție
53.02

Cod S.H

Capitolul 54
Poziție
54.07

■ Obiecte interzise
Țesături din bumbac care conțin bumbac în proporție de 85% din greutate sau mai
mult, care cîntăresc maxim 200g/m, cu excepția celor pentru imprimeuri pentru
broderie.
Țesături din bumbac care conțin bumbac în proporție de 85% din greutate sau mai
mult, care cîntăresc maxim 200g/m, cu excepția celor pentru imprimeuri pentru
broderie.
Țesături din bumbac care conțin bumbac mai puțin de 85% din greutate,
amestecate cu fibre sintetice sau naturale și care cîntăresc maxim 200 g/m, cu
excepția celor pentru imprimeuri pentru broderie;
Țesături din bumbac care conțin bumbac mai puțin de 85% din greutate,
amestecate cu fibre sintetice sau naturale și care cîntăresc maxim 200 g/m, cu
excepția celor pentru imprimeuri pentru broderie;
Alte țesături din bumbac, cu excepția celor pentru imprimeuri pentru broderie.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.

■ Obiecte interzise
Plante de cânepă;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.4.
Filamente sintetice sau naturale

54.08

■ Obiecte interzise
Țesături pe bază de fire sintetice, inclusiv cele pe bază de produse de la codul
54.04, cu excepția celor pentru imprimeuri pentru broderie.
Țesături pe bază de fire artificiale, inclusiv cele pe bază de produse de la codul
54.04, cu excepția celor pentru imprimeuri pentru broderie.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.

Capitolul 55

Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Poziție
55.12
55.13

55.14

55.15

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Țesături pe bază de fire sintetice care conțin fibre sintetice în proporție de 85%
sau mai mult din greutate, cu excepția celor pentru imprimeuri pentru broderie.
Țesături pe bază de fire sintetice care conțin fibre sintetice, bumbac și fibre
naturale mai puțin de 85% din greutate, și care cîntăresc maxim 170 g/m, cu
excepția celor pentru imprimeuri pentru broderie;
Țesături pe bază de fire sintetice care conțin fibre sintetice, bumbac și fibre
naturale mai puțin de 85% din greutate, și care cîntăresc maxim 170 g/m, cu
excepția celor pentru imprimeuri pentru broderie;
Alte țesături pe bază de fire sintetice, cu excepția celor pentru imprimeuri pentru
broderie;
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Austria
55.16

Țesături pe bază de fire artificiale, cu excepția celor pentru imprimeuri pentru
broderie;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.

Capitolul 56

Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Poziție

Cod S.H

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60
Poziție
60.01
60.02

■ Obiecte interzise
Țesături din șnururi, altele decît cele de la codurile 58.02 sau 58.06.
Țesături din pluș și prosop, altele decît cele de la rubrica 58.06; produse textile
prelucrate, altele decît cele de la codul 58.02 sau 58.06.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.
Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratifictate;
articole tehnice din materiale textile

Capitolul 59
Poziție

Nu există informații
Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii

Capitolul 58
Poziție
58.01
58.02

Nu există informații

Cod S.H
6002.40

■ Obiecte interzise
Pluș, produse tricotate, buclate, altele decît cele pe bază de mătase.
Alte țesături tricotate de la subrubricile corespondente, altele decît cele pe bază de
mătase.

6002.90
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

Capitolul 61
Poziție
61.01

61.03

61.04

61.05
61.06
61.07

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Paltoane bărbătești, pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), și alte articole
asemănătoare, tricotate sau altfel fabricate, altele decît articolele de la codul
61.03, altele decît cele din mătase.
Costume bărbătești, jachete, sacouri sport, pantaloni, bretele, pantaloni scurți
(cu excepția costumelor de baie) din materiale tricotate sau croșetate, altele
decît cele din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Taior de damă, jachete, sacouri sport, rochii, fuste, pantaloni, pantaloni scurți
(cu excepția costumelor de baie), din materiale tricotate sau
croșetate, altele decît cele din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Cămăși bărbătești din materiale tricotate sau croșetate, altele decît cele din mătase
(inclusiv resturi de mătase);
Bluze de damă din materiale tricotate sau croșetate, altele decît cele din mătase
(inclusiv resturi de mătase);
Chiloți bărbătești, șorțuri, pijamale, halate de casă și alte articole asemănătoare
din materiale tricotate sau croșetate, altele decît cele din mătase (inclusiv resturi
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Austria
61.08

61.09
61.10
61.11
61.12
61.13
61.14
61.15
61.16

6116.91
6116.99

Articole și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate

Capitolul 62
Poziție
62.01

62.02

62.03

62.04

62.05
62.06
62.07
62.08

62.09
62.10
62.11

de mătase).
Cămăși de noapte de damă, pijamale, chiloți, furouri, halate de baie, rochii și alte
articole asemănătoare din materiale tricotate sau croșetate, altele decît cele din
mătase (inclusiv resturi de mătase);
Tricouri și veste din materiale tricotate sau croșetate, altele decît cele din mătase
(inclusiv resturi de mătase).
Pulovere, veste din materiale tricotate sau croșetate, altele decît cele din mătase
(inclusiv resturi de mătase);
Articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru sugari, din materiale tricotate sau
croșetate, altele decît cele din mătase (inclusiv resturi de mătase).
Treninguri și îmbrăcăminte pentru ski din materiale tricotate sau croșetate, altele
decît cele din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croșetate indicate la codurile
59.03, 59.06, 59.07, altele decît cele din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Alte articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croșetate, altele decît
cele din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Pantaloni strîmți, șosete, ciorapi speciali din materiale tricotate sau croșetate,
altele decît cele din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Mănuși din materiale tricotate sau croșetate, altele decît cele din mătase (inclusiv
resturi de mătase);
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Paltoane bărbătești, pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), și alte articole
asemănătoare, tricotate sau altfel fabricate, altele decît articolele de la codul 62.03,
altele decât cele din mătase;
Paltoane de damă, pelerine, hanorace (inclusiv geci pentru ski), și alte articole
asemănătoare, altele decît cele indicate la codurile 62.04 și fabricate din alte
materiale decît din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Costume bărbătești, jachete , sacouri sport, pantaloni, bretele, pantaloni scurți
(cu excepția costumelor de baie) fabricate din alte materiale decît din mătase
(inclusiv resturi de mătase);
Taior de damă, jachete, sacouri sport, rochii, fuste, pantaloni scurți (cu excepția
costumelor de baie) fabricate din alte materiale decît din mătase (inclusiv resturi
mătase);
Cămăși bărbătești din țesături altele decît cele din mătase (inclusiv resturi de
mătase).
Bluze și cămăși de damă din țesături altele decît cele din mătase (inclusiv resturi
de mătase).
Chiloți bărbătești, șorțuri, pijamale, halate de baie și alte articole asemănătoare
fabricate din alte materiale decît din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Cămăși de noapte de damă, pijamale, chiloți, furouri, halate de baie, rochii și
alte articole asemănătoare fabricate din alte materiale decît din mătase
(inclusiv resturi de mătase);
Articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru sugari fabricate din alte materiale
decît din mătase (inclusiv resturi de mătase) cu excepția scutecelor.
Confecții din țesături de la codurile 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 sau 59.07 cu
excepția celor din mătase (inclusiv resturi de mătase);
Treninguri, costume pentru ski și costume de baie fabricate din alte materiale
decît din mătase (inclusiv resturi de mătase);
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62.15
62.16

Cravate, paioane și eșarfe;
Mănuși din țesături altele decît cele din mătase (inclusiv resturi de mătase), cu
excepția celor din materiale sintetice sau destinate în scopuri tehnice.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.

Capitolul 63

Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Poziție
63.01
63.02

63.03
63.04

Cod S.H
6302.21
6302.39
6302.51
6302.99
6303.91
6303.99
6304.19

■ Obiecte interzise
Pături și covoare de călătorie;
Lenjerii de pat și fețe de masă, prosoape și șervețele pentru toaletă sau bucătărie,
cu excepția articolelor imprimate sau cu broderii;
Perdele (inclusiv draperii) și jaluzele; draperii și pologuri pentru pat, cu excepția
celor tricotate sau croșetate;
Alte accesorii de interior, cu excepția articolelor croșetate sau tricotate și a celor
de la codul 94.04.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.

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
64.02
64.03

■ Obiecte interzise
Altă încălțăminte cu tălpi și părțile de deasupra din cauciuc sau plastic, cu excepția
celor din material sintetic.
Încălțăminte cu talpa din cauciuc sau plastic, din piele sau din mai multe tipuri de
piele.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1.

Capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Pene și puf preparate și articole din acestea; flori artificiale,articole din păr
uman

Capitolul 67
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

SECȚIUNEA XIII

Nu există informații
Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale
similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă
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Austria
Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare

Capitolul 68
Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

Nu există informații.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

Nu există informații.

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
71.13

71.14

71.15
71.18

■ Obiecte interzise
Bijuterii din argint și părțile acestora, placate sau nu cu metale prețioase
Bijuterii din metale prețioase și părțile acestora, altele decît cele din argint,
inclusiv cele placate sau nu cu metale prețioase.
7114.11 Articole din aur și argint și părțile acestora, din argint, placate sau nu cu metale
prețioase;
7114.19 Articole din aur și argint și părțile acestora, din metale prețioase, altele decît aur
sau argint, inclusiv cele îmbrăcate sau placate cu metale prețioase;
7115.90 Alte articole din metale prețioase.
Medalii sau monezi din metale prețioase.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.2
Cod S.H
7113.11
7113.19

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție
73.08

Cod S.H
7308.10
7308.20

■ Obiecte interzise
Pasarele pentru nave, submarine și alte ambarcațiuni speciale de luptă blindate,
construite sau echipate în scopuri militare;
Suprastructuri pentru nave, submarine (timone) și alte ambarcațiuni speciale
de luptă, blindate, construite sau echipate în scopuri militare.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.20
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații
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Austria
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

Cod S.H

Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție
76.10

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Panouri, uși, etc., vezi a doua parte, 2.6.5.

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune;
părți ale acestora

Cod S.H
8205.59

Capitolul 83
Poziție

Nu există informații
Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea

Capitolul 82
Poziție
82.05

Nu există informații
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații

■ Obiecte interzise
Pistoale de sudură cu tije.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.22.
Articole diverse din metale comune

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
84.01

Cod S.H

84.02

84.06

8406.10

84.07

8407.10

■ Obiecte interzise
Articole de la rubrica corespunzătoare, pentru propulsoare atomice de nave,
submarine și alte ambarcațiuni speciale de luptă blindate, construite și echipate
în scopuri militare;
Articole de la rubrica corespunzătoare, pentru propulsoare atomice de nave,
submarine și alte mabarcațiuni speciale de luptă blindate, construite și echipate
în scopuri militare;
Turbine pentru propulsoare atomice pentru nave, submarine și alte ambarcațiuni
speciale de luptă blindate, construite și echipate în scopuri militare;
Propulsoare pentru avioane de luptă dotate cu arme sau echipate în scopuri
militare, alte echipamente mobile militare pentru mine, bombe și torpile.
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Austria
Propulsoare pentru avioane de luptă și aeronave spațiale, dotate cu arme sau
echipate în scopuri militare cu rachete sau alte dispozitive fi lansate în aer
cu mine, bombe sau torpile.

84.11

84.12

8412.10

Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de
înregistrat sau de reprodus imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii
ale acestora.

Capitolul 85

Poziție
85.01

Cod S.H

85.03

8503.00

85.17
85.23

8517.11
8523.11

85.24

85.25

8525.10
8525.20

85.43

8543.89

85.01
85.03
85.17
85.23
85.24
85.25
85.43

Propulsoare pentru avioane de luptă și aeronave spațiale, dotate cu arme sau
echipate în scopuri militare cu rachete sau alte dispozitive ce pot fi lansate în aer,
cu mine, bombe sau torpile.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.20

8503.00
8517.11
8523.29
8525.50
8543.70

■ Obiecte interzise
Motoare electrice și generatoare electromecanice cu excepția aparatelor
generatoare de curent electric, pentru propulsoare pentru torpile.
Părți de motoare și generatoare electrice, cu excepția aparatelor generatoare de
curent electric, pentru propulsoare pentru torpile.
Aparate telefonice pentru telefon cu fir, cu receptor de telefon fără fir
Benzi magnetice neînregistrate, late de maxim 4mm sub formă de casete
Benzi magnetice neînregistrate late mai mult de 4 mm dar maxim de 6.5 mm, sub
formă de casete;
Benzi magnetice neînregistrate cu o lățime mai mare de 6,5 mm, sub formă de
casete;
Discuri, benzi magnetice și alte suporturi asemănătoare pentru înregistrări,
inclusiv matrițe folosite pentru realizarea înregistrărilor, cu excepția articolelor de
la capitolul 37;
Aparate de transmisie pentru radio-telefonie și radio-telegrafie, radiofuziune sau
televiziune, inclusiv cele care au încorporat sau nu aparate de înregistrat sau de
reprodus sunetul;
Dispozitive care semnalizează detectoarele de viteză (avertizoare laser)
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.20;
Vezi a doua parte, pct.23;
Vezi a doua parte, pct.26 și a treia parte, pct.4;
Vezi a doua parte, pct.23;

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

Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 87
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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Austria
Vehicule de luptă cu motor, construite și echipate cu acest scop, inclusiv mașinile
de tractare a artileriei;
Vehicule de luptă cu motor, construite și echipate pentru acest scop;

87.01
87.02-87.05
87.10

8710.00

Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție
88.10
88.20
88.30

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Aeronave de luptă, dotate cu arme și echipamente în scopuri militare.
Aeronave și nave spațiale dotate cu arme și echipamente speciale de luptă.
Celule (care au asamblate elemente portante, carlinga, ampenaje pentru aeronave),
echipamente spațiale de luptă înarmate și echipate în consecință.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.20
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție
89.06

Tancuri de luptă de toate genurile; turele și carcase
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.20

Cod S.H
8906.00

■ Obiecte interzise
Nave, submarine și alte ambarcațiuni de luptă, blindate și dotate cu arme sau
echipate în scopuri militare;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.20.

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

■ Obiecte interzise

90.03

9003.19
9003.90

Rame de ochelari și articole similare din metal prețios ;
Părți de rame de ochelari sau articole similare din metal prețios ;
Ochelari de vedere, de protecție sau corectori, din metale prețioase ;
Binocluri din metale prețioase;
Părți și accesorii de binoclu din metale prețioase.
Instrumente de optică, aparate și dispozitive din metale prețioase.
Instrumente și dispozitive din metale prețioase pentru desen sau calcul.
Seringi de unică folosință sau nu, cu sau fără ace;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.2;

90.04
90.05
90.13
90.17
90.18
90.03
90.04
90.05
90.13
90.17
90.18

9005.10
9005.90
9013.80
9017.20
9018.31
9003.19
9003.90
9005.10
9005.90
9013.80
9017.20
9018.31

Vezi a doua parte, pct.6.
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Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție
91.01

Cod S.H

91.03
91.04
91.11

9111.10
9111.90

91.12

9112.10
9112.90
9113.10

91.13

Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție
92.08

■ Obiecte interzise
Ceasuri-brățară, ceasuri de buzunar și alte ceasuri, inclusiv cronometre, cu carcase
din metale prețioase;
Mini mecanisme din metale prețioase, cu excepția ceasurilor de la codurile 91.01,
91.02 sau 91.04.
Ceasuri de bord și alte ceasuri similare din metale prețioase pentru automobile,
aeronave, nave spațiale, ambarcațiuni și alte vehicule;
Carcase din metale prețioase pentru ceasurile de la codurile 91.01 sau 91.02;
Părți de carcase din metale prețioase pentru ceasurile menționate la codurile 91.01
sau 91.02;
Carcase din metale prețioase pentru alte articole de ceasornicărie;
Părți de carcase din metale prețioase pentru alte articole de Ceasornicărie;
Brățări din metale prețioase pentru ceasuri; părțile acestora.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.2

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Cutii muzicale, orga pentru parcurile de distracții , flașnete, păsări cîntătoare
mecanice, alte instrumente de muzică neincluse în capitolul 92; imitatoare de
sunete de orice fel, fluiere, siflee, conuri pentru suflat și alte instrumente
asemănătoare; toate din metale prețioase.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.2

SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție
93.01

93.02
93.03
93.04
93.05

Cod S.H ■ Obiecte interzise
9301.00 Arme de luptă de la rubrica corespunzătoare: puști semi-automate (inclusiv
carabine), cu excepția puștilor de tir; pistoale-mitralieră și mitraliere de
toate genurile, tunuri automate, tunuri sau aruncătoare de grenade anti-tanc;
echipamente de lansare (rampe, țevi, alte dispozitive asemănătoare,
electrice sau mecanice) pentru rachete și proiectile teleghidate sau nu și
pentru alte chipamente de luptă aeriene; lansatoare de rachete, obuziere,
mortiere, tunuri de orice tip, lansatoare de grenade, mine, proiectile
fumigene, torpile; dispozitive de instalare sau de lansare de mine; aparate de
dezactivare a bombelor; alte arme de luptă.
9302.00
Revolvere și pistoale, fără cele de la rubricile 93.03 sau 93.04;
Arme de foc de la rubrica corespunzătoare.
9304.00
Alte arme (cu arc, aer sau pistoale cu gaz, bastoane de poliție) cu excepția celor
de la codul 93.07;
Părți și accesorii ale obiectelor de la codurile 93.01 la 93.04: butoiașe chiulașe,
suporturi pentru carabine și puști semi-automate (cu excepția puștilor de tir),
puști automate, puști mitraliere, mitraliere, tunuri automate; tunuri și
lansatoare de grenade anti-tanc; butoiașe, chiulase, suporturi, trepiede pentru
lansatoare de grenade, mine, proiectile fumigene, aruncătoare de flăcări,
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93.06

93.07

9307.00

93.01
93.02
93.03
93.04
93.05
93.06
93.07

9301.00
9302.00

puști lansatoare de grenade; chiulase pentru tuburi lans-torpile; alte părți
de arme;
Bombe, grenade, torpile, mine, rachete, cartușe cu gloanțe solide conice sau semi
conice de calibru 308 (7.62x51 mm) și 223 alte cartușe pentru puști, conținând
proiectile solide, cu excepția puștilor de tir; muniție cu efect iluminant, de
marcare sau fumigen, incendiar sau de diafragmă; grenade pentru carabine simple
sau semi-automate (cu excepția puștilor de tir sau simple), tunuri automate
puști-mitraliere și mitraliere, cu excepția cartușelor explozive; muniție
pentru tunuri automate, puști, tunuri și lansatoare de grenade anti-tanc;
muniții, în special grenade sau proiectile pentru obuziere, mortiere și tunuri de
orice tip; cartușe (cu excepția celor explozive), proiectile și capse de percuție
pentru muniția destinată obuzierilor, mortierelor și tunurilor de orice tip; muniție
în special grenade, mine și proiectile cu gaz pentru lansator de grenade, mine sau
proiectile fumigene; grenade de mină, mine, bombe și torpile; capse de percuție,
focoase și dispozitive de ghidare pentru mine, bombe și torpile; explozibili non
-militari, dispozitive explozive, bombe, încărcături detonante, dispozitive
explozive declanșate de la distanță, dispozitive destinate dezactivării minelor,
rachete (teleghidate sau nu), alte tipuri de proiectile ce pot fi lansate; focoase,
dispozitive de ghidare capse de percuție pentru proiectile și rachete; alte articole
asemănătoare.
Săbii, baionete și lănci; alte arme asemănătoare și părțile lor, teci de săbii;
Circulara UPU 219/11.10.2010
Este strict interzisă expedierea armelor de foc, piesele și accesoriile acestora, copii
ale armelor de foc și obiecte similare în corespondența scrisă și coletele poștale.
Această interdicție se aplică și pentru trimiterile poștale expediate în tranzit
deschis prin poșta austriacă.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.19 și 20;
Vezi a doua parte, pct.19, 20 și 22

9304.00

Vezi a doua parte, pct.19 și 20.
Vezi a doua parte, pct.19, 20 și 22.

9307.00

Vezi a doua parte, pct.19 și 20.

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 articole similare,
construcții prefabricate

Poziție
94.04

Cod S.H
9404.29
9404.30
9404.90

94.05

9405.40

94.04

9404.29

■ Obiecte interzise
Saltele de la subrubrica corespunzătoare, umplute cu alte materiale decât puf
sau fulgi, sau arcuri în spirală cu căptușeală.
Saci de dormit umpluți cu materialul altul decât puf, fulgi, cauciuc sau materiale
sintetice celulozice;
Articole asemănătoare de la subrubrica corespunzătoare, umplute cu material altul
decât puf, fulgi, cauciuc sau materiale celulozice;
Proiector
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.1;
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94.05

9404.30
9404.90
9405.40

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale
acestora

Capitolul 95
Poziție
95.03

Cod S.H
9503.00

95.08

9508.10

95.03
95.08

9503.00
9508.10

Capitolul 96
Poziție
96.07
96.08

Cod S.H
9608.10
9608.20
9608.39
9608.40
9608.50
9608.91
9608.99

96.13

96.16

■ Obiecte interzise
Jucării, jucării de dimensiuni reduse, machete cu comandă radio pentru joc sau
divertisment;
Circuri, menajerii și teatre ambulante cu animale vii indicate la capitolele 1 și 3;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.23;
Vezi a doua parte, pct.14.
Diferite articole

96.11

96.14

Vezi a doua parte, pct.19 și 20.

9614.20
9614.90
9616.10

■ Obiecte interzise
Închizătoare și părțile acestora din metale prețioase;
Stilouri cu bilă din metale prețioase;
Stilouri din metale prețioase;
Tocuri și articole asemănătoare dinmetale prețioase;
Pixuri reîncărcabile dinmetale prețioase;
Seturi de articole de la subrubricile de mai sus;
Penițe și vîrfuri de penițe din metale prețioase;
Articole din metale prețioase de la rubrica corespunzătoare;
Timbre, sigilii, timbre numerotate și articole asemănătoare (inclusiv dispozitive
de imprimat sau stanțat etichete) din metale prețioase;
Brichete și alte aprinzătoare (cu excepția celor de la rubrica 36.03), inclusiv
aprinzătoare mecanice sau electrice și părțile acestora, altele decât cremene și
fitile, din metale prețioase;
Pipe din metale prețioase;
Tabachere și părți ale acestora din metale prețioase;
Pulverizatoare de parfum și alte dispozitive și capace din metale prețioase.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte, pct.2.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție
97.05

Cod S.H
9705.00

97.06

9706.00

■ Obiecte interzise
Obiecte de colecție și colecții zoologice, botanice, mineralogice sau anatomice;
obiecte de colecție sau de valoare istorică, arheologică, paleontologică
etnologică sau numismatică, din metale prețioase.
Articole de la acest capitol derivate din copitate și păsări.
Arme de foc avînd caracterul pieselor de colecție, care dateză din 1871 sau mai
târziu; alte arme de foc de colecție;
Obiecte din metale prețioase de antichitate care au mai mult de 100 de ani.
Arme de foc ce dateză din anul 1871 sau mai vechi; alte arme de foc considerate
obiecte vechi;
■ Obiecte admise condiționat
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97.05
97.06

9705.00
9706.00

Vezi a doua parte, pct. 14, 19, 20 și 22 și a treia parte pct.2;
Vezi a doua parte, pct.19, 20 și 22 și a treia parte pct.2;

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Austria, vă rugăm să
consultați site-ul oficial:
https://www.post.at/GTC%20International%20Letter%20Mail%202018%20_final.pdf și
https://www.post.at/
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
1. Animale vii şi alimente de origine animală
Expedierea animalelor vii prin poștă este interzisă. Singura excepţie de la această regulă o reprezintă
trimiterile poştale care conţin animalele menţionate la capitolul 26.6.1 din Convenţia Poştală Universală.
2. Produse alimentare - documente necesare:
- certificat de origine (eliberat de un institut naţional recunoscut);
- certificat de origine (emis de Ministerul Federal al Sănatăţii Publice şi Protecţia Consumatorului).
3. Vin – documente necesare în cazul produselor pentru consum uman:
- documentul V I 1 (emis de un laborator sau serviciu recunoscut);
- raport de analiză (emis de un laborator sau serviciu recunoscut) pentru produsele destinate consumului
uman;
4. Stupefiante
Este necesară licenţă de import eliberată de Ministerul Federal al Sănătăţii Publice şi Protecţia
Consumatorului.
5. Materii brute utilizate în producerea drogurilor - documente necesare:
- autorizaţie eliberată de un serviciu de control competent al Ministerului Federal al Sănătăţii Publice şi
Protecţiei Consumatorului.
6. Produse farmaceutice - produse farmaceutice, placenta, antiser şi compuşi ai sângelui; - documente
necesare:
- licenţă de import pentru produsele farmaceutice, emisă de Ministerul Federal al Sănătăţii Publice şi Protecţia
Consumatorului
- document care să autorizeze importul de placenta, antiser şi compuşi ai sângelui, emis de Ministerul Federal
al Sănătăţii Publice şi Protecţia Consumatorului.
7. Vaccinuri pentru uz veterinar şi agenţi patogeni care pot dezvolta diverse maladii (zoonoze)
- documente necesare: licenţă de import emisă de Ministerul Federal al Sănătăţii Publice şi Protecţia
Consumatorului.
8. Produse terapeutice naturale
- documente necesare: licenţă de import emisă de Ministerul Federal al Sănătăţii Publice şi Protecţia
Consumatorului.
9. Protecţia plantelor - documente necesare:
- certificat fitosanitar (eliberat de un serviciu competent autorizat din ţara de expediere);
Trebuie realizat şi un control de către autorizaţiile fitosanitare şi inspecţie de către serviciile fitosanitare (daca
este cazul).
Notă: trebuie respectate şi aplicate restricţiile în vigoare cu privire la import.
10. Seminţe
Pentru importul produselor din această categorie este necesară o declaraţie de import autorizată de către
Institutul de Seminţe al Biroului Federal de Agricultură şi Centrului de Cercetări.
11. Materiale pentru împădurire
Este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal al Agriculturii şi Pădurilor.
Notă: Importul este monitorizat de Departamentul de control din Ministerul federal de Agricultura şi Păduri
12. Protecţia pădurilor
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- această restricţie impune doar expedierea unei declaraţii vamale autorităţilor importante locale. 13.
Controlul de Calitate
- importurile sunt controlate de un serviciu de control ce face parte din Ministerul Federal al Agriculturii şi
Pădurilor.
14. Legislaţia cu privire la diverse maladii (zoonoze) - sunt necesare:
- control efectuat de către un veterinar oficial al serviciului de frontieră
- un document emis ( conf . Anexa B ) de veterinarul care a realizat controlul
15. Protecţia speciilor
Importul unei specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 1 din Convenţia de la Washington
cu privire la schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie, fie în anexa C, partea 1 (C1) sau partea a două
(C2), a Decretului nr. VO 3626/82, face obiectul prezentării unei autorizaţii transmisă unui stat membru al
Uniunii Europene şi unui permis de export sau unei declaraţii de re-export din ţara de origine. Importul unei
specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 2 din Convenţia de la Washington cu privire la
schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie face obiectul prezentării unui permis de export sau
declaraţii de re-export din ţara de origine şi unei declaraţii de import emisă de serviciul vamal în cauză.
Importul unei specii, părţilor sau produselor din speciile înscrise în anexa 3 din Convenţia de la Washington
cu privire la schimbul internaţional de specii pe cale dispariţie face obiectul prezentării unui certificat de
origine şi declaraţii de re-export, în cazul re-exportului.
Notă: având în vedere volumul considerabil al catalogului de bunuri, acesta nu conţine toate codurile de
identificare asociate bunurilor.
16. Îngrășăminte
- nu sunt necesare documente speciale pentru importul îngrăşămintelor (se realizează control de către
serviciile vamale).
17. Produse fitosanitare
- este necesar un certificat eliberat de Serviciul Federal Fitosanitar.
18. Produse pentru alimentaţia animalelor
- nu sunt necesare documente speciale pentru importul alimentelor pentru animale (se realizează control de
către serviciile vamale).
19. Arme – documente necesare:
-permis port-armă, document care să certifice faptul că armele sunt deţinute în mod legal de către persoanele
care nu sunt rezidente pe teritoriul Austriei: certificat eliberat în conformitate cu pct. 27 al legii deţinerii
armelor.
În anumite cazuri, se pot oferi dispense cu privire la prezentarea documentelor menţionate mai sus. Notă:
interdicţia privind importul se aplică şi armamentului şi muniţiei interzise.
20. Echipamente de război
- este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal de Interne, Direcţia Generala a Securităţii
Publice.
21. Muniţie şi explozivi
- este necesară licenţă de import emisă de Ministerul Federal de Interne, Direcţia Generala a Securităţii
Publice.
22. Dispoziţii pentru testări şi probe militare
- importul trebuie să fie declarat la un centru important de testări, prin intermediul serviciului vamal.
23. Legea telecomunicaţiilor
- este necesară licenţă de import emisă de serviciul competent al Ministerului Federal al ştiinţelor şi
comunicaţiilor
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24. Bunuri supuse monopolului
– este necesară licenţă de import emisă de serviciul competent din Ministerul Federal de Finanţe
25. Deşeuri şi ulei folosit
- este necesar permis de import emis de Ministerul Federal al Mediului, Tineretului şi Familiei; de asemenea,
în cazul produselor periculoase (menţionate ca atare în permisul de import) sau a uleiurilor uzate, trebuie
făcută menţiunea "transport de deşeuri".
Notă: din cauza faptului ca atât deşeurile cat şi uleiurile folosite nu sunt insuficient definite iar catalogul de
produse este voluminos, acesta nu include restricţii.
26. Pornografie
- se vor respecta restricţiile universale aplicate la import sau în tranzit, pentru comercializarea articolelor în
cauză.
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3.Partea a treia:
Dispoziții speciale, vamale și altele
1. Dispoziţii cu privire la mărci - serviciile vamale vor verifica marca produselor .
2. Dispoziţii legale cu privire la marcaje - bunurile vor fi transmise Serviciului Naţional competent sub
controlul autorităţii vamale.
3. Securitatea produselor - serviciul vamal va verifica dacă au fost respectate regulile în vigoare. Notă:
având în vedere volumul mare al catalogului de produse în cauza, acesta nu conţine toate grupele de produse
4. Drepturi de autor - este necesară prezentarea unei declaraţii şi/sau copie suplimentară a declaraţiei vamale
identificabilă ca atare.
Informaţii suplimentare - Articolele admise condiţionat la import în Austria.
Substanţele biologice perisabile infecţioase pot fi admise la import atunci când cantitatea acestora nu
depăşeşte limitele maxime în vigoare din Austria:
- 100 ml pentru pachet interior
- 500 ml pentru total pachet
Trebuie de asemenea respectate următoarele dispoziţii:
- Acordul European cu privire la Transportul Internaţional al Bunurilor Periculoase (ADR)
- Reglementările Bunurilor Periculoase ale Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA-DGR) articolul 24 al Convenţiei Poştale Universale şi RE 2401.1 din regulamentele detaliate ale acesteia
- Expedierea către Austria a substanţelor biologice perisabile non-infectioase este limitat conform restricţiilor
din art. 16.2 al Convenţiei Poştale Universale şi RL 129.1 din regulamentele detaliate ale acesteia.
Dispoziţii speciale cu privire la importul în Austria - nu sunt admise la import trimiterile poştale
recomandate care conţin obiectele de valoare menţionate în art. 15.6 al Convenţiei Poştale Universale.
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