Benin
Prima parte:
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
Deoarece Sistemul Armonizat nu este încă în folosință în Benin, în prima parte apar doar informații privind
capitolele 29, 36 și 93.

SECȚIUNEA VI
Capitolul 29
Poziţie
29.39

Produse chimice organice
Cod S.H.

Capitolul 36
Poziție
36.02

Cod S.H.

36.05

Capitolul 93

93.04
93.05
93.06
93.07

■ Obiecte interzise
Narcotice și substanțe psihotrope.
Explozivi; produse pirotehnice; chibrituri; aliaje piroforice, anumite produse
comestibile

36.04

Poziție
93.01
93.02
93.03

Produse ale industriei chimice și ale industriei conexe

■ Obiecte interzise
Preparate explozive; dinamita şi alţi compuşi explozivi pentru exploatările
miniere; explozivi pe bază de nitraţi de amoniu clorat sau perclorat; explozivi pe
baza altor nitroderivaţi organici; explozivi detonanţi pe baza de mercur fulminant,
azida de plumb sau alte substanţe similare.
Fitile, capsule detonante, capse de percuție, dispozitive de aprindere, detonatoare
amorse și amorse de detonare, capse de percuție și de detonatoare pentru
munițiile destinate armelor de vânătoare sau armelor de foc obișnuite, capse
electrice de percuție pentru detonare fără detonator, dar prevăzute cu o capsulă
mică cu compoziție explozivă ; alte detonatoare.
Articole pirotehnice (pocnitori, capse de percuție ceruite, rachete, rachete care
declanșează ploaia și alte articole asemănătoare ; alte articole pentru divertisment
și pentru semnalizare luminoasă ; fitile pentru brichete, lămpi de miner și alte
obiecte asemănătoare).
Capitol unic

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Arme de artilerie și infanterie și mitraliere ușoare.
Revolvere și pistoale.
Arme militare, altele decât cele de la codurile 93.01 și 93.02. inclusiv dispozitivele
similare, care funcționează pe bază de încărcătură explozibilă, cum ar fi pistoale și
revolvere care funcționează cu gloanțe oarbe, rachete folosite la declanșarea ploii,
harpoane, muschete și carabine; puști de vînătoare sportive,a rme pentru tir.
Alte arme (inclusiv arme cu arc, aer sau cu gaz, pistoale și alte articole
asemănătoare).
Părți și accesorii ale armelor menționate la codurile 93.01-93.04, inclusiv butoiașe
oarbe pentru arme militare și alte arme de foc.
Proiectile și muniții, inclusiv mine, părți și piese de schim; cartușe goale, muniție
pentru armele destinate tirului.
Arme prevăzute cu lame (săbii, cuțite de abordaj (cutlass), baionete, etc.) piesele
acestora precum și tecile și tocurile lor.
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Benin
Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
Benin nu a publicat partea a II-a și a III-a.
Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Benin, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://laposte.bj/
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