Brazilia
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
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06

Cod S.H.

0106.00

Carne și organe comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06

Cod S.H.

02.07
02.08
02.09

■ Obiecte interzise
Cabaline vii, asini, măgari, catâri.
Bovine vii.
Porcine vii.
Ovine și caprine vii.
Păsări vii de curte, găini din specia Gallus domesticus, rațe, gîște, curcni și bibilici.
Alte animale vii.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.3.
■ Obiecte interzise
Insecte vii dăunătoare pentru plante, larve vii de insecte şi crisalide, nimfe şi
coconi.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2.
■ Obiecte interzise
Animale veninoase vii.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.1.

0209.00

02.10

■ Obiecte interzise
Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată.
Carne de bovine, congelată.
Carne de porcine, proaspăta, refrigerata sau congelată.
Carne de ovine şi caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată.
Carne de cabaline, asini, măgari, catâri, proaspătă, refrigerată sau congelată
Organe interne comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine şi cabaline,
proaspete sau congelate.
Carne şi organe interne comestibile de pasări de curte incluse la codul 01.05
proaspătă, refrigerată sau congelată.
Alte cărnuri şi organe interne comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate.
Grăsimi de porc şi pasăre, proaspătă, refrigerată, sărată, în saramură, uscată sau
afumată.
Carne şi organe interne comestibile, sărate, în saramură, uscate sau afumate; făină
din aceste produse.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție

Cod S.H.

■ Obiecte interzise

03.01
03.01
03.02

0301.10
0301.91

Pești vii de acvariu.
Alți pești vii.
Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepţia fileului de peşte şi alte tipuri de carne de
peşte cuprinse la codul 03.04.
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Pește congelat, cu excepţia fileului de peşte şi alte tipuri de carne de peşte cuprinse
la codul 03.04.
File de pește și alte tipuri de carne de pește, proaspătă, refrigerată sau congelată.
Pește proaspăt, sărat sau în saramura, peşte afumat, făină sau granule de peşte
destinate consumului uman.
Crustacee vii, în carapace sau nu, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate
sau în saramura; crustacee în carapace, fierte, indiferent daca sunt refrigerate,
congelate, uscate, sărate sau în saramura; făină, mâncăruri sau granule de
crustacee destinate consumului uman.
Moluște, în carapace sau nu, vii, proaspete, refrigerate sau congelate, uscate, sărate
sau în saramura; făină, mâncăruri sau granule de nevertebrate acvatice, altele
decât crustacee, destinate consumului uman.

03.03
03.04
03.05
03.06

03.07

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

Capitolul 4
Poziție

Cod S.H

■ Obiecte interzise

04.05
04.06
04.07

0405.00

04.08

0408.00

04.01-04.10

Lapte şi smântâna integrale, necondensate care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori.
Lapte şi smântâna integrale, condensate sau care conţin zahăr şi alţi îndulcitori.
Lapte bătut, lapte închegat şi smântâna, iaurt, chefir şi alte produse fermentate sau
acidulate pe baza de lapte sau smântâna, indiferent dacă sunt concentrate sau nu,
care conţin sau nu zahăr sau alţi îndulcitori, dacă sunt aromate sau dacă conţin
fructe, nuci sau cacao.
Zer, concentrat sau nu, care conţine zahăr sau alţi îndulcitori; produse pe bază de
compuşi naturali de lapte, concentraţi sau nu sau care conţin zahăr sau alți
îndulcitori.
Unt şi alte grăsimi derivate din lapte.
Brânzeturi.
Ouă de pasăre, în coajă, proaspete, conservate sau preparate. Ouă de pasăre
fecundate.
Ouă de pasăre, fără coajă, gălbenuşuri de ou, proaspete, uscate, fierte, congelate
sau preparate în alte moduri şi care conţin zahăr sau nu, alți îndulcitori.
Miere naturală.
Alte produse comestibile de origine animală; ouă de broască ţestoasă; alte
ouă comestibile de origine animală.
Substanțe și produse perisabile interzise de Laboratorul Național de Control.

Capitolul 5

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

04.01
04.02
04.03

04.04

0407.00

04.09
04.10

Poziție
05.04
05.06
05.10
05.11

05.01-05.11

Cod S.H
0504.00
0506.90
0510.00
0511.91
0511.99

■ Obiecte interzise
Intestine.
Carcase.
Venin de origine animală.
Resturi de peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate; lapţi
Resturi de alte animale; ouă necomestibile de animale.
Ouă de insecte dăunătoare plantelor.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.2.
■ Obiecte interzise
Alte produse de origine animală nedenumite şi neincluse în alta parte (păr uman,
păr de porc sau de mistreţ, păr şi resturi de păr de cal, organe interne (altele decât
cele de peşte), piele şi alte părţi de pasare, cu pene sau nu, oase şi coarne, fildeş,
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carapace de broasca ţestoasa, fanoane de balena, coarne de cerb, copite, gheare,
ciocuri, corali, carapace de moluşte, crustacee şi echinoderme, bureţi naturali, ambra
cenuşie, castor, zibeta şi mosc, cărăbuşi, fiere şi alte produse asemănătoare utilizate
pentru prepararea produselor farmaceutice-proaspete, refrigerate, congelate sau
conservate temporar; produse de origine animală neincluse în alta parte; animale
moarte cuprinse în capitolele 1-3, improprii consumului uman.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01

06.01

Cod S.H

0601.10

06.02

06.02

0602.99

06.02
06.02

0602.10

06.02

0602.99

06.03
06.04

■ Obiecte interzise
Bulbi, tuberculi, rădăcini tuberoase şi rizomi, negerminate şi în diferite stadii de
dezvoltare sau în floare, cicoare şi rădăcini, altele decât cele din specia Chicorium
intybus sativum.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.1.
■ Obiecte interzise
Muguri şi părţi de trestie de zahăr.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.10.
■ Obiecte interzise
Plante vii, inclusiv rădăcinile acestora (flori tăiate și miceliu), și alte părți de plante
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.13.
■ Obiecte interzise
Puieţi de arbuşti de cafea.
Butași de rubiaceae.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.8.
■ Obiecte interzise
Butaşi de arbore de cacao.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.11.
■ Obiecte interzise
Butaşi de bananier.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.12.
■ Obiecte interzise
Altoi.
Butași și alte părți de plante din specia lămâiului din
Asia.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.6.
■ Obiecte interzise
Butași de arbuști.
Butaşi de eucalipt din Noua Zeelanda, Africa de Sud şi Argentina.
Flori tăiate și boboci de flori pentru buchete sau ornamente florale- proaspete,
uscate, impregnate cu vopsea sau nu.
Frunziș, crengi și alte părți de plante, fără flori sau boboci; iarba, mușchi și licheni
pentru aranjamente florale-proaspete, uscate sau impregnate cu vopsea sau nu.
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Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01
07.03
07.01-07.14

■ Obiecte interzise
Cartofi proaspeți sau refrigerați; semințe de cartofi.
Ceapă.
Usturoi.
Produse alimentare interzise de Laboratorul Național de Control.

Capitolul 8

Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Poziție

Cod S.H
0701.10
0703.10
0703.20

Cod S.H

08.01-08.14

08.02

0802.11
0802.12
0802.21
0802.22
0802.31
0802.32

■ Obiecte interzise
Fructe proaspete şi nuci, inclusiv nuci de cocos, nuci de Brazilia, acaju, alte tipuri
de nuci; banane, curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango, portocale,
mandarine, lămâi, grapefruit, alte citrice, struguri, pepene, papaya, mere, pere şi
gutui, caise, cireşe, piersici, prune şi tarn, căpşuni, zmeura, coacăze, inclusiv
dude, fructe de pădure şi alte fructe din specia vaccinium; alte fructe
proaspete şi nuci.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi partea a doua, pct. 2.2.5.
■ Obiecte interzise
Migdale.
Alune.
Nuci.

08.01-08.14

Produse alimentare interzise de Laboratorul Național de Control.

Capitolul 9

Cafea, ceai, mate și mirodenii

Poziție
09.01
09.04
09.07
09.09

Cod S.H

0907.00
0909.10
0909.30

Capitolul 10
Poziție
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05

10.08

■ Obiecte interzise
Butași de arbore de cafea ; boabe de cafea.
Fructe din specia capsicum sau genus Pimenta.
Cuișoare.
Anason.
Chimion.
Cereale

Cod S.H
1001.10
1001.90
1002.00
1003.00
1004.00
1005.10

1008.20
1008.30

■ Obiecte interzise
Grâu.
Secară.
Ovăz.
Ovăz.
Semințe de porumb pentru însămânțat.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, pct. 2.2.4.
■ Obiecte interzise
Mei.
Phalaris canariensis.
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Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11
Poziție

Cod S.H

Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje
Circulara UPU 142/05.10.2020
Operatorul desemnat Correios informează că, trimiterea semințelor în Brazilia
necesită aprobarea Departamentului de Agricultură din Brazilia: Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) – www.gov.br/agricultura/pt-br.
Linkul pentru a solicita permisiunea de import și exportul produselor agricole este
www.gov.br/pt-br/categorias/agricultura-e-pecuaria/licenciamento-ehabilitacao/exportacao-e-importacao.
Semințele expediate fără permisul corespunzător, vor fi tratate conform art.
19.8.1 al Convenției UPU sau legii Braziliene.

Capitolul 12

Poziție
12.07

Cod S.H
1207.20

12.09
12.09

1209.21

12.09

1209.22
1209.23
1209.24
1209.25
1209.26
1209.29

12.11

1211.90

Cod S.H
1302.11
1302.19

13.02

■ Obiecte interzise
Opium brut.
Cânepa (Canabis sativa)
Alte narcotice.
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție

■ Obiecte interzise
Semințe de bumbac.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, pct. 2.2.9.
■ Obiecte interzise
Semințe de eucalipt care provin din Noua Zeelandă, Africa de Sud și
Argentina.
Semințe de lucernă.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.2.3
■ Obiecte interzise
Semințe de trifoi.
Semințe de păiuș.
Semințe de plante furajere din Kentuchy (Poa pratensis L.)
Semințe de iarbă furajeră.
Semințe de timoftica
Semințe de rubiacee și alte semințe de plante furajere.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, pct. 2.2.8 și 2.2.3.
■ Obiecte interzise
Cânepa (Canabis sativa)
Frunze de coca.
Hașiș.
Marijuana.
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.02

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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14.04

1404.90

Ciuperci otrăvitoare.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, 2.2.7

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
15.02

Cod S.H
1502.00

15.04

1504.20
1504.30
1506.00
1517.10

15.06
15.17

■ Obiecte interzise
Grăsime de porc; grăsime de porc și de păsări de curte, obținute prin presare sau
extrase cu ajutorul solvenților; grăsimi de bovine, ovine sau caprine, în formă
brută sau obținute prin presare sau cu ajutorul solvenților.
Untura de pește.
Grăsimi de mamifere marine.
Alte grăsimi de mamifere marine.
Margarina.

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
16.01
16.01-16.05

Cod S.H
1601.00

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție

Cod S.H

Cod S.H
1801.00

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție

Nu există informații
Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.01-20.09

■ Obiecte interzise
Boabe și semințe de cacao.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, pct. 2.2.11
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie

Capitolul 19
Poziție

Nu există informații
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.01

■ Obiecte interzise
Cârnați din carne.
Produse alimentare interzise de Laboratorul Național de Control (Laboratorio
Nacional de Analises).

■ Obiecte interzise
Produse alimentare interzise de Laboratorul Național de Control (Laboratorio
Nacional de Analises)
Preparate alimentare diverse

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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21.06

2106.90

21.01-21.06

Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 22
Poziție

22.03-22.08
22.04-22.05
22.06
22.08

Cod S.H

2206.00
2208.20
2208.30
2208.40
2208.50

Cod S.H

Nu există informații
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.01-24.03

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 171/29.09.2014
Este interzisă expedierea băuturilor alcoolice prin intermediul pachetelor mici,
colete poștale sau prin EMS.
■ Obiecte interzise
Alte băuturi alcoolice naturale sau sintetice.
Vin.
Vin artificial
Rachiu de Armagnac și coniac.
Whisky
Rom
Rachiu de ienupăr.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție

Îndulcitori artificiali.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, pct. 2.5.1.1.
■ Obiecte interzise
Produse alimentare interzise de Laboratorul Național de Control (Laboratorio
Nacional de Analises)

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Tutun și produse fabricate cu înlocuitori de tutun.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.30

Cod S.H
2530.90

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție
26.07

Cod S.H
2607.00

■ Obiecte interzise
Plumb.
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase , ceară minerală

Capitolul 27
Poziție

■ Obiecte interzise
Pământ şi îngrăşăminte care pot conţine criptogame, insecte sau alţi paraziţi
dăunători; ambalajele acestora şi componentele.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, pct. 2.4.1.

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
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Poziție

Cod S.H

■ Obiecte interzise

28.01

2801.10
2801.30
2804.80
2805.22
2811.29
2812.10
2812.90
2827.37
2827.39
2851.00

Clorine, lichide sau gazoase.
Brom.
Arsenic.
Bariu.
Acid cianhidric (forestita).
Triclorura arsenică (marsite); fosgen (oxiclorura de carbon, fosgen. colognite).
Bromura arsenică.
Clorura de staniu
Clorura de titaniu.
Clorura cianogenă (manguinite).

28.04
28.05
28.11
28.12
28.27
28.51
Capitolul 29

Produse chimice organice

Poziție

Cod S.H

■ Obiecte interzise

29.03

2903.69

Iodura de benzil (fressita), clorura de benzil, clorura de ortonitrobenzil, bromura
de benzil (cyclite).
Cloroform.
Cloropicrina (nitrocloroform, aquinite).
Acid picric și acid aloetic.
Acroleina (aldehida acrilica, papite).
Cloracetona, iodacetona, bromoacetona (martonite), cloroacetofenona.
Acid acetic.
Bromacetat de etil, cloroformat de clormetil (palite), cloroformat de triclormetil
(superpalite); Bromo-fenil-nitrit.
Clorosulfonat de etil (sulvinite), metilclorosulfonat
Feniliminofosgen (clorofenilsocianida)
Zaharina.
Sulfura de dicloroetil (iperita)
Difenilclorarsina, difenilcianarsina, cianura de bromobenzil (camite),
dibromarsina de etil, diclorarsina de etil, fenildiclorarsina.
Etilcarbozol.
Hormoni.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi parte a a doua, pct. 2.8.3.
■ Obiecte interzise
Morfina şi sărurile sale, diamorfina (heroina), dihidromorfina (dilaudid),
dihidrocodeinona (dicodid), dihidroxicodeinona (eucodal), tebaina (paramorfan),
compuşi oxidici ai N-morfinelor şi alţi compuşi de morfina ai azotului pentavalent
şi preparatele acestora; acetat enolic de dihidrocodeinona (acedicona),
benzilmorfina (peronin), dihidromorfina (paramorfan), oxizi de N- ai morfinelor
(genomorfina), etilmorfina.
Cocaina, ecgonina.

29.03
29.04
29.08
29.12
29.14
29.15

2904.90
2908.90
2912.19
2914.70
2915.21
2915.90

29.20
29.24
29.25
29.30
29.31

2920.90
2924.29
2925.11
2930.90
2931.00

29.33
29.37

2933.90

29.39

2939.10

2939.90
Capitolul 30
Poziție
30.01
30.01
30.02

Produse farmaceutice
■ Obiecte interzise
Venin de şarpe şi de albine, preparat în scop terapeutic sau profilatic.
Produse organoterapeutice pentru cercetări şi analize medicale.
3001.90 Alergeni.
3002.10 Seruri și derivații acestora.
Cod S.H
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30.02

30.02
30.02

3002.20
3002.39
3002.90

30.03-30.04

Cod S.H

Cod S.H
3206.49

Cod S.H
3302.10

Cod S.H

Cod S.H Nu există informații
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.01
Capitolul 37

Nu există informații
Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,

Capitolul 35
Poziție

■ Obiecte interzise
Esențe utilizate în prepararea băuturilor sintetice.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.3.1
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 pe bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție

■ Obiecte interzise
Vopsele derivate din cărbune.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi parte a doua, pct. 2.5.2.1
Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice

Capitolul 33
Poziție
33.02

Nu există informații
Extracte tanante sau colorante : tanini și derivații lor , pigmenți și alte
materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Capitolul 32
Poziție
32.06

Antigeni
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.8.3
■ Obiecte interzise
Produse pentru uz veterinar.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.8.2
Îngrășăminte

Capitolul 31
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.5.1.3
■ Obiecte interzise
Culturi de micro-organisme (cu excepţia fermenţilor) şi alte materii toxice.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.5.1.4
■ Obiecte interzise
Vaccinuri bacteriale intacte sau pe bază de amestec.

Cod S.H
3601.00

■ Obiecte interzise
Praf de pușcă, pudre explozive.
Produse fotografice sau cinematografice
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Poziție

Cod S.H

■ Obiecte interzise

37.06

3706.10

Filme cinematografice
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.5.4

Capitolul 38
Poziție
38.21
38.23

Diverse produse ale industriei chimice
Cod S.H ■ Obiecte interzise
3821.00 Culturi preparate pentru dezvoltarea micro-organismelor.
Amestecuri de fosgen şi clorura de staniu, amestecuri de bromura de benzyl
şi bromura de xilil; racionite (amestec de clorohidrin sulfuric și sulfura de metal).

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.16
39.17

39.19
39.20
39.21
39.23

39.26

Cod S.H
3916.90
3917.29
3917.39
3917.40
3919.10
3919.90
3920.79
3921.19
3921.90
3923.10
3923.40
3923.90
3923.50
3926.10

Garnituri pentru tuburi din plastic (celuloid).
Etichete gumate plate (celuloid).
Plăci, filme şi folii din plastic (celuloid).

Ambalaje din plastic (celuloid).
Dopuri, capace şi alte dispozitive de închidere din plastic (celuloid).
Călimare din plastic (celuloid).
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.6.1.
Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte interzise
Monofilamente, vergele, bete şi profile din celuloid.
Tuburi din plastic (celuloid).

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

Cod S.H

Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și
produse similare, produse din intestine de animale

Capitolul 42
Poziție
42.01
42.02

Nu există informații

Cod S.H
4201.00
4202.11
4202.99

■ Obiecte interzise
Articole din piele.
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Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
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
44.21
44.15
44.16

Cod S.H
4421.90
4415.10
4415.20
4416.00

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție
45.03

Cod S.H
4503.10

■ Obiecte interzise
Dopuri, capace și alte dispozitive de închidere din lemn.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție

■ Obiecte interzise
Bastoane din lemn.
Ambalaje din lemn.

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

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

Capitolul 48
Poziție
48.19
48.21

Cod S.H
4819.10
4819.50
4821.10
4821.90

■ Obiecte admise condiționat
Ambalaje din hârtie sau carton.
Etichete din hârtie.

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

Capitolul 49
Poziție
49.07

Nu există informații

Cod S.H
4907.00

■ Obiecte interzise
Bancnote. Timbre poștale neobliterate.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție
Capitolul 51

Cod S.H

Nu există informații
Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal
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Poziție

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție
52.01

Bumbac
Cod S.H
5201.00

52.02

Cod S.H

Capitolul 54
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații
Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

Cod S.H

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

Capitolul 62
Poziție

Nu există informații
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 61
Poziție

Nu există informații
Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Capitolul 60
Poziție

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

Capitolul 59
Poziție

Nu există informații
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 58
Poziție

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

Capitolul 57
Poziție

Nu există informații
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Capitolul 56
Poziție

Nu există informații
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție

■ Obiecte interzise
Bumbac, necardat sau nepieptănat.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2.
■ Obiecte interzise
Bumbac neprelucrat.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.9
■ Obiecte interzise
Resturi de bumbac.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.2.2
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 53
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații
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Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție
63.05

Cod S.H
6305.10
6305.90

■ Obiecte interzise
Saci și pungi din pânză.

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
64.03

Cod S.H
6403.11
6403.59

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție
65.06

■ Obiecte interzise
Articole din piele tăbăcită.

Cod S.H
6506.99

■ Obiecte interzise
Articole din piele tăbăcită.
Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție
66.01

Cod S.H
6601.91
6601.99

■ Obiecte interzise
Umbrele.

66.02

6602.00

Bastoane.
Pene și puf preparate și articole din acestea ; flori artificiale, articole din păr
uman

Capitolul 67
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

Capitolul 69
Poziție
69.09

Produse ceramice
Cod S.H
6909.90

■ Obiecte interzise
Cutii de ceramică.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție
70.10

Nu există informații

Cod S.H
7010.10
7010.90

■ Obiecte interzise
Cutii de sticlă.
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70.20

7020.00

Călimare de sticlă.

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
71.01
71.02
71.04
71.05
71.06
71.08
71.10
71.12

71.13
71.14
71.15
71.16
71.17
71.18

Cod S.H

7105.10

7112.10
7112.20
7112.90

7116.20
7118.10
7118.90

■ Obiecte interzise
Perle naturale sau de cultură.
Diamante, prelucrate sau nu, dar nu în monturi sau seturi .
Diamante sintetice.
Praf de diamante naturale și sintetice.
Argint prelucrat sau semi-prelucrat, sau sub formă de praf.
Aur prelucrat sau semi-prelucrat, sau sub formă de praf.
Platina prelucrată sau semi-prelucrată, sau sub formă de praf.
Resturi și deșeuri de aur.
Resturi și deșeuri de platină.
Resturi și deșeuri de argint.
Bijuterii din aur și argint.
Bijuterii din platină.
Articole din aur, argint sau platină.
Articole din diamante.
Imitații de bijuterii.
Monede (altele decât cele din aur) ieșite din circulație.
Monede din aur, argint sau de alt fel.

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
73.10

Cod S.H
7310.10
7310.29

Cod S.H
7419.93
7419.99

Cod S.H
7508.00

■ Obiecte interzise
Lăzi din nichel.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție
76.12

■ Obiecte interzise
Lăzi din cupru.
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție
75.08

■ Obiecte interzise
Lăzi din fontă, fier sau oțel.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție
74.19

Nu există informații

Cod S.H
7612.10

■ Obiecte interzise
Lăzi din aluminiu.
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Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție
78.06

Cod S.H
7806.00

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție
79.07

Cod S.H
7907.90

Cod S.H
8007.00

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
8211.93

Capitolul 83
Poziție
83.01
83.04
83.09

■ Obiecte interzise
Lăzi din cositor.
Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea

Capitolul 82
Poziție
82.11

■ Obiecte interzise
Lăzi din zinc.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție
80.07

■ Obiecte interzise
Lăzi din plumb.

■ Obiecte interzise
Bricege.
Articole diverse din metale comune

Cod S.H
8301.40
8304.00
8309.00

■ Obiecte interzise
Cătușe.
Călimare din metal.
Dopuri, capace, carcase și alte dispozitive de închidere din metal.

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

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

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA XVII

Materiale și echipamente de transport

Capitolul 86

Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora;
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 87
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

Nu există informații
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații

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

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

Nu există informații

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
93.01
93.02
93.03

Cod S.H
9301.00
9302.00

93.04
93.05

9304.00

93.06

■ Obiecte interzise
Puşti, carabine automate şi tunuri.
Revolvere, pistoale şi toate armele asemănătoare.
Bombarde, carabine, puşti, muschete şi toate armele asemănătoare; pistol fără
repetiţie indiferent de calibru, arme cu sau fără repetiţie indiferent de calibru, arme
cu sau fără repetiție indiferent de model cu condiţia să nu depăşească calibrul 44
(11,17 mm), pistoale cu repetiţie indiferent de model cu condiţia să nu depășească
calibrul 38 (9.65 mm).
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.15.3.
■ Obiecte interzise
Arme pneumatice.
Componenete pe bază de metal ale armelor destinate sporirii puterii de foc;
dispozitive care pot fi atașate armelor (amortizoare); părți ale armelor.
Muniții pentru arme, componenete pe bază de metal ale armelor și munițiilor;
bombe și grenade de mână.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a 2-a, pct. 2.15.2
■ Obiecte interzise
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93.07

9307.00

Alice și plumbi.
Cartușe pline sau goale.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a doua, pct. 2.15.3
■ Obiecte interzise
Pumnale, săbii și lamele acestora.

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

Cod S.H

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

Capitolul 95
Poziție

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție
96.08
96.09

Nu există informații

Nu există informații
Diferite articole

Cod S.H
9608.39
9608.99
9609.10

■ Obiecte interzise
Stilouri.
Suporturi pentru stilouri.
Creioane.
Atunci când sunt importate de către ministere publice, aceste articole vor fi
interzise doar dacă pot fi procurate ușor local, urmând ca articolele respective să
fie returate expeditorului.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție
97.01

Cod S.H
9701.10

97.02
97.04

9702.00
9704.00

■ Obiecte interzise
Picturi originale, gravuri și ilustrații care nu respectă legea în materie de copyright
din Brazilia.
Timbre poștale, care se află în circulație sau nu în țara de destinație.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.7.1

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise sau admise condiționat la import în
Brazilia, accesați site-ul oficial: https://www.correios.com.br/english/export-import/export/prohibitionsand-restrictions

17

Brazilia
Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1

Animale, vii și produse de origine animală

2.1.1 Animale vii veninoase sau care sunt purtătoare de boli
Aceste produse sunt admise la import dacă sunt destinate instituţiilor şi laboratoarelor recunoscute oficial şi
dacă sunt expediate în recipient corespunzători. Dacă aceste condiţii nu sunt respectate, produsele vor fi
returate la expeditor.
2.1.2. Insecte vii, dăunătoare, larve de insecte, crisalide, nimfe și coconi
Aceste produse sunt admise la import dacă sunt importate pentru culturi experimentale de către instituţii
ştiinţifice din Brazilia, pe baza unei autorizaţii speciale emisă de Ministerul Agriculturii (Ministerio
da
Agricultura)
2.1.3. Paraziţi şi organisme vii dăunătoare
Aceste produse sunt admise la import numai dacă sunt destinate combaterii dăunătorilor sau dacă fac
obiectul schimbului dintre instituţii recunoscute oficial, pe baza autorizaţiei emisă de Ministerul
Agriculturii.
2.2. Vegetale şi produse de origine vegetală
2.2.1 Tuberculi de cartofi (Solanum tuberosum)
Tuberculii de origine spaniolă sau portugheză sunt admise la import numai dacă sunt însoţite de certificat de
origine şi certificat sanitar. Acesta din urma trebuie să specifice starea tuberculilor; certificatul de origine
trebuie să indice faptul că aceste produse nu provin din regiuni infestate cu Chrysophlyctis endobiotica şi
Spongospora subterranea sau cu fluturi din specia Phthorimaea operculella.
2.2.2 Bumbac brut și deșeuri de bumbac
Aceste produse sunt admise la import numai pe baza unui certificat oficial care să ateste faptul ca au fost
dezinfectate.
2.2.3 Seminţe de lucernă şi seminţe ale altor legume
Sunt admise la import daca sunt însoţite de un certificate sanitara care să ateste faptul că aceste produse nu
sunt infestate cu cuscuta.
2.2.4 Seminţe de porumb
Importul acestor produse este admis dacă acestea sunt însoţite de un certificat sanitar care să indice faptul că
seminţele provin din regiuni care nu sunt infestate cu Pyrausta nubilalis.
2.2.5 Fructe proaspete şi castane
Sunt admise la import daca sunt însoţite de certificat sanitar.
2.2.6 Butaşi şi citrice
Sunt admise doar produsele care provin din Asia, Oceania, Africa de Sud şi Statele Unite ale Americii şi care
sunt însoţite de un certificat sanitar care atestă faptul că regiunile din care provin aceste produse nu sunt
infestate cu insecte din specia Aleurodes citri sau cu Bacterium citri.
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2.2.7 Ciuperci otrăvitoare
Ciupercile otrăvitoare sunt admise la import dacă sunt importate de către instituţii ştiinţifice din Brazilia
pentru culturi experimentale şi pe baza unei autorizaţii speciale emisă de Ministerul Agriculturii (Ministerio
da Agricultura).
2.2.8 Seminţe şi butaşi de rubiacee
Importul este admis atunci când aceste produse sunt importate de către Ministerul Agriculturii pentru culturile
experimentale din cadrul instituţiilor oficiale.
2.2.9 Seminţe de bumbac şi bumbac neprelucrat
Seminţele de bumbac şi bumbacul neprelucrat sunt admise la import numai dacă sunt importate de
Ministerul Agriculturii, pentru culturile experimentale din instituţiile oficiale.

către

2.2.10 Trestie de zahăr și părți ale acesteia
Aceste produse pot fi importate numai de către Ministerul Agriculturii şi pentru culturile experimentale din
instituţiile oficiale.
2.2.11 Puieţi, fructe şi semințe ale arborelui de cacao
Aceste produse pot fi importate numai de către Ministerul Agriculturii şi pentru culturile experimentale din
instituţiile oficiale.
2.2.12 Puieţi de bananier
Aceste produse pot fi importate numai de către Ministerul Agriculturii
instituţiile oficiale.

şi pentru culturile experimentale din

2.2.13 Vegetale şi părţile acestora
Vegetalele pot fi importate numai prin porturile unde există Serviciul de Carantină a Vegetalelor (Servico de
Vigilancia Sanitaria Vegetal). În prezent, aceste porturi sunt: Manaos (Amazonas), Belem (Para), Recife
(Pernambuco), Salvador, (Bahia), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Santos (Sao Paulo), Sao Francisco do Sul
(Santa Catarina), Rio Grande şi Porto Alegre (Rio Grande do Sul) şi Corumba (Mato Grosso). Toate
vegetalele şi părţile acestora sau alte vegetale trebuie să fie însoţite la import de un certificat sanitar eliberat
de către autorităţile competente din ţara de origine care să ateste ca aceste produse nu conţin boli sau insecte
sau alţi paraziţi dăunători culturilor. Consulatele braziliene nu sunt autorizate să emită facturi consulare
pentru produsele din acest capitol daca nu sunt respectate dispoziţiile în vigoare cu privire la importul
acestora. La sosirea acestor produse în port, acestea vor fi reţinute în depozitele poştale sau vamale în vederea
examinării de către un inspector de la Serviciul de Carantina a Vegetalelor. Produsele de la acest capitol nu
pot intra pe teritoriul Braziliei fara efectuarea acestui control. În consecinţă, destinatarii trebuie să solicite
Serviciului de Carantina a Vegetalelor din portul de sosire al importului, examinarea produselor ataşând
totodată
certificatul sanitar din ţara de origine. Daca în urma efectuării controlului produsele se considera a fi în
perfecta stare, distribuirea poate avea loc imediat. Daca produsele sunt contaminate cu insecte, ciuperci sau
alţi paraziţi dăunători vor fi reţinute sub supraveghere în cadrul Serviciului de Carantina a Vegetalelor şi vor
fi reexpediate în termen de 15 zile. Daca produse nu sunt reexpediate în acest interval acestea vor fi distruse.
Toate vegetalele sau părţile acestora sunt supuse pasibile de taxe sanitare. Totuşi, vegetalele vii sau nu şi
părţile acestora care provin din ţări cu care Brazilia a semnat acorduri reciproce, sunt scutite de taxe.
2.3 Băuturi şi băuturi spirtoase
*Obiecte interzise
Circulara UPU 171/29.09.2014
Băuturi alcoolice trimise prin pachete mici, colete poştale sau prin trimiteri EMS.
2.3.1 Esenţe utilizate în prepararea băuturilor sintetice
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Esenţe utilizate în prepararea băuturilor sintetice sunt admise pe baza unei autorizaţii emisă de Ministerul
Naţional al Sănatatii Publice. Atunci când este cazul, produsele vor fi returate la expeditor.

2.4 Produse minerale
2.4.1 Pământ şi îngrășăminte
Pământurile şi îngrăşămintele care conţin, indiferent de stadiul de dezvoltare, insecte, criptograme sau alţi
paraziţi dăunători, chiar şi în cazul plantelor în pământ, precum şi ambalajele acestora, sunt admise la import
numai dacă sunt importate de instituţii ştiinţifice pentru culturi experimentale şi pe baza unei autorizaţii emisă
de Ministerul Agriculturii.
2.5 Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
2.5.1 Produse farmaceutice
2.5.1.1 Zaharina şi îndulcitori sintetici
Zaharina şi substanţele asemănătoare fac obiectul unei licenţe emisă de Ministerul Naţional al Sănatății.
Atunci când este cazul, produsele vor fi returate expeditorului pe cheltuiala destinatarului, cu excepţia cazului
în care acesta din urma doreşte distrugerea produselor.
2.5.1.2 Produse pentru uz veterinar
Produsele pentru uz veterinar sunt admise la import pe baza unei autorizaţii eliberată de Serviciul de Protecţie
a Animalelor (Servico de Defesa Sanitaria Animal) a Departamentului Naţional a produselor de
origine animală (Departament Nacional de Producao Animal). Produsele vor fi returate expeditorului dacă
acestea nu sunt însoţite de autorizaţia în cauză.
2.5.1.3 Seruri şi derivaţii acestora; vaccinuri bacteriale; hormoni și alte produse organoterapeutice
Aceste produse sunt admise la import numai dacă sunt destinate cercetărilor medicale.
Produsele în cauză vor fi distribuite destinatarului doar atunci când acestea sunt însoţite de un certificat emis
de autoritatea competentă din ţara de origine.

2.5.1.4 Culturi de microbi
Culturile de microbi sunt admise la import dacă sunt expediate în ambalaje speciale către instituţiile sau
laboratoarele oficiale. În cazurile în care nu sunt respectate aceste dispoziţii produsele în cauză vor fi returate
expeditorului.
2.5.1.5 Materii toxice
Materiile toxice care provin de la persoane sau animale infestate sunt admise la import doar dacă aceste
produse sunt expediate în ambalaje speciale către instituţiile sau laboratoarele oficiale. În cazurile în care nu
sunt respectate aceste dispoziţii, produsele în cauză vor fi returate expeditorului.
2.5.3 Filme
Filmele pot fi importate doar în colete poştale şi ambalaje speciale, ermetice.
2.5.3.1 Filme cinematografice
Filmele şi articolele pe bază de celuloid pot fi importate doar în colete poştale şi în ambalaje speciale,
ermetice.
2.6 Mase plastice şi articole din acestea
Celuloidul şi articolele pe baza de celuloid pot fi importate în colete poştale şi în ambalaje speciale, ermetice.
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2.7 Cărţi, broşuri, ziare, materiale imprimate
2.7.1 Scrisori care conţin timbre poştale ieşite sau nu din circulaţie
Scrisorile care conţin timbre poştale ieşite din circulaţie sunt admise la import doar ca scrisori cu valoare
declarată.
2.8 Obiecte de artă, de colecţie şi antichitaţi
2.8.1. Timbre poştale ieşite sau nu din circulaţie
Timbrele poştale care sunt ieşite sau nu din circulaţie sunt admise la import doar ca scrisori cu valoare
declarată.
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Partea a treia:
Dispoziții speciale, vamale și altele
3.1 Întocmirea declarațiilor vamale
Mărfurile expediate în trimiterile poştale internaţionale trebuie să fie însoţite de un document poştal care să
conţină următoarele informaţii necesare pentru aplicarea măsurilor de control şi de percepere a taxelor vamale
atât la import cât şi la export:
 numele şi adresa expeditorilor/destinatarilor
 ţara de origine şi de destinaţie a mărfurilor
 descrierea mărfii şi codul corespunzător din sistemul armonizat
 greutatea brută şi netă a produselor
 valoarea coletelor şi unitatea monetară utilizată.
Atunci când trimiterile nu întrunesc condiţiile de aplicare ale Sistemul de
Tarifare
Simplificat
(Regime
de
Tributacao Simplificada) – RTS, este necesară declaraţie de import.
3.2 Necesitatea inserării facturilor
Deşi nu este obligatorie anexarea unei facturi la trimiteri, autoritatea vamală are dreptul de a cere factura
atunci când trimiterea are caracter comercial.
Pentru mărfurile care se bucură de tratarea vamală preferenţială datorita originii lor, dovada acestora va fi
făcuta în orice mod considerat corespunzător.
În cazul unor mărfuri importate de o ţară membră ALADI (Association latino-americaine d’integration),
atunci când este solicitată reducerea tarifară negociată de Brazilia, dovada originii trebuie să se facă printrun certificat de origine emis de către o autoritate competentă.
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