Danemarca
Prima parte:
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
Notă: - Informaţiile din prezenta listă nu sunt exhaustive, ci doar date cu titlu informativ. În caz de dubii,
expeditorul trebuie să contacteze autorităţile competente (vezi lista adreselor menţionate în partea a 3-a)

SECȚIUNEA I

Animale și produse ale regnului animal

Capitolul 1

Animale vii

Poziţie
01.01-01.06

Cod S.H.

01.06

0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.08
02.10

■ Obiecte interzise
Toate animalele vii (la import și în tranzit), cu excepția albinelor și
lipitorilor, paraziților și distrugătorilor de insecte.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a două parte, pct.2.1.1, 2.1.2, 2.1.11 (lipitori);

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Conserve din carne de maimuță din orice specie.

02.01-02.10

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.1.3, 2.1.11

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Poziție
03.01-03.07

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
04.05
04.07-04.08

■ Obiecte interzise
Pești otrăvitori (Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae)
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.1.4, 2.1.11.

Cod S.H.

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.1.5
Vezi a doua parte, pct.2.1.11
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție
05.11

Cod S.H
0511.99

05.11

0511.10

■ Obiecte interzise
Faguri de miere (naturală sau artificială) ;
■ Obiecte admise condiționat
Sperma de taur. Vezi a doua parte, pct.2.1.6 și 2.1.11

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.02-06.04

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Următoarele plante sau părți ale acestora:
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1. Abies Mill (brad), Cedrus Trew (cedru), Chamaecyparis Spach (chiparos),
Juniperus L. (ienupăr), Larix Mill (zada), Picea A. Dietr (molid), Pinus L. (pin),
Pseudotsuga Carr şi Tsuga Carr (brad), dar nu fructe şi seminţe.Ţări noneuropene
2. Castanea Mill (castan) şi Quercus L.(stejar) cu frunze, dar nu fructe şi seminţe.
Ţări non-europene
3. Populus L. (plop) cu frunze, dar nu fructe şi seminţe. Ţări nord americane
4. Scoarţa de Coniferales (conifere). Ţări non-europene
5. Scoarţa de Castanea Mill.(castan). Ţări non-membre ale Uniunii Europene
6. Scoarţa de Quercus L. (stejar), dar nu scoarţa de Quercus suber L. Ţări nord
americane
7. Scoarţa de Acer saccharum Marsh (arţar dulce). Ţări nord americane
8. Scoarţa de Populus (plop). Ţări americane.
9. Plante de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L. (măceş), Malus Mill
(măr), Photinia Ldl., Prunus L. (prun), Pyrus (par), Rosa L. (trandafir) pentru
răsaduri, dar nu plante fără frunze, flori şi fructe. Ţări non europene, de văzut de
asemenea punctul 18.
10. Tuberculi de Solanum tuberosum L. (cartofi pentru sămânţă). Ţări nonmembre ale Uniunii Europene, cu excepţia Elveției
11. Plante tuberoase de Solanum L. sau hibrizii lor, cu excepţia tuberculilor de
Solanum tuberosum L. indicate la punctul 10. Ţări non-membre ale Uniunii
Europene.
12. Tuberculi de Solanum tuberosum L. dar nu tuberculi de cartofi indicaţi la
punctul 10 şi 11. Ţări non-membre ale Uniunii Europene, cu excepţia următoarelor
ţări: Algeria, Cipru, Israel, Libia, Maroc, Malta, Elvetia, Siria, Tunisia, Turcia sau
alte ţări care nu sunt infestate cu Clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus
(Spieckermann şi Kotthoff) Davis şi al. sau care respectă reglementările daneze cu
privire la provenienţa infestării cu acestea.
13. Plante de Solanaceae pentru răsaduri, dar nu seminţe, plante şi tuberculi
indicaţi la punctele 10,11,12. Solanaceae cuprinde următoarele specii: Atropa,
Browallia, Brunfelsia, Capsium, Cestrum, Cyphomandra, Datura, Duboisia,
Fabiana, Hyoscyamus, Iochroma, Juanulloa, Lycium, Lycopersicion,
Mandragora, Nicandra, Nicotiana, Nierembergia, Petunia, Physalis, Salpichroa,
Salpiglossia, Schizanthus, Scopolia, Solandra, Solanum, Streptosolen. Ţări nonmembre ale Uniunii Europene cu excepţia țărilor europene şi mediteraneene.
14. Substanţe terestre sau vegetative compuse în totalitate sau parţial din materii
organice solide sau terestre, altele decât părţile de plante, de humus, de turbă şi de
scoarţă. Belarus, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Fed. Rusa, Turcia, Ukraina
şi ţări ne-membre ale Uniunii Europene şi neeuropene cu excepţia următoarelor
ţări: Cipru, Egipt, Israel, Libia, Malta, Maroc, Tunisia
15. Plante de Vitis L., dar nu fructe. Ţări non-membre ale Uniunii Europene
16. Plante de Citrus L., Fortunella, Swingle, Poncirus, Raf. şi hibrizii lor, dar nu
fructe şi seminţe. Ţări non-membre ale Uniunii Europene
17. Plante de Phoenix spp.,dar nu fructe şi seminţe Algeria şi Maroc
18. Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L. şi hibrizii lor, cum
ar fi Fragaria L. de pentru răsaduri, dar nu seminţe. În afară de indicaţiile
menţionate la punctul 9, ţările non-europene cu excepţia țărilor mediteraneene,
Australia, Canada, Nouă Zeelanda şi SUA continentală.
19. Plante din familia Poaceae dar nu plante graminee ornamentale din subfamiliile Bambusoideae, Panicoideae şi speciile Buchloe, Butelouă Lag.,
Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak., ex Honda,
Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. şi Uniola L.,
pentru răsaduri, dar nu seminţe. Ţările nonmembre ale Uniunii Europene, cu
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06.01-06.02

excepţia țărilor europene şi mediteraneene
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, pct.2.2.1, 2.2..11.

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Poziție
07.01
07.03-07.09

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție
08.01
08.08.-08.09

Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene
Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.2.3.
Vezi a doua parte, 2.2.3 și 2.2.11
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
09.03

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.2.2
Vezi a doua parte, pct.2.2.2, 2.2..11.

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.2.4 și 2.2.11.
Cereale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat

10.01-10.08

Vezi a doua parte, 2.2.11

Capitolul 11

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

Poziție
11.01-11.09

Cod S.H

Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Capitolul 12
Poziție
12.11

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.2.5 și 2.2.11
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.02

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
1302.11 Opium, vezi a doua parte, pct.2.7.1 și 2.2.11.
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite
și necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție
14.04

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2.11.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.2.6 și 2.2.11

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
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Poziție
15.01-15.06
15.16-15.18
15.21

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.10.

1521.90

Vezi a doua parte, pct.2.1.11.

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
16.01-16.05

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție

Cod S.H

Cod S.H
1806.20

19.05

Cod S.H
1902.20
1904.40
1905.30
1905.90

Cod S.H
2009.60

Capitolul 21
Poziție
21.04-.21.06

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2.10
Băuturi alcoolice și oțeturi

Cod S.H
2202.90

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.4.1

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție
23.01

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2.9 și 2.2.11.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.02
22.04-22.06
22.08

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2.8.

Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.09

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2.7.
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie

Capitolul 19
Poziție
19.02

Nu există informații.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.06

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte,pct.2.1.3, 2.1.4 și 2.1.11.

Cod S.H
2301.20

■ Obiecte interzise
Făină de os, sânge pulverizat, făină din carne şi amestecuri de produse alimentare
ce conţin aceste substanţe.
■ Obiecte admise condiționat
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23.01. 2301.20.
23.09.

Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.7.
Vezi partea a 2-a, pct. 2.1.8 şi 2.1.11.

Capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Poziție
24.01-24.03

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.5.1.

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

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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.6.1.

Cod S.H
2703.00

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua partea, pct.2.6.2.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor
prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau
izotopilor

Poziție
28.44

Cod S.H

28.27

2827.10

Capitolul 29
Poziție
29.39

Produse chimice organice
Cod S.H

Capitolul 30
Poziție
30.02
30.05.30.06

■ Obiecte interzise
Materii radioactive.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.9.1.

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.7.1.
Produse farmaceutice

30.01
30.03-30.04

■ Obiecte interzise
Substanțe interzise d elegea daneză privind interdicția anumitor substanțe
dopante. Informații mai ample cît și o listă a acestor substanțe supuse acestei
acestei legi sunt disponibile la adresa www.dkma.dk (publikationer/dopping)
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.8.1.
Vezi a doua parte, pct.2.8.2.

Capitolul 31

Îngrășăminte minerale

Poziție
31.01

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Îngrășăminte.
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■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.9.2.

31.05

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

Capitolul 32
Poziție
32.04

Cod S.H
3204.13
3204.15

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.9.3.

32.13

Vezi a doua parte, pct.2.9.4.

Capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide: produse de parfumerie sau cosmetice

Poziție

Cod S.H

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 bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție
34.07

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Explozibili, materiale pirotehnice, chibrituri etc.

Capitolul 37
Poziție
37.07

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H
3707.90

Capitolul 38
Poziție
38.01-38.25

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.9.6.
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.01 -36.06

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.9.5.
Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Capitolul 35
Poziție
35.01-35.04

Nu există informații

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.9.7.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 2.3.1. și 2.9.8.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
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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
41.01-41.08

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
42.01-42.06

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte 1.11.
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție
43.01-43.03

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.2.1.9 și 2.1.11.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte 1.11.

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
44.01-44.21

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.6 și 2.1.1

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

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
49.03
49.08

Nu există informații.

Cod S.H
4903.00

■ Obiecte admise condiționat
Cărți de desenat sau colorat pentru copii. Vezi a doua parte, pct.2.11.1.
Transferuri (decalcomanii). Vezi a doua parte, pct.2.11.1.
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SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție
50.01-50.07

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție
51.01-51.07

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție
52.01-52.12

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 60

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Capitolul 59
Poziție
59.01-59.11

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 58
Poziție
58.01-58.11

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Capitolul 57
Poziție
57.01-57.05

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Capitolul 56
Poziție
56.01-56.09

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție
55.01-55.16

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 54
Poziție
54.01-54.08

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.11 și 10.1.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție
53.01-53.11

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte,2. 10.1.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Materiale tricotate sau croșetate
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Poziție
60.01-60.06

Cod S.H

Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

Capitolul 61
Poziție
61.01-61.17

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție
63.01-63.10

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decît cele tricotate sau croșetate

Capitolul 62
Poziție
62.01-62.17

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1.

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
flori artificiale, articole din păr uman.

Capitolul 64

Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele

Poziție
64.01-64.06

Cod S.H

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.11.
Pene și puf preparate și articole din acestea ; flori artificiale, articole din păr
uman

Capitolul 67
Poziție
67.01-67.04

Nu există informații.
Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție
66.02-66.03

■ Obiecte admise condiționat
.Vezi a doua parte, 2.1.11.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.11.

SECȚIUNEA XIII

Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale
similare; produse ceramice; sticlă și articole dn sticlă

Capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare

Poziție
Capitolul 69

Cod S.H

Nu există informații.
Produse ceramice
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Poziție

Cod S.H

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
Cod S.H
71.02-71.03
71.06-71.16
SECȚIUNEA V

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.12.1.

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție
72.01-72.29

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție

Nu există informații.
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.13.1
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.13.1
Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție
73.01-73.26

Metale comune și obiecte din acestea

Cod S.H

Nu există informații.

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
81.12
Capitolul 82

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații.

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

Cod S.H
8112.99

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.13.1
Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale
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comune ; părți ale acestora
Poziție

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

Nu există informații.
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

Cod S.H

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 87
Poziție
87.12

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție
89.03

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.14.1
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H
8903.10

■ Obiecte admise condiționat
Bărci gonflabile. Vezi a doua parte, 2.14.2.

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
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Poziție
90.03

Cod S.H
9003.19

■ Obiecte admise condiționat
Lentile de ochelari, ochelari de vedere și ochelari de soare. Vezi a doua parte,
pct.2.1.11

90.04
Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție
91.13

Cod S.H
9113.90

Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție
92.08

■ Obiecte admise condiționat
Curele de ceas. Vezi a doua parte, 2.1.11.

Cod S.H
9208.10

■ Obiecte admise condiționat
Cutii muzicale. Vezi a doua parte, 2.15.1. și 2.1.11.

SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție
93.01-93.07

Cod S.H

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale
acestora

Cod S.H
9503.00
9504.40

Capitolul 96
Poziție
96.13

Mărfuri și produse diverse
Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat
nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții
prefabricate

Capitolul 95
Poziție
95.03
95.04

■ Obiecte interzise
Arme și părți ale acestora. Muniție și materii prime pentru producerea muniției.
Circulara UPU 297/01.12.2008
Sunt interzise toate tipurile de arme, incluzând armele de foc, țevile de tun,
afeturile, armele pneumatice și cele ușoare; arme tăioase cu lame mai mari de
12 cm, bricege, junghere, arme tăioase-înțepătoare, inclusiv boxuri, tomfe, bâte
și alte articole similare.

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.15.1 și 2.15.2.
Cărți de joc. Vezi a doua parte, 2.15.1. și 2.15.2.
Diferite articole

Cod S.H

SECȚIUNEA XXI

■ Obiecte interzise
Brichete în care căldura necesară iluminării este produsă cu ajutorul unui
catalizator;
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.11.
Obiecte de artă, colecție sau antichități
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Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97
Poziție
97.01-97.06

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.11.

Diverse obiecte interzise
 Obiecte care datorită formei lor, pot fi confundate cu bani, monezi și bilete de bancă daneze sau
străine, timbre sau alte amprente de francare națională sau străină;
 Mărci sau timbre similare cu cele utilizate de autoritatea vamală ca timbre pentru taxarea vamală
pentru țigări, etc., matrițe utilizate pentru fabricarea-reproducerea timbrelor și a mărcilor (importul
exclusiv este rezervat Autorității Vamale).
Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Danemarca, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.postnord.dk/en
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1. Animale şi produse din regnul animal
2.1.1 Albine - ca regulă generală, importul albinelor vii este interzis. În anumite cazuri, Administraţia
Veterinară şi Alimentară din Danemarca poate autoriza importul reginelor de albine şi albinelor ce o însoţesc.
2.1.2 Paraziţi şi distrugători de insecte dăunătoare - paraziţii şi distrugătorii de insecte dăunătoare,
destinate acţiunilor de distrugere, pot fi schimbaţi numai între instituţiile oficial recunoscute.
2.1.3 Carne şi păsări - importul produselor din carne nu este permis dacă provine din anumite ţări, şi va fi
supus unui control veterinar. Coletele-cadou a căror conţinut nu depăşeşte 1 kg. sunt în mod normal admise
pentru persoane fizice, cu condiţia ca acestea să fie destinate utilizării proprii. Produsele non-perisabile sunt
admise, indiferent de ţara de origine.
2.1.4 Preparatele din peşte, din crustacee, din moluşte, sau alte nevertebrate acvatice - importul acestor
produse nu este autorizat pentru anumite ţări şi va fi supus controlului veterinar.
2.1.5 Produse lactate, ouă, miere naturală - importul produselor lactate şi a tuturor tipurilor de ouă (cu sau
fără coaja) este autorizat pentru anumite ţări şi va fi supus controlului veterinar. Importul de miere naturala,
indiferent de ţara de origine, este admis.
2.1.6 Sperma de taur - importul spermei de taur este admis pe baza unei licenţe de import eliberată de
Administraţia Veterinară şi Alimentare daneze.
2.1.7 Făină de peşte şi alte produse pe baza de peşte, utilizate ca furaje sau fertilizat - importul
următoarelor produse este interzis: făină de peşte, faină de hering alte produse pe baza de peşte utilizate ca
furaj sau fertilizat, inclusiv pestele uscat şi toate produsele compuse în proporţie de 100% sau în parte din
peşte (excepţie fac uleiurile de peşte), crustaceele, scoicile, echinodermele uscate, măcinate sau nu şi toate
produsele compuse în totalitate sau în parte din acestea. Administraţia Veterinară şi Alimentară daneză poate
totuşi să autorizeze importul produselor de mai sus, în anumite condiţii.
2.1.8 Alimente preparate pentru animale - aceste produse pot face obiectul unei inspecţii veterinare.
2.1.9 Piei brute - importul pieilor brute inclusiv al celor sărate sau uscate nu este autorizat decât pe baza unei
licenţe de import asigurată de Administraţia Veterinară şi Alimentară daneză.
2.1.10 Grăsimi şi uleiuri (animale sau vegetale) - inspecţia veterinară şi un certificat de origine pot fi
necesare la importul grăsimilor animale şi vegetale.
2.1.11 Produse din specii încadrate prin Convenţia de la Washington pentru Comerţul Internaţional în
specii de faună şi floră sălbatice pe cale de dispariţie(CITES) - importul este admis numai pe baza
prezentării unei autorizaţii din partea Agenţiei Naţionale a Pădurilor şi Naturii.
2.2 Vegetale şi produse vegetale
2.2.1 Plante, părţi de plante, bulbi de flori şi tuberculi - importul plantelor, al părţilor de plante, bulbilor de
flori şi tuberculilor face obiectul unei inspecţii asupra terenului pe care acestea sunt cultivate şi după
prezentarea unui certificat fitosanitar.
2.2.2 Cartofi - importul cartofilor nu este autorizat decât după prezentarea unei licenţe de import emisă de
Autoritatea de Gestiune a Plantelor din Danemarca, pentru fiecare import efectuat.
2.2.3 Fructe - pentru fructele proaspete se solicită un certificat fitosanitar; exemple: portocale şi lămâi pitic ce
nu provin din ţările Uniunii Europene, mere, afine, struguri, merişoare, răchitele, coacăze negre, coacăze roşii,
agrişe, mango, guave, pere, gutui, fructe de gherghin, fructe cu sâmburi originare din ţări non-europene.
2.2.4 Mate - mate este admis la import cu rezerva unui certificat de conformitate cu normele sanitare stabilite
de Agenţia Naţionala a Consumatorilor din Danemarca.
2.2.5 Plante industriale sau medicinale - importul plantelor şi a părţilor de plante (seminţe şi fructe) pentru
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fabricarea parfumurilor, produselor farmaceutice, insecticidelor, fungicidelor sau echivalentelor acestora nu
este autorizat decât după prezentarea unui certificat de conformitate cu normele sanitare emis de Agenţia
Naţională a Consumatorilor din Danemarca. În anumite cazuri inspecţia plantelor este necesară.
2.2.6 Lemn şi produse în lemn - pentru lemnul şi articole din lemn de conifere, castan, originare din ţări ce
nu aparţin Uniunii Europene, sau pentru anumite specii din ţări non-europene (stejar, arţar din America de
Nord, plopul din America) se solicită un certificat fitosanitar. Informaţii detaliate privind condiţiile de import
se pot obţine din partea Autorităţii de Administrare a Plantelor din Danemarca .
2.2.7 Cacao şi preparate din cacao - pentru cacao şi preparatele din cacao ambalate în pachete cu o greutate
mai mare de 2 kg. inspecţia veterinară este necesară.
2.2.8 Paste alimentare umplute cu carne, cuşcuş, biscuiţi, prăjituri uscate, prăjituri în formă de fagure
(gaufre) pâine - inspecţia veterinară, pentru anumite produse, poate fi solicitată.
2.2.9 Suc de struguri - poate fi solicitat la import un certificat de origine.
2.2.10 Preparate alimentare diverse - pot fi solicităte inspecţia veterinară sau un certificat de origine pentru
supe, bulion, concentratele de proteine melasa şi sirop.
2.2.11 Produse din specii încadrate prin Convenţia de la Washington pentru Comerţul Internaţional în
specii de faună şi floră sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) - importul este acceptat numai pe baza
prezentării unei autorizaţii emisă de Agenţia Naţionala a Pădurii şi Naturii, sau pentru plantele vii, numai pe
baza unei autorizaţii emise de Autoritatea de Administrare a Plantelor din Danemarca.
2.3 Produse antiparazitare pentru agricultura - importul acestui tip de produse necesita o autorizaţie emisă
de Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului Înconjurător din Danemarca.
2.4 Băuturi alcoolice
2.4.1 Băuturi spirtoase, vin şi alte băuturi alcoolice - numai societăţile comerciale ce au obţinut acordul
Autorităţii Vamale pot importa alcool şi vin. Totuşi acestea pot fi importate în cantităţi mici pentru persoane
fizice, fără o autorizaţie speciala. Importul acestora prin trimiterile poştei de scrisori nu este autorizat decât în
cazul în care acestea poarta eticheta CN22.
2.5 Tutun
2.5.1 Ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări de foi, tutun - importul ţigărilor, hârtiei pentru ţigări, ţigărilor de
foi, a tutunului prin trimiterile poştei de scrisori nu este autorizat decât în cazul în care acestea poartă eticheta
CN22.
2.6 Produse minerale
2.6.1 Pământ, spumă de mare - este obligatorie o inspecţie a locului de origine a pământului şi a spumei de
mare
2.6.2 Turba - se poate solicită o inspecţie a locului de producere a turbei.
2.7 Stupefiante
2.7.1 Stupefiante şi substanţe psihotrope - importul de narcotice şi substanţe psihotrope nu este autorizat
decât pe baza prezentării unei licenţe de import emisă de Agenţia Naţionala de Medicamente (pentru opium,
morfina, cocaina şi alte narcotice supuse controlului internaţional, amfetamine, dextro-amfetamine,
mescalina, methamfetamina, metyl-phenidade, phenimetralin şi produsele ce conţin aceste substanţe).
2.8 Produse farmaceutice
2.8.1 Glande şi alte organe cu scopuri organo-terapeutice - poate fi solicitătă inspecţia veterinară. 2.8.2
Medicamente şi alte produse utilizate în terapia medicală - importul medicamentelor şi a altor produse
utilizate în terapia medicală, cu scop comercial este condiţionat de obţinerea unei autorizaţii emise de Agenţia
daneză de medicamente şi acordat firmei importatoare. Este interzis importul medicamentelor pentru uz
personal în trimiteri poştale originale din ţări non-europene, cu excepţia cazurilor când se obţine o derogare
specială acordată de Agenţia de Medicamente Daneză.
2.9 Produse chimice - înainte de importul produselor şi substanţelor chimice trebuie consultata legislaţia în
vigoare a Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului din Danemarca.
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2.9.1 Clorura de amoniu - la importul clorurii de amoniu poate fi solicităt un document eliberat de Agenţia
Naţionala pentru Comerţ şi Industrie din Danemarca.
2.9.2 Îngrăşământ mineral şi chimic - poate fi solicităta inspecţia fitosanitara.
2.9.3 Coloranţi organici, sintetici, agenţi de albire fluorescenţi - la importul produselor sus menţionate
poate fi solicităt un document de control eliberat de Agenţia Naţionala pentru Comerţ şi Industrie din
Danemarca.
2.9.4 Vopsele - pentru importul vopselelor este necesar un certificat de securitate privind produsul emis de
Agenţia Naţională a Consumatorilor din Danemarca.
2.9.5 Plastilina - pentru importul plastilinei este necesar un certificat de securitate emis de Agenţia Naţională
a Consumatorilor din Danemarca
2.9.6 Cazeina, albumina, gelatina, peptona - la importul acestui tip de produse este necesară inspecţia
veterinară.
2.9.7 Revelatoare şi fixatoare - pentru importul produselor sus menţionate este necesară o licenţă de import
emisă de Ministerul Justiţiei.
2.9.8 Articole ce conţin BPC/TPC/substanţe substituente sunt interzise la import.
În categoria BPC intra biphenyle policlore şi preparatele care conţin BPC intr-un procentaj mai mare de
0.005%. În categoria TPC intra terphenyle policlore şi preparatele care conţin TPC intr-o cantitate mai mare
de 0.005%. Substanţele substituente sunt: monometil-tetraclorodiphenilmetan, monometidiclorodiphenilmetan şi monoetilenabromdiphenilmetan BPC/TPC şi substituenţii acestora sunt admişi la import
numai în scopuri ştiinţifice şi de cercetare, pentru instituţiile autorizate. Pentru informaţii suplimentare este
necesară contactarea Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului(ANPM).
2.9.9 Cadmiu - importul produselor ce conţin cadmiu este interzis. Produsele ce conţin cadmiu sunt produse
ce conţin pigmenţi de colorare sau de stabilizare cu cadmiu în cantitate ce nu trebuie să depăşească 75 mg/l.
Interdicţia nu se referă la anumite produse ce pot fi importate cu condiţia ca Agenţia Naţionala de Protecţie a
Mediului să fie informată înainte. Pentru mai multe detalii este necesară contactarea ANPM din Danemarca.
2.10 Textile
2.10.1 Materiale textile şi articole din aceste materiale - importul hainelor produse în anumite ţări poate fi
supus prezentării unei licenţe de import emisă de Agenţia pentru Dezvoltarea Comerţului şi Industriei din
Danemarca.
2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
Circulara UPU 110/20.07.2015
Toate trimiterile poștale de scrisori care conțin reviste și periodice în limba daneză, trebuie să fie însoțite de
declarația vamală CN22, întrucât în conformitate cu nnoua legislație națională, aceste reviste sunt supuse
controlului vamal înainte de a fi livrate în Danemarca.
2.11.1 Cărţi pentru copii, cărţi de colorat şi decalcuri - importul obiectelor de acest tip necesită
prezentarea unui certificat de securitate a produsului emis de Agenţia Naţionala a Consumatorilor din
Danemarca.
2.12 Perle naturale sau de cultură, pietre şi metale preţioase, lucrări din acestea, bijuterii fantezie.
2.12.1 Bijuterii, platina, aur şi argint - importul bijuteriilor şi obiectelor din platina, aur sau argint prin
intermediul trimiterilor poştei de scrisori sau cu valoare declarata nu este autorizat decât dacă acestea sunt
însotite de eticheta CN22.
2.13 Metale comune
2.13.1 Lucrări din fontă, fier sau oţel - pentru importul fierului, fontei şi lucrărilor din acestea în cantităţi
mari este necesară licenţa de import sau un document de control emis de Agenţia pentru Dezvoltarea
Comerţului şi Industriei din Danemarca.
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2.13.2 Galiu, indiu şi taliu - importul metalelor indicate mai sus şi a obiectelor ce conţin aceste metale
necesită prezentarea unei licenţe de import emisă de Consiliul Naţional de Sănătate.
2.14 Material de transport
2.14.1 Biciclete - la importul pieselor de bicicletă poate fi cerut un certificat de securitate a produsului emis
de Agenţia Naţională a Consumatorilor din Danemarca şi un document de control emis de Agenţia pentru
Dezvoltarea Comerţului şi Industriei.
2.14.2 Bărci gonflabile cu o greutate ce nu depăşeşte 20 kg. - poate fi cerut un certificat de securitate a
produsului emis de Agenţia Naţionala a Consumatorilor din Danemarca.
2.15 Jocuri şi jucării
2.15.1 Jocuri, jucării, articole pentru divertisment sau sport, cutii muzicale - pentru importul obiectelor
de acest tip este necesară prezentarea unui certificat de securitate a produsului emis de Agenţia Naţională a
Consumatorilor din Danemarca şi a unei licenţe de import sau a unui document de control emis de Agenţia
pentru Comerţ şi Industrie.
2.15.2 Substanţe chimice în jucării - este interzis importul jucăriilor ce conţin substanţe chimice şi care sunt
destinate copiilor pentru vârste între 0-3 ani. Cantitatea limită pentru substanţe chimice este de
0,005%/greutate per jucărie. Pentru mai multe informaţii se reccomandă contactarea Agenţiei Naţionale de
Protecţie a Mediului din Danemarca.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
Danemarca este membră a Uniunii Europene (UE). Mărfurile care provin din celelalte state membre ale UE
sunt scutite de taxe vamale şi de TVA. În acelaşi timp, pentru băuturi alcoolice şi ţigări se percep accize.
3.1 Întocmirea de declaraţii vamale - nu priveşte mărfurile comunitare care provin din ţările membre ale
Uniunii Europene
- pentru trimiterile de corespondență care conţin mărfuri a căror valoare nu depăşeşte 300 DST, se va
completa o etichetă vamală “DDouanene” - CN22, care se va lipi pe faţa trimiterii.
- dacă valoarea conţinutului trimiterii, indicată de expeditor, depăşeşte suma de 300 DST, expeditorul va
completa o declaraţie vamală CN23. În acest caz, se aplică numai partea superioară a etichetei CN22.
Coletele vor fi însotite întotdeauna de o declaraţie vamală CN23.
Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare referitoare la drepturi, taxe şi măsuri de
control atât la import cât şi la export. Declaraţia vamală trebuie să conţină următoarele informaţii:
- numele şi adresele expeditorului/destinatarului
- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii
- menţionarea mărfurilor şi indexul de cod după sistemul armonizat
- greutatea brută şi greutatea netă
- valoarea trimiterii, precizând unitatea monetară.
În afară de aceasta, declaraţia vamală trebuie să conţină anumite informaţii complementare privind situaţia
mărfurilor în raport cu reglementările vamale (cadouri, eşantioane, documente fără valoare comercială).
Declaraţiile vamale constituie din punct de vedere al reglementărilor daneze declaraţii ce angajează
responsabilitatea expeditorilor, şi trebuie să aibă semnătura acestora .
3.2 Necesitatea de ataşare a facturilor - nu priveşte mărfurile comunitare care provin din ţările membre ale
Uniunii Europene.
- trimiterile care conţin mărfuri non-comerciale (ex: eşantioane) trebuie să fie însoțite de o factură proforma. Aceasta indică faptul ca trimiterea conţine mărfuri fără valoare comercială. Valoarea mărfurilor se
stabileşte pe baza unei estimări aproximative.
- toate mărfurile comerciale trebuie să fie însotite de o factură originală sau de o copie legalizată a acestei
facturi.
- facturile trebuie să fie ataşate pe exteriorul trimiterii, de preferinţă să fie introduse intr-o anvelopă
transparentă adezivă.
3.3 Necesitatea justificării originii mărfurilor - nu priveşte mărfurile care provin din ţările membre ale
Uniunii Europene.
- Uniunea Europeana a încheiat acorduri cu unele ţări în ceea ce priveşte tarifele preferenţiale, potrivit
cărora în anumite condiţii, mărfurile pot fi importate la o taxa vamală mai mica decât cea obişnuita.
- conform acestor acorduri, una dintre condiţiile prelucrării vamale preferenţiale este prezentarea unei
dovezi de origine a mărfurilor către autoritatea vamală. Pentru mai multe informaţii privind tipul dovezii
de origine necesare şi alte condiţii ce trebuiesc îndeplinite, se vor contacta autorităţile vamale locale.
Dovada de origine poate fi furnizată atât de către expeditor cît şi de către destinatar.
Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este necesar:
- pentru mărfurile schimbate între ţările membre ale UE şi EEE (Islanda, Norvegia, Elveția şi
Liechtenstein)
- în cadrul prelucrării vamale preferenţiale cu:
- Principatul Andorre, insulele Feroe, teritoriile spaniole Ceuta şi Melilla, anumite ţări mediteraneene
(Cipru, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Malta, Siria) teritoriile ocupate din vestul Iordaniei şi Fâșia Gaza
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- Algeria, Maroc, Tunisia
- Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia (numai pentru vinuri) şi Macedonia
- Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia şi Slovenia - Estonia, Letonia şi Lituania - Africa
de Sud şi Mexic
- Ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ţări ACP)
- Teritoriile de peste mari (PTOM) aparţinând UE
Cu titlu excepţional formularul EUR 1 poate fi înlocuit cu:
- fie formularul EUR 2 întocmit chiar de către importator pentru mărfurile a căror valoare nu depăşeşte:
- 22500 DKK, pentru schimburile cu Cipru şi Malta; 20450 DKK pentru schimburile cu Liban, Egipt,
Iordania şi cu ţările şi teritoriile de peste mari aparţinând UE (PTOM); 16500 DKK pentru
schimburile cu Algeria şi Siria.
- - fie pentru schimburile cu ţările şi teritoriile sus-menționate, cu o declaraţie privind factura eliberată
de importator atunci când valoarea obiectelor nu depăşeşte 45600 DKK (40200 DKK pentru cele care
provin din teritoriile spaniole Ceuta şi Melilla, 37300 DKK pentru cele din Maroc şi Tunisia)
- - fie, pentru schimburile cu Turcia, un certificat A.TR sau EUR 1.
Certificatul de circulaţie a mărfurilor A este necesar pentru aplicarea prelucrării vamale preferenţiale pentru
mărfurile care provin din ţările în dezvoltare.
3.4 Prevederi vamale diverse - nu priveşte mărfurile comunitare care provin din ţările membre ale Uniunii
Europene
- vămuirea trimiterilor poştei de scrisori şi coletelor destinate localităţilor ce nu au oficii poştale cu
asistență vamală, este efectuata de către Administraţia poştală din Danemarca prin oficiile de vamă
regionale.
3.4.1 Trimiteri adresate persoanelor fizice - nu privesc mărfurile comunitare care provin din ţările membre
ale Uniunii Europene
a) Tarif de bază
Autoritatea vamală are dreptul de a percepe taxe pentru trimiterile adresate persoanelor fizice conform
tarifului de bază dacă aceste trimiteri:
- conţin mărfuri tip import non-comerciale
- au o valoare impozabilă ce nu depăşeşte 2600 DKK
b) Scutiri vamale şi fiscale
Mărfurile expediate de o persoană fizică unei alte persoane fizice dintr-o ţară nonmembră UE intr-o ţara
UE nu sunt pasibile de taxe vamale, cu condiţia ca importul lor să aibă scop non-comercial.
Se consideră că depeşele sunt importate cu scopuri non-comerciale dacă:
- importurile sunt realizate numai ocazional
- depeşele nu conţin decât mărfuri de uz personal şi familial al destinatarului şi nu au, prin natura sau
cantitatea lor nici un caracter comercial
- sunt expediate fără să fie percepute taxe de la destinatar.
Pentru a beneficia de scutire vamală, bunurile expediate într-o trimitere nu trebuie să depăşească valoarea
totala de 45 EUR (aproximativ 340 DKK). Dacă valoarea totală a bunurilor dintr-o trimitere depăşeşte 45
EUR, scutirea vamală de 45 EUR va fi acordată pentru mărfurile care, dacă ar fi fost importate separat ar fi
beneficiat de scutire de taxe vamale, cu menţiunea că este interzisă divizarea valorii unui produs. Exemplu:
dacă într-o trimitere sunt incluse două bunuri cu valoare de 30 EUR şi 25 EUR numai unul din cele două
articole poate fi importat fără plata taxelor vamale. Scutirea vamală se aplica, de asemenea, pentru tutun,
băuturi alcoolice, liquer, vin de masă, parfum şi apă de toaletă. Totodată, scutirea se acordă sub rezerva
respectării următoarelor cantităţi maxime (pe trimitere):
- lichid cu conţinut de alcool mai mare de 22% sau vin de masa cu conţinut de alcool mai mic sau egal cu
22% - 1 litru
- o combinare a articolelor de mai sus - vin de masa – 2 litri
- ţigări 50 buc. Sau
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- ţigări de foi 25 buc. sau
- trabuc: 10 buc. sau
- tutun – 50 g. sau o combinaţie din aceste articole
- parfum 50g sau apa de toaleta ¼ l
Depeşele pot beneficia de o scutire vamală fără a fi necesară vămuirea dacă valoarea lor, indicată pe eticheta
verde CN22 sau declaraţia vamală CN23, este considerată reală şi nu depăşeşte 45 EUR.
- scutirea de TVA este acordată în aceeaşi măsură şi condiţii cu cele care se aplică pentru scutirea vamală.
Totodată, valoarea totala a unei trimiteri nu trebuie să depăşească 360 DKK. Depeşele care conţin mărfuri
cu o valoare ce depăşeşte aceasta suma nu pot fi scutite de TVA.
- băuturile alcoolice, tutunul, parfumul şi apa de toaletă nu sunt scutite de TVA şi nici de accize.
3.4.2 Trimiteri de valoare mica - nu privesc mărfurile comunitare care provin din ţările membre ale Uniunii
Europene
- mărfurile expediate direct dintr-o ţară non-membră a UE către un destinatar dintr-o ţară a UE sunt scutite
de taxe vamale cu condiţia ca valoarea lor totală intrinseca să nu depăşească 22 EUR (aprox. 165 DKK).
- TVA-ul şi accizele nu se aplică pentru trimiterile a căror valoare nu depăşeşte 80 DKK.
- excepţiile nu se referă la băuturile alcoolice, tutun, parfum şi apa de toaletă.
3.4.3 Formalităţi de control ale comerţului exterior
- pentru anumite mărfuri de import poate fi necesară prezentarea unui document de control al comerţului
exterior, cum ar fi licenţa de import sau certificatul de import. Licenţa de import poate fi furnizată atât de
către expeditor cît şi de către destinatar.
3.4.4 Formalităţi vamale pentru bunurile vândute prin corespondență - nu se aplica formalităţi
particulare de vămuire / excepţii de la TVA pentru mărfurile vândute prin corespondență şi importate din
ţările ne-membre ale Uniunii Europene
- pentru mărfurile comandate prin corespondență şi schimbate între ţări membre ale Uniunii Europene,
firma vânzătoare trebuie să, fie folosească serviciile unui agent înregistrat în ţara de destinaţie şi să
plătească taxele în această ţară în cazul în care valoarea mărfurilor importate depăşeşte un prag minimal
(pentru bunuri importate în valoare anuala de 280000DKK).
3.5 Dispoziţii legale - eliberarea vamală a trimiterilor se efectuează în conformitate cu legea vamală, codul
vamal al Uniunii Europene şi a ordinelor executive vamale. Intenţiile sau tentativele de Nerespectare a acestor
dispoziţii sunt pedepsite.
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Lista adreselor autorităţilor daneze competente
Denumire autoritate
Administraţia daneză Veterinară şi
Alimentară (The Veterinary and
Food
Administration)

Adresa
Fødevaredirektorat
et Morkhøj
Bygade 19
2860 Søborg
Denmark

Nr. tel/fax/e-mail
Tel. : (+45)33 95 60 00
Fax: (+45)33 95 60 01
E-mail: fdir@fdir.dk

www.foedevaredirektoratet.
dk
Autoritatea de Gestiune a Plantelor din Plantedirecktoratet
Tel. : (+45)45 26 36 00
Skovbrynet 20
Fax: (+45)45 26 36 10
Danemarca (The Plant Directorate)
2800 Kongens Lyngby e-mail: pdir@pdir.dk
Denmark
www.pdir.dk
Skov-og
Tel. : (+45)39 47 20 00
Agenţia Naţionala a Pădurilor şi
Naturstyrelsen
Naturii
(The Naţional Forest and Nature
Haraldsgade 53
Fax: (+45)39 27 98 99
Agency)
e-mail: sns@sns.dk
2100 Copenhagen Ǿ
Denmark
www.skovognaturstyrelsen.
dk
Agenţia daneză de Protecţie a Mediului Miljøstyrelsen
Înconjurător (The Naţional Agency of Standgade 29
Enviromental Protection)
1401 Copenhagen K
Denmark
Sundhedsstyrelsen
ţ
Consiliul Na ional de Sănătate (The
Naţional Board of Health)
Islands Brygge 67
Postboks 1881
2300 Copenhagen S

Tel. : (+45)32 66 01 00
Fax: (+45)32 66 04 79
E-mail: mst@mst.dk
www.mst.dk
Tel. : (+45)72 22 74 00
Fax: (+45)72 22 74 11
e-mail: sst@sst.dk
www.sundhedsstyrelsen.dk

Denmark
Laegemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1

Tel. : (+45)44 88 95 95
Fax: (+45)44 88 95 99

2300 Copenhagen S

e-mail: dkma@dkma.dk

Denmark

www.laegemiddelstyrelsen.dk

Agenţia Naţională a Consumatorilor din

Forbrugerstyrelsen

Tel. : (+45)32 66 90 00

Danemarca (The Naţional Consumer

Amagerfaelledvej 56

Fax: (+45)32 66 91 00

Agency of Denmark)

2300 Copenhagen S

e-mail: fs @ebst.dk

Agenţia daneză pentru dezvoltarea
comerţului şi industriei (The Danish

Denmark
Erhvers- og
Boligstyrelsen

www.fs.dk
Tel. : (+45) 35 46 60 00
Fax: (+45) 35 46 60 01

Agency for Enterprise and Housing

Dahlerups Pakhus

e-mail: ebst @ebst.dk

(Trade and Industry))

Langelinie Alle 17

www.ebst.dk

Agenţia daneză pentru medicamente
(The Danish Medicines Agency)

2100 Copenhagen Ǿ
Ministerul Justiţiei (The Ministry of

Denmark
Justitsministeriet

Tel. : (+45)33 92 33 40
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Justice)

Administraţia centrală a vămilor şi a
taxelor (The Central Customs and Tax
Administration)

Slotsholmsgade 10

Fax: (+45)33 93 35 10

1216 Copenhagen K

e-mail: jm@jm.dk

Denmark
Told - og
Skattestyrelsen

www.justitsministeriet.dk
Tel: (+45) 35 29 73 00
Fax: (+45) 35 43 47 20

Ǿstbanegade 123
2100 Copenhagen Ǿ
Denmark

e-mail:toldskat@toldskat.dk
www.toldskat.dk
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