Elveția
Prima parte:
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
SECȚIUNEA I

Animale și produse ale regnului animal

Capitolul 1

Animale vii

Poziţie
01.01-01.06

Cod S.H.
0106.0

Carne și organe comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Unt.
Vezi a doua parte, 2.1.4.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, 2.1.2.
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.06

■ Obiecte admise condiționat
Produse de origine animală. Vezi a doua parte, 2.1.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte admise condiționat
Animale vii. Vezi a doua parte, 2.1.
Insecte vii, acarieni și nematode, în toate stadiile de viață, vezi a doua parte, 2.1.3

Cod S.H. Nu există informații.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01-06.04

Cod S.H
0601.10
0601.90

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01

■ Obiecte interzise
Plante ori părți de plante infestate cu paraziți sau agenți patogeni. Plante din
familia Nicotina. Plante sau părți de plante ale fructelor de bază cu semințe sau
sâmburi. Plante sau părți de plante ornamentale ale următoarelor familii :
Chanomples, Cotoneaster, Crataegus, Malus, Prunus, Pyracantha pyrys, Sorbus,
Stranvaesia.
■ Obiecte admise condiţionat
Toate plantele lemnoase și părți ale acestora
Vezi partea a doua, 2.2.2.

Cod S.H
0701.10
0701.90

■ Obiecte interzise
Cartofi de origine non-europeană.
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■ Obiecte admise condiţionat
Plante tinere de cartofi Vezi a doua parte, 2.1.4 și 2.2.2
Capitolul 8
Poziție

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

Nu există informații.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9

Nu există informații
Capitolul 10
Poziție

Cereale
Cod S.H

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

Capitolul 11

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

Capitolul 12
Poziție

Cod S.H

Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.01-13.02

Cod S.H
1302.11

■ Obiecte interzise
Opiu. Vezi a doua parte 2.6.2.
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite
și necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații

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

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA IV

Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori
de tutun prelucrat

Capitolul 16

Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

Poziție

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații
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Capitolul 18
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 19
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție

Cod S.H

Cod S.H
2207.90

■ Obiecte interzise
Absint și imitații de absint.
■ Obiecte admise condiționat
Alcool, Vezi a doua parte, 2.4.1.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale

Cod S.H

Nu există informații
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

Nu există informații
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție

Nu există informații
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.07

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

Capitolul 20
Poziție

Cacao și produse preparate din cacao
Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.01

Cod S.H

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

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

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 pămînturi rare și ai elementelor radioactive sau
izotopilor

Poziție
28.44
Capitolul 29

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
2844.10- Metale radioactive. Vezi a doua parte, 2.6.1.
2844.50
Produse chimice organice
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Poziție
29.39

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
2939.10- Narcotice, vezi a doua parte, 2.6.2.
2939.90

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.02

Produse farmaceutice
Cod S.H
3002.10
3002.90

Îngrășăminte

Capitolul 31
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție

Nu există informații.
Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată,
produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de
modelat, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție

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

Capitolul 33
Poziție

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

■ Obiecte admise condiționat
Seruri și vaccinuri. Vezi a doua parte, 2.6.2.
Ciuperci, viruși, bacterii și alte micro organisme fitopatogene similare.
Vezi a doua parte, 2.6.4.

Cod S.H

Nu există informații.

Capitolul 36

Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri aliaje
pirofolice

Poziție Cod S.H
36.01-36.06

■ Obiecte interzise
Produsele al căror transport este interzis prin poștă.

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

Poziție

Cod S.H

Capitolul 38
Poziție

Nu există informații.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H

SECȚIUNEA VII

Nu există informații.
Mase plastice și cauciuc; produse obținute prin prelucrarea lor
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Mase plastice și articole din mase plastice

Capitolul 39
Poziție

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VIII

Piei brute și piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea. Articole de curelărie
și șelărie, articole din voiaj, sacoșe și obiecte similare, produse din intestine
animale.

Capitolul 41

Piei brute și piei tăbăcite

Poziție
41.01-41.11

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, 2.1.2.
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție
43.01-43.03

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.2.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.2

SECȚIUNEA IX

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută;
articole din fibre vegetale sau coșuri împletite

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Poziție

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție

Nu există informații.

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
Capitolul 49

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații.
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri
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Poziție
49.01-49.04

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Material de propagandă conceput de a pune în pericol securitatea internă și externă
a statului. Articole ofensive.
■ Obiecte admise condiționat
Embleme publice și simboluri de mărci înregistrate

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție
Capitolul 53
Poziție

Cod S.H

Nu există informații

Cod S.H

Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea
Nu există informații
Filamente sintetice sau naturale

Cod S.H

Capitolul 55
Poziție

Cod S.H

Nu există informații

Cod S.H

Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea
Nu există informații
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 63
Poziție

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

Capitolul 62
Poziție

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

Capitolul 61
Poziție

Nu există informații
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60
Poziție

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

Capitolul 59
Poziție

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

Capitolul 58
Poziție

Nu există informații
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Capitolul 56
Poziție

Nu există informații
Bumbac

Capitolul 54
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații
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SECȚIUNEA XII

Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane,
brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din
acestea , flori artificiale, articole din păr uman.

Capitolul 64

Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele

Poziție

Cod S.H

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații
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

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.2 d.

SECȚIUNEA XIII

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

Capitolul 68

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

Poziție

Cod S.H

Nu există informații

Capitolul 69
Poziție

Cod S.H

Produse ceramice
Nu există informații

Capitolul 70
Poziție

Cod S.H

Sticlă și articole din sticlă
Nu există informații

SECȚIUNEA IV

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale
prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii
de fantezie, monezi

Capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale
prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii
de fantezie, monezi

Poziție
71.09-71.17

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Articole ornamentate cu aur și imitații. Vezi a doua parte, 2.1.4.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Nu există informații
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Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție

Cod S.H

Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Cod S.H

Nu există informații

Cod S.H

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

Capitolul 83
Poziție

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

Capitolul 82
Poziție

Nu există informații
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații
Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Nu există informații
Rezervat
Plumb și articole din plumb

Capitolul 78
Poziție

Nu există informații
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție
Capitolul 77

Nu există informații
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
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 imagini și sunete de televiziune, părți și
accesorii ale acestora.

Capitolul 85

Poziție

Nu există informații

Cod S.H

SECȚIUNEA XVII

Nu există informații
Materiale și echipamente de transport
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Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora;
aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic

Capitolul 86
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
90.01-90.33

Cod S.H

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte interzise
Detectoare radar și aparatură de interceptare (mini-transmițătoare fără fir).
Vezi a doua parte, 2.18.1.

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
93.01-93.05

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Muniție.
■ Obiecte admise condiționat
Carabine (cu excepția celor de vînătoare și sport), pistoale și revolvere (cu un
calibru mai mare de 6.2 mm). Alte arme de război. Piese de schimb și accesorii.
Vezi a doua parte, 2.19.

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
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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

Nu există informații.

Nu există informații.
Diferite articole

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Elveția, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.post.ch/en/sending-parcels/dangerous-goods/international-dangerousgoods
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1 Animale vii şi produse de origine animală
2.1.1 Este interzis importul de carne şi preparate din carne, exceptând conservele, produsele neprelucrate, ca
de ex emp lu piele, mătase, co ar ne , copite şi oase d e c op it at e provenind din toate ţările Africii, Asiei,
Turcia şi ţările fostei URSS; aceleasi restrictii se impun si pentru importul de porcine din Spania, Portugalia şi
Sardinia (Italia).
2.1.2 Importul de animale şi produse de origine animală, enumerate mai sus, nu este admis decât pe baza unui
permis de import eliberat de oficiul veterinar federal, CH-3087 LIEBEFELD (telefax: +41319708522):
a) Animale vii:
- albine
- amfibieni
- crustacee, moluşte şi echinoderme destinate consumului uman
- mamifere, exceptand pisicile domestice, hamsteri, porci de Guineea , şoareci şi şobolani destinaţi a fi
utilizaţi în laboratoare sau ca hrană
Nota: pentru pisicile domestice, este obligatoriu un certificat veterinar, care să ateste ca animalele au fost
vaccinate contra turbării cu cel puţin 30 şi maximum un an înainte de a fi expediate
- pasări (excepand canarii)
- importul de porumbei voiajori vii nu este admis decât cu o autorizaţie speciala emisa de direcţia federală de
transmisiuni din cadrul armatei federale , CH –3003 BERNE şi de la oficiul veterinar federal, CH-3097
LIEBEFELD; trimiterile neînsoţite de un permis de import sunt reţinute de către autoritatea vamală.
- peşti (excepţie facând cei ornamentali)
- reptile
Observaţie: Prevederile Convenţiei CITES adoptată la 3 martie 1993 (Conventia de la Washington) precum si
prevederile legislaţiei referitoare la vânătoarea şi protecţia mamiferelor şi păsărilor sălbatice sunt aplicate în
cazul importurilor de animale. Doar animale vii de mici dimensiuni (exceptând, cîinii, care sunt strict
interzişi) pot fi expediate prin poştă. În acest caz, trebuie respectate prevederile privind recipientele utilizate
pentru transportul animalelor.
Acceptarea animalelor vii la transport este reglementată de următoarele condiţii:
„Trebuie utilizate containere corespunzătoare, coşuri sau lăzi curate şi spaţioase. Animalele trebuie amplasate
în aceste containere astfel încât să nu fie expuse pericolului de rănire datorat lipsei de spaţiu, hrană sau aer şi
astfel încât să nu afecteze alte trimiteri poştale. Cutiile din carton, cartuşele de ţigări, coşurile de mici
dimensiuni, etc., care nu permit vizualizarea conţinutului sau nu permit o bună circulaţie a aerului sunt
interzise. Orice colet care conţine animale vii trebuie să poarte inscripţia „Animaux vivants-Live animals” şi
trebuie trimise printr-un serviciu express în categoria trimiteri voluminoase.”
b) Carne şi preparate din carne
- preparate din carne de cal, bovine, ovine, caprine, porcine şi vânat (artiodactyle), cu alta provenienţă decât
cele menţionate la 2.1.1;
- carne şi preparate din carne de iepure de casa, pasări domestice, vânat (iepure de câmp, urs, marmota, vânat
pentru pene) peşti, broaşte, crustacee, moluşte şi echinoderme;
- intestine şi vezici pentru fabricarea cârnaţilor;
- furaje de origine animală (de exemplu alimente pentru câini şi pisici).
Nota: Trimiterile care provin din Europa şi nu depăşesc greutatea bruta de 10 kg sunt nu necesită o autorizaţie
de import, sub rezerva autorizaţiilor primite din partea altor oficii federale
c) Carcase animale şi părţi ale acestora
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d) Produse de origine animală supuse legislaţiei pentru protecţia speciilor, cum ar fi piei netratate, blanuri,
piei de reptile, fildeş, solzi, carapace de broaţte ţestoase, scoici, pene, precum şi articole de îmbrăcăminte
fabricate din aceste produse.
e) Sperma animală şi oua pentru clocit;
În consecinţă, pentru obţinerea permisului, importatorul va fi informat, în ceea ce priveşte condiţiile de import
(cu privire la obligaţia prezentării certificatelor veterinare, declaraţiile pentru export, controlul veterinar de
acces în biroul vamal elveţian).
Animalele vii trebuie să fie însoţite de un document specific aferent (exemplu: importatorul trebuie să
comunice furnizorului sau condiţiile de import pentru animale şi mărfuri care sunt supuse autorizaţiilor).
2.1.3 Trimiterile ce conţin insecte vii, acarieni sau nematode trebuie să fie însoţite de o autorizaţie eliberată de
către Oficiul federal al agriculturii, Secţiunea certificare şi protecţia legumelor, CH-3003 BERNE.
2.1.4 Importul de unt transmis între persoane fizice este permis doar pentru o greutate de pana la 500
g./trimitere. Orice import de unt efectuat in scop comercial este interzis.
2.2 Produse ale regnului vegetal
2.2.1 Trimiterile care conţin plante sau părţi din plante sunt supuse autorizaţiei Oficiului federal al
agriculturii, Secţiunea certificări şi protecţia plantelor,CH-3003 BERNE.
2.2.2 Importul de cartofi se poate efectua pe baza unei autorizaţii emisă de Oficiul federal pentru agricultură.
2.3.Grasimi şi uleiuri animale sau vegetale
2.4. Produse industriale alimentare, băuturi, lichide alcoolice; tutun
2.4.1 Trimiterile care conţin alcool cu o greutate de maxim 5 kg, expediate de persoane fizice şi conţinând
alcool etilic, sunt admise la import fără o autorizaţie specială din partea Regiei federale a alcoolului, în
schimbul plății drepturilor de acceptare şi monopol.
Trimiterile care conțin băuturi spirtoase (ţuica, digestiv , lichior, etc) cu o concentraţie alcoolică mai mare de
70%, pot fi importate de către persoane fizice numai pe baza unei autorizaţii speciale emisă de Regia federală
a alcoolului. Declaraţia vamală trebuie să indice natura produsului, greutatea brută şi concentraţia de alcool.
Alcoolul destinat Regiei federale a alcoolului la adresa : P.O. Box CH-3000 BERNE 9, este admis fara
autorizaţie speciala.
2.5 Produse minerale
2.5.1 Importul tuturor sortimentelor de săruri, produse şi amestecurilor care conţin sare, se face pe baza unei
autorizaţii speciale eliberate de către o autoritate competenta.
2.6 Produse ale industriei chimice
2.6.1 Importul materialelor radioactive este condiţionat de obţinerea unei autorizaţii din partea Oficiului
federal al sănătăţii publice (adresa poştală P.O. Box 2644, CH-3001 BERNE), acordata numai dacă
solicitantul contractează anumite obligaţii şi dacă întreprinderea sa îndeplineşte exigențele legale.
2.6.2 Importul stupefiantelor, preparatelor sau specialităţilor farmaceutice ce conţin stupefiante este
condiţionat de prezentarea unei autorizaţii din partea Oficiului federal al sănătăţii publice, Divizia farmacie şi
stupefiante, CH-3001 BERNE, tel: +41 31 911 01 45 eliberata persoanelor şi companiilor autorizate de
autorităţile sanitare cantonale.
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Astfel de produse sunt admise doar expediate în trimiteri de corespondenţă cu valoare declarată sau colete
poştale. Trimiterile care nu sunt însoţite de o licenţă de import corespunzătoare vor fi predate autorităţilor
vamale elveţiene de către lucrătorii poştali, pentru aplicarea procedurilor corespunzătoare. Importul, exportul
şi tranzitul de substanţe stupefiante poate fi efectuat doar prin intermediul birourilor vamale autorizate în
acest scop de Directoratul General al Vămilor, CH-3003 BERNE.
Următoarele produse sunt supuse legislaţiei privind narcoticele:
a) Materii prime:
- opiu
- mac pentru producţia substanţelor sau preparatelor vizate la punctele b) i,c) sau d) din prezentul alineat
- frunze de coca
- cânepa
b) Ingrediente active:
- fenantrene alcaloide din opiu şi derivaţi ai acestuia, care cauzează dependenţa
- ecgonina cât şi derivaţii şi săruri, care cauzează dependenţă
- răşini şi fibre glandulare de cânepă
c) Alte substanţe care au un efect asemănător cu substanţele vizate la a) sau b) din prezentul alineat.
d) Preparate care conţin substanţele vizate la a),b) sau c) din prezentul alineat.
Conform legislaţiei corespondente, sunt considerate stupefiante următoarele:
- substanţele halucinogene
- stimulenţii de tip amfetaminic
- orice alte substanţe asemănătoare
- preparate care conţin substanţele vizate la a),b)sau c) din prezentul alineat.
2.6.3 Serurile şi vaccinurile utilizate în medicina umană trebuie să fie însoţite de un permis de import de la
Oficiul federal al sănătăţii publice şi de un certificat special. Importul de seruri şi vaccinuri pentru uz
veterinar este supus prezentării unui certificat furnizat de către Institutul de virologie şi imunoprofilaxie.
2.6.4 Trimiterile care conţin ciuperci, viruşi, bacterii şi alte microorganisme fitopatogene similare trebuie să
fie însoţite de o autorizaţie eliberată de către Oficiul federal al agriculturii.
2.10. Pasta de lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi rebuturi din hârtie sau din carton, hârtie
şi aplicaţiile sale. Importul de material de propagandă care pune în pericol siguranţa internă sau externă a
statului, independența, neutralitatea, relaţiile externe şi instituţiile politice din Elveţia este interzis. Este
interzis importul (sau tranzitul) documentelor de orice natură ce conţin semne, desene sau inscripţii de natură
injurioasă sau imorală, sau care incită la violenţă.
2.10.2 Pentru protecţia embemelor şi simbolurilor de marcă înregistrată, este interzisă reproducerea stemei
Confederale sau stemelor individuale ale cantoanelor în scopuri comerciale, pe produse sau pe ambalajul
acestora. Această restricţie se aplică şi pentru orice indicaţie care face referire la Confederaţie sau cantoanele
componente. De asemenea, este interzisă utilizarea simbolurilor districtelor, cluburilor sau comunelor în cazul
în care utilizarea acestora poate genera confuzii privind originea geografică a produselor.
În plus, este inrezisă marcarea produselor cu indicaţii false privind originea (numele ţării, regiunii sau
localităţii). Utilizarea neautorizată a emblemei Crucea Roşie sau a simbolurilor care pot fi confundate cu
aceasta , precum și a inscripției „ Croix-Rouge” sau “Croix de Geneve” este interzisă.
2.14 Perle fine sau de cultura, pietre geme sau similare, metale preţioase, lingouri din metale preţioase şi
lucrări din aceste materiale; bijuterie de fantezie; monezi.
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2.14.1. Importul lucrărilor din metale preţioase, inclusiv cutii eşantioane, imitaţii, este autorizat cu condiţia ca
obiectele să satisfacă prescripţiile legii federale din 20 iunie 1933 cu privire la controlul comerţului metalelor
preţioase şi lucrărilor din metale preţioase. Declaraţiile de import pentru lucrările din metalele preţioase şi
imitaţii trebuie să conţină alte indicaţii prescrise de care legislaţia vamală:
- enumerarea exactă a lucrărilor, conform numărului şi naturii lor;
- denumirile lucrărilor, conform dispoziţiilor legale (denumirile lucrărilor, indicarea capitolului lucrărilor din
metale preţioase, descrierea procedeului de fabricaţie al lucrărilor în dublu exemplar); Toate lucrările din
metale preţioase, în dublu şi imitaţiile care sunt introduse în Elveţia sunt verificate prin controlul metalelor
preţioase. Dacă verificarea făcută descoperă o fraudă, obiectele sunt sechestrate şi puse la dispoziţia Biroului
central al controlului metalelor preţioase din Berna. Lucrările care nu răspund prescripţiilor legale sunt
respinse. Trimiterile care conţin obiecte preţioase nu sunt admise decât în trimiteri ale poştei de scrisori
recomandate sau cu valoare declarată. Este totuşi de preferat inserarea hârtiilor şi altor obiecte de valoare în
scrisori cu valoare declarată.
2.14.2. Importul obiectelor asemănătoare monezilor elveţiene şi destinate utilizării publice este supus unei
autorizaţii a Departamentului federal de finanţe, CH-3003 BERNE.
2.18 Instrumente şi aparate optice, pentru fotografiere sau cinematografie, măsura, control sau de precizie;
instrumente şi aparate medico-chirurgicale; articole de ceasornicărie; instrumente muzicale; părţi şi accesorii
ale acestora.
2.18.1. Detectoarele radar utilizate pentru a detecta radarele instalate pentru controlul traficului sunt
confiscate şi predate autorităţilor abilitate. Detectoarele miniaturale wireless sunt confiscate şi predate
organelor legale în vederea stabilirii unor măsuri legale.
2.19. Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora
2.19.1. Echipamentele de luptă sunt admise doar în baza unui permis eliberat de Secretariatul general al
Armatei Federale, Departamentul de Control al Echipamentelor Militare, CH-3003 BERNE, excepţie făcând
trimiterile adresate Departamentului Militare Federal, Departamentului Înzestrare sau fabricilor federale de
armament.
2.19.2. Echipamentele de orice tip destinate apărării contra atacurilor aeriene (măşti de gaze, echipamente de
respirat, etc.) pot fi importate doar în baza unei licenţe emise de Biroul Federal de Apărare Civilă, CH-3003
BERNE.
Circulara UPU 329/15.12.2008
În urma introducerii noilor prevederi legale internaționale si intensificarea măsurilor de securitate, multe linii
aeriene au mărit exigențele legate de condițiile de admitere a armelor de foc, chiar interzicînd transportul
acestora prin intermediul trimiterilor poștale (scrisori si colete). De cînd Poșta din Elveția s-a aliniat regulilor
internaționale de securitate, acesta nu mai garantează expedierea sau asigurarea trimiterilor poștale, tranzitate
prin reţeaua poștală, ce conțin arme de foc. Prin urmare, cu începere din 1 septembrie 2008, Poșta Elvețiană a
interzis exportul armelor de foc prin intermediul trimiterilor poștale. Respectiva măsură are în vedere toate
tipurile de arme, chiar dacă acestea sunt arme sportive, de vânătoare sau apărare, ori de colecție. De
asemenea, această restricție va fi aplicată si trimiterilor poștale internaționale (scrisori sau colete) expediate în
poșta închisă sau aflate în tranzit deschis prin Poșta Elvețiană. De la 1 ianuarie 2009, trimiterile care conțin
arme de foc vor fi returate la origine, dacă acest lucru este posibil. În cazul în care acest lucru nu este posibil,
aceste trimiteri vor fi înmânate autorităților competente.
2.20 Mărfuri şi produse diverse
2.20.1. Trimiterile care conţin orice fel de reclame privind loteriile, bilete de loterie, valori pentru lozuri,
cupoane sau listele de tragere de loterie, trimiterile de orice gen de operaţii de loterie, nu sunt transportate prin
poștă decât dacă expeditorul dovedeşte că loteria în cauză este autorizată.
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Partea a treia:
Dispoziții speciale, vamale și altele
3.1 Completarea declaraţiilor vamale
- denumirea mărfurilor
- indicarea greutăţii brute şi greutăţii nete (numărul de obiecte, eşantioane)
- valoarea reala (preţul facturii la locul expedierii) majorata a cheltuielilor de transport pana frontiera
elveţiană
- ţara de origine a mărfii
- data,semnătura şi adresa expeditorului.
Ca regula generala, declaraţiile vamale trebuie să fie formulate în scris şi semnate cu pixul sau stiloul.
3.2. Necesitatea inserării facturilor comerciale sau facturilor consulare, etc.
- expeditorii sunt obligaţi să anexeze o copie a facturii hârtiilor poştale care însoţesc trimiterea.
3.3. Necesitatea inserării certificatelor de origine, permiselor de import, etc.
- certificatul de origine, certificatul de circulaţie a mărfurilor sau permisul de import trebuie să fie anexate
buletinului de expediţie; nu este obligatorie includerea acestor documente în colete.
3.4 Prescripţii vamale sau altele
- anumite mărfuri sunt supuse restricţiilor la import
Aceste mărfuri nu pot fi introduse în trimiteri poștale decât dacă este prezentat un permis special (permis de
import). Autorizaţie este eliberată de către serviciile competente persoanelor domiciliate în Elveţia, cărora le
sunt adresate mărfurile
.
3.5 Dispoziţii cu privire la reţinerea trimiterilor poştale de către vamă în urma unui fals în declaraţia
privind conţinutul
- trebuie făcută distincţia între trimiterile reţinute pentru garantarea drepturilor vamale şi cele care sunt
confiscate.
„ În conformitate cu Legea Federală privind activitatea vamală din 1 octombrie 1925, Confederaţia are dreptul
legal asupra bunurilor de orice fel importate prin intermediul serviciilor poştale. Acest drept are prioritate
asupra oricăror alte drepturi aplicabile pentru bunurile în cauză. Bunurile sau trimiterile care fac obiectul
acesti drept garantează plata atât a taxelor vamale cât şi a amenzilor vamale, amenzilor legale, cheltuielilor,
taxelor generate de operaţiunile vamale precum şi orice alte taxe, amenzi sau cheltuieli impuse de autorităţile
vamale în conformitate cu reglementările impuse de autorităţi. În cazul încălcării legislaţiei vamale sau a altor
reglementări legale, prin comiterea unui fals în declaraţia privind conţinutul, autorităţile vamale vor declanşa
procedurile legale corespunzătoare împotriva persoanei care a completat declaraţia (expeditorul) şi vor
proceda la confiscarea trimiterii. Aceasta va fi remisă expeditorului în cazul în care acesta plăteşte
penalizările stabilite de autorităţile vamale precum şi cheltuielile generate. În astfel de situaţii, trimiterea va fi
returnată administraţiei poştale în momentul în care se face dovada plăţii sumei datorate, exceptând cazul în
care trimiterea este utilizată ca dovadă într-o procedură legală. În cazul în care suma stabilită de autorităţile
vamale nu este plătită, valoarea bunurilor confiscate este stabilită în conformitate cu prevederile legale. Dacă
valoarea bunurilor este mai mare decât cea datorată autorităţilor vamale, în urma valorificării bunurilor
confiscate, diferenţa rămasă va fi predată expeditorului. Bunurile vor fi confiscate în cazul încălcării
legislaţiei privind importul, exportul sau tranzitul de trimiteri poştale. În consecinţă, trimiterile poştale (simple
sau recomandate, cu valoare declarată sau colete poştale) pot fi confiscate de Autorităţile Vamale în cazul
constatării unei declaraţii în fals privind conţinutul sau în cazul descoperirii unor bunuri interzise la import.”
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