Federația Rusă
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

Cod S.H.

■ Obiecte interzise

0106.00

Toate animalele vii cu excepţia albinelor, lipitorilor, paraziților insectelor
distrugătoare;
■ Obiecte admise condiţionat
Albine și lipitori, paraziți și insecte distrugătoare;
Vezi a doua parte, 2.1.1

01.01-01.06

Carne și organe comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Pești, icre, ouă pentru incubatoare, puiet de pește destinat creșterii, reptile, insecte
( vii, împăiate sau părți ale acestora);
Circulara UPU 171/29.08.2011
În conformitate cu noile schimbări în Legislația Vamală, Administrația Poștală din
Rusia informează că este interzis de a expedia în trimiterile poștale internaționale
următoarele:
Utilaje de pescuit a resurselor biologice acvatice:
a) Plase nodale de pescuit monofile sintetice sau din alte poliamide cu fir al cărui
diametru este mai mic de 0.5 mm și dimensiunile ochiurilor mai mici de 100 mm
(lungimea unei laturi a ochiului este mai mică de 50 mm);
b) Sisteme și echipamente electrice și semnale cu conductori și acumulatori
(baterii) conectate, care efectuează împreună extragerea (pescuitul) resurselor
biologice acvatice prin curent electric.
■ Obiecte admise condiţionat
Toate produsele de specie ;
Vezi a doua parte, 2.1.
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
04.07-04.08
04.09
04.10

■ Obiecte interzise
Produse brute de origine animală, cîrnați produși acasă ;
■ Obiecte admise condiţionat
Produse de origine animală ;
Vezi a doua parte, 2.1.2

Cod S.H

0409.00
0410.00

■ Obiecte interzise
Produse lactate ;
Ouă de păsări;
Miere naturală;
Alte produse .
■ Obiecte admise condiţionat
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Lapte și produse lactate;
Ouă de păsări;
Miere naturală
Alte produse
Vezi a doua parte, 2.1.2
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01-07.14

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 13

■ Obiecte admise condiționat
Toate cerealele
Vezi partea a doua, 2.2.1
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Cod S.H

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

Capitolul 12
Poziție
12.01-12.14

Nu există informații
Cereale

Capitolul 11
Poziție

■ Obiecte interzise
Fructe proaspete
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 10
Poziție

■ Obiecte interzise
Legume proaspete, fructe de pădure, plante, rădăcini și tuberculi.
Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Capitolul 9
Poziție

■ Obiecte interzise
Semințe, plante și alte produse din plante care se află sub control pentru carantină ;
Specii rare de plante sălbatice, specii de ciclame și orhidee, ghiocei.
■ Obiecte admise condiţionat
Semințe, plante și alte produse din plante în control pentru carantină.
Vezi partea a doua, 2.2.1

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Semințe destinate însămânțărilor.
Vezi partea a doua, 2.2.1.
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale
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Poziție

Cod S.H

Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție
14.01-14.04

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Otrava de origine vegetală sau animală ;
Circulara UPU 171/29.08.2011
Este interzisă expedierea în trimiterile poștale internaționale a produselor de
protecție a plantelor reglementate de anexele A și B din Convenția de la
Stockholm privind poluanții organici persistenți din 22 mai 2001.

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
15.21

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Miere, ceară, polen, faguri de miere
■ Obiecte admise condiționat
Miere naturală.
Vezi a doua parte , 2.1.2

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

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție
Capitolul 22

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

Capitolul 20
Poziție

Nu există informații
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

Nu există informații

Nu există informații
Preparate alimentare diverse

Cod S.H

Circulara UPU 171/29.08.2011
Se interzice expedierea bunurilor alimentare perisabile .
Băuturi alcoolice și oțeturi
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Poziție
22.04-22.06

Cod S.H

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.01-24.03

■ Obiecte interzise
Vinuri de proveniență străină și care nu corespund mărcilor prevăzute de lege:
vinuri acrite, improprii consumului ;
Circulara UPU 171/29.08.2011
Se interzice expedierea produselor pe bază de alcool, alcool etilic, bere.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Articole folosite în fumatul opiumului și hașișului;
Circulara UPU 171/29.08.2011
Se interzice expedierea produselor pe bază de tutun și amestecuri ale acestora.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție

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 interzise
Circulara UPU 171/29.08.2011
Este interzisă expedierea trimiterilor poștale internaționale care conțin materii
prime minerale (pietre naturale neprocesate).

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

Poziție
28.44

Cod S.H ■ Obiecte interzise
2844.10- Substanțe radioactive
2844.50
Circulara UPU 171/29.08.2011
Se interzice expedierea substanțelor toxice care nu sunt precursoare ale
stupefiantelor și substanțelor psihotrope.

Capitolul 29
Poziție

Capitolul 30

Produse chimice organice
Cod S.H

Circulara UPU 171/29.08.2011
Se interzice expedierea stupefiantelor, substanțelor psihotrope și precursorii
acestora, inclusiv sub formă de medicamente.
Produse farmaceutice
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Poziție
30.01-30.06

Cod S.H

3002.30

Capitolul 31
Poziție

Îngrășăminte
Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție

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

Capitolul 34

Poziție

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

Capitolul 33
Poziție

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

Capitolul 32
Poziție

■ Obiecte interzise
Seruri.
■ Obiecte admise condiționat
Preparate biologice
Vezi partea a doua 2.8
■ Obiecte interzise
Preparate chimice pentru tratarea animalelor;
Medicamente și preparate care conțin vitamine;
■ Obiecte admise condiționat
Medicamente, Vezi partea a doua 2.8
■ Obiecte interzise
Vaccinuri, mijloace de diagnosticare, culturi bacteriologice, oxizi parazitari,
toxine.

Cod S.H Nu există informație

Capitolul 36

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

Poziție Cod S.H

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 171/29.08.2011
Se interzice expedierea substanțelor explozive, inflamabile, dispozitive explozive;
Praf de pușcă;
Explozibili
Detonatori-capse de percuție pe bază de mercur ;
Rachete, artificii, semnale luminoase de avertizare ;
Chibrituri ;
Substanțe inflamabile

36.01
36.02
36.03
36.04
36.05
36.06

3603.00
3604.10

Capitolul 37
Poziție
37.01-37.07

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

■ Obiecte interzise
Produse fotosensibile nedevelopate, hârtii pentru fotografii;
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Peliculă de cinema, imprimări video
Capitolul 38
Poziție
38.01-38.24

Diverse produse ale industriei chimice
Cod S.H ■ Obiecte interzise
Substanțe chimice nocive atît pentru oameni, cât și pentru animale și păsări,
folosite pentru distrugerea paraziților , a bolilor și a plantelor dăunătoare.

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

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

Cod S.H

Nu există informații
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție

Nu există informații

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

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Capitolul 46
Poziție

Nu există informații
Nu există informații
Obiecte împletite din fibre vegetale

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

Nu există informații
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Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

Capitolul 48
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.02
49.04-49.05

Nu există informații

SECȚIUNEA XI

■ Obiecte interzise
Ziare realizate în sistem "bulgare de zăpadă" sau prin procedee asemănătoare;
Tipărituri, manuscrise, materiale audio-video, diverse documente care ar putea
prejudicia securitatea statului , ordinea publică, bunele moravuri, drepturile la
proprietate, inclusiv proprietatea intelectuală, și alte interese personale (ale unor
persoane fizice sau juridice).
Circulara UPU 171/29.08.2011
Conform noii Legislații Vamale, Administrația poștală din Rusia informează că,
se interzic spre expediere următoarele :
Materiale tipărite sau audiovizuale care:
- promovează activitățile teroriste sau extremiste sau care justifică public
activitățile teroriste;
- pornografice;
- sunt fabricate si distribuite violând cerințele legale referitoare la alegeri
electorale si referendumuri în țările membre ale Uniunii Vamale a Comunității
Economice Eurasia; care promovează ideologii și simboluri naziste sau care pot fi
confundate cu acestea;
- care conțin informații și care pot crea prejudicii intereselor politice si economice
ale Federației Ruse.
Documente care au caracterul corespondenței curente și personale precum și toate
tipurile de corespondență schimbate între persoane care nu sunt expeditorul și
destinatarul sau persoanele care locuiesc cu acestea.
Devize ale Federației Ruse, cecuri şi alte devize ale Băncii de Comerţ Exterior şi
ale Băncii pentru Afaceri Economice Exterioare ale Federației Ruse, bonuri de
tezaur şi bilete de loterie Bancnote ale Federației Ruse și valută străină
■ Obiecte admise condiționat
Valută, formulare şi cărţi de garanţie pentru formularele sistemului "EuroCec".
Vezi partea a doua 2.2.1
Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Cod S.H

49.07

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

Cod S.H

Capitolul 55

Nu există informații
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Cod S.H

Capitolul 54
Poziție

Nu există informații
Bumbac

Capitolul 53
Poziție

Nu există informații

Nu există informații
Filamente sintetice sau naturale

Cod S.H

Nu există informații
Filamente sintetice sau artificiale discontinue
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 56
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
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
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații

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

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

Capitolul 66
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

SECȚIUNEA XIII

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

Capitolul 68
Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

Nu există informații
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție
70.18

Nu există informații

Cod S.H
7018.20

■ Obiecte interzise
Perle artificiale ce conțin săruri de plumb

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

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 171/29.08.2011
Se interzice expedierea în trimiterilor poștale internaționale a următoarelor:
- metale prețioase netratate, resturi și deșeuri de materiale prețioase, minereuri și
concentrate de metale prețioase și materii prime care conțin metale prețioase;
Pietre prețioase de orice tip, diamante naturale în afară de bijuterii.

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

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

Nu există informații
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție
Capitolul 79

Cod S.H

Nu există informații
Zinc și articole din zinc
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Poziție

Cod S.H

Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

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

Capitolul 82
Poziție

Nu există informații

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

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

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

SECȚIUNEA XVIII

Nu există informații
Instrumente și aparate optice , fotografice sau cinematografice de măsură,
control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale,
instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora
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Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură,
control sau precizie , instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 90
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
Dispozitive de emisie şi recepţie, indiferent de putere, exceptând radiotelefoanele "Panasonic", modelele KX-T 7980, KX-T 9000, KX-T 9050,
KX-T 9080 ;
Copiatoare color;
Produse nedevelopate şi fotosensibile.

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
93.01-93.07

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Arme de foc de orice fel şi muniţie, săbii, cuter, baionete, lăncii, cuţite, bricege,
bisturie şi alte arme albe similare;

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

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 Federația Rusă, vă rugăm
să consultați site-ul oficial: https://www.pochta.ru/
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1

Animale, produse ale regnului animal

2.1.1

Albine, lipitori, viermi de mătase,
paraziți și insecte prădătoare ale
dăunătorilor

- Importul albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase,
paraziților și insectelor prădătoare ale dăunătorilor
destinate cercetării este admis între instituțiile oficiale
recunoscute.
- Trimiterile poștale care conțin albine trebuie supuse
controlului veterinar, iar cele care conțin viermi de
mătase sunt supuse controlului serviciului de carantină.
În dependență de decizia serviciilor de inspecție,
trimiterile poștale vor fi fie distribuite destinatarului,
fie returate expeditorilor sau distruse

2.1.2 Produse de origine animală
destinate consumului alimentar

- Importul produselor brute de origine animală,
cârnaților produși de casă, produse lactate, pește, ouă
sau miere este condiționat de obținerea unei autorizații
de carantină din partea Comitetului
Stat pentru
Protecția Mediului din Federația Rusă.

2.2 Plante și produse de origine vegetală
2.2.1

Semințe, plante și alte produse
vegetale supuse controlului de
carantină

2.8 Produse farmaceutice

2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate

- Importul semințelor, plantelor și al altor produse
vegetale pentru organizațiile și instituțiile de cercetare
științifică, este condiționat de obținerea unei autorizații
de carantină emisă de Comitetul de Stat pentru Protecția
Mediului din Fed. Rusă.
- preparatele biochimice sunt admise pe baza
autorizaţiei Inspectoratului de Stat pentru Carantina
Produselor Vegetale din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei din Fed. Rusă.
- Medicamentele și preparatele cu adaos de vitamine,
sunt admise cu autorizația Ministerului de Sănătate
Publică din Fed. Rusă, în afară de medicamentele
aprobate de Ministerul de Sănătate Publică din Fed.
Rusă.
Cărțile, ziarele, revistele şi alte imprimate sunt admise
fără obiecţiuni cu condiţia să nu conţină articole şi
reproduceri vulgare sau erotice, care pot aduce
prejudicii politicii şi economiei şi încalcă drepturile
omului.
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Partea a treia:
Dispoziții speciale, vamale și altele
3.1 Completarea declarațiilor vamale
Fiecare trimitere poștală (pachet mic, colet) trebuie să fie însoțită de o declarație vamală CN23 (fostul
C2/CP3) completată în două exemplare de către expeditor în limba rusă sau franceză; fiecare declarație
vamală CN23 trebuie să cuprindă următoarele indicații: numele țării de origine, numele țării de destinație,
numele și adresa exactă și completă a expeditorului, denumirea și valoarea fiecărui obiect introdus în
trimiterea poștală. Coletele cu valoare declarată trebuie să poarte indicația ”Cu valoare declarată de ... DST”
(Avec valeur declare de ... DTS).
3.2 Necesitatea introducerii facturii
Chitanțele și facturile trebuie anexate trimiterilor poștale care au valoare comercială și care sunt distribuite
numai după prezentarea licențelor respective.
3.3 Dispoziții vamale diverse
Articolele interzise la import în Federația Rusă și nemenționate în declarația vamală CN23 sau menționate
fraudulos sunt confiscate.
Articolele admise la import în Federația Rusă, introduse în trimiterile poștale și nespecificate în CN23 sunt
pasibile de plata taxelor vamale.
În cazul importului în trimiterile poștale a unor obiecte interzise, se vor lua următoarele măsuri:
-

reținerea numai a obiectelor interzise, restul conținutului este predat destinatarului;

-

returarea trimiterilor poștale în țara de origine;

-

reținerea întregii trimiteri poștale.

Toate articolele, al căror import este interzis în Federația Rusă, sunt interzise și în tranzit pe teritoriul
Federației Ruse.
Circulara UPU 9/20.01.2020
Operatorul desemnat al Federației Ruse, JSC Russian Post informează că, în urma modificării legislației
vamale a Uniunii Economice Eurasiatice, a introdus noi limite, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru importul
mărfurilor scutit de taxe vamale adresat persoanelor fizice.
Mai exact, pentru trimiterile poștale expediate către persoane fizice pentru uz personal:
 dacă valoarea trimiterii poștale internaționale nu depășește 200 de EUR și/sau greutatea trimiterii nu
depășește 31 de kilograme, taxele vamale nu vor fi colectate;
 dacă valoarea trimiterii poștale depășește 200 EUR sau dacă greutatea depășește 31 de kilograme,
taxele vamale vor fi calculate astfel:
la un tarif de 15 % pentru valoarea care depășește 200 EUR, dar cu o rată minimă de 2 EUR pe kilogram
din greutatea trimiterii poștale internaționale.
Lista mărfurilor interzise și admise condiționat pentru expediere este plasată pe site-ul oficial al
Comisiei Uniunii Vamale a Comunității Economice Euroasiatice: www.eurasiancommission.org
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