Ghana
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.

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Pentru pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice importul este fie
interzis fie reglementat, în funcție de natura și originea acestora.
■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele din această categorie, în măsura în care ele nu sunt interzise
conform deciziei autorităților sanitare, sunt admise sub rezerva respectării
regulamentelor aplicabile în materie de igienă și salubritate.
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.10

■ Obiecte interzise
Toate tipurile de carne și organe.
Importul organelor este supus reglementărilor.
■ Obiecte admise condiționat
Carnea poste fi importată numai pe baza unei autorizații speciale eliberată de către
Ministerul Agriculturii. Organele pot fi importate în măsura în care ele nu sunt
interzise prin decizii ale autorităților sanitare și fără descărcare în cazul tranzitului
din frontieră în frontieră.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte interzise
Toate animalele vii cu excepţia următoarelor: paraziții insectelor, distrugătorii vii
de insecte dăunătoare, albine, lipitori și viermi de mătase.
■ Obiecte admise condiţionat
Paraziți ai insectelor, distrugători vii de insecte dăunătoare, albine, lipitori și
viermi de mătase (cu condiția să fie amblate corespunzător pentru a evita
pericolele sau rănirea agenților poștali sau distrugerea altor colete).

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Produse lactate, ouă, miere naturală, produse comestibile de origine animală, cu
excepția cazurilor în care acestea sunt ambalate conform recomandărilor. Importul
acestor articole este uneori reglementat în funcție de natura și originea lor.
■ Obiecte admise condiționat
Laptele condensat și evaporat conținând mai mult de 8% greutate grăsime de lapte,
precum și laptele praf conținând mai puțin de 26% greutate grăsime de lapte.
Produsele din această categorie sunt admise la import numai pe baza unui permis,
a unei licențe sau a unui certificat eliberta de organizațiile competente înainte de
efectuarea importului.
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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
06.01-06.04

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01-07.14

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție
08.01-08.14

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Cafeaua neprelucrată importată pe cale terestră sau pe cale maritimă internă.
■ Obiecte admise condiţionat
Cafeau trebuie însoțită de un certificat eliberat d ețara exportatoare garantând că
nu este contaminată cu mana.
Cereale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cerealele trebuie să fie însoțite de un permis de import.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11
Poziție

■ Obiecte interzise
Fructe proaspete sau uscate contaminate cu paraziți considerați periculoși pentru
culturi, smochine seci și curmale destinate exclusiv pentru distilare sau pentru
fabricarea vinului.
■ Obiecte admise condiţionat
Produsele de acest tip pot fi importate pe baza unui certificat fitosanitar.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 10
Poziție
10.01-10.08

■ Obiecte interzise
Legume, rădăcini d eplante și tuberculi comestibili contaminați cu paraziți
considerați periculoși pentru culturi.
■ Obiecte admise condiţionat
Articolele (produsele) de acets tip trebuie să fie însoțite de un certificat fitosanitar.
Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Capitolul 9
Poziție
09.01-09.10

■ Obiecte interzise
Arbori și alte plante ; bulbi, rădăcini și alte articole similare ; flori tăiate și frunziș
ornamental. Aceste articole sunt în general interzise la import în majoritatea țărilor
deoarece pot aduce dăunători și boli.
Este interzis importul de plante împreună cu pământul lor, de nuci de cocos cu
coajă, de cafea neprelucrată și semințe de bumbac.
■ Obiecte admise condiţionat
Condițiile de admitere a plantelor în Ghana sunt stipulate în Ordonanța nr.4 din
anul 1951 – ”Regulamentul privind importul de plante.” Cafeau este admisă
condiționat în măsura în care este însoțită d’un certificat eliberat de către țara
exportatoare atestând că nu este contaminată cu mana.

Cod S.H

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

Capitolul 12
Poziție
12.01-12.14

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Hârtie cerată, piele și alte articole impregnate cu ulei.
■ Obiecte admise condiţionat
Pentru importul de produse de acets tip este nevoie de un certificat semnat de
persoane competente și care să indice : ”pielea sau articolele impregnate cu ulei
din acest colet au fost dezinfectate la o temperatură de 140 ⁰ F până la uscarea
completă și tratate timp de minim 14 zile înainte de ambalare”.
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție

Cod S.H Nu există informații
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite
și necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție
14.01-14.04

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Materiale vegetale colorante.

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
15.01-15.22

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Piele și articole impregnate cu ulei.
■ Obiecte admise condiţionat
Produsele din această categorie trebuie să fie însoțite de un certificat semnat de o
persoană competetntă.

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

Nu există informații
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție

■ Obiecte interzise
Preparatele pe bază d epește, crustacee, moluște și alte nevertebarte acvatice. În
funcție de natura și originea lor, importul acestor produse este fie interzis fie
reglementat.
■ Obiecte admise condiționat
Sub rezerva respectării regulamentului în materie de igienă.

Cod S.H

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

Capitolul 19
Poziție

Cod S.H

Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Toate băuturile precum și alcoolul comercial și alcoolul nociv care sunt definite
în Ordonanța privind comercializarea băuturilor alcoolice.
■ Obiecte admise condiționat
Cu excepția cazurilor în care se respectă indicațiile legate de ambalare.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Cod S.H

Nu există informații
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.01-24.03

Nu există informații
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție

Nu există informații
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.01-22.09

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Țigările care provin din alte țări și care nu au un avertisment.
■ Obiecte admise condiționat
Produsele din această categorie trebuie să fie însoțite de un avertisment.

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
27.01-27.16

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Articole periculoase, inclusiv explozivi și anumite substanțe inflamabile, corozive,
nocive sau dăunătoare.

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

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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28.01-28.51

Materiale radioactive, inclusiv cadrane luminoase, minereuri și reziduuri
radioactive.
■ Obiecte admise condiționat
Aceste substanțe sunt admise în cantități mici, dacă sunt ambalate corect și dacă
nu emit radiații la suprafața pachetului mai mari de 10 militoentgen/24 de ore.

Capitolul 29

Produse chimice organice

Poziție
29.01-29.42

Cod S.H

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

Produse farmaceutice
Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 34

■ Obiecte interzise
Materiale colorante car epot distruge celelalte colete.
■ Obiecte admise condiționat
Aceste produse sunt admise cu condiția să fie ambalate conform prevederilor.
Uleiuri esențiale și rezinoide: produse de parfumerie sau cosmetice

Capitolul 33
Poziție

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

Capitolul 32
Poziție
32.01-32.15

■ Obiecte interzise
Produsele farmaceutice fără notă de omologare.
■ Obiecte admise condiționat
Importul de medicamente și alte produse utilizate în tratamentele medicale este
subordonat obținerii în prealabil a unei licențe de import eliberată de Ministerul
Sănătății Publice.
Îngrășăminte minerale

Capitolul 31
Poziție

■ Obiecte interzise
Stupefiante.
Circulara UPU 208/16.12.2019
Operatorul desemnat Ghana Post, informează că orice trimitere poștală care
conține narcotice, substanțe psihotrope sau orice alte substanțe la care face referire
art.19 din Convenția UPU sunt interzise în Ghana.
Articolele interzise găsite în articolele poștale vor fi considerate neadmisibile așa
cum subliniază art. 19 al Convenției și vor fi tratate conform reglementărilor
naționale.
Articolele interzise includ droguri narcotice și substanțe psihotrope așa cum sunt
definite de Consiliul Internațional de Control al Narcoticelor, precum și materiale
pornografice, lichide neambalate corespunzător, arme ofensive, monede, bancnote
sau titluri de valoare, animale vii sau produse din carne sau pește procesate
corespunzător.
■ Obiecte admise condiționat
Cutiile și coletețe poștale care conțin produse chimice organice sunt admise pe
bază de licență de import.

Cod S.H

Nu există informații
Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată,
produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de
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modelat, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos
Poziție
34.01-34.07

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție

■ Obiecte interzise
Săpun medicinal cu mercur.

Cod S.H

Nu există informații
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.01 -36.06

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Explozivi.
■ Obiecte admise condiționat
Chibrituri chimice și pata preparată pentru chibrituri.

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

Poziție
37.01-37.07

Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.01-38.24

■ Obiecte interzise
Filme cinematografice și fotografice cu excepția filmelor de siguranță cu format
de 8mm, 9.5 mm și 16 mm.
■ Obiecte admise condiționat
Importul de filme cinematografice printr-un alt port decât cel din Tema, Accra sau
Tokaradi este, subordonat obținerii unui permis sau a unei licențe din partea
organizațiilor competente. Articolele de acest tip pot fi admise cu condiția să fie
introduse într-o cutie de fier sau într-o cutie de lemn solid.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Elemente radio artificiale și articolele care le conțin.
■ Obiecte admise condiționat
Produsele antiparazitare pentru uz agricol și produse similare amabalate.

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
40.01-40.17

Nu există informații

Cod S.H

SECȚIUNEA VIII

■ Obiecte interzise
Tetine și suzete pentru bebeluși, pe care nu figurează indicația ”din cauciuc pur” și
marca producătorului.
■ Obiecte admise condiționat
Contraceptivele, altele decât prezervativele omologate de către Ministerul
Sănătății.
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
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animale.
Piei brute și piei tăbăcite

Capitolul 41
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

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

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
49.01-49.11

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Publicațiile și broșurile cu conținut indecent sau obscen, picturile, fotografiile
litografiile, gravurile, cărțile, carnetele cu caracter indecent sau obscen.
 Articolele care nu respectă legislația privind înregistrarea mărcilor și a
drepturilor de autor;
Bilete de bancă, bancnote, bilete de loterie și materialele publicitare pentru
loterie.
■ Obiecte admise condiționat
Sunt admise la import obiectele destinate Bibliotecii Naționale, precum și pentru
UNESCO precum și trimiterile destinate membrilor corpului diplomatic. Toate
cărțile, revistele, broșurile și produsele imprimate, reproduse prin proceduri
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tipografice, litografice sau de gravare sunt supuse restricțiilor și condițiilor
speciale vizând protejarea drepturilor de autor.
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

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 63

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

Capitolul 62
Poziție
62.01-62.12

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
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție

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

Capitolul 54
Poziție

Nu există informații
Bumbac

Capitolul 53
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Uniforme.
■ Obiecte admise condiționat
Uniformele trimise persoanelor abilitate să le poarte.
Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe
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Poziție

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

Nu există informații

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

Cod S.H

Nu există informații

Capitolul 69
Poziție

Cod S.H

Produse ceramice
Nu există informații
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

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
71.01-71.18

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Monede false ale oricărei țări, monede, aur și argint, ceasuri și pendule, platina,
bijuterii, pietre prețioase, diamante brute sau neșlefuite.
Circulara UPU 62/22.04.2019
Operatorul desemnat al Ghanei, informează că introducerea valutei în coletele
poștale asigurate sau neasigurate este interzisă de către legil naționale ale Ghanei
așa cum se conturează în art. 19.1.3. al Convenției UPU.
■ Obiecte admise condiționat
Diamante brute netăiate și monede din aur în măsura în care Secretarul de Stat sau
9

Ghana
de Finanțe și planificării economice autorizează importul.
- Aurul și argintul expediat în trimiteri recomandate dar cu valoare declarată.
- Monede de argint sau aur, lingouri expediate în scop ornamental cu valoare
mai mică de 5 lire și cu condiția expedierii în trimiteri recomandate sau colete
cu valoare declarată.
SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție
73.01-73.26

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 interzise
Instrumente ascuțite ambalate necorespunzător.
■ Obiecte admise condiționat
Instrumente ambalate în mod corespunzător.
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

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Cod S.H

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
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații

Nu există informații
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

SECȚIUNEA XVI

Nu există informații
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
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Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice, părți
ale acestora

Capitolul 84
Poziție
84.01-84.85

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.

Capitolul 85

Poziție
85.01-85.48

■ Obiecte interzise
Aparate care servesc la distilare și părțile acestor aparate. Materiale patogene.
■ Obiecte admise condiționat
Materiale patogene, pe baza reglementărilor. Toate echipamentele de comunicații.
Cătușe. Dispozitivele pentru duplicat chei sunt admise numai pe baza unei autorizații eliberată de Ministerul de Finanțe și Planificării Economice.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Radioelemente artificiale și articole care le conțin.
■ Obiecte admise condiționat
Importul de televizoare efectuat de persoane fizice și în scop personal trebuie să
fie declarat. Importul de televizoare se poate face numai pe baza unei declarații
către Serviciul Vamal.

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

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
accesorii ale acestora

Poziție
90.01-90.33

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Filme cinematografice. Material patogen.
■ Obiecte admise condiționat
11

Ghana
Aceste articole trebuie să fie însoțite de o licență CEPS.
Filmele cinematografice și fotografice sau filmele de siguranță cu format de 8mm,
9.5mm și 16 mm trebuie să fie închise într-o cutie de fier și introduse într-o altă
cutie solidă de lemn.
Material patogen ambalat conform prevederilor.
Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție
91.01-91.14

Cod S.H

Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte interzise
Radioelemente artificiale și articole care le conțin.
■ Obiecte admise condiționat
Ceasuri de mână și părți ale acestora din metale placate cu aur.

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

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție
96.01-96.18

Mărfuri și produse diverse
Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat
nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții
prefabricate
Nu există informații.
Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale
acestora

Capitolul 95
Poziție
95.01-95.08

■ Obiecte interzise
Arme, muniție și părți ale acestora.
■ Obiecte admise condiționat
Pentru arme și muniție este nevoie de o autorizație din partea Ministerului de
Interne.
Material de război și material similar.

■ Obiecte interzise
Aparatele pentru jocurile de noroc.
■ Obiecte admise condiționat
Automate pentru vânzarea dulciurilor și aparatele destinate a fi folosite cu ocazia
bâlciurilor.
Aparatele folosite în cazinouri.
Diferite articole

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Capetele, coarnele, colții, blănurile tuturor animalelor protejate sau penele și ouăle
păsărilor protejate conform listei ordonanței asupra protejării speciilor de
animalesălbatice, capitolul 203.
Gaz butan și brichete cu gaz.
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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 Ghana, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://ghanapost.com.gh/mail-parcels/
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1. Animalele şi produsele de origine animală
Insectele parazitare benefice, distrugători vii ai insectelor dăunătoare, albinele, lipitorile şi viermii de mătase
pot fi expediaţi cu condiţia să fie ambalaţi corespunzător pentru a nu răni agenţii poştali sau deteriora celelalte
colete.
Acestea trebuie să fie introduse într-o altă cutie, construită de aşa natură încât să împiedice orice pericol şi să
permită totodată verificarea conţinutului.
Peştii, crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice sunt admise la import în măsura în care nu sunt
interzise conform dispoziţiilor particulare emise de către autorităţile sanitare, precum şi în baza respectării
condiţiilor şi regulamentelor de igienă în vigoare.
2.1.1. Carne şi măruntaiele comestibile
Carnea poate fi importată pe baza unei autorizaţii speciale eliberată de către Ministerul Agriculturii.
Măruntaiele sunt admise la import cu condiţia să nu facă obiectul unor interdicţii speciale impuse de
autorităţile sanitare şi dacă nu sunt descărcate în timpul transportului în tranzit din frontiera în frontiera.
2.1.2. Produsele lactate
Laptele condensat conţinând mai puţin de 8% din greutate grăsime de lapte, precum şi laptele praf conţinând
mai puţin de 26% grăsime de lapte (comisia CEPS).
2.1.3 Mierea naturală
Mierea naturală poate fi importată pe baza prezentării unui certificat sanitareliberat în prealabil de către
autorităţile competente înaintea importului acestor produse şi a obţinerii unui rezultat pozitiv la controlul
sanitar efectuat de către un inspector veterinar în biroul vamal autorizat.
2.2. Vegetalele şi produsele vegetale
Condiţiile impuse importului plantelor în Ghana sunt stipulate în capitolul 159 (ordonanţa nr. 4 din
1951):"Ordonanţa privind reglementarea importului de plante" şi în "Regulamentul privind importul
plantelor". Cererile pentru obţinerea permiselor de import trebuie înaintate către Ministerul Agriculturii iar în
vederea facilitării importurilor, oficialii din cadrul Departamentului Agriculturii vor oferi indicaţii
importatorilor cu privire la importul de plante sau seminţe.
2.2.1. Fructe proaspete şi uscate
Importul de produse din această categorie poate fi efectuat în baza prezentării unui certificat fitosanitar.
2.2.2. Cafea
Importul cafelei neprelucrate poate fi efectuat în baza prezentării unui certificat eliberat de către ţara
exportatoare atestând că nu este contaminată cu mana.
2.2.3. Cerealele
Cerealele trebuie să fie însoţite de un permis de import.
2.3. Produse antiparazitare de uz agricol
Produsele antiparazitare de uz agricol şi produsele similare,ambalate pentru vânzare en-detail, pot fi importate
doar daca beneficiază fie de o licenţă de import sau de vânzare cu durata limită, fie de o derogare.
2.4. Băuturi, băuturi alcoolice
Băuturile şi băuturile alcoolice sunt admise condiţionat dacă sunt ambalate conform prescripţiilor.
2.5. Tutunul
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Ţigările străine trimise prin poștă trebuie să fie însoţite de un mesaj de avertisment.
2.6. Uleiurile minerale
Fiind considerate produse explozive, inflamabile, corozive, nocive şi periculoase pentru agenţii poştali sau
pentru coletele poştale, uleiurile minerale nu pot fi trimise pe cale poştală.
2.7. Narcotice
Cutiile şi coletele poştale care conţin stupefiante sunt restricţionate la import şi export.
2.8. Produsele farmaceutice
Importul medicamentelor şi altor produse utilizate în scopuri terapeutice este condiţionat de obţinerea în
prealabil a unei autorizaţii emisă de Ministerul Sănătăţii.
2.8.1. Materiale patogene
Aceste materiale sunt admise la import dacă sunt expediate ca trimiteri mici şi cu respectarea regulamentelor.
2.9. Chibriturile chimice şi lemnul pentru chibrituri
Legislaţia vamală asigura monopolul asupra importului acestor produse.
2.10. Obiecte din cauciuc
Contraceptivele, altele decât medicamentele şi prezervativele, nu pot fi importate decât de companii sau
organisme autorizate de Ministerul Sănătăţii.
Prezervativele pot fi importate numai în baza prezentării unui certificat care să ateste respectarea unor norme
calitative.
2.11. Cărţile, broşurile, ziarele, imprimatele
Anumite articole precum cărţile, ziarele, broşurile, publicaţiile, imprimatele reproduse prin proceduri
tipografice, litografiate sau gravate, importate din străinătate sunt supuse protecţiei drepturilor de autor şi
prevederilor speciale, care vor fi verificate de funcţionari speciali ai Ministerului de Interne care au autoritatea
de a determina acceptarea sau neacceptarea acestor publicaţii.
2.12. Perlele fine sau de cultură, pietrele şi metalele preţioase, articolele din această categorie,
bijuteriile de fantezie
Importul de perle şi pietre preţioase este supus aplicării dispoziţiilor legale şi reglementarilor cu privire la
prevenirea fraudelor şi falsificărilor înregistrate în comerţul cu pietre preţioase şi perle.
2.12.1. Aur şi argint
Aceste articole sunt admise condiţionat dacă sunt expediate în trimiteri recomandate sau asigurate.
2.12.2. Diamante
Diamantele brute şi netăiate sunt admise condiţionat pe baza unei licenţe de la Ministerul de Finanţe şi
planificării economice.
2.13. Televizoarele
Importul de televizoare pentru uz personal vor face obiectul unei declaraţii vamale.
2.14. Instrumentele de măsura
Instrumentele de măsura nu pot fi importate decât pe baza unei autorizaţii din partea Consiliului de
nominalizare din Ghana.
Toate persoanele care vor să importe un instrument de acest tip vor solicita o declaraţie din partea Consiliului.
2.15. Materialele de război
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Importul de materiale de război, arme şi muniţii este supus prezentării unei licenţe de import eliberată de către
Ministerul de Interne.
Uniformele pot fi expediate către persoanele abilitate să le poarte.
2.16. Jocuri, jucării
Importul aparatelor de joc şi jucăriilor prezentate publicului pe durata şi în incinta bâlciurilor care nu oferă
câştiguri în natura, funcţionând cu o miza unitara maxima de 10 franci este autorizat pe baza unei declaraţii a
importatorului şi a unei declaraţii în vamă.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale
Este necesar să se indice greutatea netă a conţinutului. Suma totală a facturii trebuie menţionată în lire
sterline.
Declaraţiile trebuie să poarte semnătura autentica a expeditorului sau a unei persoane abilitate. Toate facturile
stabilite într-o limbă străina trebuie să fie traduse în engleză.
3.2. Necesitatea întocmirii facturilor
Întocmirea unei facturi este necesară în momentul prezentării trimiterii către destinatar.
3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor
Nu este necesar să se întocmească un certificat de origine, un permis de import, nici alte declaraţii sau
certificate; acestea sunt prezentate de către destinatar în momentul livrării mărfurilor.
3.4. Dispoziţii vamale diverse
Toate mărfurile importate sau exportate prin poșta sunt supuse controlului Serviciilor vamale şi accizelor.
Dispoziţiile legislative
aplicate importului şi exportului prin poștă fac obiectul articolelor 275, 17, 212-214 din Decretul vamal şi al
accizelor din 1972 şi regulilor 120-123 din Regulamentul vamal din 1948.
3.5. Dispoziţii contencioase
Trimiterile poştale, prin acestea înţelegând colete, admise cu declaraţii false, sunt confiscate în virtutea
articolelor 194, 221, capitolul 167 din ordonanţa vamală.
Toţi agenţii biroului poştal pot reține trimiterile poştale sosite care conţin scrisori, documente imprimate sau
alte obiecte a cărei expediere prin poștă sunt interzise sau supuse restricţiilor legale.
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