Hong Kong
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.

0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.1.2.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție
05.01-05.11
05.01-05.03
05.05-05.06
05.11

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 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
04.01-04.10

■ Obiecte interzise
Carcase de animale.
■ Obiecte admise condiționat
Toate tipurile de carne și organele interne comestibile. Vezi a doua parte, pct.
2.1.2.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte interzise
Toate animalele vii cu excepția albinelor, lipitorilor și viermilor de mătase.
■ Obiecte admise condiționat
Albinele, lipitorile și viermii demătase. Vezi a doua parte, pct. 2.1.1.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.1.2.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01-06.04
06.02
06.04

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Plante pe cale de dispariție. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.
Plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), ramuri și alte părți tăiate din plante,
ciuperci. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.
Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori sau boboci, pentru buchete sau
ornamente florale proaspete, uscate, vopsite sau altfel preparate. Vezi a doua parte,
pct. 2.2.1.
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Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție
08.09

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

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție
10.05
10.06

Cod S.H

12.07
12.11

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Pentru unele produse destinate consumului nu este necesară autorizație de import.
Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.
Anumite plante medicinale. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1 și 2.8.1.
Plante pe cale de dispariție. Vezi a doua parte, 2.2.1.
Plante pe cale de dispariție. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale
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

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

Capitolul 13
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.
Orezul decorticat, zdrobit sau nu. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 12
Poziție
12.02

Nu există informații
Cereale

Capitolul 11
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Plante pe cale de dispariție. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Pentru unele produse destinate consumului nu este necesară autorizație de import.
Vezi a doua parte, pct. 2.2.1.

SECȚIUNEA III

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine animală sau vegetală

Capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine animală sau vegetală

Poziție
15.22

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
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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

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Lichioruri pe bază de alcool și alte rpeparate pe bază de alcool. Vezi a doua parte,
pct. 2.4.1.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.03

Nu există informații.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție
23.07-23.08

Nu există informații.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.08

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

Capitolul 20
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie

Capitolul 19
Poziție

Nu există informații.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.02

Nu există informații.

24.01-24.02

■ Obiecte interzise
Produse pe bază de tutun, altele decât cele care se fumează.
■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip, manufacturate sau nu. Vezi a doua parte, pct. 2.5.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.05
25.04-25.30
25.04

Cod S.H
2403.99

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Nisip natural de orcice tip, colorat sau nu. Vezi a doua parte, pct. 2.6.1.
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.6.3.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
3

Hong Kong
Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție
26.01-26.21
26.19-26.21

Cod S.H

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase , ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.10
27.10

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

Cod S.H
2710.00

■ Obiecte admise condiționat
Uleiuri hidrocarbonate. Vezi a doua parte, pct. 2.6.2.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

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
28.03-28.05
28.11
28.44
28.41
28.44-28.45

Cod S.H

Substanțe acetilice. Vezi a doua parte, pct. 2.10
Materiale radioactive și aparate iradie. Vezi a doua parte, pct. 2.9.

Capitolul 29
Poziție
29.03
29.05
29.14-29.16

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct.2.20.

Produse chimice organice

29.41

■ Obiecte admise condiționat
Substanțele nocive pentru stratul de ozon. Vezi a doua parte, pct. 2.11
Alcoolul metilic. Vezi a doua parte, pct. 2.4.1.
Anhidrida acetică, bromura de acetil, clorura de acetil, efedrina, ergotamina,
alcaloid, ergometrina, pseudo-efedrina, acid lisergic, 1-fenil-2-propan, acid Nacetilantranilic, 3,4-metilenadioxefinil-2-propanona, safroli, isosafroli, piperonal,
acid antranilic, acid fenilacetic, piperidina, permanganat de potasiu. Vezi a doua
parte, pct. 2.10.
Opium, morfina, cocaina și alte droguri utilizate în scopuri medicale sau științifice.
Vezi a doua parte, pct. 2.7.
Penicilina și alte substanțe organice antibacteriene. Vezi a doua parte, pct. 2.8.2.

Capitolul 30

Produse farmaceutice

Cod S.H
2905.11

29.33
29.39

Poziție
30.01-30.06

Cod S.H

Îngrășăminte minerale

Capitolul 31
Poziție
Capitolul 32

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse farmaceutice. Vezi a doua parte, pct. 2.2.1. și 2.8.1.

Cod S.H

Nu există informații.
Extracte tanante sau colorante: tanini și derivații lor pigmenți și alte materii
colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri
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Poziție
32.08-32.10

Cod S.H

Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice

Capitolul 33
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Explozibili, artificii, chibrituri și toate substanțele explozibile, inflamabile sau
periculoase.

Capitolul 37
Poziție

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.08

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

Capitolul 36
Poziție
36.01-36.05

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 artificială, ceară preparată,
produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de
modelat, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție

■ Obiecte interzise
Vopsele, lacuri, smalțuri și toate substanțele similare a căror temperatură de
aprindere este mai mică de 60 ⁰ C.
■ Obiecte admise condiționat
Vopsele, lacuri, smalțuri și alte substanțe similare al căror punct de inflamabilitate
și de ardere se situează între 36 ⁰ C și 66 ⁰C și a căror temperatură de aprindere se
situează între 32 ⁰ C și 60 ⁰ C. Vezi a doua parte, pct. 2.12.

Nu există informații
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Pesticide. Vezi a doua parte, pct. 2.3.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.15

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție
40.17

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
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SECȚIUNEA VIII

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

Capitolul 41

Piei brute și piei tăbăcite

Poziție
41.01-41.11
41.10

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
43.01-43.04

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.1.2.
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 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
44.01
44.03
44.07-44.08

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție
45.01

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20
Plante pe cale de dispariție. Vezi a doua parte, pct. 2.21

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA X

Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau
carton; hîrtie și carton, și articole din acestea

Capitolul 47

Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi din
hârtie sau carton

Poziție
47.07

Cod S.H

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

Capitolul 48
Poziție
48.17

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Imitații de plicuri, dosare, formulare și documente ale autorității poștale.
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Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.11

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Înscrisuri instigatoare la revoltă.
Bilete de loterie și documente referitoare la loterie; publicitate pentru pariuri,
dacă este vorba de pariuri ilegale; publicitate pentru prezicători.
Reclame referitoare la persoane care împrumută contra gaj.
Înscrisuri cu caracter obscen, imoral, indecent, insultător sau defăimător.
Documente care folosesc ilegal cuvinte, litere sau apostilele autorităților poștale,
articole care nu respectă dreptul de marcă sau de autor; articole care utilizează
imitații de timbre poștale.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție
50.01-50.07
50.03

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție
51.01-51.13
51.03

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție
52.01-52.12
52.02

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Capitolul 56
Poziție
56.01-56.09

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție
55.01-55.16
55.05

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 54
Poziție
54.01-54.08

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție
53.01-53.11
53.01-53.05

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
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Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57
Poziție
57.01-57.05

Cod S.H

Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii

Capitolul 58
Poziție
58.01-58.11

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție
63.01-63.10
63.09-63.10

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate

Capitolul 62
Poziție
62.01-62.17

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

Capitolul 61
Poziție
61.01-61.17

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60
Poziție
60.01-60.02

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Capitolul 59
Poziție
59.01-59.11

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.13.
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

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

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

Capitolul 67
Poziție
67.01-67.04

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.1.2.

SECȚIUNEA XIII

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

Capitolul 68

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

Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție
69.01-69.03

Produse ceramice
Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție
70.01

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

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
71.12

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 2.14
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție
72.04
72.18-72.29

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție
73.02

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție
74.04

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul deșeurilor. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
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Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție
75.01-75.08
75.03

Cod S.H

Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție
76.02

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție
78.02

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție
79.02

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție
81.01-81.02
81.04-81.13
81.05
81.08-81.09
81.12

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.

Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune;
părți ale acestora
Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea

Capitolul 82
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție
80.02

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

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
84.01-84.85
84.07

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.
Motoare suspendate. Vezi a doua parte, pct. 2.18.
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84.24
84.43
84.56
84.62

Discuri optice și dispozitive de duplicare. Vezi a doua parte, pct. 2.19.

Capitolul 85

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

Poziție

85.26-85.48
85.48

Circulara UPU/173.12.10.2015
Operatorul desemnat din Hong Kong informează că, este interzisă expedierea în
trimiterile poștale internaționale a bateriilor cu lotiu și acumulatori cu litiu, atât pe
cale aeriană, cât și terestră, inclusiv în tranzit.
■ Obiecte interzise
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.
Aparate de emisie. Vezi a doua parte, pct. 2.16
Aparate de emisie cu aparat de recepție incorporate; aparatele de emisie-recepție
portabile. Vezi a doua parte, pct. 2.16.
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

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

85.01-85.24
85.25

Poziție

Cod S.H

8525.10
8525.20

Cod S.H

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

Capitolul 87
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție
89.08

Nu există informații
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție
88.01-88.05

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul și exportul de deșeuri. Vezi a doua parte, pct. 2.20.

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

■ Obiecte admise condiționat
Anumite produse. Vezi a doua parte, pct. 2.15.
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Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție
91.01
91.11

Cod S.H

9111.10
9111.20

91.13

doua parte, pct. 2.14.
Cutii de ceasuri din metale prețioase, sau placate cu metale prețioase. Vezi a doua
parte, pct. 2.14.
Cutii de ceasuri din metale obișnuite, indiferent dacă sunt sau nu placate cu aur
sau argint. Vezi a doua parte, pct. 2.14.

9113.10

Curele și brățări de ceasuri din metale prețioase, sau placate cu metale prețioase
Vezi a doua parte, pct. 2.14.

9113.20

Brățări de ceasuri din metale obișnuite, indiferent dacă sunt sau nu placate cu aur
sau argint. Vezi a doua parte, pct. 2.14.
Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Ceasuri având cutii din metale prețioase, sau placate cu metale prețioase. Vezi a

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție
93.01
93.02
93.03

Cod S.H

9303.10
9303.20
9303.30
9303.90

Alte arme de foc. Vezi a doua parte, pct. 2.17.
Alte arme (puști și pistoale, cu aer comprimat sau cu gaz). Vezi a doua parte, pct.
2.17.
Părți și accesorii ale articolelor de la codurile 93.01-93.04. Vezi a doua parte, pct.
2.17.

93.04
93.05
SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție

Capitolul 96

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

Cod S.H

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

Capitolul 95
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Arme militare. Vezi a doua parte, pct. 2.17.
Revolvere și pistoale. Vezi a doua parte, pct. 2.17.
Arme de foc cu încărcare pe țeavă. Vezi a doua parte, pct. 2.17.
Puști și carabine de vânătoare sau de tir sportiv (harpoane, arbalete).
Vezi a doua parte, pct. 2.17.
Alte puști de tir și carabine. Vezi a doua parte, pct. 2.17.

Cod S.H

Nu există informații
Diferite articole
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Poziție
96.01
96.13

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Anumite articole. Vezi a doua parte, pct. 2.1.2.
Brichete cu gaz butan și rezerve pentru brichete. Vezi a doua parte, pct. 2.1.2.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție
97.01
97.04

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Tabouri și picturi cu caracter obscen sau indecent.
Timbre poștale contrafăcute și obiecte marcate cu imitații de timbre poștale.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Hong Kong, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1 Animale şi produse alimentare de origine animală
2.1.1 Albine şi lipitori - albinele şi lipitorile vii trebuie să fie introduse în cutii pentru evitarea pericolelor
şi pentru a se putea verifica conţinutul.
2.1.2 Produse de origine animală - în conformitate cu Reserved Commodities Ordinance (capitolul 296)Ordonanța cu privire la mărfurile rezervate este necesară o autorizaţie de import pentru carnea congelată sau
refrigerată (de vacă, oaie, porc, viţel, miel şi din organe interne comestibile) şi carnea congelată de pasăre
(cocos şi găină, raţă, gâscă, curcan şi părţile acestora), cu excepţia cazului în care produsele de acest tip sunt
importate în bagaje însoțite pentru consum personal sau au calitatea de cadou, iar greutatea lor nu depăşeşte
15 kg.
- autorizaţiile pentru import sunt eliberate persoanelor sau societăţilor înscrise în registrul comerţului
conform Reserved Commodities Regulations - Ordonanţa cu privire la mărfurile rezervate.
Înainte de a prezenta la Ministerul Comerţului şi Industriei o cerere de autorizaţie pentru import, se
impune obţinerea unei autorizaţii scrise de la Ministerul pentru Protecţia Alimentaţiei şi Mediului
Înconjurător sau un certificat de control sanitar emis de către o autoritate competenta.
- vânatul şi carnea interzise, aşa cum au fost definite în Imported Game, Meat and Poultry Regulations
(capitolul 132) - Regulamentul cu privire la importurile de carne, carne vânată şi carne de pasare, pot fi
importate în Hongkong cu autorizaţie emisă de Ministerul pentru Protecţia Alimentaţiei şi Mediului
Înconjurător.
Conform secţiunii 11, capitolul 421, din Regulamentul cu privire la fenomenul de turbare, este interzis
importul de animale, de carcase ale acestora sau produse de origine animală (cu excepţia cazului în care
importul lor este reglementat de Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Mediului care poate emite o
autorizaţie. Conform acestei hotărâri, termenul "animal" desemnează toate speciile mamiferelor în afară de
oameni, iar termenii "produsul de origine animală" se referă la părţile care provin de la câini, pisici (de
exemplu: pielea unui câine, sperma sau plasmă canine, etc.) sau animale infestate cu turbare; termenul
"carcase" desemnează corpurile moarte şi jupuite ale mamiferelor. Conform Animals and Plants Ordinance
(capitolul 187) (Protection of Endangered Species) - Ordonanţa cu privire la Protejarea speciilor de plante şi
animale pe cale de dispariţie, speciile pe cale de dispariţie cum ar fi mamiferele, păsările, reptilele, amfibienii,
peştii, nevertebratele şi vegetalele vii sau moarte, părţile sau derivatele lor şi anumite produse manufacturate
(specimene împăiate, piei, coarne de animal, carne, colţi etc.) fac obiectul unui control strict la import.
Acestea nu sunt admise la import decât dacă se obţine o autorizaţie emisă de către Ministerul Agriculturii,
Pescuitului şi Protecţiei Mediului Înconjurător. Acest tip de autorizaţie nu se eliberează în mod automat şi nu
se poate obţine pentru anumite specii.
Autorităţi de control care eliberează autorizaţii:
- Agriculture, Fisheries and Conservation Department-Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei
mediului înconjurător
- Food and Environmental Hygiene Department-Ministerul pentru Protecţia Alimentaţiei şi Mediului
Înconjurător
- Trade and Industry Department-Ministerul Industriei şi Comerţului.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Reserved Commodities Unit of the Trade and Industry
Department - Departamentul mărfurilor rezervate din cadrul Ministerului Industriilor şi Comerţului, Room
401
Trade and Industry Department Tower - Centrul Departamentului de Industrie şi Comerţ
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
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Tel.: (+852) 2398 5569
- Import & Export Unit of the Food and Environmental Hygiene Department -Serviciul de Import/Export al
Ministerului pentru Protecţia Alimentaţiei şi Mediului Înconjurător
8/F, Fa Yuen Street Complex
123A Fa Yuen Street
Kowloon
HONG KONG
Tel.: (+852) 2787 0005
- Agriculture, Fisheries and Conservation Department - Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei
mediului înconjurător
Cheung Sha Wan Government Offices
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel.: (+852) 2150 6666
2.2 Produse vegetale
2.2.1. Regula generală
Conform Plant Ordinance (Importation and Pest Control)(cap.207) - Ordonanţei cu privire la controlul
plantelor, pentru importul plantelor sunt necesare autorizaţii emise de către Ministerul Agriculturii,
Pescuitului şi Protecţiei Mediului. Aceste plante trebuie să fie însoțite de un certificat fitosanitar emis de ţara
exportatoare. Aceste autorizaţii nu sunt necesare pentru flori tăiate, fructe, seminţe şi vegetale destinate
consumului şi nici pentru plantele cultivate în China (Rep. Pop) şi importate de către aceasta.
- pentru importul plantelor pe cale de dispariţie este necesară o autorizaţie emisă de către directorul
Ministerului Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei Mediului, conform hotărârii stipulate de Animals and Plants
(Protection of Endangered Species) Ordinance (cap.187) - Ordonanţa cu privire la Protecţia speciilor de
animale şi plante pe cale de dispariţie. Acest tip de autorizaţie nu se eliberează în mod automat şi nu poate fi
obţinut pentru anumite specii. Autoritatea de control care eliberează autorizaţii:
Agriculture, Fisheries and Conservation Department -Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei
Mediului Înconjurător. Informaţii suplimentare se obţin de la:
Cheung Sha Wan Government Offices,
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel.: (+ 852) 2150 6999 (cap.187- specii pe cale de dispariţie) sau
(+852) 2150 7000 (cap.207- Importul plantelor)
2.2.2. Cereale
Pentru importul orezului decorticat şi zdrobit (sau nu) este necesar permis de import. Autorizaţiile de import
pentru consumul local sunt emise doar pentru societăţile înscrise în registrul comerţului, conform Reserved
Commodities (Control of Imports, Exports and Reserved Stocks) Regulations. Regulamentul cu privire la
mărfurile rezervate.
Nu sunt necesare permise pentru importul mărfurilor pentru consum personal sau cadourilor dacă acestea nu
depăşesc 15 kg, şi sunt în bagaje însoțite. Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este:
Trade and Industry Department - Ministerul Industriei şi Comerţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de
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la:
Reserved Commodities Unit of the Trade and Industry Department - Serviciul de control al mărfurilor
rezervate din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului,
Room 401 Trade and Industry Department Tower - Sediul Ministerului Industriei şi Comerţului
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel.: (+852) 2398 5569
2.3 Pesticide pentru utilizarea agricolă şi domestică
Pentru importul pesticidelor sunt necesare autorizaţii, după cum urmează:
- pentru insecticidele, fungicidele, ierbicidele, acaricidele şi substanţele (organice sau nu) sau amestecurile de
substanţe utilizate pentru distrugerea, controlarea, atragerea, respingerea sau paralizarea insectelor,
rozătoarelor, pasărilor, nematodelor, bacteriilor, ciupercilor, ierbii dăunătoare sau altor forme de plante, viruşi
şi animale vii dăunătoare;
- pentru substanţe sau amestec de substanţe utilizate pentru defolierea şi uscarea plantelor sau pentru controlul
creşterii acestora. Importatorii acestor produse trebuie să aibă autorizaţie de import, în conformitate cu
Pesticide Ordinance (capitolul 113) - Ordonanţa cu privire la pesticide, iar importul trebuie să fie reglementat
potrivit Import & Export (General) Regulations. Regulamentul cu privire la importuri şi exporturi. Solicitările
pentru obţinerea permisului de import trebuie să fie prezentate la Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi
Protecţiei mediului. Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este:
Agriculture, Fisheries and Conservation Department - Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei
Mediului Înconjurător. Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Agriculture, Fisheries and Conservation Department - Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei
Mediului Înconjurător
Cheung Sha Wan Government Offices
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel.: (+852) 2150 7007
2.4. Băuturi, lichide alcoolice
2.4.1 Lichioruri şi produse pe bază de alcool
Importatorii acestor produse trebuie să deţină autorizaţie şi permis de transport. Autorităţile de control care
eliberează autorizaţii sunt: Customs & Excise Department - Departamentul de Vamă şi Accize. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la:
Dutiable Commodities Office of the Customs & Excise Department - Oficiul de mărfuri impozabile din
cadrul Ministerului Vămilor şi Accizelor
2/F, Harbour Building 38 Pier Road
HONG KONG
Tel.(+852) 2852 3027 (permise) sau
(+852) 2852 3260 (licenţe).
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2.5. Tutunul
Pentru importul acestor produse sunt necesare permise de import şi transport. Importul de tutun este pasibil de
drepturi vamale. Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este:
Customs & Excise Department - Ministerul Vămilor şi Accizelor. Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Dutiable Commodities Office of the Customs & Excise Department Oficiul de mărfuri impozabile din cadrul Ministerului Vămilor şi Accizelor.
2/F, Harbour Building 38 Pier Road
HONG KONG
Tel.(+852) 2852 3027 (permise) sau
(+852) 2852 3260 (autorizaţii)
2.6. Produse minerale
2.6.1 Nisip
- pentru importul de nisip în cantitate de peste 100 kg este necesar un permis. Autoritatea de control care
eliberează autorizaţii este:
Civil Engineering Services Department -Departamentul Servicii de inginerie mecanică. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la:
Mines and Quarries Division - Departamentul pentru exploatarea carierelor de piatră şi a minelor
Geotechnical Engineering Office - Oficiul de Inginerie mecanică geotehnica
7/F, Civil Engineering Building 101 Princess Margaret Road
Kowloon
HONG KONG
Tel.: (+852) 2762 5486
2.6.2 Uleiuri minerale
Pentru importul acestor produse sunt necesare autorizaţii şi permise de transport. Autoritatea de control care
eliberează autorizaţii este: Customs & Excise Department -Ministerul Vămilor şi Accizelor.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Dutiable Commodities Office of the Customs & Excise Department - Oficiul de mărfuri impozabile din
cadrul Ministerului Vămilor şi Accizelor
2/F, Harbour Building 38 Pier Road
HONG KONG
Tel.(+852) 2852 3027 (permise) sau
(+852) 2852 3260 (autorizaţii).
2.6.3 Sol
- pentru importul solului de orice fel (pământ, nisip, argila, sau turba) este necesară o autorizaţie specială
emisă de Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei Mediului Înconjurător (capitolul 207). Solurile care
provin din China nu sunt supuse acestei restricţii. Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt:
Agriculture, Fisheries and Conservation Department - Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei
mediului înconjurător. Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Plant & Pesticide Regulatory Division - Secţia de reglementare a pesticidelor şi maşinilor folosite în acest
scop Cheung Sha Wan Government Office
5/F, 303 Cheung Sha wan Road
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Kowloon
HONG KONG
Tel.: (+852) 2150 7000
2.7. Stupefiante
- pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie, aceasta fiind eliberată distribuitorilor acceptaţi.
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt: Department of Health -Ministerul Sănătăţii Trade and
Industry Department -Ministerul Industriei şi Comerţului
2.8. Produse farmaceutice
2.8.1 Regula generala:
Este necesară aprobare de la Pharmacy and Poisons Board- Consiliul Farmaceutic şi al Otrăvurilor prezidat de
Ministerul Sănătăţii înainte de a se solicita autorizaţia de import de la Ministerul Comerţului şi Industriei.
Toate produsele farmaceutice şi medicamentele definite în secţiunea II din hotărârea Pharmacy and Poisons
Ordinance - Ordonanţa cu privire la produse farmaceutice şi otrăvitoare vor fi verificate. Persoanele care vor
să obţină autorizaţie de la Pharmacy and Poisons Board - Consiliul Farmaceutic şi al Otrăvurilor trebuie să se
adreseze Serviciului de control al importului şi exportului de produse farmaceutice, al Ministerului Sănătăţii,
la adresa de mai jos (Pharmaceutical Import and Export Control Section).
Conform deciziei Animal and Plants Ordinance (Protection of Endangered Species, cap. 187) - Ordonanţa cu
privire la protecţia speciilor de plante şi animale pe cale de dispariţie, toate produsele farmaceutice şi
medicamentele, inclusiv cele din medicina chineză tradiţională fac obiectul unui control riguros la import.
Importul acestor produse nu este admis fără prezentarea unei autorizaţii valide. Autorităţile de control care
eliberează autorizaţii sunt: Department of Health-Ministerul Sănătăţii, Trade and Industry DepartmentMinisterul de Industrie şi Comerţ, Agriculture, Fisheries and Conservation Departmen t- Ministerul
Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei mediului înconjurător. Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Pharmaceutical Service of the Department of Health - Departamentul farmaceutic al Ministerului Sănătăţii.
18/F, Wu Chung House 213 Queen's Road East
Wan Chai
HONG KONG
Tel: (+852) 2961 8784
Non-Textiles Licensing Unit - Departamentul de autorizare a non-textilelor Trade Licensing Branch of the
Trade and Industry Department,
Room 408 700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5559 sau 2398 5560
Agriculture, Fisheries and Conservation Department - Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Protecţiei
Mediului Înconjurător
Cheung Sha Wan Government offices
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2150 6999
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2.8.2 Antibiotice
Este necesar permis de import. Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este: Department of Health Ministerul Sănătăţii
2.9 Materii radioactive şi aparate ce emit radiaţii:
Pentru importul acestor produse este necesară o autorizaţie de import, care se acordă numai deţinătorilor de
autorizaţii pentru substanţe radioactive sau aparate ce emit radiaţii. Aceste permise sunt eliberate de către
Radiation Board (Consiliul de Radiaţii). Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt:
Radiation Board (Department of Health) - Consiliul de Radiaţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Trade and
Industry Department - Ministerul Industriei şi Comerţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Radiation Board, c/o Radiation Health Unit of the Department of Health - Consiliul de Radiaţii din cadrul
Ministerului Sănătăţii
3/F, Sai Wan Ho Health Centre 28 Tai Hong Street
Sai Wan Ho
HONG KONG
Tel: (+852) 2886 1551
Non-Textiles Licensing Unit -Departamentul de autorizare a non-textilelor Trade Licensing Branch of the
Trade and Industry Department,
Room 408 700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5559 sau 2398 5560
2.10. Substanţe acetilate
Importatorii şi distribuitorii acestor produse trebuie să deţină autorizaţie şi permis de transport.
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt Customs & Excise Department -Ministerul Vămilor şi
Accizelor.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Chemical Licencing & Liaison Division of the Customs & Excise Department, Room 631
6/F, North Point Government Offices
333 Java Road
North Point
HONG KONG
Tel.: (+852) 2541 4383
2.11 Substanţe periculoase pentru stratul de ozon
Importatorii/exportatorii trebuie să se înregistreze la Ministerul Comerţului şi Industriei pentru a obţine un
certificat de înscriere, conform secţiunii 5 din Ozone Layer Protection Ordinance (Ordonanţa cu privire la
protejarea stratului de ozon), înainte de a solicita autorizaţia de import/export pentru substanţele ce afectează
stratul de ozon. Toate importurile de hidroclorofluorocarburi (HCFCs) pentru consumul local, fac obiectul
verificărilor normelor de lucru.
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt:
Environmental Protection Department -Ministerul de Protecţie a Mediului
Trade and Industry Department -Ministerul Industriei şi Comerţului
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Air Management Group -Departmanetul de Control Aerian
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Environmental Protection Department -Ministerul de Protecţie a Mediului Înconjurător
33/F, Revenue Tower
5 Gloucester Road
Wan Chai
HONG KONG
Tel.: (+852) 2594 6242 sau 2594 6234
Non- Textiles Licensing Unit -Departamentul de autorizare a non-textilelor
Trade Licensing Branch -Organizaţia pentru Autorizarea Tranzacţiilor
Trade and Industry Department, Room 408
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel.: (+852) 2398 5559 sau 2398 5560
2.12 Vopsele, lacuri, smalțuri şi substanţele similare
Aceste substanţe pot fi importate cu condiţia ca fiecare expediţie poştală să nu conţină mai mult de 1/4 galoni
(aprox. 1 litru) din aceste produse. Trebuie să fie ambalate conform dispoziţiilor prevăzute pentru transportul
lichidelor şi să fie închise în recipienţi metalici, închişi ermetic, sau cu un gol de minimum 7,5% din volumul
cutiei. În mod excepţional, pentru trimiterile care nu depăşesc greutatea brută de 8 uncii (aprox. 227 gr), se
poate utiliza o butelie închisă ermetic ca recipient intern.
Brichetele cu gaz butan şi rezervele lor sunt admise la import dacă ambalajul corespunde standardelor
aprobate iar cantitatea totală de butan din trimiterile poştale nu depăşeşte 180 gr.
2.13 Materiile textile şi articolele din acestea
Pentru importul acestor produse sunt necesare autorizaţii de import emise de Ministerul Comerţului şi
Industriei, sau avize de import pentru importatorii care au obţinut scutiri vamale în baza Planului de
Înregistrare a Comerţului de textile. Nu este necesară autorizaţie de import pentru trimiterile ce au calitatea de
cadou sau pentru uz personal. Importul trimiterilor par avion care onţin ţesuturi nu trebuie să depăşească 0,8
m iar eşantioanele de fire să nu depăşească 1,2 kg. O utorizaţie separatăeste necesară pentru importul firelor
de păr de anumite specii de animale rotejate conform dispoziţiilor Animals and Plants (Protection of
endangered Species) Ordinance capitolul 187)-Ordonanţa cu privire la protejarea speciilor de animale şi
plante pe cale deispariţie. Eliberarea unei autorizaţii nu se face în mod automat, iar autorizaţiile nu vor fi
eliberate entru anumite specii.
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt:
Agriculture, Fisheries and Conservation Department -Ministerului Agriculturii, Pescuitului şi rotecţiei
mediului înconjurător rade and Industry Department -Ministerului Industriei şi Comerţului).
2.14. Obiecte de valoare
- monede
- pietre preţioase
- bijuterii şi obiecte din aur, argint şi platina şi alte obiecte preţioase trebuie să fie expediate în rimiteri
recomandate sau cu valoare declarată Articolele a căror valoare totală epăşeşte 2.500 K $ trebuie să fie
expediate în trimiteri cu valoare declarată.
2.15 Bunuri operative de larg consum
Toate mărfurile de larg consum care figurează pe lista Import and Export (Strategic Commodities) egulations
(capitolul 60) - egulamentul pentru importul şi exportul bunurilor de larg consum, ot fi importate în Hong
Kong sau pot tranzita teritoriul acestei ţări pe baza unei autorizaţii de mport/export. Aceste mărfuri pot
include: calculatoare performante, dispozitive de memorie abricate din semiconductori compuşi, sisteme de
comunicaţii sofisticate, softuri şi echipamente riptografice, maşini de înalta precizie, materiale militare arme
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chimice; agenţi biologici utilizaţi a armament nuclear, armele chimice sau biologice fiind în general
considerate bunuri operative.
Pentru informaţii referitoare la clasificarea acestor tipuri de produse, a se adresa la Strategic ommodities
Section of the Trade and Industry Department -Departamentul pentru bunuri oerative de larg consum din
cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului.
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este:
Trade and Industry Department-Ministerul Industriei şi Comerţului.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Strategic Commodities Section, Room 516B
Trade and Industry Department Tower
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5575-7
2.16 Echipamente de transmisie radio
Pentru importul acestor produse trebuie să se obţină permise eliberate de Office of the elecommunications
Authority -Oficiul de Telecomunicații.
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este:
Office of the Telecommunications Authority- Oficiul de Telecomunicaţii
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
29/F, Wu Chung House
213 Queen's Road East
Wan Chai
HONG KONG
Tel: (+852) 2961 6672
E-mail: webmaster@ofta.gov.hk
Site Web: http://www.ofta.gov.hk
2.17 Arme şi muniţii
- este necesară autorizaţie pentru importul acestor obiecte. Fiind vorba despre arme şi muniţii care fac
obiectul dispoziţiilor Firearms and Ammunition Ordinance - Ordonanţei cu privire la muniţie şi arme de foc ,
autorizaţia de import va fi emisă doar deţinătorilor de permise eliberate
de către politia din Hong Kong. Pentru a transporta mai mult de 1000 de cartuşe pentru arme de calibru mic,
trebuie să se obţină un permis de transport eliberat de către Mines and Quarries Division, Civil Engineering
Department -Departamentul de exploatare a carierelor de piatră şi a minelor din cadrul Departamentului de
Inginerie Mecanica .
Autorităţile de control care eliberează autorizaţie sunt:
Civil Engineering Department -Departamentul de Inginerie Mecanica
Hong Kong Police -Politia din Hong Kong
Trade and Industry Department -Ministerul Industriei şi Comerţului
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Police Licensing Office
20/F, Wanchai Central Building
89 Lockhart Road
Wan Chai
HONG KONG
Tel: (+852) 2527 7357
2.18 Vehicule prevăzute cu volan în partea stângă/motoare suspendate
Conform hotărârii Import and Export Ordinance (capitolul 60)-Ordonanţa cu privire la importuri şi exporturi,
autorizaţiile de import se eliberează de către Ministerul Vămilor şi Accizelor şi sunt necesare pentru importul
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vehiculelor prevăzute cu volan pe partea stânga şi pentru motoarele care au o putere mai mare de 111.9
kilovaţi (150 cai-putere).
Autorităţile de control care eliberează autorizaţii sunt:
Customs and Excise Department -Departamentul de Vama şi Accize.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Lefthand-Drive Vehicle/Outboard Engine & Carriage Licence Office of the Customs and Excise Department,
Room 1012
10/F, Canton Road Government Offices
393 Canton Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2723 3196
2.19 Discuri optice şi dispozitive de duplicare
Conform deciziei Import and Export Ordinance (capitolul 60) -Ordonanţei cu privire la importuri şi exporturi,
pentru importul acestor produse sunt necesare autorizaţii de import eliberate de Ministerul Vămilor şi
Accizelor.
Autoritatea de control care eliberează autorizaţii este:
Customs and Excise Department -Ministerul Vămilor şi Accizelor.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Optical Disc Licence Division
Customs and Excise Department, Room 342
3/F, Kai Tak Government Building
5 Arrivals Road
Kowloon City
KOWLOON
Tel: (+852) 2851 1625
Potrivit hotărârii Waste Disposal Ordinance (WDO) - Ordonanţa cu privire la eliminarea deşeurilor, pentru
importul sau exportul deşeurilor este necesar un permis, cu excepţia cazului în care deşeurile sunt înregistrate
în lista 6 a hotărârii WDO, nu sunt contaminate şi sunt reciclabile.
Informaţii detaliate pot fi găsite în publicaţiile Ministerului Protecţiei Mediului intitulate: "A Guide to the
Control of Waste Imports and Exports" -Ghidul pentru controlul importurilor şi exporturilor de deşeuri, care
sunt disponibile pe site-ul: http://www.info.gov.hk/epd/.
Începând cu 28 decembrie 1998, este interzis importul deşeurilor periculoase din Liechtenstein şi din statele
membre ale OCDE şi UE.
Pentru informaţii referitoare la importul şi exportul deşeurilor, a se adresa la:
Waste and Water Management Group -Departamentul pentru controlul apei şi al deşeurilor
Environmental Protection Department -Ministerul de Protecţie a Mediului Înconjurător
25/F, Southorn Centre
130 Hennessy Road
Wan Chai
HONG KONG
Tel: (+852) 2755 5462
Fax: (+852) 2305 0453
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
Întocmirea declaraţiilor vamale
Nu este necesar să se indice greutatea netă, decât pentru băuturile alcoolice, tutun, uleiuri hidrocarbonate,
alcool metilic şi articole care conţin alcool şi/sau uleiuri hidrocarbonate pasibile de drepturi vamale.
Necesitatea de a insera facturile simple sau facturile consulare etc.
Nu este necesară inserarea facturilor simple sau facturilor consulare.
Necesitatea de a atesta certificatele de origine, permisele de import, etc.
- nu este necesară închiderea certificatelor de origine. Totuşi, în cele mai multe dintre cazuri, destinatarul
va trebui să obţină o autorizaţie de import, un permis sau un certificat de import,
înainte de a intra în posesia pachetului sau coletului; informaţii referitoare la mărfurile supuse controlului
la import se vor adresa Directorului General al Trade and Industry sau The Commissioner of Customs and
Excise -Industriei şi Comerţului sau al Vămilor şi Accizelor, din Hongkong.
Diverse dispoziţii vamale
Potrivit pct. 3.1 din Dutiable Commodities Ordinance (capitolul 109) -Ordonanţa cu privire la mărfurile
impozabile, acestea nu vor fi eliberate decât după ce au fost achitate toate taxele vamale.
O declaraţie de import sau export trebuie să fie prezentată la Commissioner of Customs and Excise Comisarul pentru Vama şi Accize pentru coletele al căror conţinut depăşeşte 4000 HK $.
Această declaraţie trebuie să fie prezentată în maxim 14 zile după ce a avut loc importul sau exportul.
Dispoziţii contencioase
Importul şi/sau exportul produselor indicate mai jos, fără permis valabil eliberat de către Ministerul
Industriei şi Comerţului, constituie un delict. Toate persoanele care se fac vinovate de acest delict riscă
următoarele pedepse:
Produs
Pedeapsa
Textile
Amenda de 500 000 USD și 2 ani de închisoare
Carne congelată sau refrigerată, carne congelată de Amenda de 500 000 USD și 1 an de închisoare
pasăre
Orez
Amenda de 500 000 USD și 1 an de închisoare
Substanțe radioactive și aparate ce emit radiații
Amenda de 100 000 USD și 1 an de închisoare
Produse farmaceutice
Amenda de 500 000 USD și 2 ani de închisoare
Bunuri operative de larg consum
Pentru contavenție-amendă de 500 000 USD și 2 ani
de închisoare.
Pentru condamnare în urma acuzației- o amendă
nelimitată și 7 ani de închisoare
Substanțe periculoase pentru stratul de ozon
Amenda de 1 000 000 USD și 2 ani de închisoare
Potrivit Control of Chemicals Ordinance (capitolul 145)- Ordonanţa cu privire la controlul chimicalelor:
i) importul şi exportul fără autorizaţie a substanţelor acetilice, sunt considerate ca fiind delicte conform
termenilor din secţiunea 3;
ii) deplasarea tuturor substanţelor acetilice pe teritoriul statului Hong Kong fără permis de transport constituie
un delict potrivit termenilor din secţiunea 7;
iii) în conformitate cu secţiunea 15 a hotărârii sus menţionate, toate persoanele care încalcă dispoziţiile
secţiunilor 3 şi 7, comit un delict şi vor fi pasibile de:
a) Pentru condamnare în urma acuzaţiei- o amendă de 1 000 000 de dolari şi o pedeapsă cu închisoare de 15
ani;
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b) Pentru contravenţie la plata unei amenzi de 500 000 de dolari şi 3 ani de închisoare.
În conformitate cu Dutiable Commodities Ordinance (capitolul 109) – Ordonanața cu privire la mărfurile
impozabile:
i) importul şi/sau exportul mărfurilor stabilite prin hotărâre, conform termenilor secţiunii 17.3, constituie
delicte în cazul în care importatorul şi/sau exportatorul nu deţin autorizaţie sau permis ;
ii) persoanele care încalcă dispoziţiile secţiunii menţionate mai sus, comit un delict şi se fac pasibile de
confiscarea mărfurilor, de plata unei amenzi de 1 000 000 de dolari şi o pedeapsă cu închisoare de 2 ani,
conform dispoziţiilor din secţiunea 46.
3.5.4. Potrivit Animal and Plants Ordinance (Protection of Endangered Species) (capitolul 187) - Ordonanţa
cu privire la protejarea speciilor de plante şi animale pe cale de dispariţie:
i) constituie delicte importul şi/ sau exportul speciilor de plante şi animale pe cale de dispariţie, vii sau
moarte, părţilor sau produselor derivate din acestea,fără autorizaţie.
ii) persoanele care contravin obligaţiilor de autorizaţie vor fi expuse la o amendă maximală de 5 000 000 USD
şi o pedeapsă cu închisoare de 2 ani precum şi confiscarea articolelor în cauză.
3.5.5. Conform Import and Export Ordinance (capitolul 60)- Ordonanţa cu privire la importuri şi exporturi:
Importul şi exportul fără autorizaţie a vehiculelor prevăzute cu volan pe partea stângă, a motoarelor cu o
putere mai mare de 111,9 kilovaţi (150 cai-putere), precum şi a discurilor optice şi a dispozitivelor de
duplicare Constituie delicte potrivit secţiunilor 6C şi 6D.
Persoanele care nu respectă dispoziţiile secţiunii 6C(1) vor comite un delict şi vor fi pasibile de:
a) Pentru condamnare în urma acuzaţiei- o amendă de 2 000 000 USD şi pedeapsa cu închisoare de 7 ani; şi
b) Pentru contravenţie- o amendă de 500 000 USD şi pedeapsa cu închisoare de 2 ani potrivit secţiunii 6C a
ordonanţei de mai sus.
Persoanele care nu respectă dispoziţiile secţiunii 6D(1) vor comite un delict şi se fac pasibile de:
a) Pentru condamnare în urma acuzaţiei- o amendă de 2 000 000 USD şi pedeapsa cu închisoare de 7 ani; şi
b) Pentru contravenţie- o amendă de 500 000 USD şi pedeapsa cu închisoare de 2 ani conform secţiunii 6D.
3.5.6 Persoanele care efectuează transferuri de deşeuri fără autorizaţie validă, conform hotărârii WDO, vor
comite un delict şi se fac pasibile de o amendă de 200 000 USD şi o pedeapsă de închisoare de 6 luni pentru
prima infracţiune, şi o amendă de 500 000 USD dolari şi o pedeapsă cu închisoare de 2 ani, în cazul uneia sau
mai multor recidive.
Circulara UPU 148/27.09.2021
Operatorul desemnat al Hongkong informează, că a lansat o inițiativă prin care este emis un mesaj scurt
(SMS) destinatarului, înainte de a livra trimiterile EMS de intrare.
Când datele electronice pentru o trimitere EMS, recepționată de la operatorul desemnat de origine, includ
numărul de telefon mobil al destinatarului, un mesaj (SMS) va fi expediat acestuia înainte de livrare.
Destinatarul se poate înregistra pe site-ul Hongkong Post sau aplicația mobilă pentru a redirecționa trimiterea
poștală către o cutie poștală/oficiu poștal pentru colectare sau să reprogrameze data livrării la domiciliu.
În acest sens, Hongkong Post reamintește despre importanța includerii numărului de telefon al
destinatarului în declarația vamală.
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