India
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

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

■ Obiecte admise condiționat
Șeptel (cu excepția cabalinelor și vitelor de rasă pură), păsări, ouă, spermă
congelată, embrioni congelați, păsări pentru reproducere și vînzare. Vezi partea
a 2-a și a 4-a, pct. c.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție

Nu există informații.
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

Nu există informații.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție

■ Obiecte interzise
Animalele sălbatice inclusiv părțile și produsele care rezultă din acestea, fildeș;
■ Obiecte admise condiţionat
1. Animale, păsări și reptile (inclusiv părți și produse care rezultă din acestea).
Vezi a doua parte, pct.4 a.
2. Cai (inclusiv iepe reproducătoare). Vezi a doua parte, pct. 4, b.

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

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție

Capitolul 10

Nu există informații.
Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Cod S.H

Nu există informații.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
09.01-09.10

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
1. Șofran. Vezi partea 1, partea 2, pct. a
2. Cuișoare, scorțișoară și casia. Vezi partea 1 și partea a 2-a, pct. b.
Cereale
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Poziție
10.05

Cod S.H
1005.90

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

Capitolul 11
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Porumb pentru creșterea păsărilor de curte și pentru hrana animalelor.
Vezi partea a 9-a, partea a 2-a, pct. f
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte, 2

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

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Plante, fructe și semințe. Vezi partea a 4-a, partea a 2-a, d.

Capitolul 13

Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Poziție
13.02

Cod S.H ■ Obiecte interzise
1302.11 Opium
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite
și necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA III

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

Capitolul 15

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

Poziție
15.01-15.22

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Seu, grăsimi și/sau uleiuri dizolvate sau nu de origine animală prin acestea
înțelegînd :
1. Stearina din untură, rășină, seu, rășină de ulei și de seu neamestecate sau
preparate ;
2. Ulei din oase de bovine ;
3. Grăsime de la păsări de curte extrasă cu ajutorul unui solvent ;
4. Grăsime și ulei de pește, procesate sau nu, cu excepția uleiului din ficat de cod,
ulei de sepie sau amestecul acestor două uleiuri.
Margarina și alte grăsimi, preparate alimentare de origine animală.
■ Obiecte admise condiționat
Stearina neprelucrată din palmier. Vezi partea a 9-a, partea a 2-a, e).

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
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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
Concentrat de băuturi alcoolice, vin (tonic sau medicinal). Vezi partea 1,
parte a 2-a, a).
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Esențe aromatice de orice tip (inclusiv esențe pentru prepararea lichiorului).
Vezi partea a 2-a, partea a 8-a, a).
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

Nu există informații
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție
23.01-23.09

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

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

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.01.-25.30

Cod S.H

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase , ceară minerală

Capitolul 27
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Granit, piatră cubică, bazalt, gresie și alte pietre de construcție șlefuite sau nu sau
doar tăiate prin diverse metode. Marmura, travertin, eucasin și alte pietre
calcaroase cu o densitate aparent egală sau superioară de 2,5 prin tăiere, în bloc
sau în placă. Vezi partea a 2-a, a).
Rutil. Vezi partea a 2-a, partea a 9-a, c).
Nephta. Vezi partea a 2-a, partea a9-a, g).

Cod S.H

Nu există informații.
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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

Capitolul 29
Poziție
29.01.-29.42

Produse chimice organice
Cod S.H

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 34

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

Cod S.H

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

Capitolul 33
Poziție
33.01.-33-07

■ Obiecte admise condiționat
Medicamente. Vezi partea a 7-a, partea a 2-a, a).
Îngrășăminte minerale

Capitolul 32
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Hidrocarburi cloroflorurate (freon). Vezi partea a 2-a, partea a 3-a, e).
CFC/3 (CFC-11) - Tricloroflorometan
CF2 CL2 (CFC-12) - Diclorodiflorometan
C2 F3 (CFC-113) - 1,2,2 triclorotriflorometan
02 F4 C12 (CFC-114) - 1,2 Diclorotetrafloroetan
C2 F5 C1(CFC-115) - Cloropentafloroetan
CF2 Br C1 (Halon-1211)- Bromoclorodiflorometan
CF3 Br (Halon-1301)-Bromotriflorometan
C2 F4 Br2 (Halon-2402) - Dibromotetra-floretan.
Vezi partea a 3-a, pct.f), partea a doua.
DDT-Tehnic 75 Wdp. Vezi partea a 5-a, pct a), partea a doua
Anhidrida acetica. Vezi partea a 3-a, pct h), partea a doua.
Toate tipurile de penicilina 6-APA. Vezi partea a 6-a, pct.a) partea a doua
Tetraciclina/Oxy-tetraciclina şi sărurile lor. Vezi partea a 6-a , pct.a)
partea a doua;
Streptomicina. Vezi partea a 6-a, pct. a), partea a doua;
Rifamycina. Vezi partea a 6-a, pct. a), partea a doua;
Intermediarii de Rifamycina cum ar fi: 3 Formyl Rifa SV, Rifa S/Rifa S;
Sodium şi l-Aminor-4 Metil piperazin. Vezi partea a 6-a, pct.a) partea a 2-a
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Amestec de uleiuri esențiale/sintetice pentru parfumerie. Vezi partea a 8-a,
partea a 2-a, pct.a).
Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată,
produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de
modelat, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție
35.01-35.07

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
1. Explozibili. Vezi partea a 2-a, parte a 3-a, pct. d).
2. Material radioactiv. Vezi partea a 2-a, partea a 9-a, pct. c).

Capitolul 37
Poziție
37.01-37.07

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție

■ Obiecte interzise
Chiag de animale.
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.01 -36.06

Nu există informații.

■ Obiecte admise condiționat
Filmele cinematografice și filmele video. Vezi parte a 2-a, partea a 9-a, d)
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H Nu există informații.

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
40.01-40.07

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cauciuc natural. Vezi partea a 2-a, partea a 9-a, pct. b).

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

SECȚIUNEA IX

Nu există informații.
Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută;
articole din fibre vegetale sau coșuri împletite
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Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Capitolul 44
Poziție

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție
Capitolul 46
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

Cod S.H

Obiecte împletite din fibre vegetale
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
48.01-48.23

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Hîrtie pentru ziare. Vezi partea a 2-a, parte a 9-a, pct. b).
Hârtie pentru imprimarea titlurilor și valorilor, hârtie pentru bani, hârtie pentru
pentru timbre și alte tipuri de hîrtie specială. Vezi partea a 3-a și partea a 2-a,
pct. a)
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție
50.01-50.07

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție
51.01-51.13

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție
52.01-52.12

53.01-53.11

■ Obiecte admise condiționat
Țesături din lână. Vezi partea 1, partea a 2-a, pct.a).
Bumbac

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Bumbac și bumbac brut. Vezi partea a 9-a, parte a 2-a, pct. a). Țesături din
bumbac conținînd fibre artificiale. Vezi parte a 1, partea a 2-a, pct. a).
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 53
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
1. Mătase brută;
2. Țesături din mătase. Vezi partea a 2-a, partea a 9-a.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Fibre din nucă de cocos. Vezi partea a 9-a, parte a 2-a, pct. a).
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Capitolul 54
Poziție

Filamente sintetice sau naturale
Cod S.H

Capitolul 55
Poziție
55.01-55.16

Filamente sintetice sau artificiale discontinue
Cod S.H

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

■ Obiecte admise condiționat
Țesături buclate din bumbac. Vezi partea a 1, parte a 2-a, pct. a).
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
58.01-58.11

Nu există informații.
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Fibre discontinue de poliester. Vezi partea a 9-a, parte a 2-a, pct. c).
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Capitolul 56
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

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

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.

Cod S.H

Sticlă și articole din sticlă
Nu există informații.

Capitolul 70
Poziție

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 admise condiționat
Zirconiu cubic, pietre: a) diamante brute; b) pietre sintetice fine sau neșlefuite
(altele decît rubinele sintetice sau neșlefuite); c) smaraldele, rubinele și
safirele; pietrele semiprețioase, pietrele prețioase și perlele (fine sau de cultură).
Vezi partea a 2-a, pct. a).
Aur sub toate formele. Vezi partea a 9-a, partea a 2-a, pct. h);
Filigran din aur. Vezi partea a 9-a, partea a 2-a, pct. I).

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
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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
83.01-83.11

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

Capitolul 82
Poziție
82.01-82.15

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații.

■ Obiecte admise condiționat
Dispozitiv de tăiat. Vezi partea a 8-a, partea a 2-a, pct. a).
Vezi partea a 9-a, partea a 2-a, pct. a)
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cuțite de tăiat hîrtie de toate dimensiunile. Vezi partea a 8-a, partea a 2-a.
Mașini de tăiat hîrtie cu excepția mașinilor cu programe automate de tăiere
și a celor cu trei cuțite. Mașini de cusut. Vezi partea a 8-a, partea a 2-a, pct. a).

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

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 admise condiționat
Instrumente de desen și de matematică. Vezi partea a 6-a, partea a 2-a, pct. a).
Contoare de apă. Vezi partea a 8-a, parte a 2-a, pct. a).
Telescoape. Vezi partea a 8-a, parte a 2-a, pct. a).
Grupuri electrogene diesel de pînă la 1500 KVA (cu excepția grupurilor
electrogene fără sistem de oprire). Vezi partea a 9-a, parte a 2-a, pct. b).
Generatoare portabile, de pînă la 3,5 KVA. Vezi partea a 9-a, parte a 2-a, pct. b).

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Echipament de telecomunicații. Vezi partea 1, partea a 2-a, pct.a).
a) Aparatura de bruiaj (aparate statice/mobile/portabile);
b) Componente electronice ale aparatelor de bruiaj-ex. antene, amplificatoare
cu putere FR, generatoare de sunet. Vezi partea a 3-a, partea a 2-a, pct.g)
Tuburi catodice:

9

India


Tuburi pentru televizoare color cu o diagonală de 20 și 21 cm precum și
ansamblele și subansamblele conținînd un tub de televizor; circuite
integrate;
 Benzi audio magnetice de orice tip, cu excepția casetelor cu role de 35mm
și 16mm;
 Benzi video magnetice pe bobine și role de orice fel;
Calculatoare, iinclusiv calculatoare personale cu o valoare CIF de pînă la
1,50 lakh, tastaturi sau monitoare fiecare cu o valoare CIF inferioară de 7500 rupii.
Pentru acestea, ansamblele vor fi compuse dintr-un singur procesor cu o singură
tastatură și un monitor, precum și periferice integrate cu excepția perifericelor
adăugate. Vezi partea a 10-a, partea a 2-a, pct.a).
SECȚIUNEA XVII

Materiale și echipamente de transport

Capitolul 86

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 87
Poziție
87.01-87.16

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Avioane și elicoptere. Vezi partea a 9-a, partea a 2-a, pct. a).
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție
89.01-89.08

■ Obiecte admise condiționat
Automobile comerciale și de pasageri, inclusiv cele cu două sau trei roți, precum
și automobile pentru uz personal. Vezi partea a 9-a, partea a 2-a, pct. a).
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție
88.01-88.05

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vapoare, trauler, bărci și alte ambarcațiuni pentru transport pe apă. Vezi partea
a 9-a, partea a 2-a pct.a);

SECȚIUNEA XVIII

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

Capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură,
control sau precizie , instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora

Poziție
90.01-90.33

Cod S.H

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție
91.01-91.14

■ Obiecte admise condiționat
Aparate fotografice/camere video. Vezi partea 1, partea a 2-aa, pct. d)

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Ceasuri, piesele lor mecanice; carcase și cadrane de ceas. Vezi partea 1, partea
a 2-a, pct.a).
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Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

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

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

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție

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

Capitolul 95
Poziție
95.01-95.08

■ Obiecte admise condiționat
Cătușe goale/descărcate, de toate calibrele și dimensiunile. Vezi partea a
3-a, partea a 2-a, pct. a);
Arme de foc; Vezi partea a 3-a, partea a 2-a, pct. a);
Muniție; Vezi partea a 3-a, partea a 2-a, pct. a);

■ Obiecte admise condiționat
Accesorii/echipamente de sport. Vezi partea 1, partea a 2-a, pct. c).
Circulara UPU 109/23.07.2012
Operatorul desemnat din India nu acceptă primirea prin poștă a articolelor sub
formă de pistol, din motiv că, în timpul controlului, nu este posibil de deosebit
un pistol real de cel de jucărie.
Obiectele de acest gen vor fi admise spre expediere doar pe cale terestră, fiind
necesară descrierea clară pe formularele de declarație vamală a conținutului
acestuia.
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 India, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.indiapost.gov.in/MBE/Pages/Content/Prohibited-Articles.aspx

11

India
În afară de produsele prezentate mai sus importul de produse şi bunuri de consum este interzis cu excepţia
produselor care îndeplinesc anumite condiţii:
Restricţii
Nu sunt permise la import decât prin prezentarea
unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzate
în acest sens.
Nu sunt permise la import decât prin prezentarea
unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzate
în acest sens.
Pesticide, insecticide, ierbicide şi substanţe Importul este interzis
pentru deratizare care nu sunt înregistrate sau
care sunt interzise la import în virtutea legii din
1969 cu privire la insecticide şi la compoziţia
lor.
Bunuri de consum sub formă de cadou. Importul efectuat de instituţii de caritate, religioase
Importul efectuat de instituţii de caritate,
sau educaţionale trebuie aprobat de către Guvern pe
baza unor condiţii specifice
Substanţe lichide pentru condensatoare de tipul Importul este permis pe baza prezentării unei licenţe
PCB .
sau conform unei Note Oficiale difuzate în acest sens
Articolele solicitate de către hoteluri,
Importul este permis pe baza unei licenţe emisă în
restaurante, agenţii de voiaj
baza recomandării Directorului General al
Turismului din Guvernul indian, sau conform unei
Note Oficiale difuzate în acest sens
Articolele cu utilizare restrânsa în cadrul Importul este permis pe baza unei licenţe pentru
organizaţiilor de turism. Importul este permis îndeplinirea exigentelor de import. Obiectele care
pe baza unei licenţe pentru
îndeplinesc condiţiile de import vor fi indicate
distinct.
Bunuri de consum
Toate bunurile de consum, de origine
industrială, agricolă, minerală sau animală în
formă finită.
Bunurile de consum electronice, echipamente
şi sisteme
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
Partea 1: Bunuri de consum:
a) Nu pot fi importate decât prin prezentarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest
sens.
b) Importul este autorizat în baza prezentării unei licenţe care să ateste că exportul reprezintă dublul valorii
importului. Bunurile care îndeplinesc condiţiile de export vor fi menţionate.
c) Importul este autorizat în baza prezentării unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest
sens;
d) Importul este autorizat în baza prezentării unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest
sens. Cameramanii acreditaţi, corespondenţii acreditaţi ai unor televiziuni străine sau ai unor agenţii de presă
sau ziare străine pot efectua importuri în baza acestor prevederi inclusiv pentru realizarea de documentare
fotografice.
Partea a 2-a: Pietre preţioase, semipreţioase şi alte pietre
a) Importul este permis în baza prezentării unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens.
Partea a 3-a: Articolele cu privire la securitatea bunurilor şi persoanelor
a) Importul este permis în baza prezentării unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens;
b) Aceste obiecte nu pot fi importate fără prezentarea unei licenţe din partea unui club de tir autorizat şi doar
cu recomandarea Ministerului Tineretului şi Sportului din cadrul Guvernului indian dacă sunt folosite în
scopuri personale.
c) Importul este autorizat în baza prezentării unei licenţe din partea:
- unui club de tir autorizat şi sub recomandarea Ministerului Tineretului şi Sportului din cadrul Guvernului
indian în cazul utilizării în scop personal;
- unor comercianţi de arme autorizaţi pentru comerţul cu diferite tipuri de muniţii specifice, cu condiția să
îndeplinească unele condiţii precise;
d) Departamentele guvernamentale şi întreprinderile din sectorul public pot fi autorizate să importe, cu
condiţia autorizării din partea Inspectorului pentru Controlul Explozibililor din cadrul Guvernului Indian.
e) Nu pot fi importate fără prezentarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens.
f) Importurile sunt autorizate fără licenţă, cu condiţia ca trimiterile să provină dintr-o ţară semnatară a
Protocolului de la Montreal cu privire la substanţele care afectează stratul de ozon.
Lista țărilor semnatare este publicată periodic de Directorul General de comerţ exterior. Importurile care
provin din ţările care nu au semnat acest Protocol sunt interzise.
g) Departamentele Guvernului Central pot autoriza importul acestor articole în baza unei licenţe. Importul
efectuat de alte categorii de importatori este interzis.
h) Importul este admis în baza prezentării unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens
Partea a 4-a: Seminţe, vegetale şi animale
a) Pentru trimiterile destinate grădinilor şi parcurilor zoologice, instituţiilor ştiinţifice de cercetare atestate,
circurilor, persoanelor fizice importul este condiţionat obţinerea unei licenţe şi de recomandarea Directorului
responsabil cu Fauna din cadrul Guvernului cu privire la prevederile Convenţiei CITES.
b) Importul este autorizat cu condiţia prezentării unei licenţe sau prin recomandarea Directorului Serviciilor
Veterinare din cadrul Guvernului.
c) Importul este autorizat în baza unei licenţe sau prin recomandarea Ministrului Agriculturii şi cooperării
statului indian din Guvern.
d) Importul de seminţe de grâu, de orez necorticat, de cereale, leguminoase, oleaginoase şi de furaje pentru
însămânţare este autorizat în baza unei licenţe cu condiţia respectării dispoziţiilor legii din anul 1988 privind
politica acestui domeniu şi în baza unui permis de import acordat în virtutea decretului din anul 1989 privind
fructele şi seminţele (Reglementări privind importul în India).
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- Importul seminţelor de legume, de flori, de fructe şi plante, de tuberculi şi de bulbi de flori, de butaşi, de
arbori tineri, de muguri, de flori şi fructe pentru însămânţat, este autorizat fără licenţă conform unui permis de
import în virtutea unui decret din anul 1989.
- Importul de seminţe, fructe şi vegetale pentru alimentaţie sau în alte scopuri, este autorizat contra unei
licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzata în acest sens.
- Importul de plante precum şi produsele şi derivaţii lor este autorizat cu condiţia să respecte dispoziţiile
Convenţiei privind cometul internaţional cu specii ameninţate de floră şi faună (CITES).
Partea a 5-a: Insecticide şi pesticide
a) Importul este autorizat prin eliberarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens.
Partea a 6-a: Droguri şi produse farmaceutice
a) Importul este autorizat prin eliberarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens ;
Partea a 7-a: Produse chimice şi asimilate
a) Importul este autorizat prin eliberarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens ;
Partea a 8-a: Obiectele privind sectorul micilor întreprinzători
a) Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens.
Partea a 9-a: Diverse
a) Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens.
b) Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens
c) Importul este autorizat prin recomandarea Departamentului de Energie Atomica
d) Importul este autorizat de către:
- Arhiva Cinematografica naţională, Institutul de film şi televiziune şi Societatea de filme pentru copii din
India.
- Alte organisme sub rezerva ca respecta condiţiile specificate în acest sens
e) Importul este autorizat prin eliberarea unei licenţe sau conform
unei Note Oficiale difuzata în acest sens.
f) Importul este autorizat fără nici o condiţie dacă importatorul este supus înregistrării de către NAFED,
printr-un contract de import sau printr-o scrisoare de acreditare emisă în acest scop.
g) Importul este autorizat fără licenţă cu condiţia ca importatorul să vândă deşeurile de ţiţei rafinăriilor de
petrol. Vânzarea trebuie să fie încheiată în baza unor condiţii comerciale fixate între importator şi rafinărie.
Totuşi, importatorul poate deşeurile pentru propriile nevoi dar nu în totalitate restul urmând a fi vândut către
rafinării.
h) Importul nu este autorizat fara prezentarea unei licenţe sau conform Note Oficiale difuzată în acest sens.
i) Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens.
Partea a 10-a: Obiecte electronice
a) Importul este permis prin prezentarea unei licenţe sau conform unei Note Oficiale difuzată în acest sens.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
India nu a publicat partea a treia.
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