Indonezia
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.

Nu există informații.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție

■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte.
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse de origine
animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție

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

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte interzise
Toate animalele vii.
■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Cereale

Cod S.H

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

Capitolul 11
Poziție

Nu există informații.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 10
Poziție

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

Capitolul 9
Poziție

■ Obiecte admise condiţionat
Vezi a doua parte.

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

Cod S.H Nu există informații.
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
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

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 16

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

Poziție

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Băuturi alcoolice și oțeturi

Cod S.H

Nu există informații
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție

Nu există informații
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție

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 patiser

Capitolul 19
Poziție

Nu există informații
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații
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Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

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

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor
prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau
sau izotopilor

Poziție
28.44

Cod S.H
2844.10

Capitolul 29
Poziție
29.39

Produse chimice organice
Cod S.H
2939.10

Capitolul 30
Poziție

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

Nu există informații.
Îngrășăminte minerale

Capitolul 32
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Morfina, cocaina și alte narcotice.
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție

■ Obiecte interzise
Materiale radioactive.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte.

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
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

Cod S.H

36.02
36.06

Cod S.H ■ Obiecte interzise
3604.10 Artificii
■ Obiecte admise condiționat
3602.00 Explozibili. Vezi a doua partea.
3606.10 Materiale combustibile. Vezi a doua parte.

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
36.04

Nu există informații.

■ Obiecte interzise
Casete video neînregistrate și CD-uri (interzise pentru serviciul EMS)
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Produse antiparazitare pentru uz agricol și produse similare. Vezi a doua parte.

38.22-38.23
SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VIII

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

Capitolul 41

Piei brute și piei tăbăcite

Poziție

Cod S.H

Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și
produse similare, produse din intestine de animale

Capitolul 42
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
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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

Nu există informații.

Cod S.H

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

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.02

Cod S.H
4902.10

49.03
49.04

4903.00
4904.00
4905.10

■ Obiecte interzise
Ziare (produse care se referă la scrisorile în lanț sau privind o practică similară).
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte.
■ Obiecte interzise
Cărți publicate ilegal (fără drepturi de autor).
Publicații dăunătoare pentru tineri;
Documente care pot perturba ordinea publică;
Articole obscene sau imorale.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție

Capitolul 54

Nu există informații.
Bumbac

Cod S.H

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

Capitolul 53
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
Filamente sintetice sau naturale
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Poziție

Cod S.H

Capitolul 55
Poziție

Filamente sintetice sau artificiale discontinue
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.

Capitolul 56
Poziție

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 63
Poziție

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

Capitolul 62
Poziție

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

Capitolul 61
Poziție

Nu există informații.
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60
Poziție

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

Capitolul 59
Poziție

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

Capitolul 58
Poziție

Nu există informații.

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.
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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.

Capitolul 70
Poziție

Cod S.H

Sticlă și articole din sticlă
Nu există informații.

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 71

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

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție

Nu există informații.
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

Nu există informații.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații.

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

Cod S.H

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

Capitolul 82
Poziție

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

Nu există informații.
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVI

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; Aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus
imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 84

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

Poziție

Cod S.H

Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus
imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora.

Capitolul 85

Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVII

Materiale și echipamente de transport

Capitolul 86

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 87
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

Nu există informații.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

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
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Poziție

Cod S.H

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 92
Poziție

Nu există informații.

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

Cod S.H
9301.00

93.02
93.04
93.05

9302.00
9304.00
9305.10
9305.90

93.06

9306.21

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție

Cod S.H

Mărfuri și produse diverse

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

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Muniție; Vezi partea a doua.

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

Capitolul 95
Poziție

■ Obiecte interzise
Material de război și alte articole similare, arme de război, revolvere, pistoale,
alte tipuri de arme; părți și accesorii ale acestora;

Nu există informații.
Diferite articole

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Indonezia, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.posindonesia.co.id/id
https://www.posindonesia.co.id/en/content/33
https://ems.posindonesia.co.id/custom.html
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1. Animale şi produse de origine animală
2.1.1. Anumite specii de animale protejate, inclusiv părţi sau produse ale acestora:
a) rinoceri;
b) urangutani;
c) Bubulcus/Egretta;
d) tapir;
e) pasarea paradisului (Paradisa minor/raggiana);
f) bizon;
g) cerb, căprioară;
h) cerb-moscat (Tragulus pygmaeus);
i) sidef, Troka, Roa şi altele
Pentru importul/exportul animalelor sau produselor susmenţionate este necesar a se obţine aprobarea
Departamentului de Agricultură.
2.1.3 Anumite specii de peşti periculoşi:
a) Pirania (din familia Serrasalmus);
b) Drac-de-mare (din familia Vandelis);
c) Aligator Gar (din familia Lepisosteus);
d) Peşte din specia Silurus glane;
e) Esex Masouniongy;
f) Tipar din specia Electrophorus electricus;
g) Specii de Tetraodaoden.
Importul speciilor indicate mai sus este interzis. Excepţie fac speciile importate pentru grădinile zoologice sau
importul în scop ştiinţific pe baza aprobării Departamentului de Agricultură şi a Directoratului General al
Pisciculturii.
Mai multe specii de peşti, mai ales:
a) specii de Sidat (familia Anguilla) cu diametrul mai mic de 5mm;
b) peștele Fancy de apă dulce sau din familia Botia cu lungime mai mare de 15 cm;
c) creveţi de apă dulce/de râu (udang galah) cu o lungime mai mică de 8 cm;
d) creveţi din specia Panacidae (Windu);
e) specii de Bandeng (Chanos-chanos) (Nener)
Exportul acestor specii este interzis cu excepţia speciilor de peşti exportate în scop ştiinţific şi agricol;
Trebuie obţinută aprobarea Departamentului de Agricultura şi a Directoratului General al Pisciculturii.
2.2. Plantele vii şi produsele de floricultură
2.2.6. Anumite specii de plante, cum ar fi:
a) chinina (din familia Linchan);
b) orhidee naturale, din familia Dendrobium, Vanda şi alte specii;
c) varietăţi de agave;
d) Musa Textilles Mees;
e) specii de Ranwoefia;
f) specii de Rafflesia
Pentru importul/exportul acestor plante este necesară aprobarea Departamentului de Agricultura.
2.3. Produse antiparazitare de uz agricol
Pentru importul plantelor şi seminţelor de plante este necesară aprobarea Departamentului de Agricultură şi
trebuie îndeplinită procedura de inspecţie a carantinei plantelor
Pesticide:
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a) Pentaclorofenol şi sărurile acestuia;
b) DDT (diclor difenil tricloretan)
Importul acestor produse se va obţine aprobarea Departamentului de Agricultură
2.4. Narcotice a) opium (Paper Somniferum);
b) Coca (Erythroxylon), inclusiv plantele şi produsele prelucrate;
c) Ganja (Cannabis saitya), inclusiv plantele şi produsele prelucrate;
d) Cristale şi derivaţi ai morfinei şi cocainei;
e) Substituenţi ai narcoticelor (naturali/de sinteza);
f) Amestecuri ale substanţelor indicate mai sus.
Este interzis importul/exportul, deţinerea, utilizarea şi distribuirea fără aprobarea autorităţilor competente.
2.5. Produse farmaceutice
Medicamente, incluzând:
a) medicamente chinezeşti tradiţionale gata preparate, sub formă de pilule, capsule, în pudră sau lichid şi sub
alte forme gata preparate;
b) medicamentele gata preparate produse în străinătate, inclusive medicamente tradiţionale chinezeşti
neînregistrate la Directoratul General pentru Inspecţia Medicamentelor şi a Produselor Alimentare (POM).
Pentru importul medicamentelor gata preparate sau tradiţionale pentru uz personal sau comercial trebuie
obţinută aprobarea Directoratului General pentru Inspecţia Medicamentelor şi a Produselor Alimentare.
Medicamentele gata preparate sau medicamentele tradiţionale pot fi importate în cantităţi mici în scop
personal de pasagerii aeronavelor sau vapoarelor cu condiţia să dispună de reţetă medicală.
2.6. Cărţi, broşuri, reviste, imprimate
Diverse tipuri de cărţi şi imprimate, inclusiv:
a) cărţi, reviste şi alte tipuri de imprimate în limba indoneziană sau în dialecte indoneziene;
b) cărţi, prospecte, broşuri şi ziare scrise cu caractere/litere chinezeşti şi în limba chineză;
c) hârtie imprimată pentru ambalarea ţigărilor şi etichete de medicamente în limba indoneziană sau în altă
limbă.
Pentru importul de cărţi şi imprimate în limba chineză în scop ştiinţific este subordonat autorizaţiei din partea
Biroului Procuraturii Generale şi a Departamentului de Comerţ.
Importul de cărţi şi imprimate menţionate la art. 31.a şi 31.c poate fi autorizat în următoarele cazuri:
1. scop diplomatic (Reglementare Guvernamentală nr. 8/1957);
2. pentru scopuri educaţionale şi în învăţământ, inclusiv pentru materiale în alfabetul Braille (la recomandarea
Departamentului de Educaţie şi Cultură);
3. pentru etichetele medicamentelor şi ambalajele ţigărilor.
2.7. Material de război
2.7.1. Material exploziv, inclusiv:
a) toate tipurile de muniţie, bombe incendiare, mine, grenade de mână;
b) toate bunurile explozive;
c) materiale explozive utilizate pentru alte produse explozive;
Pentru importul de substanţe explozibile în scop militar, cum ar fi TNT şi nitroglicerina, este necesară
aprobarea Departamentului de Apărare şi Securitate (BAPENAB Hankam).
Importul de substanţe explozibile în scopuri industriale, cum ar fi nitratul de amoniac şi dinamita poate fi
efectuat prin P.T. DAHANA şi cu aprobarea poliției indoneziene.
2.7.2. Armele de foc şi muniţia, inclusiv:
a) părţi de arme de foc;
b) tunuri / aruncătoare de flăcări;
c) armele cu aer comprimat, cu arc şi armele cu gaz;
d) imitaţii de arme de foc, pistoale de avertizare, pistol pentru start, pistoalele pentru proiectile hipodermice şi
alte pistoale similare, părţi ale acestora;
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e) toate tipurile de muniţie/proiectile pentru arme;
f) cutiile pentru cartuşe;
Importul tuturor tipurilor şi modelelor de produse indicate mai sus trebuie obţinută autorizaţie din partea
poliției indoneziene.
2.8. Discuri pentru gramofon, casete, casete video, filme
Importul acestor produse este subordonat autorizaţiei din partea Biroului Procuraturii Generale şi/sau
Comisiei de cenzurare a filmelor. Excepţie fac articolele importate de Televiziunea Republicii Indonezia TVRI pentru difuzare şi cele importate de membrii corpului diplomatic şi ai instituţiilor internaţionale.
2.9. Aparate de emisie/recepţie, telefoane fără fir sau echipament de telecomunicaţii
Importul acestor echipamente este subordonat autorizaţiei din partea Departamentului de Turism, Poșta şi
Telecomunicaţii.
3.1.Aparate de fotocopiere color şi părţi ale acestora
Importul acestor produse este subordonat autorizaţiei BOTASUPAL (Comitet de coordonare pentru lupta
contra falsificării monedelor străine).
3.2. Vehicule cu motor, automobile construite, motociclete
Importul acestor produse pentru membrii corpului diplomatic şi instituţiilor internaţionale este subordonat
autorizaţiei Secretariatului de Stat.
Admiterea temporară a acestor produse (articolul 23 OB din legea vamală), pentru turişti şi atleţi, este
subordonată autorizaţiei din partea Ministerului Educaţiei şi Culturii.
3.3. Mâncare şi băuturi neinregistrate la Departamentul de Sănătate
Aceste produse nu pot fi importate. Totuşi, ca excepţie pot fi importate cantităţi rezonabile pentru uzul
pasagerilor aeronavelor sau vapoarelor pe perioada călătoriei.
3.4.Ochelari pentru observarea eclipselor solare
Importul acestor produse este subordonat autorizaţiei din partea Ministerului Sănătăţii.
3.4.Mărfurile periculoase cum ar fi produsele explozive, inflamabile, produsele chimice combustibilii şi
materialele toxice, corozive, oxidante şi radioactive.
Pentru importul acestor produse este necesară aprobarea Departamentului de Sănătate sau, în cazul
materialelor radioactive, aprobarea Consiliului Naţional pentru Energie Atomica (BATAN) şi a
Departamentului de Comerţ.
Importul de materiale radioactive ca bagaj personal este interzis.
3.5.Deşeuri şi resturi de oțel, cupru şi alamă
Importul acestor produse este subordonat autorizaţiei din partea Ministerului de Comerţ.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
3.1 Întocmirea declaraţiilor vamale
Articolele introduse în trimiterile poştale trebuie să fie înregistrate individual şi cu cea mai mare precizie.
Valoarea fiecărui articol va fi menţionată separat cu indicarea precisă a monedei utilizată. De
asemenea trebuie să fie precizată greutatea brută şi netă. În ceea ce priveşte produsele alimentare se va indica
greutatea brută şi greutatea netă a fiecărui tip de articol. Numele expeditorului poate fi scris de
mână, dactilografiat, aplicat cu ajutorul unei ştampile sau prin alte metode mecanice.
Pentru articolele expediate în scop comercial expeditorul va indica numărul şi data permisului de import.
3.2. Necesitatea întocmirii facturilor
Pentru articole expediate în scop comercial este cerută o copie a facturii. Numărul şi data permisului de
import vor fi trecute pe copia facturii.
3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor
Toate declaraţiile false privind conţinutul trimiterilor cu intenţia de a introduce în mod fraudulos în Indonezia
articole al căror import este interzis, pot antrena confiscarea mărfurilor de către serviciile vamale.
Totuşi, mărfurile expediate prin poștă nu pot fi confiscate dacă declaraţiile în vamă sunt completate incorect
sau incomplete în scopul de a evita plata taxelor de import.
Dispoziţiile vamale menţionate mai sus se aplică atât pentru trimiterile poştei de scrisori cât şi pentru colete.
Circulara UPU 20/03.02.2020
Operatorul desemnat din Indonezia informează despre noile reglementări vamale la importul trimiterilor ce
conțin bunuri:
Suma de minimis se va schimba de la 75 USD pe persoană/zi, la 3 USD pentru o trimitere, ceea ce înseamnă
că:
- 1. Articolele cu o valoare mai mică sau egală cu 3 USD vor fi supuse TVA la o rată de 10% din
valoarea bunurilor.
- 2. Articolele cu o valoare mai mare de 3 USD, dar nu mai mult de 1.500 USD vor fi supuse taxelor
vamale la o rată de 7,5 % și TVA la 10%, cu excepția următoarelor produse specifice:
- a. Pungi (HS-Sistemul Armonizat-cod 4204) vor fi supuse taxelor vmale la o rată de 15-20%, TVA la
10% și impozit pe venit personal la 7,5-10%;
- b. Încălțăminte (HS-Codul 64) va fi supusă taxelor vamale la o rată de 25-30%, TVA la 10% și
impozit pe venit personal la 7,5-10%;
- c. Textilele (HS 61, 62, 63) vor fi supuse taxei vamale la rata de 15-25%, TVA la 10% și impozit pe
venit personal la 7,5-10%;
- Articolele cu o valoare mai mare de 1.500 USD trebuie să fie supuse unei proceduri de autoevaluare.
În conformitate cu noile reglementări, toate trimiterile ce conțin bunuri, vor fi supuse controlului vamal.
Circulara UPU 143/20.09.2021
Operatorul desemnat al Indoneziei, Pos Indonesia informează despre noile schimbări în legislația vamală
națională, începând cu data de 1 August 2021.
Prin introducerea Regulamentului nr. 11/2020, toate trimiterile poștale care conțin mărfuri, vor fi transmise
serviciului vamal pentru control. Acest Regulament solicită, de asemenea ca numărul de identificare fiscală
(cunoscut și sub numele de NPWP sau Nomor Pokok Wajib Pajak ) al rezidentului indonezian să fie inclus pe
toate trimiterile poștale internaționale de intrare și de ieșire.
În consecință, expeditorii sunt îndemnați să includă această informație în câmpul din declarația vamală
(CN23, CN23 EMS, CP72, CN22) ”Referința vamală a expeditorului”, în conformitate cu art. 20-001 al
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Regulamentului Convenției UPU. Pentru adresele corporative, Serviciul Vamal solicită numărul de
identificare fiscală în fiecare caz.
Pentru adresele fizice, sunt câteva alternative care pot fi folosite în cazul în care numărul de identificare
fiscală nu este valabil:
 NIK (număr de identificare pentru cetățenii indonezieni);
 Numărul pașaportului (pentru străini); sau
 Alte numere de identificare, cum ar fi numărul permisului de conducere.
Orice trimitere poștală internațională care conține mărfuri și ajunge la destinație fără necesarul de
informații, poate fi supusă întârzierilor de procesare. Imposibilitatea de a furniza un număr de identificare,
poate duce la reținerea trimiterii poștale de către serviciul vamal, până la furnizarea numărului de identificare
al destinatarului.
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