Iordania
Prima parte:
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
SECȚIUNEA I

Animale și produse ale regnului animal

Capitolul 1

Animale vii

Poziţie

Cod S.H.

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Lapte proaspăt și lapte pasteurizat.
Toate produsele lactate cu excepția produselor deshidratate sau conservate care pot
fi supuse unor reglementări.
Ouă de păsări.
■ Obiecte admise condiționat
Produse lactate deshidratate sau conservate.
Ouă, albuș și gălbenuș de ou sub formă de pudră.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție

■ Obiecte interzise
Toate tipurile de pește proaspăt sau congelat.
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.10

■ Obiecte interzise
Toate tipurile de carne și măruntaie.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01-07.14

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție
08.01-08.10
Capitolul 9

Nu există informații

■ Obiecte interzise
Legume proaspete sau congelate.
Măsline conservate.
Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Fructe proaspete.
Cafea, ceai, mate și mirodenii
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Poziție
09.01-09.02

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție
10.01-10.08

Cereale
Cod S.H

Cod S.H
1103.11

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
1207.40 Semințe de susan.
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție

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

Capitolul 14
Poziție

■ Obiecte interzise
Griș de grâu.
■ Obiecte admise condiționat
Făină de orz pentru îmbunătățirea calității pâinii.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale sau
medicinale, paie și furaje

Capitolul 12
Poziție
12.07

■ Obiecte admise condiționat
Cereale uscate comestibile.
Orez.
Porumb galben și alb pentru nutreț.
Malț pentru fabricarea berii.
Crupe de grâu.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11
Poziție
11.03

■ Obiecte admise condiționat
Ceai. Cafea boabe și cafea măcinată.

Cod S.H

Nu există informații.

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
15.01-15.22

Cod S.H

15.15

1515.50

■ Obiecte interzise
Toate tipurile de grăsimi și uleiuri vegetale sau animale
■ Obiecte admise condiționat
Ulei de susan.

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
16.01-16.05

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție
17.01-17.04

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție
21.04
21.06

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Supe sau bulion instant.
Halva.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Apa minerală proprie consumului.
■ Obiecte admise condiționat
Apa minerală gazoasă aromatizată sau nearomatizată. Băuturi naturale proprii
consumului.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție
23.01-23.09

■ Obiecte interzise
Preparate sau conserve în oțet și frunze de viță de vie.
Suc de tomate. Conserve de tomate. Pulpă de tomate.
■ Obiecte admise condiționat
Ketchup.
Conserva de năut și fasole verde.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.01-22.09

■ Obiecte interzise
Toate sortimentele de pâine.
■ Obiecte admise condiționat
Macaroane și fidea.
Biscuiți.
Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.01-20.09

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

Capitolul 19
Poziție
19.01-19.05

■ Obiecte admise condiționat
Glazura.
Alte tipuri de zahăr.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Conserve de sardine, ton și alți pești.
Pește afumat și sărat.
Conserve de carne.
Toate tipurile de mortadella.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Produse pentru alimentația animalelor.
Concentrat de alimente și de lapte pentru hrana vitelor.
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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
25.01

Cod S.H
2501.00

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 27
Poziție

■ Obiecte interzise
Sare de masă.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

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

Poziție

Cod S.H

Capitolul 29
Poziție

Produse chimice organice
Cod S.H

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Cod S.H

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

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

Capitolul 33
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Medicamente și tratamente sanitare.
Îngrășăminte minerale

Capitolul 32
Poziție

Nu există informații.
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
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34.01-34.02

Detergent (sub formă de praf).
Săpun.

Capitolul 35

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 36
Poziție
36.01-36.06

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Explozibili, artificii sau petarde.

Capitolul 37
Poziție

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție

Nu există informații.

Nu există informații.
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

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VIII

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

Capitolul 41

Piei brute și piei tăbăcite

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 42
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 43
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IX

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută;
articole din fibre vegetale sau coșuri împletite

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn
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Poziție

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Capitolul 46
Poziție

Nu există informații.

Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA X

Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau
carton; 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

Cod S.H

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

Capitolul 48
Poziție
48.03
48.20

Cod S.H
4803.00
4820.20

■ Obiecte admise condiționat
Hârtie igienică și șervețele igienice.
Caiete școlare.
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.07

Nu există informații.

Cod S.H
4907.00

49.05-49.06
49.11

■ Obiecte interzise
Bancnote și valori la purtător.
■ Obiecte admise condiționat
Schițe și hărți.
Tichet de pariuri și bilete de loterie cu excepția loteriilor de binefacere autorizate
de către guvern.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H

Capitolul 54
Poziție

Nu există informații
Bumbac

Capitolul 53
Poziție

Nu există informații

Nu există informații
Filamente sintetice sau naturale

Cod S.H

Nu există informații
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Capitolul 55
Poziție

Filamente sintetice sau artificiale discontinue
Cod S.H

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

Capitolul 56
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 63
Poziție

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

Capitolul 62
Poziție

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

Capitolul 61
Poziție

Nu există informații
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60
Poziție

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

Capitolul 59
Poziție

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

Capitolul 58
Poziție

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

Capitolul 57
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA XII

Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane,
brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din
acestea , flori artificiale, articole din păr uman.

Capitolul 64

Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele

Poziție

Cod S.H

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție

Cod S.H

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 din sticlă

Capitolul 68

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

Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

Nu există informații.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 71

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

Poziție

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

Capitolul 77

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
Rezervat
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Plumb și articole din plumb

Capitolul 78
Poziție

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

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

Capitolul 82
Poziție

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații.

Nu există informații
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

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
85.25-85.27

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Aparate emițătoare și receptoare.

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

Capitolul 89

Nu există informații.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
Navigație maritimă sau fluvială
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Poziție

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

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
93.01-93.07

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 pînă acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții
prefabricate

Capitolul 95
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Arme de foc și muniție, puști de vânătoare și cartușe.

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 Iordania, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://jordanpost.com.jo/en/
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
Notă: Condiţiile prescrise nu sunt aplicate cadourilor personale şi eşantioanelor comerciale, cu excepţia
armelor, explozibililor şi aparatelor de emisie şi recepţie radio-TV.
2.1. Animalele şi produsele de origine animală
2.1.1 Importul produselor din lapte praf necesită un acord prealabil din partea Ministerului Aprovizionării.
2.1.2 Importul ouălor, a albuşului şi gălbenuşului de ou sub formă de pudră necesită un acord prealabil din
partea Ministerului Aprovizionării.
2.1.3 Importul sardinelor în conservă, conservelor, peştelui afumat sau sărat, tonului în conserva, conservelor
de carne şi diferitele tipuri de mortadella necesită un acord prealabil din partea Ministerului Aprovizionării.
2.2. Vegetale şi produse vegetale
Importul fructelor proaspete, ceaiului, cafelei boabe sau cafelei măcinate, cerealelor alimentare uscate,
orezului, porumbului, crupelor de grâu, fainei de orz şi susanului necesită un acord prealabil din partea
Ministerului Aprovizionării.
2.2.1. Importul glazurilor (pentru patiserie) şi a altor tipuri de zahăr, ciocolatei, macaroanelor, fidelei,
biscuiţilor, ketchup-ului, conservelor de năut şi fasole verde, supelor, supelor şi bulionului instant, halva şi
uleiului de susan necesită un acord prealabil din partea Ministerului Aprovizionării. Acest acord este necesar
şi pentru nutreţul de animale şi pentru concentratele alimentare şi laptele destinate alimentaţiei animalelor.
2.4. Băuturi, lichide alcoolice
Admiterea băuturilor, apei minerale gazoasa aromatizată sau nearomatizată şi a băuturilor naturale destinate
consumului necesită un acord prealabil din partea Ministerului Aprovizionării.
2.8. Produsele farmaceutice
Admiterea medicamentelor şi tratamentelor sanitare necesită un acord prealabil din partea Ministerului
Sănătăţii. Medicamentele şi tratamentele fitoterapeutice sau veterinare necesita un acord prealabil din partea
Ministerului Agriculturii.
2.11. Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
Hârtia igienică, şerveţelele igienice şi caietele şcolare necesită un acord prealabil din partea Ministerului de
Aprovizionare.
Schițele şi hărţile geografice sunt admise pe baza unui acord din partea Centrului iordanian de geografie.
Pentru tichetele de pariuri şi biletele de loterie este nevoie de un acord din partea Ministerului de Interne
Trimiterile şi coletele poştale care conţin bani sau devize sunt interzise în Iordania.
2.13. Televizoare
Importul aparatelor emiţătoare şi receptoare de telecomunicaţii trebuie să fie autorizat de către Ministerul
Apărării precum şi de Corporaţia de Telecomunicaţii, cu excepţia aparatelor receptoare de radio şi televiziune.
2.15. Material de război
Armele de foc şi puştile de vânătoare precum şi cartuşele lor, capsulele şi alte muniţii, explozibili, petardele
sau artificiile trebuie să fie autorizat de către Ministerul de Interne.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
3.1. Întocmirea declaraţiilor în vamă
Un exemplar al declaraţiei vamale trebuie să cuprindă informaţii clare şi complete cu privire la natura sau
calitatea conţinutului cu precizarea că sunt eşantioane comerciale, cadouri personale sau alte articole cu
indicaţia valorii sale.
3.2. Necesitatea întocmirii facturilor
Vezi anexa 1, partea a III-a
3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor
Vezi anexa 1, partea a III-a
3.4. Dispoziţii vamale diverse
Circulara UPU 39/22.03.2021
Operatorul Desemnat al Iordaniei, Jordan Post informează despre noile reglementări vamale privind
devamarea comenzilor personale online.
Regulamentele, care au fost emise de Autoritatea Vamală Iordaniană, și au intrat în vigoare la 25.02.2021,
includ următoarele actualizări:
 Coletele evaluate la mai puțin de 200 dinari iordanieni (JOD) vor suporta o taxă de procesare vamală
de 10% din valoarea coletului. Nu se vor aplica taxe suplimentare.
Taxa vamală minimă este de 5 JOD, chiar dacă valoarea expedierii este mai mică de 50 JOD;
 Coletele evaluate între 200 și 1000 JOD vor necesita un proces simplificat de declarare vamală și se va
aplica tariful vamal;
 Coletele evaluate peste 1000 JOD vor fi supuse unui proces de declarare vamală și se va aplica tariful
vamal;
 Prevederile de mai sus exclud coletele comerciale, indiferent de valoarea lor, precum și țigările
electronice, tutun și alcool, acolo unde este cazul, se vor aplica tarife și taxe vamale.
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Anexa 1 partea a III-a
Factura şi certificatul de origine
1. Indiferent de locul de origine sau de expediere, un certificat de origine trebuie prezentat pentru bunurile
importate care să precizeze originea bunurilor şi ţara în care au fost prelucrate (produse animale, vegetale,
naturale sau industriale).
2.1. Originea poate să fie certificată prin prezentarea unei facturi autentificată de Camera de Comerţ sau orice
altă autoritate desemnată în acest scop în virtutea unei decizii a Directorului de a atesta exactitatea tarifelor şi
a originii, sau prin prezentarea unui certificat de origine detaliat pentru a proba această origine. În acest caz,
indicaţiile furnizate prin certificat trebuie să corespunda cu cele indicate în factură la data la care bunurile au
fost încărcate.
2.2. Facturile sau certificatele de origine trebuie să fie confirmate de misiunile diplomatice atunci când
acestea există, din oraşele de origine a mărfurilor. În caz contrar, aceste documente vor fi confirmate de către
Camera de Comerţ sau de orice altă autoritate conform paragrafului de mai sus.
2.3. Prima factură care atestă originea mărfurilor sau certificatul de origine separat trebuie să stabilească cu
certitudine originea exactă a acestor mărfuri.
2.4. Certificatul de origine separat, pentru care nu există un model standard, trebuie să conţină: numărul
coletului, natura lor, caracteristici distincte, numerele lor, natura mărfurilor, greutatea brută şi netă a acestora,
originea lor precum şi numele expeditorului şi destinatarului.
2.5. Certificatele de origine al facturilor care trebuie să fie conforme modelelor prescrise în virtutea
reglementarilor internaţionale.
Scutirea de la prezentarea facturilor şi certificatelor de origine
1. Scutirea de la prezentare a facturilor autentificate este acordată în următoarele cazuri:
1.3. Ziare, cărţi, reviste, cataloage periodice sub rezerva că poartă indicaţii clare cu privire la originea lor
1.4. Importurile făcute de către corpul diplomatic şi personalul consulatelor care îşi desfăşoară activitatea în
Regat.
1.5. Importurile făcute direct de către ministere, guvern şi instituţiile guvernamentale.
1.6. Facturile care fac dovada originii mărfurilor şi care sunt stabilite de către autorităţi în raport cu aceste
mărfuri, pot fi acceptate chiar dacă autorii acestor facturi nu au sediile sau centrele comerciale în ţara de
origine.
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