Italia
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
01.10-01.06

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 256/15.08.2005
Animale vii de orice fel, inclusiv păsări, lipitori, crustacee mici, paraziți,
distrugători de insecte (pentru țări care nu aparțin UE), reptile și fosile de animale
(pentru țări care nu aparțin UE).

Capitolul 2

Carne și produse comestibile

Cod S.H.

02.01-02.10

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 256/15.08.2005
Toate sortimentele de carne (pentru țări care nu aparțin UE).

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Poziție

Poziție

Cod S.H.

Cod S.H.

03.01-03.07

Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 256/15.08.2005
Toate sortimentele (pentru țări care nu aparțin UE).

04.01
04.07
04.07

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 256/15.08.2005
Lapte;
Ouă;
Miere (pentru țări care nu aparțin UE).

Capitolul 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Poziție

Cod S.H.

05.08

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 256/15.08.2005
Fosile de animale (pentru țări care nu aparțin UE).

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție

Articole admise condiționat-numai dacă sunt adresate unei companii doar
2 expedieri pe an.

Cod S.H

Articole admise condiționat-numai dacă sunt adresate unei companii doar
2 expedieri pe an.
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Capitolul 8
Poziție

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

Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H Articole admise condiționat-numai dacă sunt adresate unei companii doar
2 expedieri pe an.
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale
Cod S.H Nu existî informații
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție
14.01-14.04

Articole admise condiționat-numai dacă sunt adresate unei companii doar
2 expedieri pe an.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Capitolul 13
Poziție

Articole admise condiționat-numai dacă sunt adresate unei companii doar
2 expedieri pe an.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 12
Poziție

Articole admise condiționat-numai dacă sunt adresate unei companii doar
2 expedieri pe an.
Cereale

Capitolul 11
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Plantele din specia Abies Mill, Cedrus Traw, Chamaecyparis Spach, Juniperus L.,
Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L., Pseudotsuga Carr. și Tsuga Carr. cu excepția
fructelor și semințelor, originare din țări non- membre ale Uniunii Europene.
Plante produse din plante și purtători de organisme dăunătoare. Vezi a doua
parte, 2.2.5.
Plantele din speciile Castanea Mill și Quercus L. Cu frunze, cu excepția fructelor
și semințelor, originare din țări non-membre ale Uniunii Europene.
Plantele din specia Populu L. Cu frunze, cu excepția fructelor și semințelor,
originare din țările nord americane.
Scoarța de conifere (Coniferales) care provine din țările non-membre ale Uniunii
Europene.
Scoarța de Castanea Mill care provine din terțe țări. Scoarța de Quercus L. ( cu
excepția Quercus Suber L.) din țările nord-americane. Scoarța de Acer saccharum
Marsh din țările nord-americane. Scoarța de Populus L care provine din țări ale
continentului american. Plantele din speciile Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill,
Photinia Ldl, prunus L. Pyrus L., Rosa L. Importate pentru plantare,
cu excepția plantelor fără frunze, flori sau fructe originare din țările non-membre
ale Uniunii Europene. Tuberculi de Solanum Tuberosum L., tuberculi și semințe
de cartofi, originare din țările din lume a treia, cu excepția Austriei și Elveției.
Plantele din specia stolonifera și tuberculi din Solanus L. Sau hibrizii acestor
plante, importate pentru plantare și care provin din terțe țări: Austria, Egipt, Cipru,
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Israel, Libia, Malta, Maroc, Elveția, Tunisia și Turcia, cu excepția țărilor europene
unde nu există Clavibacter michiganesis ssp. Sepedonicus (Spieckemann
și Kotthoff). Plantele din specia solonaceelor, pentru plantare și care provin
din țările non-membre ale UE. Pămîntul pentru culturi, care conține părți de
plante, humus și turbă, cu excepția pămîntului care conține doar turbă și care
care provine din Turcia, Belarus, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia
Ucraina și țările terțe, cu excepția următoarele țări: Cipru, Egipt, Israel, Libia
Malta, Maroc, Tunisia. Plantele din specia Vitis L. Cu excepția fructelor, care
provin din țările terțe.
Plantele din specia Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf. și hibrizii acestora,
cu excepția frcutelor și semințelor care provin din țările terțe.
Plantele din specia Phoenix spp., cu excepția fructelor și semințelor care provin
din Algeria și Maroc. Plantele din specia Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus
L.
Pyrus L. și hibrizii acestor plante, Fragraria L., importate pentru plantare, cu
excepția semințelor, și care provin din țările non-europene, exceptând țările
mediteraneene, Australia, Noua Zeelandă, Canada și SUA (partea continentală).
Plantele din specia graminaceelor, cu excepția plantelor din subspeciile
Bambusoideae, Panicoideae, Cuchloe, Bouteloua Lag, Calamagrostis,
Cortaderia, Stapf., Glyceria R. Sr., Hakonechica Mak ex Hoda, Hystrix, Holinia,
Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb, Stipa L., și Uiniola L., importate pentru
plantare, cu excepția semințelor acestora care provin din țări terțe; excepție de la
această regulă fac țările europene și mediteraneene. Fructele din specia Citrus L.,
Fortunella Swingle Poncirus Raf., hibrizii acestora, cu excepția Citrus paradisi
Macf, Merr., care provin din țări terțe.
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

Articole admise doar în cantități mici.
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

Articole admise doar în cantități mici.
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Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție

Preparate alimentare diverse
Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Articole admise condiționat-doar urmînd inspecția și autorizația-nu mai mult de
2 expedieri pe an.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

Articole admise condiționat-doar în cantități limitate și cu un conținut de alcool
mai mic de 23%.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție

Articole admise condiționat-numai în urma inspecției și autorizației emise de
medicul din Departamentulu de Sănătate.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 22
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Circulara 391/05.12.2005
Este interzis a se importa în Italia tutunul și derivatele din tutun, în orice cantitate
Aceste produse, fabricate în străinătate, vor fi confiscate la sosirea în Italia de
către autoritățile vamale.

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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi partea a III-a., 3.4

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.6.

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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte 2.9.1
Produse chimice organice

Cod S.H

■ Obiecte admise acondiționat
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Vezi a doua parte 2.9.2
Capitolul 30
Poziție

Produse farmaceutice
Cod S.H

Îngrășăminte minerale

Capitolul 31
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.15.

Capitolul 37
Poziție

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție

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

Capitolul 36
Poziție

Nu există informații.
Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Capitolul 35
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2.1.
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

Capitolul 34

Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.9.4
Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice

Capitolul 33
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.9.3
Extracte tanante sau sau colorante : tanini și derivații lor pigmenți și alte
materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Capitolul 32
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Circulara UPU 109/13.03.2006
Pentru medicamente, trebuie furnizat un certificat de la un doctor în medicină
italian sau de la un institut sanitar, sau acesta poate fi cerut destinatarului cu
ocazia sosirii trimiterii.

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.13.1
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.9.5.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor
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Mase plastice și articole din mase plastice

Capitolul 39
Poziție

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.9.6

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.10.1

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
43.01-43.04

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.1

Cod S.H
4301.04

■ Obiecte interzise
Sunt interzise la import produsele din această categorie, indiferent de țara
de origine : 43017010-43021941-43023051-43031010.

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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte 22.3
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte 22.2

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
Capitolul 48

Cod S.H

Nu există informații.
Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton
6

Italia
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 49
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte 22.4

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 62

Nu există informații.
Materiale tricotate sau croșetate

Cod S.H

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

Capitolul 61
Poziție

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

Capitolul 60
Poziție

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

Capitolul 59
Poziție

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

Capitolul 58
Poziție

Nu există informații.
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

Capitolul 57
Poziție

Nu există informații.
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Capitolul 56
Poziție

Nu există informații.
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție

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

Capitolul 54
Poziție

Nu există informații.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

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

Cod S.H

Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4.
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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 1.4.

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

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

Nu există infromații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4

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.
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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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.3
Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea

Capitolul 82
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4

Nu există informații.
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

SECȚIUNEA XVI

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

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

Capitolul 84
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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia partea 3.4

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

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a treia parte 3.4
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

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.
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SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție

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

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 144/05.07.2010
Administrația poștală italiană a comunicat faptul că datorită schimbărilor
reglementărilor interne referitoare la circulația armelor, acestea nu vor mai
fi admise la transport în cadrul scrisorilor sau coletelor. Această măsură are în
vedere toate armele indiferent de destinația lor (sportive, de vânătoare, de luptă
sau de colecție). Exportul armelor este astfel interzis începând cu 1 iunie 2010.
În plus, toate trimiterile internaționale cu destinația Italia care conțin arme și/sau
accesorii ale acestora nu vor fi admise începînd cu 01 august 2010.
Interdicția se aplică și trimiterilor internaționale care sunt transmise prin tranzit
deschis via Poșta Italiană. De la 1 august 2010 trimiterile ce conțin arme expediate
către Italia, vor fi în măsura posibilităților returnate expeditorilor, sau în cazul în
care acest lucru nu este posibil, vor fi înmânate autorităților competente.

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
97.05

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Trofee de vînătoare (pentru țările care nu fac parte din UE).

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Italia, vă rugăm să
consultați site-ul oficial:
https://www.poste.it/files/1473802890892/poste-delivery-international-standard-cgs.pdf
https://www.poste.it/guida-contenuti-consentiti-spedizioni-estero.html
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
Capitolul 41: Piei brute şi tăbăcite
2.1.1 Importul de piei de bovine şi piei tăbăcite (cod 4104) originare din China, Mongolia, Coreea de
Nord şi VietNam este supus autorizării ministeriale.
Capitolul 33: Uleiuri esenţiale
2.2.1 Restricţiile cantitative sunt prevăzute pentru importul de uleiuri esenţiale pe baza de citrice (cod 3301)
originare din Liban, Siria, Liberia, America Centrala şi America de Sud, SUA, Canada şi Coreea de Sud.
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn
2.2.2 Există restricţii cantitative pentru importul unor anumite tipuri de lemn originar din China, Mongolia,
Coreea de Nord şi Viet Nam, clasificate cu următoarele coduri: 44071030- 44072131-44072231-4407233044079131-44079230-44079910-44101010-44101030- 441230.
Capitolul 45: Pluta şi articole din pluta
2.2.3 Restricţii cantitative sunt prevăzute numai pentru produse originare din Mongolia, Coreea de Nord şi
VietNam, clasificate cu următoarele coduri: 45011000-45019000-45020000.
Capitolul 48: Hârtie şi carton; lucrări din pastă de celuloză, din hârtie şi carton.
2.2.4 Există restricţii cantitative pentru numeroase produse din acest capitol, dacă sunt originare din
Mongolia, Coreea de Nord, VietNam.
2.2.5 Următoarele produse sunt admise la import cu condiţia să fie însotite de un certificat fitosanitar:
1. Plantele destinate cultivării, cu excepţia seminţelor şi plantelor de acvariu, dar incluzând seminţele de
crucifere şi graminee, Trifolium spp., originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda şi
Uruguay; Capsicum spp., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L.,Oryza spp., Zea mays L., Allium cepa L.,
Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., şi Phaseclus L.
2. Părţi de plante, cu excepţia fructelor şi seminţelor de:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix
spp., Populus L., Quercus L.
- Conifere (Coniferales);
- Acer saccharum Marsh., originare din America de Nord;
- Prunus L., originare din ţările non-europene;
3. Fructe de:
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., şi hibrizii lor;
- Annona L., Cydonia Mill., Dyospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora l., Prunus L., Psidium L.,
Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn şi Vaccinium L., originare din ţările non-europene.
4. Tuberculi de Solanum tuberosum L.
5. Coaja de:
- conifere
- Acer saacharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. şi Quercus L., cu excepţia speciei Quercus suber L.
6. Lemn obţinut în întregime sau parţial din speciile urmatoare:
- Castanea Mill., Quercus L., inclusiv lemn care nu a fost păstrat în forma naturala, originar din America de
Nord
- Platanus, inclusiv lemn care nu a fost păstrat în formă naturală;
- Conifere, cu excepţia speciei Pinus L., originare din ţările non-europene, inclusiv lemn care nu a fost păstrat
în formă naturală;
- Prunus L., inclusiv lemn care nu a fost păstrat în forma naturală;
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- Populus L., originar de pe continentul american;
- Acer saccharum Marsh, inclusiv lemn care nu a fost păstrat în forma naturala originală, originar din
America de Nord.
4401 10: Lemn pentru combustibil sub formă de buşteni, vreascuri, sau sub alte forme asemănătoare (ex:
4401 21 - lemn sub forma de şipci de conifere, originare din ţări din afara Europei) ;
4401 22: Lemn sub formă de placi, altele decât de conifere (ex: 4401 30: deşeuri şi surcele de lemn, sub
formă de buşteni, brichete (de cărbune)sau sub alte forme asimilate şi 4403 20: Lemn brut de conifere originar
din ţările non-membre ale Uniunii Europene, netratat cu vopseluri,creozot sau alţi conservanţi ;
4403 91: Lemn brut netratat cu vopseluri, creozot sau alţi conservanţi, lemn de stejar (Quercus spp.) 4403 99:
Lemn brut din alte specii decât cele de conifere, stejar (Quercus spp.) sau fag (Fagus spp.), netratat cu
vopseluri,creozot sau alţi conservanţi (ex: 4404 10 ţăruşi despicaţi, pari sau ţăruşi din lemn, ascuţiţi dar
netăiaţi pe lungime) ;
- alte specii de lemn decât conifere, originar din ţările din afara Europei :
(ex 4404 20: ţăruşi despicaţi din alte specii de lemn decât cel de conifere, pari sau ţăruşi din lemn, ascuţiţi dar
netăiaţi pe lungime) ;
4406 10: traverse de lemn pentru cai ferate sau altele, neimpregnate (ex 4407 10: lemn tăiat pe lungime,
şlefuit, nerebatabil sau prins cu bolţuri, ce are grosimea de peste 6 mm, în mod special grinzi, scânduri, părţi
de grinzi compuse, şindrile de conifere originare din ţări nemembre ale Uniunii Europene.)
(ex 4407 91 lemn tăiat pe lungime, şlefuit, nerabatabil sau prins cu bolţuri, ce are grosimea de peste 6mm, în
mod special grinzi, scânduri, părţi de grinzi compuse, şindrile ;
- de stejar (Quercus spp.)
(ex 4407 99 lemn tăiat pe lungime, şlefuit, nerabatabil sau prins cu bolţuri, ce are grosimea de peste 6mm, în
mod special grinzi, scânduri, părţi de grinzi compuse, şindrile) ;
- de neconifere, lemn tropical, stejar (Quercus spp.) sau fag.(Fagus spp.) ;
(ex 4415 10 Cutii, cilindri şi lăzi de lemn, originare din ţările extra-comunitare) 4415 20 Palete şi platforme
de lemn pentru încărcare care provin din ţările extra-comunitare)
Excepţii: paleţi şi box-paleţi (cod 4415 20) care corespund standardelor UIC.
(ex 4416 00 Butoaie de lemn, lemnul pentru butoaie, din lemn de stejar(Quercus spp.))
I. Pământ
a) Pământ şi teren de cultură format în întregime parţial din pământ sau substanţe organice solide, ca
fragmente de plante, humus, care conţin turbă sau scoarţă, dar care nu conţin doar turbă.
b) Pământ sau teren de cultura care conţine plante, format în întregime sau parţial din substanţele indicate la
punctul a), sau format în întregime sau parţial din turba sau substanţe solide anorganice destinate tratării
vegetalelor originare din Turcia, Belarus, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Ucraina şi ţări neeuropene, cu excepţia următoarelor ţări: Cipru, Egipt, Israel, Libia, Malta, Maroc şi Tunisia.
II. Plante şi produse din acestea şi alţi potenţiali purtători de organisme dăunătoare pentru anumite
zone protejate - cu excepţia plantelor şi produselor indicate la secţiunea I.
1) Plante din specia Beta vulgaris L., destinate furajelor pentru animale şi pentru uz industrial.
2) Pământ şi reziduuri nesterilizate de sfecla (Beta Vulgaris L.).
3) Polen pentru polenizare de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster. Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem, Pyrus L., Sorbus L., cu excepţia speciilor
Sorbus intermedia Ehrh. Pers. şi Stranvaesia Lindl.
4) Părţi de plante, cu excepţia fructelor şi seminţelor de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster. Ehrh., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem, Pyrus L., Sorbus L., cu
excepţia speciilor Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. şi Stranvaesia Lindl.
5) Seminţe de Dolichos Jacq, Mangifera spp., Beta Vulgaris L. şi Phaeseolus vulgaris L.
6) Seminţe şi fructe, capsule de Gossypium spp.
7) Lemn care:
a) a fost obţinut în întregime sau parţial din conifere (Coniferales), cu excepţia speciei Pinus L.
originar din ţările europene;
13

Italia
b) corespunde uneia din denumirile urmatoare care figurează în anexa I, partea II, din regulamentul (CEE)
nr.2658/87
440110: lemn pentru combustibil sub forma de buşteni, vergele, vreascuri sau sub alte forme asemănătoare;
440121: surcele de lemn;
(ex:440130: deşeuri şi aşchii de lemn)
440320: lemn brut neprelucrat şi netratat cu vopseluri,creozot sau alţi conservanţi
(ex:440410: ţăruşi şi pari tăiaţi, ascuţiţi dar netăiaţi pe lungime)
440610: traverse neimpregnate de cale ferata şi asemănătoare
(ex:440710: lemn tăiat pe lungime, şlefuit sau prins cu bolţuri,nerabatabil ce are grosimea de peste 6 mm, în
mod special grinzi, scânduri, părţi de grinzi compuse, şindrile)
(ex:441510: cutii, cilindri şi lăzi de lemn )
441520: palete şi platforme de lemn şi alte platforme pentru încărcare
Excepţii: paleţi şi box-paleţi (cod 4415 20) care corespund standardelor UIC.
8) Părţi de plante din speciile Persea americana P.Mill. şi Eucalyptus l'Herit.
2.6.2 Capitolul 27: Combustibili minerali; uleiuri minerale şi produse obţinute prin distilarea acestora;
materiale bituminoase, ceară minerală.
Importul de carbon de cocs şi cocs de lignit, precum şi anumite uleiuri ce pot fi utilizate drept carburanţi sau
combustibili şi care provin din China, Viet Nam, Coreea de Nord, Mongolia, face obiectul prezentării în vama
a unei autorizaţii de la Ministerul Comerţului Exterior.
2.9.1 Capitolul 28/29: Produse chimice organice şi anorganice şi compuşii anorganici sau organici ai
acestora.
2.9.2. Metale preţioase, elemente radioactive de metale din pământuri rare sau izotopi.
Importul produselor enumerate mai jos clasate la capitolul 28 şi al produselor de la capitolul 29 este
restricţionat cantitativ, dacă aceste produse sunt originare din următoarele ţări: Coreea de Nord, China,
Mongolia şi VietNam:
- Hidroxid de sodiu (cod 2815)
- Oxid de aluminiu (cod 2818)
- Oxizi de plumb (cod 2824)
- Trioxid de crom (cod 2819)
- Clorura de amoniu (cod 2827)
- Sulfaţi de aluminiu şi de crom (cod 2833)
- Bisulfat de aluminiu (cod 283330)
- Perborat de soda (cod 2840)
- Compuşi organici ai izotopilor radioactivi (cod 2844)
- Peroxid de hidrogen (cod 2847)
2.9.3. Capitolul 31: Îngrăşăminte
2.9.4 Pentru importul de îngrăşăminte (cod 3102-3105) se aplică măsurile de securitate prevăzute dacă
provin din anumite ţări (Serbia şi Muntenegru) şi restricţiile cantitative daca sunt originare din următoarele
ţări: Coreea de Nord, China, Mongolia şi VietNam.
Capitolul 32: Extracte tanante sau tincturi.
Importul de substanţe colorante (coduri: de la 3260610 la 320650) este restricţionat cantitativ dacă ele sunt
originare din Coreea de Nord, Mongolia şi VietNam.
2.9.5 Capitolul 38: Produse diverse ale industriei chimice
Restricţiile cantitative pentru importul produselor din acest capitol se aplică dacă acestea provin din Coreea
de Nord, China, Mongolia, Viet Nam sau din terţe ţări daca produsele atacă stratul de ozon.
(Reg. CEE 594/91).
2.9.6 Capitolul 39: Materiale plastice şi articole din aceste materii
14

Italia
Există restricţii cantitative cu privire la importul rezidurilor de petrol, etc (cod 3911) şi derivaţii celulozei
(cod 3912-3915), tuburi din plastic (cod 3917) şi alte placi, foi, pelicule, etc., din celuloza (cod 3920-3921)
daca provin din China, Mongolia, Coreea de Nord şi Viet Nam.
2.10.1 Capitolul 40: Cauciuc şi articole din cauciuc
Pentru importul produselor clasate la codurile 4002, 4005, 4011, 4012 4013, se aplică restricţii cantitative
daca produsele provin din Coreea de Nord, China şi VietNam.
2.13.1 Capitolul 37: Produse fotografice sau cinematografice
Se aplică restricţii cantitative pentru importul de filme pentru aparatele cu raze X şi alte filme (cod 3702), de
hârtie fotografică (cod 3103), şi plăci nedevelopate (cod 3704) dacă sunt originare din Coreea de Nord,
Mongolia, China, VietNam.
2.15 Capitolul 36: Importul de explozivi, articole pirotehnice, chibrituri, aliaje pirotehnice, materii
inflamabile.
Ministerul de Interne are competența de a elibera autorizaţie pentru aceste materiale, conform articolului 54
din Catalogul Legilor Securităţii Publice.
Se aplică dispoziţiile prevăzute în articolele 38 şi 39 din Regulamentul de Aplicare (art.93 Reg.) cererilor şi
autorizaţiilor de import ale acestor materiale.
Autorizaţia nu poate fi acordata, daca explozibilul nu este recunoscut şi clasat conform art. 54 din Catalogul
Legilor Securităţii Publice.
Autorizaţia permite transportul materialelor explozibile la destinaţie. Este necesară obţinerea unei autorizaţii
prealabile de la autoritatea de securitate publica de la destinaţie; daca materialele sunt importate în cantităţi
mari, trebuie informata autoritatea de securitate publica de tranzit în timp util.
Tranzitul explozibililor, articolelor pirotehnice, chibriturilor, aliajelor pirotehnice, materialelor inflamabile.
- este necesară obţinerea unei autorizaţii de la Prefectul provinciei pe baza căreia materialele pot intra în ţară,
conform termenelor ultimului aliniat al art.54 din Catalogul legilor securităţii publice.
Această autorizaţie trebuie să fie eliberată şi pentru materialele pentru al căror transport nu este necesară
licenţa, conform articolelor 91 şi 96 din regulament.
Poșta din Italia nu primește și nici nu admite spre expediere baterii și celule de litiu în orice tip de trimitere
poștală. Circulara 14/14.01.2013
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
Capitolul 81: Alte metale comune, etc
- sunt prevăzute restricţii cantitative pentru importul de magneziu brut (cod 8104) ce provine din ţările:
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam; de antimoniu brut - (cod 81100011) din Coreea de
Nord, Mongolia, VietNam.
PRODUSE INDUSTRIALE
3.4 Capitolul 25: Sare, sulfuri, pământ şi pietre, materiale pentru tencuit, var şi ciment
Importul produselor de la codurile de mai jos, originare din ţările enumerate în continuare, face
obiectul prezentării în vama a unei autorizaţii eliberate de Ministerul Comerţului Exterior.
Cod 2523 1000 Coreea de Nord, Mongolia, China,Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave
Cod 2523 3000 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave
Cod 2523 90
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave
Cod 2529 1000 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave
Cod 2529 2100 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave
Cod 2529 2200 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave
Cod 2529 3000 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam, Ţările Ex-Yugoslave
Capitolul 64: Articole de încălţăminte, etc.
- importul produselor următoare originare din ţările indicate mai jos este subordonat prezentării în vamă a
unei autorizaţii eliberate de către Ministerul Comerţului
Exterior:
Cod 6401 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Cod 6402 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Cod 6403 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Cod 6404 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Capitolul 66: Umbrele, etc. şi Capitolul 69: Produse ceramice
- importul produselor următoare, clasate prin p.d., originare din ţările indicate mai jos, este subordonat
prezentării în vamă a unei autorizaţii eliberate de către Ministerul Comerţului Exterior:
Cod de la 6601 1000 la 6601
9990 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Cod 6904 1000 la 6904 9000
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Cod 6906
Cod 6908 90
Cod 6910 1000
Cod 6910 9000
Cod 6911 1000
Cod 6911 9000
Cod 6912
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
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Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Capitolul 70: Sticlă şi lucrări din sticlă
Cod 7003 1190
Cod 7003 1990
Cod 7003 20
Cod 7003 30
Cod 7004
Cod 7005 10
- importul produselor următoare originare din ţările indicate mai jos, este subordonat prezentării în vamă a
unei autorizaţii eliberată de către Ministerul Comerţului
Exterior:
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Cod de la 7005 21 la 7005 30
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Cod 7006 0090
Cod 7008 00
Cod 7016 9010
Cod 7016 9030
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Coreea de Nord, China, Mongolia şi Viet Nam
Capitolul 72: Fontă, fier şi oţel
- ca regulă generala, importul produselor originare din ţările cuprinse în zona “B”, este subordonată
prezentării în vama a unei autorizaţii de la Ministerul Comerţului
Exterior.
Capitolul 73: Produse din fontă, fier sau oţel
- interdicţiile economice care sunt impuse acestor produse se aplica după evaluare, de la caz la caz,
caracteristicilor compoziţiei mărfii
Capitolul 76: Aluminiu şi produse din aluminiu
Capitolul 78: Plumb şi produse din plumb
- importul următoarelor produse originare din ţările indicate mai jos, este subordonat prezentării în vama a
unei autorizaţii eliberată de către Ministerul Comerţului
Exterior:
Cod de la 7804 la
7805 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam
Cod 7903 9000 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam
Cod 7904 0000
Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam
Cod 7905 0011 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam
Cod 7905 0019 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam
Cod 7905 0090 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam
Cod 7906 0000 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam
Cod 7907 9000 Coreea de Nord, Mongolia, Viet Nam
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Capitolul 84: Reactori nucleari, etc.
Importul produselor urmatoare este subordonat prezentării în vama a unei autorizaţii eliberată de Ministerul
Comerţului Exterior:
- motoare şi părţile lor (Cod de la 8407 31 la 8409) originare din Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
şi Japonia (pentru motoare de vehicule, motociclete şi motorete)
- motoare pentru aviaţie (Cod 8407 1010 şi 8407 1090) originare din Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet
Nam şi Japonia
- maşini şi aparate pentru imprimat şi maşinile lor auxiliare (Cod de la 8443 1100 la 8493 9090) originare din
Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
- maşini de cusut (Cod de la 8452 1000 la 8452 9000) originare din Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet
Nam
- maşini de scris (Cod 8469) originare din Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet Nam
- rulmenţi cu bile (Cod 8492) originare din Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet Nam.
Capitolul 85: Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţile lor, etc.
- produsele urmatoare, originare din ţările indicate mai jos, clasate în codurile enumerate mai jos, pot fi
importate numai pe baza unei autorizaţii a Ministerului Comerţului Exterior:
Cod 8525 30 Japonia
Cod 8527 Japonia
Cod 8528 Japonia
Cod 8540 Japonia
Cod 8542 Japonia
Cod 8543 1000 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Cod 8543 80 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Cod 8545 9010 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Cod 8546 9010 Coreea de Nord, Mongolia, China, Viet Nam
Capitolul 87: Vehicule, tractoare,motociclete,alte vehicule terestre, părţile şi accesoriile acestora.
- importul tuturor produselor din acest capitol şi care provin din Japonia, face obiectul prezentării unei
autorizaţii ministeriale.
- în plus, restricţiile cantitative sunt prevăzute pentru produsele enumerate mai jos, originare din ţările
urmatoare:
C0od 8102 10 Ţările din zona “B”
Cod 8102 90 Ţările din zona “B”
Cod 8703 10 Ţările din zona “B”
Cod 8703 31 Ţările din zona “B”
Cod 8703 90 Ţările din zona “B”
Cod 8704 10 Ţările din zona “B”
Cod 8704 21 Ţările din zona “B”
Cod 8704 22 Ţările din zona “B”
Cod 8704 23 Ţările din zona “B”
Cod 8104 31 Ţările din zona “B”
Cod 8104 32 Ţările din zona “B”
Cod 8704 90 Ţările din zona “B”
Cod 8705 Ţările din zona “B”
Cod 8706 (şasiu) Ţările din zona “B”
Cod 8707 90 (caroserie) Ţările din zona “B”
Cod 8707 90 Ţările din zona “B”
Cod 8708 (părţi şi accesorii) Ţările din zona “B”
Cod 8711 10 (motociclete) Ţările din zona “B”
Cod 8711 20 Ţările din zona “B”
Cod 8711 30 Ţările din zona “B”
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Italia
Cod 8711 4000 Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet Nam
Cod 8711 5000 Coreea de Nord, Mongolia, China şi Viet Nam
Cod 8712 0010 (biciclete) Coreea de Nord,Mongolia, China şi Viet Nam
Cod 8712 0090 (biciclete) Coreea de Nord,Mongolia, China şi Viet Nam
Cod 8714 (părţi, accesorii) Coreea de Nord,Mongolia, China şi Viet Nam
RESTRICTII VAMALE
Poşta Italiană întâmpină greutăţi serioase în relaţia cu autorităţile vamale deoarece anumite declaraţii vamale
CN23 care însoţesc coletele poştale şi trimiterile EMS nu sunt completate sau sunt incomplete
sau eronat completate. Una dintre problemele constatate în mod frecvent priveşte trimiterile care conţin
mărfuri/produse alimentare perisate – mărfurile/produsele alimentare nefiind admise în trimiterile poştale
cu destinaţia Italia.
Pentru o vămuire rapidă şi eficace sunt necesare următoarele documente:
- formularul CN23 completat în franceză, engleză sau italiană;
- descrierea detaliată a tuturor mărfurilor conţinute de trimitere;
- pentru trimiterile comerciale: factura proforma în franceza, engleza sau italiana;
- valoarea declarata a mărfurilor care trebuie să fie aceiaşi pe toate formularele şi facturile;
- indicarea clara a coordonatelor expeditorului şi destinatarului (inclusiv nr. De telefon daca este posibil);
- pentru trimiterile comerciale adresate particularilor:numărul de înmatriculare fiscala a destinatarului;
- pentru trimiterile comerciale adresate întreprinderilor: numărul de înmatriculare fiscala a întreprinderii;
- daca este necesar: licenţe şi certificate de import; pentru anumite tipuri de mărfuri sau pentru exportul unor
cantităţi importante trebuie să se verifice la organismul însărcinat cu comerţul sau la Ambasada italiana din
ţara de origine trimiterii daca sunt necesare certificate de import sau dacă există o limita de import;
La sfârşitul operaţiunilor de vămuire, vor fi încasate de la destinatari drepturi vamale şi taxe precum şi o taxa
de prezentare la vama.
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