Kuweit
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
02.01-02.10

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

■ Obiecte admise condiționat
În conformitate cu decizia referitoare la alimentația publică.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Sub prevederile deciziei referitoare la importurile și conservarea produselor
oceanice.
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
Carne de porc proaspătă, înghețată sau congelată.
Organe comestibile, măruntaie și picioare de porc.
■ Obiecte admise condiționat
Sub prevederile deciziei referitoare la supunerea obligatorie la controlul inspecției
veterinare asupra expedițiilor de animale provenite din țările aflate în afara
regiunii Golfului și destinate regiunii Kuweit.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte interzise
Bovine. Papagali gulerați. Porumbei și alte păsări provenite din Irak (vezi
capitolul 1 din anexă).
■ Obiecte admise condiționat
Restricție la oi, bovine și cai. 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

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01-07.14

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție

Nu există informații

■ Obiecte admise condiționat
Restricții la alimente.
Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
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08.01-08.14

Restricții la legume și fructe.

Capitolul 9

Cafea, ceai, mate și mirodenii

Poziție

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție
10.01

Cereale
Cod S.H
1001.10

Cod S.H
1101.00

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Semințe de opi (mac) sau de orice alt fel.
Marijuana de orice fel și în orice formă.
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
Făină de grâu.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale sau
medicinale, paie și furaje

Capitolul 12
Poziție
12.01-12.14

■ Obiecte interzise
Grâu.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11
Poziție
11.01

Nu există informații

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

■ Obiecte interzise
Grăsime de porc.
Grăsime de porc stearină.

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
16.01-16.05

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Semipreparate și varietăți de carne de porc, măruntaie sau extremități provenite de
de la sângele porcin.
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Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție

Cod S.H

Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Băuturi alcoolice, chiar dacă sunt destinate misiunilor diplomatice și organizațiilor
publice care beneficiază de imunitate.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Cod S.H

Nu există informații.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.01-24.03

Nu există informații.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție

Nu există informații.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.01-22.09

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

Capitolul 20
Poziție

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

Capitolul 19
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Toate sortimentele produselor de tutun și toate formele acestora.

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
27.01-27.10

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Recepționarea producerii și exportului produselor din petrol.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor
3

Kuweit
prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau
izotopilor
Poziție
28.01-28.51

Cod S.H

Capitolul 29
Poziție
29.01-29.42

Produse chimice organice
Cod S.H

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 36

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

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție

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

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 interzise
Preparatele medicale de felul penforminului.
■ Obiecte admise condiționat
Restricția medicamentelor umane, medicamente și vaccinuri pentru medicina
veterinară.
Îngrășăminte minerale

Capitolul 32
Poziție

■ Obiecte interzise
Narcotice.
■ Obiecte admise condiționat
Restricția tabletelor, medicamentelor chimice, substanțelor și preparatelor,
medicale, substanțe psihotrope.
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție

■ Obiecte interzise
Oxigen medical sau industrial. Elemente chimice radioactive și izotopi radioactivi,
inclusiv elemente chimice și izotopi de concentrați sau fisiune.
■ Obiecte admise condiționat
Restricționarea echipamentului radioactiv sau materialelor și substanțelor
radioactive.

Cod S.H

Nu există informații.
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice
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Poziție
36.01-36.06

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Combustibili și preparate periculoase. Prafuri preparate și explozivi. Vezi capitolul
3 din anexă.

Capitolul 37
Poziție

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.01-38.24

Nu există informații.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Restricție la insecticide și pesticide.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție
40.01-40.17

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Prezervative (vezi capitolul 4 din anexă.)

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

Poziție
44.01-44.21

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție
Capitolul 46

■ Obiecte admise condiționat
Vezi instrucțiunea vamală nr. 17/1992.

Cod S.H

Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale
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Poziție

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

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
49.01-49.11

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Introducerea oricăror imprimate dacă acestea sunt imorale, este interzisă
inscripționarea materialelor cu versete din coran sau cu poza emirului.
■ Obiecte admise condiționat
Recepționarea imprimatelor.

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

Capitolul 57

Nu există informații
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Cod S.H

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

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
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 58
Poziție

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

■ Obiecte interzise
Îmbrăcăminte asemănătoare uniformei militare.
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
61.01-61.17

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

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.

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
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Poziție
68.01-68.15

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

Nu există informații.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

■ Obiecte interzise
Tubulatură de ciment.

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
73.01-73.26

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție
76.01-76.16

Nu există informații.
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

■ Obiecte interzise
Oțel negru sau tubulaturi sudate cu un diametru exterior cuprins între 6 și 48 de
inch, aliat sau nu cu aluminiu. Racorduri de compresie etanșă indiferent de
mărimea sau modelul acestora.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționta
Restrcția în acord cu care este necesară atașarea unei etichete care să indice
originea articolului din aluminiu importat.

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
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Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea
Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

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

Capitolul 82
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
85.01-85.48

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Echipament magnetic pentru uzul permanent.
■ Obiecte admise condiționat
Restricție la receptoarele de telefon, radiouri și faxuri.

SECȚIUNEA XVII

Materiale și echipamente de transport

Capitolul 86

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 87
Poziție
87.01-87.16

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Automobile rulate cu vechime mai mare de cinci ani.
■ Obiecte admise condiționat
Decizia cu privire la aparaturile și materialele care reclamă un aviz prealabil al
Ministerului Comerțului în cazul în care acestea nu au un astfel de aviz.
Decizia cu privire la standardele Golfului pentru automobile.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
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Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
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
90.01-90.03

Cod S.H

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Este necesară o autorizație prealabilă de Ministerul Comerțului pentru aparatele
foto color; nu sunt neapărat necesare pentru aparatele foto alb-negru.

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
96.01-96.18

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
95.01-95.08

■ Obiecte interzise
Arme și muniții.

■ Obiecte interzise
Vehicule controlate prin telecomandă (mașinuțe teleghidate).
Diferite articole

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Restricție la pămătufurile de bărbierit, săpunuri de ras, indiferent de model, și
orice alte perii confecționate din păr de cal.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități
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Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Kuweit, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: http://www.moc.gov.kw/English/index.html
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Anexă
Interdicţii la import.
Capitolul 1
Găini vii , în bagajul călătorilor sau prin orice alt mijloc (cu excepţia puilor de o zi).
Toate speciile de păsări originare din Africa.
Re-exportarea animalelor cum ar fi familii de maimuţe şi animale sălbatice.
Capitolul 2
Grăsime de porc, simplă, proaspătă, îngheţată, congelată, sărată sau în saramură.
Porc, fie proaspăt, îngheţat sau congelat.
Organe, măruntaie, picioare de porc.
Capitolul 3
Siguranţe şi detonatori de fuziune.
Artificii şi alte articole similare.
Substanţe combustibile, carburanţi lichizi sau lichefiaţi sau alte substanţe similare.
Capitolul 4
De la rubrica 4014.10 la 4014.90.
Capitolul 7
Containerele pentru compresie sau gaz lichefiat şi alte astfel de articole.
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1 Animale şi produse de origine animală
1. Bovine: vezi instrucţiunea vamală nr. 32/1988 la importul de bovine pentru scopul creşterii vitelor în
conformitate cu decizia 612/1988 a Autorităţii Generale Pentru Agricultură şi Pescuit.
2. Ovine :vezi instrucţiunea vamală nr. 28/1986, validată în 7 august 1986 conform căreia importul de
ovine trebuie înregistrat de la început.
3. Cai: vezi circulara vamală nr.70/1989 în conformitate cu importul cailor fiind supus unui aprobări
prealabile în scris de la Autoritatea Generală Pentru Agricultură şi Pescuit. Această aprobare trebuie să fie
însoţită de un certificat de export eliberat de oficiul inspecţiei veterinare.
4. Importul de animale: vezi instrucţiune vamală nr.15/1984. Importul de animale din străinătate este
acceptat numai după prezentarea:
-unui certificat de origine;
-un certificat veterinar care să ateste că aceste animale se află într-o stare de sănătate bună.
5. Peştele şi alte animale acvatice: în acord cu instrucţiunea vamală nr. 10/1989, trimiterile care conţin
peşte ori alte animale subacvatice sunt acceptate pentru import sau export numai după autorizarea de către
Direcţia de pescuit a Autorităţii Generale Pentru Agricultură şi Pescuit.
6. Produsele animale, cum ar fi pieile, părul, lâna, organele provenite din alte ţări decât cele din Consiliul
de Cooperare al Golfului. Vezi instrucţiunea vamală nr. 7/1989.
2.2 Plante şi produse vegetale
Fructe , legume şi alte produse agricole: vezi instrucţiunea vamală nr. 36/1983: Aceste trimiteri sunt
eliberate numai după ce s-a prezentat un certificat de sănătate al plantelor.
2. Nutreţurile sau altă hrană animală: vezi instrucţiunea vamală nr 1/1985. Astfel de trimiteri sunt
eliberate numai după ce s-a controlat o mostră a acestora de către Autoritatea Generală.
Pentru Agricultură şi Pescuit pentru a se asigura că acestea sunt comestibile.
2.3 Produse anti-parazitare utilizate în agricultură
Pesticidele chimice: vezi instrucţiunea vamală nr 20/1887. Aceste produse sunt eliberate numai după
obţinerea încuviinţării vreunei autorităţii competente, fie a Ministerului de Sănătate Publică, fie de către
Autoritatea Generală Pentru Agricultură şi Pescuit.
2.4 Tutun
Ţigări, ţigarete, tutun:
Instrucţiune vamală nr.9/1989- Interdicţie pentru descărcare individuală la import a mai mult de 800 de
ţigarete sau a unei jumătăţi de kilogram de ţigarete sau tutun per adult. Ce depăşeşte această cantitate este
considerată marfă comercială.
Vezi de asemenea instrucţiunea vamală nr. 29/1989.
2.5 Uleiuri minerale
Instrucţiunea vamală nr. 11/1989—Interdicţia la import sau export a ţiţeiului sau a oricărui petrol ori
produc petrochimic fără încuviinţarea prealabilă a Kuwait Oil Corporation.
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Instrucţiunea vamală nr.35/1989—Specificarea produselor petroliere care se aplică instrucţiunii 11/1989
şi a acelora care nu se aplică şi care pot fi prin urmare libere la import.
2.8. Produse farmaceutice
Tabletele (Vicks) : vezi instrucţiunea vamală nr14/1949 — Nu sunt admise tabletele şi produsele similare
fără să se fi obţinut permisiunea de la Centrul de Înregistrare şi Control al Ministerului Sănătăţii Publice.
Medicamentele, produsele medicamentoase chimice, echipamentul medical: vezi instrucţiunea vamală nr.
5/1984—Nu sunt admise aceste produse fără aprobarea obţinută de la Departamentul Medicamente al
Ministerului Sănătăţii Publice. Prin echipament medical se înţelege aparatură pentru prepararea soluţiilor
sterile, seringi şi doze de orice fel, periuţe de dinţi, pămătufuri şi substanţe. Produsele chimicale farmaceutice
se înţelege componente ce folosesc la fabricarea medicamentelor.
Substanţele psihotrope: vezi instrucţiunea vamală nr 4/1984—Aplicarea prevederilor sunt stipulate în
decretul nr. 259/81 al Ministerului Sănătăţii Publice.
Preparate şi substanţe narcotice.
Instrucţiunea vamală nr. 23/1983;
Instrucţiunea vamală nr. 37/1983;
Instrucţiunea vamală nr. 19/1988;
Stimulenţi cerebrali şi preparate ale acestora.
Instrucţiunea vamală nr.15/1987
Instrucţiunea vamală nr. 20/1987
Medicamente fito-terapeutice: vezi instrucţiunea vamală nr 33/1989 cu aplicare la decretul nr. 167 din 4
mai 1989 privind înregistrarea şi importul medicamentelor fitoterapeutice.
Vaccinurile: vezi instrucţiunea vamală nr 2/1982
2.11. Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
1.Imprimatele: vezi instrucţiunea vamală nr 28/1987. Nu sunt acceptate imprimatele, poster, cadouri şi
trimiteri publicitare purtând emblema Consiliului Cooperării din Golf la import fără să fi obţinut în prealabil
aprobarea în scris de la Secretariatul General al Consiliului Cooperării din Golf după 23 noiembrie 1987.
2. Cărţi, ziare, periodice şi săptămânale altele decât imprimatele: vezi legea imprimatelor şi a publicaţilor
nr.3/1961.
2.16. Jucării, jocuri mecanice.
Jucării pentru copii: vezi instrucţiunea vamală nr 12/1989. Nu sunt acceptate jucăriile pentru copii ce
conţin obiecte similare mâncării fără permisiunea prealabilă de import obţinută de la serviciul de monitorizare
a alimentelor de pe lângă municipalitatea oraşului Kuweit.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
Kuweit nu a publicat partea a III-a.
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