Lituania
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
01.02-01.06

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
Lapte și produse lactate, ouă de pasăre, produse comestibile de origine animală
care nu sunt produse industrial. Vezi a doua parte, pct.2.1 și anexa 1.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție
05.01-05.11

■ Obiecte admise condiționat
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice care nu sunt produse
industrial. Vezi a doua parte, pct.2.1. și anexa 1.
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.08

■ Obiecte interzise
Carne și produse comestibile din carne care nu sunt produse industrial.
Vezi a doua parte, pct.2.1. și anexa 1.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte interzise
Toate animalele vii cu excepția albinelor, viermilor de mătase, lipitorilor și
paraziților utilizați ca distrugători de insecte, destinate cercetării (vezi anexa 1).

Cod S.H

■ Obiecte admise condiţionat
Produse de origine animală neincluse în altă parte. Vezi a doua parte, pct. 2.1 și
anexa 1.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01

06.02
06.03
06.04

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cepe, bulbi, tuberculi, rizomi în diferite stadii de dezvoltare, plante de cicoare ;
alte rădăcini care nu sunt incluse la codul 12.12. Vezi a doua parte, pct.2.2. și
anexa 1.
Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași, miceliu. Vezi a doua parte,
pct.2.2. și anexa 1.
Flori tăiate proaspete, uscate sau tratate, pentru aranjamente florale. Vezi a doua
parte, pct.2.2. și anexa 1.
Frunze, crengi și alte părți de plante cu flori sau nu, iarba, mușchi și licheni,
proaspeți, uscați, tratați, vopsite, impregnate sau altfel preparate pentru
aranjamente ornamentale. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
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Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01
07.02
07.03

Cod S.H

07.04
07.05
07.06
07.08
07.09
07.11

07.12
07.13
07.14

Capitolul 8
Poziție
08.01

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

08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.13

09.02
09.03
09.09

■ Obiecte admise condiționat
Nuci de cocos, nuci de Brazilia, proaspete sau uscate, în coajă sau nu.
Vezi a doua parte, 2.2.
Alte tipuri de nuci, proaspete sau uscate, în coajă sau nu. Vezi a doua parte,
pct 2.2.
Banane, uscate sau proaspete. Vezi a doua parte, 2.2.
Curmale, smochine, ananas, avocado, mango, proaspete sau uscate. Vezi a 2-a
parte, pct.2.2.
Citrice, proaspete sau uscate. Vezi a doua parte, 2.2.
Struguri, proaspeți sau uscați. Vezi a doua parte, 2.2. și anexa 2.
Pepene galben și papaia proaspete. Vezi a doua parte, 2.2., pct.2.
Mere, père și gutui. Vezi a doua parte, 2.2.
Caise, cireșe, piersici (inclusiv nectarine), prune și porumbar, proaspete.
Vezi a doua parte, 2.2.
Alte fructe proaspte. Vezi a doua parte, 2.2.
Fructe uscate, altele decît cele de la codurile 08.01-08.06, amestecuri de fructe
uscate indicate la acest capitol. Vezi a doua parte, 2.2.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
09.01

■ Obiecte admise condiționat
Cartofi, proaspeți sau congelați. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
Roșii proaspete sau congelate. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
Cepe, hașma, praz, usturoi sau alte legume din această familie, proaspete sau
congelate. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
Varza, conopida, napi, gulii, alte vegetale comestibile de acest tip proaspete sau
sau congelate. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
Lăptuci și cicoare, proaspete sau congelate. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
Morcovi, nap turcesc, salată de sfeclă, țelină, ridichi și alte rădăcini comestibile
din această categorie, proaspete sau congelate. Vezi a doua parte, pct.2.2. și anexa
1.
Alte legume, în coajă sau nu, proaspete sau congelate. Vezi a doua parte pct.2.2. și
anexa 1.
Alte legume proaspete sau congelate (vezi anexa 1) ;
Legume conservate (în saramură, apă sulfuroasă, gaz de dioxid sulfuros și alți
conservanți) la care s-au adăugat alte substanțe care să le asigure o conservare
provizorie dar care sunt improprii consumului în această stare.
Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
Legume uscate, întregi sau tăiate, proporționate sub formă de pudră dar
nepreparate. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
Legume uscate, în coajă, tăiate. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.
Rădăcini de manioc, anghinare, cartofi dulci și alte rădăcini similare sau tuberculi
care conțin amidon în cantitate mare, proaspeți, congelați sau uscați, porționați sub
formă de peletă au nu. Vezi a doua parte ,pct.2.2. și anexa 1.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cafea, prăjită sau decofeinizată ; cafea boabe și substituienți ai cesteia care conțin
cafea. Vezi a doua parte, 2.2. și anexa 1.
Ceai aromat sau nu. Vezi a doua parte, 2.2.
Mate. Vezi a doua parte, 2.2.
Semințe de anason, chimen dulce, coriandru, chimen, ienupăr. Vezi a doua
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09.10

parte pct.2.2.
Ghimbir, șofran, cimbru, frunze de dafin, curry și condimente. Vezi a doua parte,
pct.2.2.

Capitolul 10

Cereale

Poziție
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.08

Cod S.H

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

Capitolul 11
Poziție
11.01
11.02

Cod S.H

11.03
11.04
11.06

11.07

12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11

12.12

■ Obiecte admise condiționat
Făină de grâu sau în amestec cu secară. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Făină de cereale, alta decât cea d egrâu sau grâu cu secară. Vezi a doua parte,
pct.2.2.
Pudra și pelete de cereale. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Semințe de cereale prelucrate, cu excepția orezului de la codul 10.06 ;
Germeni de cereale, întregi, presate, fulgi sau măcinate. Vezi a doua parte, pct.2.2
Făină și pudră de legume uscate de la codurile 07.13 ; făină de sago (un fel
de apret) sau de rădăcini și tuberculi ale legumelor indicate la codul 07.14 și ale
produselor de la capitolul 8. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Malț prăjit sau nu. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Capitolul 12
Poziție
12.01-12.14

■ Obiecte admise condiționat
Grâu.Vezi a doua parte, pct.2.2.
Secară. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Orz. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Ovăz. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Porumb. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Orez. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Hrișcă, mei, mei italian, alte cereale. Vezi a doua parte, pct.2.2.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
■ Obiecte admise condiționat
Boabe de soia, zdrobite sau nu. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Alune de pământ neprăjite sau prelucrate în alt mod, în coajă sau nu. Vezi a doua
doua parte, pct.2.2.
Copra. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Semințe de in, zdrobite sau nu. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Semințe de rapiță, zdrobite sau nu. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Semințe de floarea-soarelui, zdrobite sau nu. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Alte semințe de fructe oleaginoase, zdrobite sau nu.
Făină de semințe de fructe oleaginoase, altele decît dele de muștar. Vezi a doua
parte, pct.2.2
Semințe, fructe și spori, utilizate pentru semănat. Vezi a doua parte, 2.2
Hamei, proaspăt sau uscat, sub formă de pudră sau pelete. Vezi a doua parte
pct.2.2.
Plante și părți de plante (inclusiv semințe și fructe), proaspete sau uscate, tăiate
sau nu și sub formă de pudră, utilizate în parfumerie, farmacie sau pentru
producerea de insecticide și fungicide. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Boabe de roșcove, plante marine și alge, sfecla de zahăr, trestie de zahăr,
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proaspete sau uscate, tăiate sau nu; sâmburi și miez de fructe și alte produse
Vegetale pentru consum alimentar, neincluse în altă parte. Vezi a doua
parte, pct.2.2.
Paie și păstăi de cereale nepreparate, tocate sau nu, presate sau nu sub
formă de pelete. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Sfeclă furajeră, nutrețuri, fân, lucernă, trifoi, varză furajeră, măzăriche și alte
produse furajere similare, sub formă de pelete sau nu. Vezi a doua parte, pct.2.2

12.13
12.14

Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.01-13.02

Cod S.H

Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție
14.01
14.02

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, 2.16 și anexa 1.

Cod S.H

14.03

■ Obiecte admise condiționat
Materii vegetale pentru împletit. Vezi a doua parte, pct. 2.2 ;
Materii vegetale pentru umplut și căptușit, cu suport sau nu din materiale
Vezi a doua parte, pct. 2.2
Materii vegetale utilizate pentru mături sau perii (ex. ixtle), sub formă de suluri
Vezi a doua parte, pct. 2.2

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
17.01

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Zahăr (să nu depășească maxim 1kg). Vezi anexa 1.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.01

Cod S.H
1801.00

18.02
18.06

1802.00

Capitolul 19

Nu există informații.

■ Obiecte admise condiționat
Boabe de cacao, întregi sau zdrobite, prăjite sau crude. Vezi a doua parte, pct. 2.2.,
anexa 1.
Cojo de cacao și alte resturi de cacao. Vezi a doua parte, pct.2.2, anexa 1.
Ciocolată și alte preparate care conțin cacao. Vezi anexa 1.
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie
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Poziție

Cod S.H

Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.03

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Bere și băuturi alcoolice. Vezi a doua parte, 2.4 și anexa 1.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte 2.16 și anexa 1.
Tărâțe și alte reziduuri obținute din prelucrarea cerealelor și a plantelor
leguminoase, sub formă de pelete sau granule. Preparate de acest tip pentru
alimentația animalelor. Vezi a doua parte, pct.2.1.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.02-24.03

Nu există informații.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție
23.01-23.09
23.02

■ Obiecte admise condiționat
Ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât cu acid acetic sau oțet.
Vezi a doua parte, 2.2.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.03-22.08

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Tutun și substituienții prelucrați ai acestuia. Vezi a doua parte, pct.2.5. și anexa 1

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.01-25.30

Cod S.H

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție
26.01-2.21

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase, ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.01-27.16

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.

27.03

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
■ Obiecte admise condiționat
Turbă. Vezi a doua parte, pct.2.2.

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

Cod S.H
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Poziție
28.04
28.11
28.27
28.37
28.43
28.44-28.45

Cod S.H
2804.80
2811.29
2827.39
2827.60
2837.19
2843.21

Materii și resturi radioactive.

Capitolul 29
Poziție
29.15
29.16
29.18
29.21
29.22
29.31
29.33

29.34
29.37
29.39

Produse chimice organice
Cod S.H
2915.60

2933.11
2933.21
2933.31
2933.51
2933.69
2933.90
2934.30
2934.90
2937.10
2939.10
2939.49
2939.90

Cod S.H ■ Obiecte interzise
3004.39 Narcotice;
3004.40 Stupefiante și substanțe toxice și substanțele indicate la anexa 1.
3004.90 Vezi a doua parte, pct. 2.7.
Vezi a doua parte, pct. 2.16.
Îngrășăminte minerale
Cod S.H

Capitolul 33

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
Extracte tanante sau sau colorante : tanini și derivații lor pigmenți și
alte materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Capitolul 32
Poziție
32.01-32.15

Vezi a doua parte, pct. 2.16 și anexa 1.
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție
31.01-31.05

■ Obiecte interzise
Narcotice;
Stupefiante și substanțe toxice (vezi anexa 1);

2922.49

Capitolul 30
Poziție
30.04

■ Obiecte interzise
Narcotice ;
Stupefiante și substanțe toxice (vezi anexa 1) ;
Vezi a doua parte 2.7;

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
Uleiuri esențiale și rezinoide: produse de parfumerie sau cosmetice
6
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Poziție

Cod S.H

33.03

Parfum și apă de toaletă. (vezi anexa 1).

Capitolul 34

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

Poziție
34.01-34.07

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție
35.01-35.07

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 37
Poziție
37.01-37.07

■ Obiecte interzise
Explozibili și materii inflamabile și alte materii periculoase. Vezi a doua parte,
pct.2.16;
Produse fotografice sau cinematografice

Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.01-38.24

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.01-36.06

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.01-39.26

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție
40.01-40.17

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.

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
Capitolul 42

Cod S.H

Nu există informații.
Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și
7
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produse similare, produse din intestine de animale
Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H

44.03
44.04

44.06
44.07
44.09
44.13
44.15

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție
45.01

Cod S.H

Capitolul 46
Poziție
46.01

■ Obiecte admise condiționat
Lemn pentru încălzit sub formă de butuci, nuiele și snopuri de lemn; șipci,
rumeguș și resturi de lemn, brichete de cărbune, lemn sub formă de pelete sau
alte forme similare. Vezi a doua parte, pct.2.2.
lemn brut cu coajă sau fără coajă, tăiat sau nu. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Țăruși și pripoane din lemn, stâlpi de lemn, drepți, bețe de lemn, lemn prelucrat,
pentru producerea bastoanelor, a umbrelelor, a uneltelor de mână sau altor obiecte
similare; șindrila și alte produse similare. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Traverse din lemn pentru șine de tren și similare acestora. Vezi a doua parte
pct.2.2.
Lemn tăiat, cioplit longitudinal, cojit cu o grăsime de peste 6 mm. Vezi a doua
parte, pct.2.2.
Lemn (inclusiv parchet neasamblat), profile din lemn prelucrate în orice fel lemn
stratificat în blocuri, planșe, lame sau profile. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Lăzi, casete, tobe, cilindri sau ambalaje similare, tamburi, paleți sau alte obiecte
asemănătoare din lemn. Vezi a doua parte, pct.2.2.

■ Obiecte admise condiționat.
Plută naturală, brută sau prelucrată simplu, resturi de plută; plută zdrobită sau sub
formă de granule sau pulbere. Vezi a doua parte, pct.2.2.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat.
Împletituri și articole similare din materiale împletite, asamblate în benzi,
materiale de împletit și similare acestora. Vezi a doua parte, pct.2.2.

SECȚIUNEA X

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

Capitolul 47

Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi din
hârtie sau carton

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 48
Poziție
48.01-48.23

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
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Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.03

Cod S.H

49.07
49.09-49.11

4907.00

■ Obiecte interzise
Cărți, publicații și albume care conțin inscripționări sau imagini obscene sau
imorale;
Monezi internaționale, cecuri de călătorie, acțiuni și obligațiuni bancare.
(vezi anexa 1).

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție
50.01-50.13

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție
51.01-51.13

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție
52.01-52.12

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 54
Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 59

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

Cod S.H

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

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

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16
■ Obiecte admise condiționat
Pânză de in, brută sau prelucrată dar nu țesută; resturi de pânză de in.
Fibră de cânepă (Cannabis sativa L.), brută sau prelucrată sar nu țesută; resturi
de fibră de cânepă.
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

53.01
53.02

Poziție

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție
53.01-53.11

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.

Cod S.H

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

Cod S.H

Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 63
Poziție
63.01-63.10

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

Capitolul 62
Poziție

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

Capitolul 61
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.

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 dn sticlă

Capitolul 68

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

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
Vezi a doua parte, pct.2.16.

Cod S.H

Nu există informații.
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SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 71

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

Poziție
71.01
71.02
71.03
71.04
71.06
71.07

Cod S.H

7110.11
7110.21
7110.31
7110.41
71.11
71.12
71.13
71.14
71.15
71.16
71.17
71.18

7118.10
7118.90

■ Obiecte interzise
Perle naturale sau de cultură.
Diamante.
Pietre prețioase și semi-prețioase (vezi anexa 1);
Pietre prețioase sau semi-prețioase sintetice sau restaurate;
Argint (inclusiv argint placat cu aur sau platină), vezi anexa 1.
Metale placate cu argin semi-prelucrate;
Platina (vezi anexa 1);
Paladiu;
Rhodiu;
Iridiu, osmiu și ruteniu.
Aur sau argint, metale de bază, metale placate cu metale prețioase (vezi anexa 1);
Deșeuri de metale prețioase și metale placate cu metale prețioase. (vezi anexa 1);
Bijuterii și părți ale acestora, articole din metale prețioase sau metale placate cu
metale prețioase (vezi anexa 1)
Articole din argint sau aur și părți ale acestora, metale placate cu metale prețioase
(vezi anexa 1);
Alte articole din metale prețioase sau metale placate cu metale prețioase (vezi
anexa 1);
Alte articole ce conțin perle naturlae și de cultură sau metale prețioase și
semi-prețioase (naturale, sintetice sau restaurate);
Imitații de bijuterii pe bază de metal, placate sau nu cu metale prețioase;
Monezi (altele decât cele din aur), care nu pot fi puse în circulație;
Alte monezi. Vezi anexa 1.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție
72.01-72.29

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție
74.01
74.02
74.03
74.04
74.05
74.06
74.07

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Monezi de cupru, mastic de cupru;
Cupru nerafinat;
Cupru rafinat și aliaje de curpu neprelucrate;
Deșeuri ce conțin cupru;
Aliaje de cupru;
Pudra de cupru;
Bucăți și profile de cupru;
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74.08
74.09
74.10
74.11
74.12

Sârma de cupru;
Foi și plăci de cupru ce au o grosime de peste 0,15 mm;
Tablă subțire de cupru;
Țevi și burlane de cupru;
Țevi și garnituri din cupru pentru țevi.

Capitolul 75

Nichel și articole din nichel

Poziție
75.01
75.02
75.03
75.04
75.05
75.06
75.07

■ Obiecte interzise
Nichel, produși sintetizați din oxid de nichel și alte produse intermediare
metalurgice cu nichel;
Nichel neprelucrat;
Deșeuri și resturi de nichel;
Pudră de nichel;
Bucăți, fire și profile de nichel;
Foi și tablă subțire de nichel;
Țevi și burlane de nichel (ex: mufe, coturi, bucșe).

Capitolul 76

Aluminium și articole din aluminium

Poziție
76.01
76.02
76.03
76.04
76.05
76.06
76.07
76.08
76.09
76.10

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Aluminiu neprelucrat;
Deșeuri și resturi de aluminiu;
Pulbere de aluminiu;
Bucăți și profile de aluminiu;
Fire de aluminiu;
Foi și plăci de aluminiu ce au o grosime de peste 0,2 mm.
Tabă subțire de aluminiu;
Tuburi și burlane de aluminiu;
Țevi și garnituri de aluminiu pentru burlane (ex: mufe, coturi, bucșe);
Structuri de aluminiu; foi de aluminiu, profile, țevi și alte produse de aluminiu
pentru construcții;
Vezi a doua parte, pct.2.16.

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție
78.01
78.02
78.03
78.04
78.05

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție
79.01
79.02
79.03
79.04
79.05
79.06

■ Obiecte interzise
Plumb neprelucrat;
Deșeuri și resturi de plumb;
Bucăți, profile și fire de plumb;
Foi și tablă subțire de plumb; pudră de plumb.
Țevi de plumb, garnituri de plumb de țevi.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Zinc neprelucrat;
Deșeuri și resturi de zinc;
Pulbere de zinc;
Bucăți, profile și fire de plumb;
Foi și tablă de zinc;
Țevi și garnituri de zinc pentru țevi;
Vezi a doua parte, pct. 2.16.
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Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție
80.01
80.02
80.03
80.04
80.05
80.06

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție
81.01
81.02
81.03
81.04
81.05

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

81.06
81.07
81.08
81.09
81.10
81.11
81.12
81.13

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

■ Obiecte interzise
Wolfram și articole din aceasta inclusiv deșeuri și resturi;
Molibden și articole din aceasta; inclusiv deșeuri și resturi;
Tantal și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Magneziu și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Cobalt și alte produse intermediare metalurgice cu cobalt; articole din
cobalt, inclusiv deșeuri și resturi;
Bismut și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Cadmiu și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Titaniu și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Zirconiu și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Antimoniu și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Magneziu și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Beriliu, crom, germaniu, vanadiu, galiu, hafniu, indiu, niobiu, reniu, taliu, și
articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi;
Ciment și articole din acesta, inclusiv deșeuri și resturi; Vezi a doua parte, pct.
2.16.
Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune;
părți ale acestora

Capitolul 82
Poziție

■ Obiecte interzise
Cositor neprelucrat;
Deșeuri și resturi de cositor;
Bucăți, profile și fire de cositor;
Foi și plăci de cositor ce au grosimea de peste 0,2 mm;
Tabla de cositor cu grosimea de maxim 0.2mm; pudra de cositor.
Țevi și garnituri de cositor pentru țevi.

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
84.01-84.85

Cod S.H

Capitolul 85

Poziție

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi a doua parte, pct.2.16.
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.
■ Obiecte interzise
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85.01
85.25-85.27

Vezi a doua parte, pct.2.16.
Aparatele și echipamentele radioelectronice care emit unde radio pot fi
importate pe baza unui permis emis de Inspectoratul de Telecomunicații.

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

Poziție
90.33

Cod S.H

90.09
9009.11
9009.12
9009.21
9009.22

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție
91.13

Cod S.H
9113.10
9113.20

■ Obiecte interzise
Curele și brățări de ceas; părți ale acestora; curele și brățări de ceas cu metale
prețioase sau cu metale placate cu metale prețioase;
Curele și brățări de ceas pe bază de metal, placate sau nu cu aur și argint.
Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte interzise
Materiale necesare pentru fabricarea narcoticelor, substanțelor psihotrope și
substanțelor toxice;
■ Obiecte admise condiționat
Aparatele color de fotocopiat pot fi importate pe baza unui permis emis de
Ministerul de Interne;
Fotocopiatoare electrostatice care reproduc imaginea reală printr-un proces
direct de fotocopiere;
Fotocopiatoare electrostatice care reproduc imaginea reală printr-un proces
indirect de fotocopiere;
Fotocopiatoare cu sisteme optice incorporate;
Fotocopiatoare care funcționează pe bază de contact;

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
93.01-93.07

Cod S.H

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție

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

Capitolul 95
Poziție

■ Obiecte interzise
Arme, părți și accesorii ale acestora. Vezi a doua parte 2.16 și anexa 1.
■ Obiecte admise condiționat
Muniție militară și de poliție, echipamente de protecție pentru uz anti-infracțional
și pentru antrenament. Acestea pot fi importate pe baza unui permis emis de
Ministerul de Interne (vezi anexa 1).

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
Colecții sau piese de colecție din următoarele domenii: istorie, anatomie,
mineralogie, botanica, arheologie, zoologie, paleontologie, etnografie și
numismatică. Vezi a doua parte, pct.2.2. și anexa 1.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Lituania, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://old.post.lt/en/helpful-tools/faq/items-prohibited-mail
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1 Animale şi produse de origine animală
Importul produselor alimentare şi materiilor brute de origine animală este admis sub rezerva prezentării unui
certificat de cantitate. Importul este interzis atunci când ambalajele industriale sunt deteriorate, când termenul
limită de consum a fost depăşit sau dacă caracteristicile organoleptice s-au modificat.
Animalele sălbatice, inclusiv blană şi ouăle acestora, animalele împăiate, trofeele de vânătoare şi pescuit şi
produsele în stare brută obţinute din animale sălbatice, inclusiv părţile acestora, nu pot fi importate sau
exportate fără autorizaţie din partea Ministerului Protecţiei Mediului.
2.1.1 Produse alimentare
Produsele alimentare şi materiile brute de origine animală nu pot fi importate sau exportate fără autorizaţie
din partea Serviciului Naţional Veterinar.
2.2 Plante şi produse din acestea
Importul plantelor şi produselor din acestea precum şi transportul acestora în tranzit sunt supuse prezentării
unui certificat fitosanitar eliberat din ţara exportatoare, aceste produse fiind supuse inspecţiei serviciului de
carantină. Pentru importul acestor bunuri este necesar să se prezinte un permis
de carantină eliberat de Serviciul Lituanian de Inspecţie şi Carantină a Plantelor în care codurile de
identificare a produselor trebuie să corespundă Sistemului Armonizat de Desemnare şi Codificare a
Mărfurilor.
Vămuirea trimiterilor poştale care conţin produse din plante se va face în prezenta specialiştilor Serviciului de
Inspecţie şi Carantină a Plantelor. La sfârşitul procesului de vămuire trimiterile poştale
vor fi marcate cu un timbru ce are inscripţionat cuvântul "LITUANIA" şi prezintă desenat un şarpe şi spice de
grâu.
Importul bacteriilor vii şi ciupercilor, viruşilor, nematodelor, insectelor (vii sau nu), a seminţelor, ierbarelor şi
eşantioanelor de îngrăşăminte, este admis numai în scop ştiinţific. Pot fi importate în trimiteri poştale, fără
certificat fitosanitar sau de carantină, maxim 15 pachete cu seminţe de flori sau de plante (cu excepţia
seminţelor leguminoaselor). Persoanele juridice şi fizice pot expedia în trimiteri poştale seminţe, răsaduri,
germeni, insecte vii, agenţi de origine vegetală cauzatori de boli, pământ, cu condiţia ca acestea să fie însotite
de un certificat fitosanitar. Instituţiile de cercetare, administraţiile grădinilor botanice şi alte organizaţii de
cercetare care derulează programe de schimb cu alte instituţii similare pot expedia mici mostre de seminţe,
răsaduri şi germeni fără certificat fitosanitar dacă ambalajul trimiterii poştale este marcat.
Plantele şi produsele de origine vegetală care pot produce infecţii şi care pot răspândi paraziţi, pot fi importaţi
sau exportate doar cu autorizaţie de la Serviciul de Inspecţie şi Carantină a Plantelor.
Bunurile de origine animală care pot răspândi boli sau paraziţi sunt admise la import doar pe baza acordului
Serviciului de Inspecţie şi Carantină a Plantelor.
2.4 Băuturi, băuturi alcoolice
Articole (bunuri) al căror import în Lituania pentru persoanele fizice este limitat.
Numele articolului
Alcool etilic, băuturi
spirtoase şi lichioruri,
alte băuturi alcoolice
Vin
Şampanie
Bere

Cantitatea admisă pentru o persoană

1 litru
2 litri
2 litri
5 litri

Observaţii

Admise pentru
persoane de 16 ani
şi peste
16
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2.5. Tutun

Importul este limitat. Este permisă expedierea a 200 ţigarete sau 250 g tutun sau o combinaţie a acestora, cu
condiţia să nu fie depăşită greutatea de 250 g.
Cantităţile indicate mai sus pot fi expediate de persoane cu vârsta de peste 16 ani.
2.8 Produse farmaceutice
Este interzis importul medicamentelor menţionate în lista de la pct. 2.7
2.9 Nu sunt interzise
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16 Este interzis importul substanţelor (bunurilor) periculoase, listate în documentul Naţiunilor Unite
ST/SG/AC.10/1/Rev.2. Autoritatea vamală din Lituania utilizează lista substanţelor periculoase întocmite
conform documentului Naţiunilor Unite ST/SG/AC.10/1/Rev.2, care nu corespunde Sistemului Armonizat de
Desemnare şi Codificare a Mărfurilor. Din aceasta cauza, "partea a 2-a, pct.
2.16" înseamnă faptul ca substanţele periculoase în discuţie pot fi parte din capitolul respectiv.
2.11 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
Este interzis importul sau exportul în trimiteri poştale simple a:
- cecurilor de călătorie
- banilor lichizi (numerar)
- titlurilor (conform listei aprobate de Ministerul de Finanţe)
2.12 Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase şi metale, obiecte din acestea, imitaţii de bijuterii
Este interzis importul sau exportul în trimiteri poştale simple a:
- bijuteriilor
- metalelor preţioase
- pietrelor preţioase care cântăresc peste 50 gr.
2.13 Echipament radio
Echipamentele radio sau electrice care emit unde radio pot fi importate sau exportate prin poștă sub rezerva
autorizaţiei de la Inspectoratul Naţional de Comunicaţii şi Echipamente Electrice.
2.15 Material de război
Muniţiile destinate poliției sau armatei, securităţii, materiale de securitate şi control special, materialele de
luptă împotriva criminalităţii sau utile forţelor de poliție pot fi importate sau exportate cu autorizaţia de la
Ministerului de Interne.
2.17 Obiecte de artă şi antichităţi
Obiectele de valoare culturală, antichităţile, chihlimbarul brut pot fi importate sau exportate în baza
autorizaţiei Serviciului de Protecţie a Artefactelor Culturale a Ministerului de Interne.
2.18 Fotocopiatoare
Fotocopiatoarele color pot fi importate sau exportate cu autorizaţie de la Ministerul de Interne.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
3.1 Întocmirea declaraţiei vamale
Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare în vederea aplicării taxelor vamale şi
efectuării măsurătorilor de control atât la import cât şi la export. În declaraţia vamală trebuie să se precizeze:
- numele expeditorului/destinatarului
- ţara de origine şi destinaţia trimiterii poştale
- descrierea conţinutului trimiterii în Sistemul Armonizat de Desemnare şi Codificare a Mărfurilor
- greutatea bruta şi netă
- valoarea trimiterii poştale menţionând unitatea monetară utilizată.
Pe lângă toate acestea, conform regulamentelor vamale, în declaraţia vamală trebuie menţionat şi caracterul
trimiterii poştale (ex: cadouri, eşantioane, bunuri admise temporar sau returnate).
3.4 Alte dispoziţii
Legislaţia vamală se află într-o continuă dezvoltare iar activitatea vamală este reglementată de o serie
de documente ale căror modificări sunt în concordanță cu situaţia economică a țării.
Alte dispoziţii:
1. este interzis importul sau exportul produselor dacă natura şi ambalajul acestora pot fi periculoase pentru
lucrătorii poştali sau pot deteriora sau distruge trimiterile poştale.
2. este interzis importul sau exportul articolelor cu înscrisuri şi imagini imorale.
3. este interzis importul sau exportul articolelor sau bunurilor care sunt interzise de către legislaţia din
Lituania şi de rezoluţiile adoptate de guvernul acestei ţări.
În baza Rezoluţiei nr.1233 din 7 octombrie 2003 adoptata de Guvernul lituanian administraţia poştală din
Lituania doreşte să informeze administraţiile din ţările membre ale Uniunii că a modificat lista cu obiectele
interzise la import şi admise condiţionat în Lituania.
Articolele interzise pentru transportul prin poștă în sau către Lituania:
1. Monede locale sau străine, cu excepţia sumelor importate sau exportate de Banca Naţionala şi instituţiile
acesteia. Toate persoanele fizice sau juridice pot expedia monede comemorative sau de colecţie;
2. Certificate financiare (conform listei aprobate de Ministerul Finanţelor)
3. Cecuri de călătorie (este interzisă expedierea lor prin intermediul trimiterilor poştale simple)
4. Reziduri din metale şi pietre preţioase
5. Materiale şi deşeuri radioactive
6. Narcotice şi substanţe psihotrope
7. Alte articole (bunuri) a căror import este interzis prin legislaţia din Lituania
Articole care necesita autorizare pentru a fi expediate utilizând serviciile poştale (condiţii de
admitere)
1. Arme de foc din categoria B, C şi D, muniţie, diferite categorii de arme de foc de colecţie, părţi ale
acestora, muniţie pentru poliție, echipament special de supraveghere, echipament de luptă împotriva
criminalităţii, articole pirotehnice civile. Aceste articole pot fi expediate doar după obţinerea unei autorizaţii
din partea Departamentului de Poliție din Ministerul Afacerilor Interne.
2. Obiecte cu valoare culturală, opere de artă, antichităţi. Aceste articole pot fi expediate doar după obţinerea
unui permis emis de Ministerul de Cultură, Departamentul pentru Protecţia obiectelor cu
valoare culturală.
3. Metale preţioase şi bijuterii, articole confecţionate din acestea (este obligatoriu a fi obţinut un certificat de
calitate din partea Serviciului de Inspecţie al Marcajelor, cu excepţia persoanelor fizice care pot expedia
metale preţioase şi bijuterii cu o greutate de max. 25 g).
4. Animalele sălbatice, moarte sau vii, părţi ale acestora, produse din acestea uşor de identificat (trofee de
vânătoare sau de pescuit), ouă, icre, blănuri (prelucrate sau nu), animale împăiate, alte articole şi produse care
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aparţin regnului animal. Asemenea articole pot fi exportate doar pe baza unei autorizaţii obţinute din partea
Ministerului Protecţiei mediului sau din partea Serviciului Veterinar de Alimentaţie Publică (în funcţie de
jurisdicţie).
5. Produse de origine animală şi materii brute. Aceste articole pot fi importate sau exportate respectând
instrucţiunile Serviciului Veterinar de Alimentaţie Publică .
6. Plante, produse vegetale şi alte articole care pot conţine organisme periculoase pot fi expediate doar
după obţinerea unei autorizări din partea Serviciului de protecţie a Plantelor
7. Deşeurile pentru export, import sau în tranzit prin Lituania sunt permise cu autorizaţia din partea
organismului abilitat şi în conformitate cu legislaţia aprobată de Ministerul de Protecţie a Mediului.
Articole supuse restricţiilor care pot fi importate de persoane fizice
1. 1 litru lichide alcoolice (coduri 22.04-2206.00, 22.08)
2. 50 ţigarete sau 10 ţigări sau 50g tutun de fumat (coduri 24.02, 2403.91, 2403.99)
3. 50 g parfum sau 0,25 l de apă de toaletă (coduri 33.01-33.07)
4. 1 kg cafea (cod 09.01)
5. 0,5 kg ciocolată sau alte produse alimentare care conţin cacao (cod 18.06)
6. 1 kg zahăr (coduri 17.01,1702.30, 1702.40, 1702.90)
7. 25 g bijuterii (cantitatea totală de metale şi pietre preţioase, perle) (coduri 71.13-71.16)
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