Malaysia
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
01.01-01.02

Cod S.H.

0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.06

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Lapte și produse lactate. Cuiburi de păsări, ouă de păsîri și broaște țestoase.
■ Obiecte admise condiționat
Importul lor trebuie să fie însoțit de un permis emis de /sau în numele Directorului
General Veterinar conform ordonanței 1953.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție

■ Obiecte interzise
Orice animal nevertebrat (inclusiv oule acestora). Orice tip de pește piranha și ouă
de broască țestoasă.
■ Obiecte admise condiționat
Importul lor trebuie să fie însoțit de un permis emis de /sau în numele Directorului
General pentru Agricultură.
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 și organe, proaspete sau conservate (deshidratate, sărate, afumate, uscate
sau în saramură), congelată, de vită, de bivoliță, oaie sau capră.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.1.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte interzise
Orice animal sau pasăre și părțile acestora.
■ Obiecte admise condiționat
Albine, lipitori și viermi de mătase.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6
Poziție
06.01-06.04

Plante vii și produse de floricultură
■ Obiecte interzise
Plante incluzând orice specie sau părți din acestea sau tăiate, rădăcini, bulbi,
știuleți, rizomi, frunze, fructe, boboci, semințe sau orice alt produs care provine
din plante fie că este atașat acesteia sau nu.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2.

Cod S.H
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Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01-07.14

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție
08.02

Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene
Cod S.H
0802.90

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție
10.06

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 14
Poziție

Nu există informații.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Capitolul 13
Poziție

■ Obiecte interzise
Orez și orez nedecorticat, inclusiv diferite specialități și categorii de orez.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 12
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Aceste obiecte vor fi supuse inspecției, iar dacă e necesar, și din partea
Departamentului Agriculturii.
Cereale

Capitolul 11
Poziție

■ Obiecte interzise
Praf de cacao și alte pulberi similare produse în Filipine și Indonezia.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
09.01-09.10

■ Obiecte interzise
Produse din plante inclusiv boabe de mazăre, fasole, nuci, porumb, orez, grâu,
condimente, legume proaspete și uscate și tuberculi.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.2

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA III

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală

Capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor,
grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
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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
.
Capitolul 18

Cod S.H

Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

22.06

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
2204.30 Oprirea din fermentație a strugurilor trebuie făcută în alt mod decât prin adăugarea
alcoolului.
2206.00 Vin de palmier, în afara celui îmbuteliat în sticle sau conserve.
2207.20 Alcool etilic denaturat, conform prescripțiilor Direcției Generale a Vămilor
2209.00 oțeturi și înlocuitori ai oțetului obținuți din acid acetic. Vezi a doua parte, 2.4.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale
Cod S.H

Nu există informații.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.02

Nu există informații.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție

Nu există informații.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.04

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

Capitolul 21
Poziție

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

Capitolul 20
Poziție

Nu există informații
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 19
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
2402.00 Țigări. Vezi a doua parte, 2.5.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.05-25.30

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul trebuie să fie însoțit de o licență de import eliberată de Directoratul
pentru Agricultură al Malaysiei (inclusiv Labuan) sau a Directoratului
Agriculturii pentru Sabah sau Sawawak conform Reglementărilor privind
carantina Plantelor din 1984.
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Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție

Cod S.H

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase, ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.03

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul trebuie să fie însoțit de o licență de import eliberată de Directoratul
pentru Agricultură al Malaysiei (inclusiv Labuan) sau a Directoratului Agriculturii
pentru Sabah sau Sawawak conform Reglementărilor privind carantina Plantelor
din 1984.

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
29.01-29.42

Produse chimice organice
Cod S.H

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

Cod S.H

Cod S.H
3101.00

Capitolul 34

■ Obiecte interzise
Îngrășăminte-numai de origine animală.
■ Obiecte admise condiționat
Importate pe baza unei licențe eliberate de Directoratul General al Serviciului
Veterinar conform Ordonanței 1953.
Extracte tanante sau sau colorante : tanini și derivații lor pigmenți și alte
materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Cod S.H

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

Capitolul 33
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Importate pe baza unei licențe eliberate de Ministerul Sănătății.
Vezi a doua parte, 2.8
Îngrășăminte minerale

Capitolul 32
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Importate pe baza unei licențe eliberate de Ministerul Sănătății.
Vezi a doua parte, 2.7.
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție
31.01

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată,
produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de
modelat, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Orice compus chimic, amestecat sau produs similar ce pot produce explozie sau
efect pirotehnic, cu eliminare instantanee de gaz și căldură. Artificii, inclusiv
petarde.
■ Obiecte admise condiționat
Orice import de acest gen trebuie să fie însoțit de o liceță de import eliberată de
Ministerul Comerțului și Industriei.

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.

Nu există informații.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H Nu există informații.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.20

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte interzise
Benzi magnetice pentru înregistrări video și sonore.
■ Obiecte admise condiționat
Cu acceptul Ministerului Comerțului și Industriei. Vezi a doua parte, 2.10

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VIII

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

Capitolul 41

Piei brute și piei tăbăcite

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 42
Poziție
Capitolul 43

Nu există informații.

Cod S.H

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

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
44.03

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Lemn brut sau prelucrat puțin.
■ Obiecte admise condiționat
Poate fi importat cu licență eliberată de autoritatea competentă.
Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

Capitolul 46
Poziție

Cod S.H

Obiecte împletite din fibre vegetale
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
47.07

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
49.01-49.03

■ Obiecte interzise
Deșeuri de hârtie, carton și alte articole care servesc la fabricarea hârtiei.

Cod S.H

49.07

■ Obiecte interzise
Orice articol conținând tipărituri, fotografii, înscrisuri litografice, cărți cu caracter
obscen.
Timbre nefolosite.
Bancnote (valută).

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
52.01-52.12

Nu există informații.

Nu există informații.
Bumbac

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Îmbrăcăminte ce poartă inscripții cu reproduceri ale versetelor din Coran.
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Alte fibre textile vegetale, fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 53
Poziție

Cod S.H

Capitolul 54
Poziție

Filamente sintetice sau naturale
Cod S.H

Capitolul 55
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Îmbrăcăminte și echipamente pentru armată.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 2.15.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Îmbrăcăminte kaki impermeabilă.
Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție
63.07

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

Capitolul 62
Poziție
62.17

Nu există informații.
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 61
Poziție
61.03

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

Cod S.H

SECȚIUNEA XII

■ Obiecte interzise
Țesături, pânze.
■ Obiecte admise condiționat
Fac obiectul aprobării Ministerului Comerțului și Industriei.
Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane,
brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din
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acestea , flori artificiale, articole din păr uman.
Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele

Capitolul 64
Poziție

Cod S.H

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție
65.06

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

■ Obiecte interzise
Căști de siguranță cu excepția celor purtate de motocicliști.
■ Obiecte admise condiționat
Nu pot fi importate decât cu licență de import eliberată de Ministerul Comerțului
și Industriei.
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

Cod S.H

Nu există informații.

Capitolul 69
Poziție

Cod S.H

Produse ceramice
Nu există informații.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție
70.03-70.05

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Sticla neprelucrată sau prelucrată.

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
71.02

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Diamante și bijuterii din diamante (altele decât o cantitate rezonabilă de articole
de bijuterie importate ca parte din bagajul unei persoane care sosește în țara din
străinătate și care sunt destinate exclusiv folosinței personale).
■ Obiecte admise condiționat
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Vezi a doua parte, 2.12.
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
73.26

Cod S.H
7326.19

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 interzise
Pumnale și cuțite de atac. Harpoane pentru pescuit subacvatic.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

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

Capitolul 82

Poziție

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații.

Nu există informații.
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVI

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

Capitolul 84

Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice,
părți ale acestora
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Poziție
84.37-84.79

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
85.17-85.25

■ Obiecte interzise
Componente ale utilajelor de prelucrare a orezului.
Casete automate sau încărcătoare de cartușe, inclusiv componentele lor.
■ Obiecte admise condiționat
Nu pot fi importate decât cu licență de import eliberată de Departamentul
Național pentru Orez. Importate cu licență din partea Ministerului Comerțului
și Industriei.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Echipament electric și componente ale acestuia. Aparatura sau echipamente
Conectate la rețeaua publică de telecomunicații sau aparatură de comunicare
în sistem radio.
■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, 3.4. Nu pot fi importate în Malaysia fără licență din partea
Departamentului pentru 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
87.01-87.16

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

■ Obiecte interzise
Tancuri și vehicule de luptă.
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
90.09-90.12

Capitolul 91

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Toate tipurile de copiatoare monocolor.
■ Obiecte admise condiționat
Nu pot fi importate fără licență din partea Ministerului Comerțului și Industriei.
Ceasornicărie
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Poziție

Cod S.H

Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție
93.01-93.06

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
95.04

■ Obiecte interzise
Arme și muniție, definite conform legii din 1960, altele decât arme personale și
muniție importată de un turist.
■ Obiecte admise condiționat
Nu poate fi importată fără licență emisă de Ministerul Comerțului și Industriei.
Vezi a doua parte, 2.15.

■ Obiecte interzise
Articole de divertisment operate pe baza de disc sau monezi.
■ Obiecte admise condiționat
Nu pot fi importate fără licență din partea Ministerului Comerțului și Industriei.
Diferite articole

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Malaysia, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.pos.com.my/

11

Malaysia
Partea a II-a
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1. Animale şi produse animale
- importul unor categorii de animale, părți din acestea şi produse de origine animală poate fi admis doar în
condiţiile respectării legislaţiei în domeniu şi în majoritatea cazurilor trebuie să fie însoţite de declaraţii,
certificate şi alte documente.
- albinele, lipitorile şi viermii de mătase sunt acceptate prin poștă. Fiecare expediere trebuie închisă într-o
cutie solidă, sigură şi bine aerisită, fără a permite scurgeri de conţinut.
2.2. Plante şi produse din plante
- importul plantelor şi seminţelor prin poștă în Malaysia este interzis, cu excepţia cazului în care există o
licenţă de import eliberată de Directoratul pentru Agricultură din Malaysia şi un certificat fitosanitar emis de
o persoană autorizată. Toate expedierile fac obiectul inspecţiei din partea Departamentului pentru Agricultură
înainte de vămuire.
- importul prin poștă a tuturor tipurilor de soluri indiferent dacă sunt separate sau împreună cu rădăcini sau
alte părți de plante este interzis, cu excepţia importurilor pentru scopuri ştiinţifice.
Condiţii speciale privind importul anumitor specii de plante şi seminţe.
- importul următoarelor plante şi seminţe în Malaysia este interzis şi sunt admise la import doar în anumite
cazuri de către Directoratul pentru Agricultură şi alte instituţii abilitate : cauciuc, cacao, plante tropicale din
America, ananas, ceai, citrice, cafea, ulei de palmier, bumbac, cartofi dulci, banane, trestie-de-zahăr, nuci de
cocos, cartofi, orez, taro, plante din Africa de vest.
2.2.1 Legume, plante, cereale, rădăcini şi bulbi comestibili
- acestea trebuie însoţite de un certificat fitosanitar.
2.2.2 Fructe şi nuci
- importul fructelor şi nucilor este permis doar în urma inspecţiei şi eventual al tratării de către Departamentul
Agriculturii înaintea vămuirii, conform regulamentului 1981.
- fructele trebuie împachetate în material impermeabil şi transportate în containere rigide prevăzute cu capace
potrivite şi bine închise.
2.3 Produse anti – parazitare de uz agricol
- produsele antiparazitare sunt admise numai cu licenţă emisă de autoritatea competentă.
2.4. Băuturi alcoolice
- lichidele trebuie introduse în ambalaje bine închise, făcute din sticlă, metal, plastic sau alte materiale
similare. Fiecare container trebuie introdus într-o cutie de metal, lemn, material plastic care să conţină
suficient material absorbant pentru a putea absorbi eventualele scurgeri de lichid.
2.5.Ţigări, tutun
- pe fiecare container trebuie înscris în mod clar şi în poziţie uşor vizibilă următoarele cuvinte: AMARAN
KERAJAAN MALAYSIA MEROKOK MEMBAHAYAKAN KESIHATAN
2.7.Narcotice
- narcoticele sunt admise doar în scopuri medicale, de îngrijire preventivă sau veterinară sau pentru scopuri
ştiinţifice cu autorizarea Ministerului Sanatatii.
2.8.Produse farmaceutice
- otrăvurile, inclusiv preparate, soluţii, compuşi, amestecuri sau alte substanţe ce conţin substanţe otrăvitoare
sunt interzise, cu excepţia celor introduse în ţară potrivit prevederilor ordonanţei 1952.
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2.10. Benzi magnetice – casete
- se recomandă ca înregistrările magnetice să fie incluse într-un container special proiectat pentru a proteja
conţinutul de câmpurile magnetice puternice.
2.12. Perle naturale sau artificiale, pietre şi metale preţioase, articole din acestea şi imitaţii, monezi,
platină, aur, argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii sau alte articole de valoare
Trebuie trimise în cutii ambalate corespunzător.
2.15. Îmbrăcăminte şi echipament militar
- importul de material şi echipament militar face obiectul unei licenţe de import emisă de Ministerul
Comerţului şi Industriei în colaborare cu Ministerul Apărării.
2.16. Echipament electric şi componente ale acestuia
- acest tip de produse trebuie să fie însoţite de un certificat de aprobare emis de autoritatea competentă.
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Partea a III-a
Dispoziții speciale, Vamale și altele
3.1. Intocmirea declaraţiilor vamale
- declaraţiile vamale trebuie să furnizeze informaţii exacte asupra conţinutului fiecărui colet sau scrisoare,
oferind o descriere a fiecărui articol şi valoarea sa.
3.2. Necesitatea ataşării facturilor simple sau consulare, etc.
3.3. Necesitatea existenței certificatului de origine, licenţei de import, etc.
- bunurile produse sau prelucrate în ţări care beneficiază de tarife vamale preferenţiale trebuie să fie însoţite
de un certificat de origine. În caz contrar, vor fi percepute tarife vamale nepreferențiale.
3.4. Alte prevederi
- reguli de ambalare: articolele din sticlă sau alte materiale fragile trebuie să fie ambalate astfel încât să
prevină accidentele şi pericolele la care sunt expuşi lucrătorii poştali şi celelalte trimiteri poştale. Lichidele şi
substanţele uşor lichefiabile vor fi ambalate în Recipienţi dubli, iar cel exterior trebuie să fie confecţionat din
lemn sau metal. Spaţiul dintre recipientul exterior şi cel interior trebuie umplut cu material absorbant în
cantitate suficientă pentru a absorbi eventuale scurgeri de lichid.
3.5 Prevederi legate de confiscarea trimiterilor poștale de către administrația vamală ca rezultat a unei
declarații vamale false.
Trimiterile poștale, subiect al controlului vamal care sunt însoțite de o declarație vamală falsă pot fi
confiscate.
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