Marea Britanie
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.

01.06

0106.90

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

■ Obiecte interzise
Toate animalele vii cu excepţia celor enumerate în Capitolul ”Obiecte admise
condiționat;
■ Obiecte admise condiţionat
Albine, lipitori, viermi de mătase, paraziți și distrugători de insecte nocive
destinate controlului acelor insecte, de ex. gărgărițe și muște din familia
Drosophilidae pentru cercetare biomedicală;
Sunt admise la import matcile și lucrătoarele aferente, importul coloniilor fiind
interzis. Fiecare expediție trebuie să fie însoțită de o autorizație de import eliberată
de Ministerul Agriculturii din Marea Britanie și de un certificat sanitar de la
autoritățile sanitare din țara de origine prin care se atestă următoarele:
a) Coloniile din care provin albinele sau au fost inspectate și nu sunt infestate cu
nfestate cu boli de sînge;
b) S-a realizat un examen microscopic pe 30 de albine din fiecare colonie prin care
se atestă că acestea nu sunt infestate cu acarieni, nosemoze, amibe sau varroa.
Unele specii pot fi subiect al CITES.

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Anumite tipuri de carne derivate adesea din specii non-domestice și uneori
denumite ”carne de tufiș”, sunt supuse unor controale stricte de sănătate și
nu trebuie importate prin poștă. ”Carnea de tufiș” este definită drept carnea
oricărui animal sălbatic vînat pentru hrană, nu neapărat din speciile pe cale de
dispariție;
Speciile pe cale de dispariție sunt acoperite de Convenția privind Comerțul
Internațional cu Specii Periclitate de Faună și Floră Sălbatică (CITES).
Astfel de carne poate include primate (gorile, balene, delfini, șerpi,etc.)
■ Obiecte admise condiţionat
Carnea și produsele din carne, precum și alte produse de origine animală
(inclusiv cîrnați uscați și lapte praf) sunt admise la import pe baza unei autorizații
a Ministerului Agriculturii.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01
03.05
03.07
Capitolul 4

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Pește viu.
■ Obiecte admise condiţionat
Sub rezerva controlului de sănătate a importurilor de animale-consultați
Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale.
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte
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Poziție
04.01-04.10

Cod S.H.

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

Capitolul 5
Poziție
05.01-05.11
05.11

Cod S.H
0511.99

05.06

05.11

■ Obiecte admise condiționat
Lapte, și produse lactate destinate consumului uman, ouă și produse din ouă,
produse apicole ( de ex. miere), proteinele animale procesate pentru consum
uman, gelatină, untură și grăsimi sunt supuse controlului de sănătate- Verificați
cu DEFRA.

0511.99

■ Obiecte interzise
Categoria A. Produse patogene.
Plante non-indigene, organisme ale bolilor și dăunătorilor, din toate țările.
Administrația Poștală a Marii Britanii a decis întreruperea serviciului de livrare
a substanțelor biologice infecțioase perisabile din 31 martie 1998 pentru trimiterile
trimiterile poștale de ieșire și din 31 mai 1998 pentru trimiterile de intrare.
■ Obiecte admise condiţionat
Oase și produse din oase, coarne și produse din coarne, copite și produse din
copite, trofee de vinătoare, proteine animale procesate care nu sunt destinate
consumului uman, alimente procesate pentru animale și materie primă pentru
producerea acestor alimente sunt supuse controlului-Vezi DEFRA.
Mărfuri derivate de la animale cum ar fi coralul, fildeșul, carapacea de broască
țestoasă, balena și dinții de la anumite animale sau furnicari, castoreum, civet și
mosc; cantaride, bile uscate sau nu; glande și alte produse de origine animală
utilizate la prepararea produselor farmaceutice sunt supuse controalelor pentru
speciile pe cale de dispariție (CITES) și pot fi importate numai pe baza permiselor
valide.
Substanțele biologice perisabile, infecțioase și neinfecțioase sunt admise la import
dacă acestea sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile Convenției
UPU, art.120 și 121 din Regulament. Aceste substanțe trebuie să fie expediate în
trimiteri recomandate, prin poșta aeriană.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01-06.04

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Plantele şi produsele vegetale următoare (cu excepția cazului în care sunt
însoțite de o autorizație de import eliberată de departamentul competent al
Ministerului Agriculturii): plante anuale și bianuale cultivate în afara regiunii
Euro-Mediteranene și :
a) plante erbacee din familiile Caryophyllaceae ( cu excepția garoafelor),
Compositae ( cu excepția crizantemelor pentru florării), Cruciferae,
Leguminosae (leguminoase) și Rosacae (rozaceelor) originare din afara zonei
Euro-Mediterana;
b) plantele din familia Solanaceae (cu excepția cartofilor) originare din afara
zonei Euro-Mediterana;
c) plantele de copaci și arbuști cu excepția următorilor arbori forestieri: Abies,
Castanea, Larix, Picea, Pinus, Populus, Pseudotsuga, Quercus, Tsuga și Ulmus
originare din America de Sud sau din regiunile temperate din afara regiunii
Europei Mediteraneene sau Americii de Nord.
d) plantele din următoarele familii de arbori forestieri: Abies, Castanea,
Larix, Picea, Pinus, Populus (cu frunze), Pseudotsuga, Quercus, Tsuga și Ulmus
originare din altă parte decît în Europa.
e) plantele de Beta care nu provin din Comunitatea Economică Europeană (EEC).
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f) plantele din familia Gramineae
g) crizantemele pentru florării originare din Malta, insulele Canare, Kenia
SUA, Australia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakstan,
Kirgistan, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Ucraina, Tadjikistan,
Turkmenistan sau Uzbekistan;
h) plantele din specia prunilor care pot fi infestați cu virușii Plum Pox
(Sharka) Cydonia Malus și Pyrus provenite din alte țări decît cele ale CEE,
Algeria, Canada, Egipt, Israel, Liban, Libia, Maroc, Norvegia, Siria,
Tunisia sau SUA (cu excepția Hawaii);
i)Plantele infestate cu gîndacul de San Jose, cultivate în regiunile Statelor
member sau non member ale CEE, sau expediate din aceste regiuni sau
care le tranzitează. Această interdicție nu se aplică decît în perioada 16.0430.09. În restul anului, aceste plante pot fi importate cu condiția ca acestea
să fie dezinfectate prin afumare;
j) florile tăiate de gladiole care provin din țările unde există paraziți ai
gladiolei. Această interdicție se aplică în perioada 01.05-31.10.
k) căpșuni și fragi (Fragaria) care provin din alte zone decît Europa, Africa,
Australia, Canada, Israel, Liban, Noua Zeelandă, Siria, Turcia și SUA (cu
excepția Hawai).
Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01-07.09

Cod S.H

07.01

0701.10

0701.90

Capitolul 8
Poziție

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

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție

Capitolul 12

Nu există informații.
Cereale

Cod S.H

Nu există informații.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11
Poziție

Nu există informați
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție

■ Obiecte interzise
Tuberculii de cartofi și materialul vegetal de cartofi (inclusiv semințele
adevărate) cu excepția celor enumerați în admise condiționat.
■ Obiecte admise condiţionat
Tuberculii de cartofi originari și expediați din statele membre ale CEE altele
decât Danemarca și Grecia), Austria sau Elveția dar care fac parte din regiunile
protejate, care cuprind Scoția și Nordul Marii Britanii, sunt interziși la import
conform decretului din 1947 cu privire la prevenirea răspîndirii paraziților
(cartofii de sămînță).
Tuberculii de cartofi destinați consumului, cultivați și expediați din țările
menționate în aliniatul de mai sus, precum și din Algeria, Cipru, Egipt, Grecia,
Israel, Liban, Libia, Malta, Maroc, Portugalia, Spania și Tunisia.

Cod S.H

Nu există informații.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje
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Poziție
12.09

Cod S.H ■ Obiecte interzise
1209.21 Semințe de lucernă cultivate în Brazilia, Chile, Mexic, Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakstan, Kirgizstan, Lituania,
Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina sau Uzbekistan sau
din alte țări infestate cu virusul lucernei.( Această interdicție nu se aplică
semințelor care provin din statele membre ale CEE sau din Australia, Canada,
Cehia, Slovacia, Israel, Noua Zeelandă, Polonia, România, Africa de Sud, Spania,
Suedia sau SUA și nu se aplică nici comerțului cu CEE)
■ Obiecte admise condiţionat
Produsele următoare sunt admise la import dacă sunt însoțite de un certificat
fitosanitar eliberat de Serviciul pentru Protecția Plantelor din țările de origine și
dacă este cazul, de un certificat de reexpediere.
Certificatul trebuie introdus într-un plic care poartă indicația ”For the Attention of
HM Customs” și care va fi atașat pe exteriorul coletului.
1) Importuri care provin din țările member ale CEE:
a) expedierea plantelor rădăcinoase, cu excepția celor de acvariu și a materiilor
de propagare vegetativă, nerădăcinoase (inclusive bulbi de narcise și allele,
bulbi de gladiole și semințe de lăptuci, lucernă, mazăre, roșii și de Rubus, dar
excluzînd alți bulbi și semințe), tuberculi de cartofi, sfeclă, brassica, cicoare,
andive, morcovi și lăptuci pot fi importate doar pe baza unui certificat
fitosanitar de reexpediere.
b) Expedierea bulbilor(alții decît cei de allele și narcise), de rizomi )cu excepția
gladiolelor), fructe crude de cydonia, malus, prunus și citrice ( cu excepția
lămîilor) și de flori tăiate și alte plante decorative de castane, crizanteme,
dianthus, gladiole, prunus, quercus, trandafiri, salix, syringa și vitis trebuie să
fie însoțite fie de un certificat fitosanitar de la Serviciul pentru Protecția
Plantelor din țările de origine, fie de un certificate fitosanitar recent, eliberat de
Serviciul pentru Protecția Plantelor din țara expeditoare precum și de un
certificat fitosanitar de reexpediere.
2) Importuri din țările din afara CEE :
a) toți arborii și toate plantele care nu sunt interzise în capitolul 15 ;
b) semințe de lăptuci, roșii, mazăre din soiul rubus și lucerna (cu excepția celor
care nu provin din țările interzise) precum și ierburile din speciile Cruciferae și
Gramineae și trifoiul care provine din Argentina, Australia și Noua Zeelandă.
c) Legumele crude de beta, brassica, chicorium, daucus, lactuca și frunzele lor,
care provin din toate țările precum și alte legume crude cu excepția
sparanghelului, vinetelor, fasolei și mazărei, altfel decît cele în păstăi ;
capscium, chili, ardei gras, piper și cuișoare ; anghinare, ciuperci și alte
ciuperci comestibile ; legumele crude din familia cucurbitaceelor care provin
din America, Australia, China, din Europa (cu excepția statelor membre ale
CEE), din Hong Kong, Japonia, China, Coreea de Nord și de Sud, Macao,
Noua Zeelandă, Africa de Sud, Taiwan, Armenia ; Azerbaijan, Belarus,
Estonia, Georgia, Kazakstan, Kirgizstan, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia,
Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina sau Uzbekistan ;
d) Cartofii de sămînță din Elveția. Cartofii, alții decît cei pentru sămînță care
provin din Algeria, Cipru, Egipt, Israle, Liban, Libia, Malta, Maroc, Elveția și
Tunisia.
e) Fructe crude de citrice (cu excepția lămîilor), gutui (cydonia), căpșuni
(Fregaria), mere (Malus), caise, cireșe, prune și piersici (Prunus), père (Pyrus),
coacăze roșii și negrem coacăze albe albe și agrișe (Ribes), mure, fructe de
mur, zmeură și rubus, afine și struguri (Vitis) din toate țările ;
f) Flori tăiate și părți de plante decorative din specia castane, crizanteme de
florar, dianthus, prunus, quercus, rosa, salix, syringa și vitis din toate țările ;
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g) Flori tăiate de gladiole care provin din țările infestate cu virusul gladiolei în
perioada 01/11-31/05 (interzise în alte perioade).
h) Flori tăiate de Protea care provin din Africa de Sud.
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

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
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 Nu există informații.
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

Capitolul 21

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

Circulara UPU 124/08.07.2013
Royal Mail Group Ltd a revizuit regulile de control a mărfurilor periculoase în
conformitate cu regulile prezentate în instrucțiunile Organizației Aviației Civile
Internaționale. Normele de control revizuite pot fi accesate la următoarele link-uri
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions
Preparate alimentare diverse
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Poziție
21.01-21.06

Cod S.H

Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 22
Poziție
22.01-22.09

Cod S.H

Cod S.H

Circulara UPU 124/08.07.2013
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

Circulara UPU 124/08.07.2013
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions
Circulara UPU 340/29.10.2007
(Vezi capitolul 24).
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru
animale

Capitolul 23
Poziție
23.01-23.08

Circulara UPU 124/08.07.2013
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions

Cod S.H

Circulara UPU 340/29.10.2007

24.01-24.03

Toate produsele din alcool și tutun expediate din alte state membre UE sunt
pasibile de impozitare directă în Marea Britanie. Expeditorii trebuie să facă în
mod prioritar aranjamentele necesare pentru achitarea acestor taxe înainte ca
aceste bunuri să fie expediate din țările membre exportatoare ; în caz contrar,
aceste bunuri sunt pasibile de confiscare. Pentru mai multe informații trebuie
consultate procedurile prevăzute de înștiințarea 203 din Regulamentul de vânzări
al Percepției și Vămii Majestății Sale.
Înregistrările impozitelor pentru vânzători și transportatori pot fi accesate pe
www.hmrc.gov.uk .
Importurile care nu se vor supune acestor condiții vor fi subiectul confiscării de
către Percepția și Vama Majestății sale, caz în care Royal Mail nu poartă
răspundere și nu va plăti despăgubiri.
Asemenea multor bunuri sosite în Marea Britanie din afara Uniunii Europene,
alcoolul și tutunul sunt supuse taxelor vamale, accizelor și TVA la import.
Toate acestea tebuie plătite fără deosebire atât în cazul în care sunt achiziționate
pentru uzul propriu, pentru vânzare sau primite cadou.
Pentru mai multe informații în ceea ce privește trimiterea de bunuri către
Marea Britanie vă rugăm să consultați înștiințarea 143 a Percepției și Vămii
Majestății Sale : Ghid pentru Utilizatorii Poștali Internaționali care poate fi
accesat la adresa www.hmrc.gov.uk .

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.01.-25.30

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Pămînt luat izolat, cu excepția turbei care provine din regiuni altele decât cele
ale CEE, și plante în pămînt expediate din afara zonei Eur- Mediteraneene.
Prin pământ se înțelege stratul superior al suprafeței solului expus la aer, care
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conține materii vegetative. Argila, subsolurile și mineralele sunt excluse.
Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție
26.01.-26.21

Cod S.H

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

Capitolul 27
Poziție

Circulara UPU 108/23.06.2014
Importul în Marea Britanie a fragmentelor de corpuri umane și animale
sau cenușa lor este interzisă .

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

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

Poziție
28.44-28.45

Cod S.H

28.44

2844.40

Capitolul 29
Poziție

Produse chimice organice
Cod S.H

29.01.-29.42

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

Capitolul 31

■ Obiecte interzise
Toate substanțele radioactive care emit radiații de neutroni alfa, beta sau gama,
inclusiv articolele manufacturate cu cadrane luminoase etc.
■ Obiecte admise condiționat
Trimiterile care conțin substanțe radioactive și care îndeplinesc dispozițiile din
partea B a Regulamentului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică cu
privire la transportul materiilor radioactive, sunt admise la import conform
condițiilor fixate prin Convenția UPU și Regulamentul de aplicare al acesteia.

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 124/08.07.2013
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions
Produse farmaceutice

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Circulara UPU 124/08.07.2013
Stupefiantele expediate în scopuri medicale sau științifice, dar numai dacă
sunt însoțite de autorizație de import eliberată de Ministerul de Interne.
Substanțele psihotrope sunt admise la import pe baza unei autorizații de
import emisă de Ministerul de Interne sau de autoritățile competente.
Vaccinuri, serurile, tozinele, anti-toxinele și antigenii, insulina, preparatele
pe bază de hipofiză, (lob posterior), corticotrofina, heparina și hyaluronidase
sunt admise la import dacă destinatarul a obținut autorizație eliberată de
autoritatea competentă.
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions
Îngrășăminte minerale
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Poziție
31.01-31.05

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 124/08.07.2013
În conformitate cu lista IATA a mărfurilor periculoase.
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions

Capitolul 32

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

Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice

Capitolul 33
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Circulara UPU 124/08.07.2013

33.01.-33-07

www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions

Capitolul 34

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție

Cod S.H

36.01 -36.06

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Circulara UPU 124/08.07.2013
În conformitate cu lista IATA a mărfurilor periculoase.
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions

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 Circulara UPU 124/08.07.2013

38.01-38.25

www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor
8

Marea Britanie
Mase plastice și articole din mase plastice

Capitolul 39
Poziție

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VIII

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

Capitolul 41

Piei brute și piei tăbăcite

Poziție
41.01-40.15

Cod S.H

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

Capitolul 42
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 43
Poziție
43.01-43.04

■ Obiecte admise necondiționat
Sub rezerva controlului de sănătate a importurilor de animale-consultați
Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale. (DEFRA)

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Pieile de foc, cu excepția celor din surse acceptate.
■ Obiecte admise condiționat
Pieile de focă, doar dintr-o sursă acceptată de Departamentul Britanic pentru
Comerț și Industrie.

SECȚIUNEA IX

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

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Poziție

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA X

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

Capitolul 47

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

Poziție
Capitolul 48

Cod S.H

Nu există informații.
Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton
9

Marea Britanie
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.11

49.01
49.09

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Imprimate indecente sau obscene, tablouri , cărți, litografii și alte gravuri, filme,
casete video sau orice alte articole indecente sau obscene.
Benzi desenate și matrice horror. Restricția matricelor folosite pentru tipărirea
benzilor desenate horror se aplică și blocurilor de imprimare, fotografii, și alte
materiale folosite pentru acest scop.
Imitații, etc. a oricărei ștampile poștale pentru a indica ratele de expedire.
Trimiteri care afișează pe exterior sau pe adresă, cuvinte, semne sau desene care,
în opinia Oficiului Poștal, ar putea jena lucrătorii poștali ce se ocupă
de prelucrarea acestora.
Importarea unei monede contrafăcute fără acordul Trezoreriei este interzisă
de Actul Trezoreriei și Contrafacerii Britanice din 1981.
Trimiterile care poartă în exterior sau pe adresă, cuvinte, litere sau semne
(folosite fără autorizație oficială) indicînd sau conducînd destinatarul să
presupună că trimiterile sunt pe Guvernul Britanic/Pe Serviciul Majestății
Sale (OHMS).
Cereri de plată pentru înregistrări directoare neordonate.
Orice reclamă sau anunț, importat pentru publicare, despre desenul sau
desenul intenționat a articolelor de loterie, care în opinia Reprezentantului
Vamal Britanic contravine oricărui Act referitor la loterie.
Trimiteri postate în străinătate care solicită plată pentru bunuri care ar fi
putut fi rezervate, dar nu anterior comandate de destinatar.
Articole postate în străinătate și care oferă premii sau îndemnuri la participarea
prezentărilor promoționale.
Orice trimitere poștală constînd din două sau mai multe articole separate sau care
conține două sau mai multe articole adresate la diferite persoane la diferite adrese;
Marfurile care conțin o indicație sau origine falsă, cu excepția cazului în care sunt
destinate utilizării private a destinatarului.
Articole care poartă o marcă contrafăcută sau o descriere comercială falsă și
articole de fabricație străină care poartă un nume sau marcă ce reprezintă sau
pretinde a reprezenta numele sau marca oricărui producător sau comerciant în
Marea Britanie, cu excepția cazului în care numele sau marca comercială este
însoțită de o indicație de origine.
Circulara 144/01.08.2011.
Marea Britanie nu acceptă trimiteri poștale ce conțin documente valoroase,
monede, instrumente financiare pentru negocieri sub orice formă, bilete
bancare. Royal Mail nu poartă responsabilitate pentru trimiterile ce conțin
astfel de obiecte.
■ Obiecte admise condiționat
Cărți, obiecte tipărite, etc., care nu sunt protejate prin drepturi de autor de
Marea Britanie;
Hîrtie rigidă decorată cu mica sau sticlă măcinată sau alte materiale similare sunt
acceptabile dacă sunt plasate în plicuri.
Doar hîrtia rigidă care are formă dreptunghiulară, cu colțuri pătrate sau rotunjite
pînă la o rază maximă de 10 mm sunt admisibile.
Hîrtia rigidă, pliantele, plicurile sau etichetele trebuie să fie de preferat albe dar nu
este nici o obiecție la culoare (în afară de roșu), cu condiția ca nuanțele să nu fie
strălucitoare, vii, de efect orbitor sau prea întunecate și cu condiția ca coloranții
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Marea Britanie
folosiți să nu conțină substanțe fosforescente.
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
51.01-51.13

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Materiale tricotate sau croșetate

Cod S.H

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

Capitolul 61
Poziție

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

Capitolul 60
Poziție

■ Obiecte interzise
Covoarele trebuie să fie rulate sau pliate nu mai mari de 1 m x 60cmx60cm
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
57.01-57.05

Nu există informații.
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Capitolul 56
Poziție

Nu există informații.
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție

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

Capitolul 54
Poziție

■ Obiecte interzise
Păr de animale și lână de origine animală, originară fie din Egipt sau Sudan, sau
care a trecut prin aceste țări, inclusiv mărfuri amestecate cu aceste materiale, cu
excepția mostrelor comerțului autentic, în ambalaje ce nu depășesc 2 kg în
serviciul de scrisori, și 10 kg în serviciul de colete în oricare import și care sunt
complet închise în ambalaje destinate pentru scopurile de tranzit.
Topurile și firele confecționate integral sau parțial din păr de capră, inclusiv
bunuri amestecate cu aceste materiale.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție

Nu există informație.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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Marea Britanie
61.01-61.17

Haine murdare și zdrențe.

Capitolul 62

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

Poziție
62.01-62.17

Cod S.H

Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție
63.01-63.10

■ Obiecte interzise
Haine murdare și zdrențe.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Haine murdare și zdrențe.

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

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

Nu există informații.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale
prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii
12

Marea Britanie
de fantezie, monezi
Poziție

Cod S.H

71.18

71.01-71.18

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 144/01.08.2011
Importul unei monede contrafăcute protejate fără acordul Trezoreriei este interzis
de Actul pentru Falsificare și Contrafacere din 1981.
Marea Britanie nu acceptă trimiterile poștale ce conțin lingouri de metale prețioase
în plus nu acceptă obiecte transmise în tranzit deschis ce conțin articole valoroase
precum, bijuterii, metale prețioase, pietre prețioase sau semiprețioase.
■ Obiecte admise condiționat
Monedele, platina, aur sau argint (fabricate sau nu), pietre prețioase, bijuterii și
alte lucruri valoroase trebuie expediate prin poșta recomandată și asigurate.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție

Nu există informații
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

Nu există informații
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
8211.92
8211.93

Capitolul 83
Poziție

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

Capitolul 82
Poziție
82.11

Nu există informații
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații

■ Obiecte interzise
Cuțite cu zimți de oprire și cuțite pentru aruncat la țintă.
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

Nu există informații.
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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
84.42-84.43

Cod S.H

84.01-84.87

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
85.18-85.27

■ Obiecte interzise
Matrițele și echipamentele utilizate pentru falsificarea timbrelor poștale în vigoare
care indică tarife poștale.
■ Obiecte admise condiționat
Piesele pentru articolele din acest capitol sunt supuse Licenței de Import Britanic.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Emițătoare radio, walkie-talkies, microfoane și radiotelefoane ce pot transmite
pe frecvențe între 26,1 și 29,7 megacicluri/sec. și între 88 și 108 Mhz/sec.
■ Obiecte admise condiționat.
Emițătoare radio, walkies-talkies, microfoane și radiotelefoane ce pot transmite
pe frecvențe între 26,1 și 29,7 megacicle/sec. și între 88 și 108 Mhz/sec., altele
decît seturile aprobate pentru utilizarea acestora în Marea Britanie.

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
14

Marea Britanie
Poziție

Cod S.H

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 92
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție

Cod S.H Circulara UPU 124/08.07.2013
www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-andrestrictions
Circulara UPU 144/09.09.2019
Datorită intrării în vigoare a Actului Armelor Ofensive din 2019, articolele cu tăiș
sau foarte ascuțite precum cuțite, lame sau topoare nu mai pot fi acceptate pentru
livrare în Regatul Unit începând cu 01 noiembrie 2019.
Astfel de articole vor fi tratate ca neadmisibile în temeiul art.19 al Convenției UPU
și vor fi returnate către expeditor.

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție

Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat
nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare,
construcții prefabricate
Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție
96.01-96.18

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

Capitolul 95
Poziție

Mărfuri și produse diverse

Nu există informații.
Diferite articole

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Bunuri fabricate în închisori străine, cu excepția celor importate în scopuri
non-comerciale sau mărfurile care nu au fost fabricate în Marea Britanie, sau
care sunt în tranzit.

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție
97.01-97.06

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Bunuri ce contravin CITES.
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Marea Britanie
Circulara UPU 124/08.07.2013
Royal Mail Group a revizuit modul de abordare a controalelor privind marfurile/produse periculoase.
Detaliile pot fi gasite pe urmatoarele pagini web:
- www.royalmail.com/prohibitedgoods
- www.royalmail.com/restrictedgoods
- www.parcelforce.com/help-information/sending-advice/prohibitions-and-restrictions
- www.parcelforce.com/my-account/prohibitions-and-restrictions
Trimiterile poștale care conțin marfuri/produse periculoase vor fi tratate conform procedurilor prezentate pe
paginile web care pot și trebuie să fie consultate de către clienți.
De asemena, Royal Mail informează despre bunurile care sunt excluse de la compensație în caz de pierdere
sau deteriorare. Acestea pot fi consultate accesând link-ul :
https://www.parcelforce.com/items-excluded-from-compensation-cover-for-account-customers
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Marea Britanie
Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
Notă: Indiferent de declarațiile conținute în această listă sau de declarațiile unui angajat al Royal Mail,
sarcina revine clientului (expeditorului) pentru a se asigura că respectă legile prescrise care reglementează
corespondența internă și internațională, atât cele din Regatul Unit, cât și din țara de origine.
Unele link-uri către site-urile web ale autorităților competente din Marea Britanie au fost furnizate pentru
a ajuta clienții.
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Marea Britanie
Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
3.1. Întocmirea declaraţiei vamale - declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru
a permite aplicarea taxelor vamale şi a măsurilor de control atât la import cât şi la export.
3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor - originea mărfurilor trebuie specificată pentru importurile
din cadrul sistemului tarifar preferenţial sau pentru importurile efectuate pe baza acordurilor încheiate de către
Uniunea Europeana cu diferite ţări, grupuri, asociaţii de ţări sau state independente. Certificatul de origine
trebuie să fie emis în forma prescrisă în acorduri.
3.5. Încălcarea dispoziţiilor vamale - pot fi reţinute toate coletele al căror conţinut nu a fost declarat complet
şi corect, în ceea ce priveşte atât natura mărfurilor cât şi valoarea lor. Toate infracţiunile cad sub incidenţa
legii importurilor şi exporturilor frauduloase.
Circulara UPU 103/31.07.2017
Parcelforce Worldwide, parte a Royal Mail Group Limited, a revizuit taxele vamale în vigoare din 2004.
Astfel, Parcelforce Worldwide în prezent percepe o taxă vamală de 13.50 GBP pentru coletele express și 8,00
GBP pentru coletele standard.
Începând cu 7 august 2017, Parcelforce Worldwide trece la o singură taxă de import de 11,25 GBP pentru
toate coletele de valoare mică importate în Regatul Unit și livrate de Parcelforce Worldwide.
Pentru bunurile de mare valoare ce depășesc pragul oferit de Venitul și Vama Majestății Sale (HMRC) și
Guvernul Regatului Unit (în prezent 1 000 EUR/873 GBP), Parcelforce va percepe o taxă forfetară de 25,00
GBP. În prezent Royal Mail percepe o taxă forfetară de 8,00 GBP. Traficul pe care de obicei îl are Royal Mail
este mai mic decât Parcelforce Trafic Worldwide.
Având în vedere acest lucru, Royal Mail se ocupă într-o proporție mult mai mare (în comparație cu
Parcelforce Worldwide) de trimiteri poștale ce conțin bunuri care se află sub nivelul pragului vamal și nu
trebuie supus taxelor sau impozitelor.
Royal Mail nu intenționează să își schimbe în prezent taxa, deși situația va rămâne sub revizuire.
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