Norvegia
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

0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.10

Cod S.H.

03.01
03.02

03.04
03.06

03.07

Cod S.H.

0302.11
0302.22
0302.64
0304.10
0306.19
0306.22
0306.29
0307.31

Cod S.H.

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele. Vezi anexa 1 și a doua parte, pct. 212.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție
05.01-05.11

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele comestibile cuprinse în acest capitol. Pești pentru reproducere,
Etc. Vezi a doua parte, pct. 22.
Pești de apă dulce (salmonide).
Salmonide.
Cambule
Macrou
File de macrou, proaspăt sau congelat.
Raci/Languste.
Homari.
Raci/Languste.
Moluște vii. Vezi a doua parte, pct. 22
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.09

■ Obiecte interzise sau admise condiționat
Carne și organe comestibile de mamifere și păsări. Aceste produse sunt fie
interzise, fie admise sub rezerva aplicării reglementărilor în vigoare.
Vezi a doua parte, pct. 212.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

■ Obiecte interzise
Mamifere vii și păsări, cu excepția albinelor, lipitorilor, etc.
■ Obiecte admise condiționat
Albine, etc. Vezi a doua parte, pct. 211.

Cod S.H

■ Obiecte interzise sau admise condiționat
Mamifere și păsări moarte, precum și produse din ele. Acestea sunt fie interzise,
fie admise condiționat. Vezi anexa 1 și partea a II-a, pct. 212.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01-06.04

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 23.
1

Norvegia
Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01-07.14

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție
08.01-08.14

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

Cod S.H
0901.90

Capitolul 10
Poziție
10.01-10.08

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 23.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
09.01-09.10
09.01

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct. 23.

■ Obiecte admise condiționat
Vezi anexa 1.
Coji și păstăi de cafea pentru alimentația animalelor. Vezi a doua parte, pct. 212.
Cereale

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Produse care conțin sau sunt fabricate pe bază de ovăz sălbatic.

10.01-10.04

■ Obiecte admise condiționat
Produse comestibile. Vezi anexa 1. Semințe. Vezi a doua parte, pct.23. Grâu. Vezi
a doua parte, pct.23.

Capitolul 11

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

Poziție
11.01-11.09

Cod S.H

Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale sau
medicinale, paie și furaje

Capitolul 12
Poziție
12.01-12.14

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Semințele pentru plantat sunt fie interzise fie supuse reglementărilor.
■ Obiecte admise condiționat
Toate plantele și părțile plantelor. Vezi a doua parte, pct.23.
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.01
13.02

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Rășină de canabis. Vezi a doua parte, pct.26.
Opium, etc. Vezi a doua parte, pct.26.
Produse destinate consumului uman. Vezi anexa 1.
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție
14.04

■ Obiecte interzise
Produse din ovăz sălbatic sau care conțin ovăz.
■ Obiecte admise condiționat
Produse comestibile. Vezi anexa 1 și doua parte, pct.23

Cod S.H
14.04.90

■ Obiecte interzise
Produse destinate alimentației animalelor. Vezi a doua parte, pct. 212.
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SECȚIUNEA III

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

Capitolul 15

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

Poziție
15.01-15.22
15.01-15.04
15.01-15.02
15.01
15.04

Cod S.H

1504.30
15.06-15.20
15.21
15.22

1521.90

■ Obiecte admise condiționat
Produse din mamifere sau păsări. Vezi a doua parte, pct.212.
Vezi anexa 1.
Grăsimi animale cuprinse la acest capitol. Vezi a doua parte, pct. 212.
Slănină, alte grăsimi de porc sau de păsări de curte. Vezi adoua parte, pct.212.
Toate grăsimile și uleiurile vizate de acest capitol și destinate alimentației
Animalelor. Vezi a doua parte, pct. 212.
Uleiurile de mamifere marine (inclusiv de cașalot fac obiectul unei licențe de
Import.
Produse utilizate ca hrană animală și cuprinse la acest capitol. Vezi a doua parte,
Pct. 212.
Ceara de albine. Vezi a doua parte, pct.211.
Alte produse cuprinse la acest capitol. Vezi a doua parte, pct.212.

SECȚIUNEA IV

Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori
de tutun prelucrat

Capitolul 16

Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

Poziție
16.01-16.05
16.01-16.03

Cod S.H

16.03

1603.00

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție
17.01-17.03
17.01-17.04
17.02

Cod S.H

1702.30
1702.40

■ Obiecte admise condiționat
Pentru toate produsele cuprinse la acest capitol. Vezi a doua parte, pct. 212.
Vezi anexa 1.
Glucoza și siropul de glucoză. Vezi a doua parte, pct.23.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.01-18.06

Cod S.H

18.02

1802.00

■ Obiecte admise condiționat
Cacao și preparate din cacao. Vezi anexa 1. Produse care conțin sau sunt fabricate
din mamifere și păsări. Vezi a doua parte, pct.212.
Coji de cacao pentru alimentația animalelor. Vezi a doua parte, pct.212.
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie

Capitolul 19
Poziție
19.01-19.05

■ Obiecte admise condiționat
Vezi anexa 1.
Produse din mamifere și păsări. Mezeluri și alte produse preparate sau conservate
din carne, organe sau sânge. Vezi a doua parte, pct.212.
Extractele și sucurile de carne care necesită o licență de import.
Importul de carne de balenă necesită prezentarea unei licențe.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Produse din mamifere și păsări. produse care conțin carne, organe, etc.
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Vezi anexa 1 și partea a II-a, pct. 212.
Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.01-20.09

Cod S.H

Capitolul 21

Preparate alimentare diverse

Poziție
21.01-21.06

Cod S.H

21.02
21.04
21.06

2102.90
2104.20

2106.90

Cod S.H

2209.00

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Produse destinate alimentației animalelor. Vezi a doua parte, pct.212.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție
24.01-24.03

■ Obiecte admise condiționat
Băuturi. Vezi a doua parte, pct.24.
Produse care conțin ouă, lapte și produse lactate. Vezi a doua parte, pct.212.
Produse alcoolice. Vezi a doua parte, pct.24.
Oțet și înlocuitori ai acestuia. Vezi anexa 1.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție
23.01-23.09

■ Obiecte admise condiționat
Pentru toate produsele cuprinse la acest capitol, vezi anexa 1. Produse care conțin
carne, organe, etc. Vezi a doua parte, pct. 212. Produse din mamifere sau păsări,
sau bunuri care conțin asemenea produse. Vezi a doua parte, pct. 212.
Drojdie destinată alimentației animalelor. Vezi a doua parte, pct.212.
Preparate alimentare omogenizate. Vezi a doua parte, pct.212.
Preparate nespecificate sau incluse în altă parte. Esența care conțin alcool. Vezi a
doua parte, pct. 24.
Alte preparate (se aplică produselor care conțin cereale uscate sau procesate într-o
proporție mai mare de 75%). Vezi a doua parte, pct. 23.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 22
Poziție
22.01-22.06
22.02-22.08
22.03-22.08
22.09

■ Obiecte admise condiționat
Mărfuri conținând produse din mamifere și păsări. Produse conținând carne,
produse din carne, etc. Vezi anexa 1. Pentru toate produsele vezi a doua parte,
pct. 23.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Vezi a doua parte, pct.25 și anexa 1.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.01-25.30
25.01

Cod S.H

25.11
25.24

2511.20
2524.00

25.30

2530.90

Capitolul 26

2501.00

■ Obiecte admise condiționat
Produse destinate ameliorării solurilor. Vezi a doua parte, pct.27.
Sare. Vezi anexa 1.
■ Obiecte interzise
Carbonat de bariu natural.
Amiant.
■ Obiecte admise condiționat
Pământ. Vezi a doua parte, pct. 27.
Minereuri, zgură și cenușă
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Poziție
26.17

Cod S.H
2617.90

■ Obiecte interzise
Minerale de beriliu.
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase , ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.03

Cod S.H

27.07

2707.10
2707.30
2707.91

27.10

■ Obiecte admise condiționat
Turbă. Vezi a doua parte, pct. 27
■ Obiecte interzise
Benzoli;
Xylol;
Ulei de creozot.
Benzina.

SECȚIUNEA VI
Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe
Majoritatea produselor cuprinse la acest capitol sunt otrăvitoare. Vezi a doua parte, pct.30.
Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor
prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau
izotopilor

Capitolul 28

Poziție
28.44
28.45

Cod S.H

Capitolul 29

■ Obiecte interzise
Elemente radioactive și compuși ai acestora.

Produse chimice organice

Poziție
29.01.-29.42

Cod S.H

29.03

2903.41

■ Obiecte admise condiționat
Produse chimice utilizate ca produse farmaceutice sau intrând în compoziția
acestora. Vezi a doua parte, pct. 291.
■ Obiecte interzise
Derivați halogenați ai hidrocarburilor aciclice conținând cel puțin doi halogenați
diferiți cum ar fi CFC.

2903.45
29.05

2905.12

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

■ Obiecte admise condiționat
Propan 2-ol. Vezi a doua parte, pct. 24.
Produse farmaceutice

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele.
Vezi a doua parte, pct. 291. Produsele din mamifere și păsări sau bunuri care
conțin asemenea articole. Vezi a doua parte, pct.212.
Circulara UPU 161/28.09.2015
De la 01 octombrie 2015, trimiterile poștale care includ produse considerate a fi
produse medicale sau produse medicale contrafăcute în Norvegia, vor fi confiscate
și distruse de autoritățile vamale norvegiene, cu excepția cazului în care
importatorul dovedește în termen de 10 zile că sunt legitime.
Începând cu 01 octombrie 2015, importul legal de produse medicale în Norvegia
trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
 produsele medicale trebuie să aibă un permis de comerț norvegian, iar
textul de pe acesta trebuie să fie scris în limba norvegiană.
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Îngrășăminte minerale

Capitolul 31
Poziție
31.01-31.05

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 33
Poziție
33.01
33.02

■ Obiecte admise condiționat
Importul acestor produse trebuie autorizat de Ministerul Agriculturii din Oslo.
Extracte tanante sau colorante: tanini și derivații lor pigmenți și alte materii
colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri

Capitolul 32
Poziție

doar produsele medicale pentru care nu sunt necesare rețete în Norvegia
sunt permise să fie importate în țară;
produsele medicale pot fi importate numai din țările Spațiului Economic
European;
produsele medicale trebuie să fie destinate utilizării personale în scop
medical;
cantitatea de produse importate nu trebuie să depășească trei luni de
consum sau cantitatea prescrisă;
produsele medicale nu pot fi importate de persoane cu vârsta sub 18 ani;
produsele medicale trebuie să fie achiziționate legal în țara în care se face
achiziția;
produsele medicale nu pot fi medicamente veterinare sau destinate
utilizării animalelor.

Cod S.H
3302.10
3302.10
3302.90

■ Obiecte admise condiționat
Uleiuri clasificate ca produse farmaceutice. Vezi a doua parte, pct. 291.
Uleiuri utilizate la fabricarea preparatelor alimentare sau băuturilor. Vezi anexa 1.
Preparate care conțin alcool. Vezi a doua parte, pct. 24.

33.03-33.07

Produse de parfumerie, de cosmetică sau articole de oaletă care conțin alcool.
Vezi a doua parte, pct. 30.

Capitolul 34

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție
35.01-35.07
35.01-35.03
35.01
35.02
35.05
35.07

Nu există informații.

Cod S.H

3501.10
3501.90
3505.10

■ Obiecte admise condiționat
Produse din mamifere și păsări sau mărfuri derivate. Vezi a doua parte, pct. 212.
Substanțe utilizate în produsele comestibile. Vezi anexa 1.
Cazeina, cazeinați, etc. cu excepția cleiului de cazeină.
Albumina și derivați ai albuminei.
Dextrina și amidon modificat utilizate în alimentația animală. Vezi a doua parte,
pct. 212.
Substanțe utilizate în produsele comestibile. Vezi anexa 1.
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Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție

36.01-36.06
36.06

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Este interzisă expedierea prin poștă a substanțelor explozive, inflamabile sau
periculoase.
■ Obiecte admise condiționat
Toate mărfurile cuprinse la acest capitol. Vezi a doua parte, pct.35.
3606.90 Metaldehida. Vezi a doua parte, pct. 28.

Capitolul 37
Poziție
37.04-37.06

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.01-38.23
38.08
38.23

■ Obiecte admise condiționat
Produse fotografice sau cinematografice pornografice. Vezi a doua parte, pct.31
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
Preparate pentru ameliorrea solurilor, creșterea plantelor, etc. Vezi a doua parte,
pct. 27.
Aceste produse trebuie autorizate de Ministerul Agriculturii din Oslo.
■ Obiecte interzise
3823.90 Produse care conțin CFC și anumiți derivați halogenați.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Importul tuburilor de aerosoli, plasticilor celulare și al altor produse care conțin CFC și alți compuși
halogeni derivați este interzis.
Mase plastice și articole din mase plastice

Capitolul 39
Poziție
39.23

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție
40.14

■ Obiecte admise condiționat
Articole utilizate pentru transportul sau ambalarea mărfurilor. Vezi a doua parte,
pct. 213.

Cod S.H
4014.10

■ Obiecte admise condiționat
Prezervative. Vezi a doua parte, pct. 292.

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
41.01-41.11

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

■ Obiecte admise condiționat
Piele animală neprelucrată (exceptând blănurile). Vezi a doua parte, pct. 212.

Cod S.H

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

Capitolul 43
Poziție
43.01

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Piele animală neprelucrată. Vezi a doua parte, pct. 212.

SECȚIUNEA IX

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

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Poziție
44.01
44.01
44.03-44.04
44.06-44.07
44.15

Cod S.H

Lăzi și alte ambalaje utilizate pentru transportul animalelor sau al produselor
infecțioase. Vezi a doua parte, pct. 213.
Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție
46.01-46.02

■ Obiecte admise condiționat
Scoarță de copac. Vezi a doua parte, pct. 23.
Rumegușul și lemnul cu scoarță al unor copaci de origine non-europeană necesită
un certificat de sănătate. Vezi a doua parte, pct. 23.

Cod S.H

46.02

■ Obiecte admise condiționat
Articole împletite din iarbă, fân sau din paie de cereale utilizate în pepiniere, sere
și alte instalații asemănătoare. Vezi a doua parte, pct. 23
Capcane pentru crustacee marine. Vezi a doua parte, pct.22.

SECȚIUNEA X

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

Capitolul 47

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 48
Poziție
48.13

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Hârtie pentru țigări, hârtie tăiată cu anumite dimensiuni, broșuri. Vezi a doua
parte, pct. 25.
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.11

Cod S.H

49.07

4907.00

■ Obiecte admise condiționat
Imprimate cu caracter pornografic. Vezi a doua parte, pct. 31.
■ Obiecte interzise
Bancnote, etc.
Vezi a doua parte, pct.32.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase
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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
5302.10

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
61.03-61.12

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

■ Obiecte admise condiționat
Sfori, frânghii, corzi și cabluri din Taiwan.
Plase împletite cu pchiuri înndate. Pentru produsele care provin din țări din afara
Uniunii Europene sau EFTA (European Fair Trade Asociation) este necesară o
licență de import.
Plase și alte articole folosite la pescuit în apele din afara Norvegiei. Vezi a doua
parte, pct.22.
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
56.07
56.08

■ Obiecte admise condiționat
Câlți fabricați din saci uzați, etc. Vezi a doua parte, pct.23.
Cânepă naturală care conține rășină. Vezi a doua parte, pct.23.
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 admise condiționat
Lână, și păr neprelucrat de mamifere. Vezi a doua parte, pct.213.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție
53.01-53.05
53.02

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Pentru unele dintre articolele care provin din țări din afara Uniunii Europene sau
9
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EFTA este necesară o licență de import.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate

Capitolul 62
Poziție
62.01-62.05

Cod S.H

62.10

6210.20
Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție
63.02

■ Obiecte admise condiționat
Este necesară o licență de import pentru anumite articole care provin din țări din
afara Uniunii Europene sau EFTA.

Cod S.H
6302.10

■ Obiecte admise condiționat
Pentru articolele de lenjerie de pat provenind din țări din afara Uniunii Europene
sau EFTA este necesară o licență de import.

6302.39
63.05

Saci utilizați pentru ambalarea legumelor, etc. Vezi a doua parte, pct.23

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
64.01-64.06
64.01-64.05

■ Obiecte admise condiționat
Încălțămintea trebuie să aibă înscris numele țării de origine și al fabricantului, sau
numele mărcii importatorului.
Pentru încălțămintea provenind din Taiwan este necesară o licență de import.

Capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție

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.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XIII

Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale
similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă

Capitolul 68

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

Poziție
68.11-68.12

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

■ Obiecte interzise
Articole din azbest sau care conțin azbest.
Produse ceramice

Cod S.H

Nu există informații.
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Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 71

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

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție
73.09-73.10

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție
76.09-79.10

Nu există informații.
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Recipienți utilizați la transportul animalelor sau al produselor animale. Vezi a
doua parte, pct. 213.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Pentru recipienții utilizați la transportul animalelor sau produselor animale. Vezi a
doua parte, pct. 213.

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
81.12

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații.

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

Cod S.H
8112.11

■ Obiecte interzise
Beriliu și articole din acestea.
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8112.19
8112.91
8112.99

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

Capitolul 82
Poziție

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

Taliu și articole din acestea.

Nu există informații
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

SECȚIUNEA XVI

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

Sunt interzise produsele din această rubrică care conțin CFC și anumiți derivați halogenați.
Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice, părți
ale acestora

Capitolul 84
Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat

8421.39

Mașini și echipamente agricole uzate, vizate de acest capitol. Vezi a doua parte,
pct.33.
Aparate pentru filtrare utilizate la adăposturi. Vezi a doua parte, pct.33.
Echipament de operare a datelor în conexiune cu rețeaua telefonică publică. Vezi
a doua parte, pct.34.

84.01-84.85
84.21
84.71-84.73

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
85.12-85.43

Cod S.H

SECȚIUNEA XVII

■ Obiecte admise condiționat
Pentru majoritatea produselor ce țin de acest capitol, vezi a doua parte, pct. 34.
Materiale și echipamente de transport

La import sunt interzise mașinile, autobuzele, trailerele, ambarcațiunile, etc. care conțin CFC și anumiți
derivați halogeni.
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
87.12

Cod S.H
8712.00

■ Obiecte admise condiționat
Vehicule agricole uzate vizate de acest capitol. Vezi a doua parte, pct. 33.
Biciclete și alte articole nemotorizate origiare din Taiwan-necesită o licență de
import.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
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Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVIII

Instrumente și aparate optice , fotografice sau cinematografice de măsură,
control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale, instrumente
muzicale, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură,
control sau precizie , instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora

Poziție
90.01-90.33

Cod S.H

90.19
90.20

9019.20
9020.00

Capitolul 91
Poziție

Ceasornicărie
Cod S.H

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

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
produse care au încorporate echipamente radio-tehnice cum ar fi telecomenzi sau
alte sisteme wireless. Vezi a doua parte, pct.33.
Aparatura de oxigenoterapie.
Măști de oxigen și de gaze. Vezi a doua parte, pct.33.

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
93.04
93.07

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Pentru produsele ce țin de acest capitol, vezi a doua parte, pct.35.
Produse utilizate pentru comiterea unor acte de violență. Vezi a doua parte, pct.35

SECȚIUNEA XX
Mărfuri și produse diverse
Produsele cuprinse în acest capitol și care conțin CFC și anumiți derivați halogeni sunt interzise la import.
Capitolul 94

Poziție

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

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale
acestora

Capitolul 95
Poziție
95.01-95.08

Cod S.H

95.06

9506.99

Capitolul 96

Nu există informații.

■ Obiecte admise condiționat
Produse care au încorporate echipamente radio-tehnice cum ar fi telecomenzi sau
alte sisteme wireless. Vezi a doua parte, pct.34.
Pentru importul de skateboard-uri motorizate este necesar avizul Ministerului
Mediului.
Diferite articole
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Poziție
96.02

Cod S.H
9602.00

■ Obiecte admise condiționat
Ceara de albine în fagure. Vezi a doua parte, pct. 211.

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 Norvegia, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.posten.no/en/terms-and-conditions/general-terms-of-delivery
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
21. Animale şi produse de origine animală
211 Albine, ceara de albine, lipitori, viermi de mătase, etc.
Importul albinelor vii şi al fagurilor de ceară cu sau fără albine, poate fi autorizat în unele cazuri de
Ministerul Agriculturii, Oslo. Părți de faguri utilizate în stupi pot fi importate doar în cazul în care sunt
însoțite de un certificat emis de autorităţile de competență din ţara de origine. Este permis importul de
matci de albine, viermi de mătase, paraziţi sau agenţi distrugători ai insectelor dăunătoare, cu condiţia ca
importul în cauză să se desfăşoare între instituţii recunoscute oficial.
212. Produse de origine animală destinate consumului/uzului uman sau al animalelor de companie
Regula generală
Importul de animale şi produse animale este interzis fără autorizarea Ministerului Agriculturii. Există
mai multe excepţii de la această regulă în privinţa cărora se poate consulta pentru informaţii suplimentare
o listă eliberată de Ministerul Agriculturii .
Conform Convenţiei de la Washington, comerţul cu specii de animale pe cale de dispariţie este interzis
sau necesită obţinerea unei licenţe.
Autorizaţiile pentru importul comercial pot fi obţinute din partea Ministerului pentru Conservarea
Naturii.
Alte reguli de bază
Reglementările cu privire la controlul cărnii se aplică în completarea reglementărilor prezentate mai
sus. Importul de carne prelucrată, carne de porc, organe şi produse alimentare pentru consumul uman din
carne de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, pasăre, balenă, ren, elan, cerb, căprioare, cerb lopatar
şi urs (exceptând carnea ambalată în conserve), este supus unei autorizări din partea Departamentului
Veterinar din cadrul Ministerului Agriculturii. Produsele trebuie să fie însoțite de un certificat veterinar
eliberat de ţara de origine. Produsele alimentare care conţin părți de animale cum ar fi carne, măruntaie,
sânge, ouă, lapte proaspăt sau praf, sunt supuse autorizării din partea Departamentului Veterinar din
cadrul Ministerului Agriculturii, pe lângă acordul autorităţilor vamale eliberat în conformitate cu
legislaţia ce tine de produsele alimentare (vezi anexa 1).
Mezeluri, paste şi alte alimente similare pot fi expediate doar în colete poştale.
Pentru importul de slănină, grăsime provenită de la porcine şi de la păsări de curte sau pentru
preparatele alimentare omogenizate, este necesară o licenţă eliberată de Departamentul Administrativ din
Statkorn.
Hrana animală care conţine produse de origine animală este supusă autorizării. Această hrană poate fi
importată doar de stat. O licenţă de import trebuie obţinută din partea “Statens Kornforretning” în punctul
de eliberare vamală a importului. Excepţie de la aceste prevederi fac hrana pentru păsări şi produsele
conservate.
213 Trimiteri contaminate
Trimiterile contaminate cum ar fi containerele utilizate la transportul animalelor, produselor de origine
animală, lânii neprelucrate sau părului altor mamifere sunt admise doar în baza unei autorizaţii eliberate
de Ministerul Agriculturii.
22.Pește și produse din peşte; articole care ţin de pescuit
Importul de macrou proaspăt sau necongelat este supus autorizării din partea Ministerului Pescuitului.
Importul cambulelor este interzis în perioada de reproducere (între 1 Martie şi 31 Mai).
Importul de homari vii este interzis, cu excepţia cazului în care se prezintă o declaraţie scrisă din
partea autorizaţilor țării exportatoare, care să ateste că homarii respectivi nu sunt afectaţi de maladia
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Gaffkemi; de asemenea este necesară o autorizaţie din partea Direcţiei Piscicole.
Importul scoicilor şi al stridiilor este interzis fără o autorizaţie din partea Direcţiei Piscicole. Peştii
reproducători, salmonidele precum şi crustaceele marine sau de apă dulce nu pot fi importaţi fără
permisiunea Direcţiei Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii. Această reglementare se aplică şi
pentru ambalajele folosite la transportul acestor produse.
23 Plante şi produse vegetale
Toate produsele vegetale şi părțile acestora destinate cultivării sau înmulţirii, ca şi legumele cu
rădăcini trebuie însoțite de un certificat sanitar care în unele cazuri trebuie aprobat înainte de eliberarea
vamală şi de Inspectoratul de Control al Legumelor (Statens Planteinspeksjon). Pentru importul anumitor
legume comestibile este necesară o licenţă.
Importul anumitor varietăţi de legume proaspete, fructe şi fructe de pădure este interzis în anumite
perioade ale anului.
Pentru importul de glucoză şi de sirop de glucoză este necesară o licenţă eliberată de Departamentul
Administrativ din Statkorn.
“Statens Kornforretning” este singura abilitată în importul de grâu, secară, orz şi făină obţinută din
aceste cereale.
Importul de lemn şi de obiecte din lemn este condiţionat de obţinerea unei autorizări de la Ministerul
Agriculturii. Această regulă se apliăa şi pentru importul de împletituri, pânze, câlţi fabricaţi din iarbă, fân
sau din paie de cereale utilizate în pepiniere, sere şi alte instalaţii asemănătoare. Importul de saci şi
saculei care servesc la ambalarea produselor vegetale se face numai pe baza unei autorizaţii obţinute de la
Ministerul Agriculturii.
Conform Convenţiei de la Washington, comerţul cu specii de plante pe cale de dispariţie este interzis
sau necesită obţinerea unei licenţe din partea Ministerului pentru Conservarea Naturii.
24 Băuturile alcoolice, spirtoasele şi oteturi
Spirtoasele distilate, vinul, vinul din fructe, miedul, berea, alcoolurile şi isopropanolul nu pot fi
importate decât în cadrul monopolului de stat asupra vinurilor (A/S Vinmonopolet) sau cu acceptul din
partea acestui organism, chiar dacă este vorba despre importul de bere. Produsele farmaceutice nu intră în
cadrul acestui monopol.
Dacă băuturile alcoolice sunt importate de persoane fizice pentru consumul propriu, este necesară
obţinerea unei autorizări după plata în prealabil a taxelor către A/S Vinmonopolet.
Importul de spirtoase distilate având o concentraţie de alcool mai mare de 60% este interzis. Este de
asemenea interzis importul de băuturi alcoolice efectuat de către persoanele în vârstă de mai puţin de 20
de ani.
Pot fi importate mostre de băuturi alcoolice de către firme străine sau norvegiene dacă este obţinut un
permis din partea A/S Vinmonoplet. Mostrele trimise direct către A/S Vinmonopolet pot fi importate
fără autorizaţie.
Importul de esenţe alcoolice trebuie aprobat de către Comitetul tehnic pentru alcool, care are de
asemenea sarcina de a elibera licenţe de import pentru aceste produse. Vinul şi spirtoasele distilate nu pot
fi expediate decât prin serviciul de colete poştale.
25 Tutun şi produse pe bază de tutun
Tutunul şi produsele din tutun pasibile de drepturi vamale nu pot fi importate în scopuri comerciale
decât de către importatori înregistraţi la Direcţia Generala a Vămilor.
26 Narcotice
Produsele pe bază de opium, morfina, cocaina, ca şi alte stupefiante, pot fi expediate în colete poştale
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în scopuri medicale sau ştiinţifice, dar numai dacă sunt importate de Ministerul Sănătății sau de către
persoane care au obţinut un permis special eliberat de Ministerul Sănătății. Fiecare trimitere necesită un
certificat special. Narcoticele pot fi expediate prin serviciul de colete sau cel de trimiteri recomandate.
27 Produse minerale
Importul de pământ, îngrăşăminte, produse destinate fertilizării solului, mediului de cultivare,
produsele de compost, turba etc. este supus autorizării din partea Ministerului Agriculturii.
28 Produse chimice
Otrăvurile care nu degajă gaze toxice sau iritante şi care sunt utilizate în scopuri medicale sau
ştiinţifice, pot fi expediate atât în colete poştale cât şi în recomandate, pe baza unei chitanţe emisă de
Registrul Producătorului.
29 Produse farmaceutice
291 Medicamente şi alte produse destinate tratamentelor medicale
Depozitul Farmaceutic Norvegian este singurul autorizat să importe produse farmaceutice şi poate să
acorde autorizaţii către alţi importatori. Permisul de import este eliberat de Ministerul Sănătății.
Serurile, vaccinurile şi alte preparate bacteriologice sau serologice pot fi importate de laboratoare şi
institute autorizate de stat.
Importul de radioizotopi trebuie autorizat de Institutul Public de Radiologie (Statens institutt for
stralehygiene). Elementele radioactive nu pot fi expediate pe cale poştală decât în cantităţi mici şi numai
prin serviciul de colete poştale sau recomandate.
Circulara UPU 97/18.06.2012
Este interzis de a expedia orice fel de produse farmaceutice în Norvegia în poșta simplă și colete
simple din țări din afara UE /SEE.
Această interdicție se aplică indiferent dacă produsele sunt extracte sintetice sau sunt medicamente
naturopate.
292 Contraceptive
Prezervativele pot fi importate pe baza autorizării din partea Depozitului Farmaceutic Norvegian din
Bergen.
30 Produse cosmetice
Parfumurile, cosmeticele şi produsele sanitare care conţin alcool trebuie să fie aprobate de Comitetul
Tehnic pentru alcool.
31. Produse cinematografice şi fotografice
Importul în vederea distribuirii de publicaţii, imagini, filme şi filme video pornografice sau imorale
este interzis. Această regulă nu se aplică importurilor cu titlu privat. Aspectul legal al produselor de acest
gen este decis de Poliție.
32 Cărţi, ziare, picturi şi alte produse ale industriei de imprimerie
Bancnotele şi monezile norvegiene, precum şi toate titlurile de valoare autohtone sau străine nu pot fi
importate decât cu autorizarea Băncii Naţionale norvegiene. Băncile străine autorizate deţin dreptul de a
importa devize străine şi valori iar chitanţele de schimb şi extrasele de cont pentru plata unor bunuri
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exportate din Norvegia pot fi importate fără a necesita o autorizaţie.
33 Utilaje, etc.
Importul de utilaje agricole uzate (tractoare, combine), materiale şi unelte necesită obţinerea unui
certificat din partea Inspectoratului Plantelor din ţara exportatoare care să confirme că utilajele au fost
curăţate de murdărie. Importul de echipament de protecţie contra gazelor este supus autorizării din partea
Ministerului de Justiţie.
34 Echipamente de radio-telecomunicație
Importul de echipamente radio, exemplu: orice echipament destinat transmisiei wireless sau recepţiei
de informaţii (semnale audio, de navigaţie etc.) cum ar fi sistemele walkie-talkie, telecomenzile,
telefoanele mobile, etc, este supus unei autorizări din partea Autorităţii Norvegiene de Reglementare a
Telecomunicaţiilor. Excepţie de la regulă fac aparatele radio şi televizoarele. Importul tuturor
materialelor pasibile de taxe vamale trebuie comunicat de către importator Oficiului Norvegian de
Radiodifuziuni în caz contrar importul fiind interzis.
O listă a produselor supuse acestei reglementari este disponibilă la Autoritatea Norvegiană de
Reglementare a Telecomunicaţiilor. Televizoarele şi aparatele radio obişnuite sunt scutite de la aceasta
reglementare.
35 Arme şi muniţii
Importul de arme de foc, muniţii şi părti ale acestora, inclusiv de bombe, grenade şi alte echipamente
militare este condiţionat de obţinerea unei autorizări din partea poliției. Această restricţie se aplică
articolelor de specialitate dar nu şi armelor cu aer comprimat.
Este interzis transportul pe cale poştală pentru următoarele articole: capse detonante şi cartuşe cu
încărcătura metalică destinate armelor de foc portabile, părți ne-explozive ale detonatoarelor de artilerie şi
chibrituri.
Este interzis importul de obiecte dăunătoare, exemplu: articolele care pot fi modificate într-un mod
compatibil cu utilizarea în scopuri violente şi care nu au un scop practic. Autoritatea de Stat asupra
Controlului Poluării poate acorda o derogare de la această prevedere.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
31 Declaraţiile vamale trebuie completate detaliat în conformitate cu indicaţiile de mai jos:
 numele, prenumele şi adresele expeditorilor şi destinatarilor;
 ţara de origine;
 descrierea mărfurilor conţinute în expediţie şi codul armonizat;
 greutatea bruta şi greutatea netă;
 valoarea fiecărei trimiteri şi menţionarea devizei utilizate;
 semnătura expeditorului.
În plus, trebuie trecute pe declaraţia vamală detalii suplimentare cu privire la starea bunurilor şi în
conformitate cu reglementările vamale (cadouri, mostre şi/sau documente fără valoare comercială, bunuri
returate sau admise temporar).
32 Detalii ce trebuie înscrise în factură
a) Factura comercială
Pentru procedura de vămuire este obligatorie prezentarea unei facturi comerciale în dublu exemplar care să
conţină detalii despre trimiterile comerciale în cauză. Factura trebuie să conţină următoarele informaţii:
 numele şi adresele vânzătorului şi cumpărătorului;
 numele şi adresele expeditorului şi destinatarului ( dacă sunt diferite de numele şi adresele
vânzătorului şi cumpărătorului);
 numele şi adresa destinatarului (dacă sunt diferite de ale cumpărătorului);
 locul şi data emiterii facturii;
 data comenzii sau a achiziţiei;
 denumirea, natura, greutatea, însemnele şi numerele trimiterilor;
 descrierea detaliată a conţinutului trimiterii care să indice tipul de bunuri, forma, calitatea, numărul de
articole şi cantitatea netă pentru fiecare articol (numărul de părți componente, greutatea şi
dimensiunile în conformitate cu procedurile comerciale obişnuite);
 sistemul armonizat de coduri pentru fiecare trimitere;
 ţara de origine a trimiterilor;
 preţul stabilit pe unitate şi unitatea monetară în care este exprimată valoarea bunului;
 moduri de plată (Incoterms 1990);
 termeni de plată;
 informaţii cu privire la discount-uri sau reduceri de preţ şi o descriere a naturii acestora ( discout
pentru bani lichizi, cantitate sau alte reduceri similare);
Este deasemenea recomandabil să se treacă:
 numărul codului fiscal al cumpărătorului;
 contul de credit deschis cu autorităţile vamale;
Factura comercială trebuie ataşată întotdeauna borderoului de expediţie al depeşei.
b) Factura pro forma.
Este obligatoriu să se emită o factura pro forma pentru trimiterile fără valoare comercială. Factura trebuie să
conţină următoarele informaţii:
 numele, prenumele şi adresele expeditorului şi destinatarului;
 locul şi data emiterii facturii;
 ţara de origine a trimiterilor;
 greutatea brută şi netă;
 descrierea detaliată a trimiterilor şi, dacă este posibil indexul codului în sistem armonizat;
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 valoarea trimiterilor şi unitatea monetară utilizată precum şi menţiunea "Pentru nevoi vamale";
 factura pro forma se poate emite pentru cadouri, eşantioane, pentru reparaţii şi returare.etc.
La factura pro forma se ataşează deasemenea şi un borderou de expediţie.
33 Necesitatea inserării certificatelor de origine şi a permiselor de import
a) Certificatul de origine
Pentru mărfurile comercializate între țările membre ale Uniunii Europene şi AELE originea va fi certificată
fie prin certificatul EUR 1, fie printr-o declaraţie a exportatorului pe factură pentru a beneficia de un
tratament vamal preferenţial.
Mărfurile care provin din țările în dezvoltare beneficiază de tratament preferenţial şi necesită un certificat
de origine (model A).
Certificatele de origine trebuie să fie totdeauna ataşate la borderoul de expediţie.
b) Permisul de import
Permisele de import, etc. trebuie prezentate de destinatari în cazurile menţionate la părţile I şi II. În plus,
destinatarii trebuie să prezinte pentru eliberarea vamală licenţă de import solicitată de "Biroul pentru
reglementarea exportului şi importului".
34 Dispoziţii vamale diverse
341 Taxe vamale
Circulara UPU 8/20.01.2020
Operatorul desemnat al Norvegiei, Posten Norge AS, informează operatorii desemnați despre noile
modificări ale regulilor care guvernează TVA și alte impozite indirecte la importul de mărfuri cu valoare
mică.
Modificările aduse regulilor fiscale indirecte care reglementează importul de mărfuri cu valoare scăzută,
decis de Parlamentul Norvegian la 13 decembrie 2019, sunt următoarele :
 De la 1 ianuarie 2020, scutiri de la TVA și alte taxe indirecte pentru bunuri definite ca produse
alimentare, mărfuri cu restricții la import și bunuri care fac obiectul accizelor vor fi abolite.
Exemple de produse alimentare sunt bomboanele, băuturi slabe, suplimente alimentare, pudră
proteică, condimente și ceai ;
 Pentru mai multe detalii și îndrumări asupra acestor modificări, poate fi accesat site-ul web al
Administrației Fiscale din Norvegia :
www.skatteetaten.no/en/person/duties/purchases-from-abroad sau
www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/exporting-goods-toconsumers-in-norway--important-changes
 Îndrumări suplimentare au fost, de asemenea, publicate de Posten Norge AS la
www.posten.no/en/customs-2020
Circulara UPU 57/06.04.2020
De la 01 aprilie 2020, scutirea de 350 de coroane norvegiene (NOK) de la taxa pe valoare adăugată (TVA),
taxele vamale și accizele în Norvegia vor fi revocate. Furnizorii străini, piețele și magazinele online
(denumite în continuare ”furnizori”) care oferă bunuri cu valoare scăzută (3000 coroane norvegiene și mai
jos) trebuie să se înregistreze pentru TVA în Norvegia și să înceapă să colecteze TVA la vânzările de bunuri
către consumatorii din Norvegia.
O schemă simplificată de înregistrare pentru furnizori numită VOEC (TVA pentru comerțul electronic)
este acum disponibilă. Schema VOEC se aplică vânzărilor de bunuri și servicii electronice. Furnizorii déjà
înregistrați în schema VOES (TVA pentru serviciile electronice) pot folosi detaliile existente pentru a raporta
și plăti TVA pentru mărfurile cu valoare mică. Furnizorii se pot înregistra pentru schema VOEC la
www.skatteetaten.no/voec .
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Dacă un furnizor nu respectă regulile schemei VOEC, mărfurile transportate în trimiteri poștale cu
destinația Norvegia de la acest furnizor vor fi supuse impozitării la frontieră, Posten Norge AS va percepe de
la destinatarul trimiterii poștale o taxă de vămuire în conformitate cu art. 20 din Convenția Poștală Universală,
iar livrarea trimiterii va fi întârziată.

342 Proceduri vamale
Poșta norvegiană acţionează ca agent de distribuire în concurență cu societăţile private. Sistemul de
eliberare vamală are la bază un acord între client şi biroul vamal, de exemplu pentru clienţii comerciali.
Pentru persoanele fizice, Poșta Norvegiană efectuează formalităţile vamale dar în colaborare cu autorităţile
vamale. Pentru clienţii din sectorul comercial taxele vamale sunt stabilite în baza acordului.
343 Formalităţi de inspecţie
La solicitarea autorităţilor vamale, toate trimiterile poştale (colete sau/şi scrisori) din anumite țări vor fi
separate pentru control. Controalele prin sondaj pot fi desfăşurate pentru trimiteri separate.
35 Dispoziţii contencioase
În principiu, toate mărfurile importate în Norvegia sau exportate din ţară trebuie declarate
corespunzător la vamă. Importurile şi exporturile frauduloase nu sunt acceptate.
Anexa 1
Semnificaţia simbolurilor utilizate
FK: Direcţia Piscicolă (Fiskeridirektorates kontrollverk) P.O Box 185, N-5001 BERGEN
KIM: Institutul pentru controlul produselor (Kontrollinstituttet for meieriprodukter)
P.O. Box 174 Okern, N0509 OSLO
NC: Nonconserv, P.O. Box 327, N-4001 STAVANGER
KNT: Departamentul de Control al Alimentelor (Det kommunale naringsmiddeltilsynet)
Contact: Departamentul de Control al Alimentelor (Statens naringsmiddeltilsyn) P.O. Box:
8187 Dep. N-0034 OSLO
Cod SH
FK
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
04.01
04.02
04.03

NC

KIM

Corpul de supraveghere
KNT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
05.04
05.11.9920
07.01.9000
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.14
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
09.10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05.9000
10.06.1000
10.06.2000
10.06.3010
10.06.4010
10.07
10.08
11.01
11.02

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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11.04
11.05
11.06
11.07
11.08.1101/1109
11.08.1201/1209
11.08.1300
11.08.1401/1409
11.08.1991/1999
11.08.2000
11.09
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.10
12.11.2000
12.12
12.14.9010
13.02.1200
13.02.1300
13.02.1400
13.02.1900
13.02.2000
13.02.3101/3109
13.02.3200
13.02.3901/3909
15.01
15.02
15.03
15.04.1010
15.04.1091
15.04.1099
15.04.2010
15.04.2020
15.04.2090
15.04.3010
15.04.3020
15.04.3090
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
17.01

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X 2)
X 2)

X
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17.02
17.03
17.04
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06.1000
18.06.2011
18.06.2012
18.06.2090
18.06.3100
18.06.3200
18.06.9010
18.06.9021
18.06.9022
18.06.9090
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
20.01
20.02.9010
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
21.01
21.02.1010
21.02.1020
21.02.1090
21.02.2020
21.02.2030
21.02.3000
21.03.1000
21.03.2001/2002
21.03.3000
21.03.9001
21.03.9009
21.04
21.05
21.06.1000
21.06.9010
21.06.9020
21.06.9030
21.06.9041/9042
21.06.9091
21.06.9092
21.06.9099
22.01
22.02.1000
22.02
22.03
22.04.1001

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X 3)

X
X
X
X 3)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X 3)
X 3)

X 3)

X h)

X 3)
X 3)

X 3)
X 3)

X 3)

X 3)

X

X 3)
X
X
X
X
X

X 3)

X 3)
X h)

X
X 3)
X
X
X
X
X
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22.04.2101
22.04.2901
22.04.3001
22.05.1001
22.05.9001
22.06.0001
22.09
23.02.3000
25.01
33.02.1010
33.02.1090
35.01.9010
35.02.1090
35.02.9020
35.03.9030
35.03.0090
35.05.1000
35.07

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X hh)

ulei pentru conservarea produselor din peşte
orice pachet cu excepţia produselor congelate
produsele care conţin peşte sunt incluse la FK sau NC, în timp ce alte produse sunt incluse la
KNT
h) pentru conservarea produselor din peşte / pentru băuturi răcoritoare congelate
hh) se aplica numai enzimelor folosite pentru produsele alimentare
1)
2)
3)
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