Noua Zeelandă
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

Cod S.H.
0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție

Cod S.H.

Nu există informații.
Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01
03.07

■ Obiecte interzise
Amfibieni, pești sau nevertebrate în toate stadiile de evoluție. Îngrășământ natural
de origine animală. Specii amenințate de dispariție, exploatate.
■ Obiecte admise condiționat
Animale, păsări, reptile, mamifere, inclusiv ouă și schelete. Produse biologice.

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Balene și produse din balene.
■ Obiecte admise condiționat
Pește și produse din pește.
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție

Cod S.H.

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

Capitolul 5
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01-06.04

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție

Cod S.H

Capitolul 8
Poziție

Nu există informații.
Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Cod S.H

Nu există informații.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție
Capitolul 10

■ Obiecte interzise
Vegetale și semințe vegetale.

Cod S.H

Nu există informații.
Cereale
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 11
Poziție

Cod S.H

Cod S.H Nu există informații.
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

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

Capitolul 12
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA III

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

Capitolul 15

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

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 16

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

Poziție

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
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Capitolul 21
Poziție
21.01

Preparate alimentare diverse
Cod S.H

Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 22
Poziție
22.08

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Nutrețuri.
Echipamente care au avut contact cu tulpini, rizomi, soluri, nisip, argile, lut și
pământuri neprelucrate.
Orice ar putea fi folosit ca hrană pentru vite.
Tratamente medicale veterinare.
Fructe neprocesate și produse din plante de toate felurile.
Materiale de ambalat importate împreună cu cele mai sus enumerate.
■ Obiecte admise condiționat
Albine vii sau moarte, orice obiect utilizat în apicultură.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Brandy. Whisky.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Cacao. Tăiței (aluaturi).

Cod S.H
2403.99

■ Obiecte interzise
Tutun de mestecat.
Circulara UPU 83/08.06.2020
Operatorul desemnat New Zealand Post informează despre noile schimbări la
Legea Vamală și Accize (tutun). Începând cu 1 iulie 2020, în conformitate cu
Legea și articolul 19.1.3 al Convenției UPU, importatorii nu vor mai putea importa
produse fabricate din tutun, frunze de tutun și deșeuri de tutun prin punctul de
schimb New Zealand Post.
Dacă aceste articole sunt primite la Centrul Internațional de Poștă, ele vor fi
confiscate și distruse.
Această interdicție nu se aplică trabucurilor, bong, tutun de mestecat, snuff și snus,
care pot fi încă importate prin intermediul Centrului Internațional de Poștă.
Pentru a sprijini importul legitim de produse din tutun, frunze de tutun și deșeuri
de tutun, Serviciul Vamal din Noua Zeelandă (NZCS) recomandă:
 aceste articole pot fi importate numai printr-un agent de transport, un curier
de marfă rapidă, ca marfă în vrac sau aeriană;
 de la 1 iulie 2020, Legea impune ca toți importatorii de produse fabricate
din tutun, frunze de tutun și deșeuri de tutun să aibă un permis eliberat de
NZCS. Orice produse fabricate din tutun care nu sunt scutite de taxe,
importate fără a deține un permis, vor fi confiscate și distruse.
Următoarele produse fabricate din tutun sunt scutite de interdicție:
- trabucuri;
- bong;
- tutun de mestecat;
- snuff;
- snus.
Informații detaliate pot fi găsite pe site-ul NZCS la www.customs.govt.nz/tobacco
împreună cu întrebări frecvente cu privire la modificările și procesul de solicitare a
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autorizației, informații referitoare la infracțiuni și sancțiuni pentru importatorii
care nu au permise.
SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție

Cod S.H

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție
26.01

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Fierul și oțelul clasificate în rubricile de la 7201 și 7202 la 7229 și 7301-7303 ale
Tarifului Vamal Neo Zeelandez
Uraniu, componente sau minereu.
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase , ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.05

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Cărbune, lignit, turbă, cocs sau produse similare care țin de rubricile cuprinse între
2701-2704 ale Tarifului Vamal Neo Zeelandez.

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
2844.10

Capitolul 29
Poziție
29.03

Produse chimice organice
Cod S.H
2903.42
2939.10
2939.90

Capitolul 30
Poziție
30.03

Capitolul 31

■ Obiecte interzise
Substanțe radioactive.

■ Obiecte interzise
Triclorofluorometan-cunoscut ca CFC 11.
Diclorodfluorometan-cunoscut ca CFC 12.
Alte produse.
Produse farmaceutice

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Medicamente (stupefiante) controlate, de ex : cocaina, canabis etc.
Circulara UPU 107/06.08.2018
În concordanţă cu Reglementările Serviciului Vamal al Noii Zeelande şi art. 19
din reglementările Convenţiei UPU, este strict interzis de a expedia către Noua
Zeelandă trimiteri ce conţin următoarele obiecte:
- instrumente de fumat canabis şi metamfetamină, seminţe de canabis
- medicamente ce conţin pseudoefedrină;
Lista completă a obiectelor interzise spre expediere poate fi consultată la:
www.customs.govt.nz/globalassets/documents/tariffdocuments/the workingtariff-document-prohibitions-and-restrictions.pdf.
Îngrășăminte minerale
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 32
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Toți explozivii, alții decât cartușele și muniția asigurată, semnalizator feroviar
sonor de ceață (arme de semnalizare), capse percutoare, arme și muniții de mici
dimensiuni, muniție pentru arme automate.
3605.0
Chibrituri care conțin fosfor alb sau galben.
Circulara UPU 99/18.06.2012
Este interzisă expedierea trimiterilor poștale suspectate că ar conține grenade
(inclusiv elemente asemănătoare cu grenadele, grenade cu detonator de la distanță
sau obiecte sub formă de grenade, cum ar fi jucării sau obiecte decorative).

Capitolul 37
Poziție

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.08
38.23

Nu există informații.
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.03-36.04

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

Capitolul 35
Poziție

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

Capitolul 34

Poziție

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

Capitolul 33
Poziție

Nu există informații.

Nu există informații.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Importul de pesticide este interzis, cu excepția: pesticidelor înregistrate
și importate de către un importator autorizat.
Pesticidele aprobate de către Departamentul Pesticide sunt :
1,1,1-tricloro-triluoretan (cunoscut ca CFC113)
1,2-dicloro-tetrafluoroetan (cunoscut sub numele de CFC 114)
Cloropentafluorenat (cunoscut ca CFC 115).

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice
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Poziție
39.26

Cod S.H

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte interzise
PCB, suzete din cauciuc, aparat pentru gingiile sugarilor, tetine.

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

Cod S.H

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

Capitolul 43
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IX

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

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Poziție

Cod S.H
4401.30
4403.20

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție

■ Obiecte interzise
Rumeguș, resturi și deșeuri de lemn.
Lemn brut, chiar și decojit ori uscat.

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

Cod S.H

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

Capitolul 48
Poziție
Capitolul 49

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri
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Poziție
49.01-49.02
49.07
49.11

Cod S.H

■ Obiecte interzise

4907.00

Bancnote sau orice altă formă de valută.
Cărți, reviste, periodice, documente și înregistrăti sonore care sunt considerate ca
fiind indecente în accepțiunea Legii din 1963 privind publicațiile indecente.
Casete video înreistrate, în sensul Legii din 1987 privind înregistrările video, care
sunt considerate ca indecente în accepțiunea legii sus-menționate.
Pronosticurile la meciurile de fotbal sau la alte competiții de aceeași natură.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Cod S.H

Nu există informații.
Materiale tricotate sau croșetate

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.
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție

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

Capitolul 54
Poziție

Nu există informații.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

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

Capitolul 61
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 62
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 63
Poziție
63.05

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Baloți de lână.
■ Obiecte admise condiționat
Lână.

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
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
67.01

■ Obiecte interzise
Căști pentru motocicliști.
Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Păr, puf sau păr aspru, inclusiv obiecte ce conțin păr sau păr aspru.

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

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție
Capitolul 70

■ Obiecte admise condiționat
Lucrări din azbociment, celuloză-ciment, sau similare lor.
Produse ceramice

Cod S.H

Nu există informații.
Sticlă și articole din sticlă
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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
71.08
71.14

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Monede false și contrafăcute.
Monede de aur.

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

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

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

Cod S.H

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

Capitolul 82
Poziție
82.05

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații.
Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Nu există informații
Rezervat
Plumb și articole din plumb

Capitolul 78
Poziție

Nu există informații.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție
Capitolul 77

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

■ Obiecte interzise
Arme ofensive (de asalt) boxuri, florete, briceaguri cu buton și cu arc.
■ Obiecte admise condiționat
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Dispozitiv de spargere-intrare prin efracție.
Capitolul 83
Poziție

Articole diverse din metale comune
Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVI

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

Capitolul 84

Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice, părți
ale acestora

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 85

Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVII

Materiale și echipamente de transport

Capitolul 86

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 87
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

Nu există informații.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVIII

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

Capitolul 90

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

Poziție

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 107/06.08.2018
În concordanţă cu Reglementările Serviciului Vamal al Noii Zeelande şi art. 19
din reglementările Convenţiei UPU, este strict interzis de a expedia către Noua
Zeelandă trimiteri ce conţin următoarele obiecte:
- materiale inacceptabile (cum ar fi texte/imagini obscene sau imorale), conţinute
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în obiecte cum ar fi casete video, pelicule de film, benzi de Înregistrare,
CD/DVD-uri şi publicaţii.
Lista completă a obiectelor interzise spre expediere poate fi consultată la:
www.customs.govt.nz/globalassets/documents/tariffdocuments/the workingtariff-document-prohibitions-and-restrictions.pdf.
Ceasornicărie

Capitolul 91
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
93.01-93.05

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Arme, muniții și vehicule militare.
Circulara UPU 99/18.06.2012
Este interzisă expedierea trimiterilor poștale suspectate că ar conține grenade
(inclusiv elemente asemănătoare cu grenadele, grenade cu detonator de la distanță
sau obiecte sub formă de grenade, cum ar fi jucării sau obiecte decorative).
Circulara UPU 107/06.08.2018
În concordanţă cu Reglementările Serviciului Vamal al Noii Zeelande şi art. 19
din reglementările Convenţiei UPU, este strict interzis de a expedia către Noua
Zeelandă trimiteri ce conţin următoarele obiecte:
- cuţite interzise şi mijloace de luptă cu muchii ascuţite/ofensive (box-uri, cuţite
tip briceag cu mâner simplu sau din două părţi, bastoane cu sabie interioară),
arbalete, distribuitoare chimice defensive (spray tip Mace cu piper sau gaz
lacrimogen), dispozitive de imobilizare cu electroşocuri.
Lista completă a obiectelor interzise spre expediere poate fi consultată la:
www.customs.govt.nz/globalassets/documents/tariffdocuments/the workingtariff-document-prohibitions-and-restrictions.pdf.
Circulara UPU 54/25.03.2019
Legea din Noua Zeelandă interzice expedierea armelor de foc prin rețeaua poștală
către Noua Zeelandă în conformitate cu reglementările serviciului vamal și
dispozițiile art. 19.2.1.4 din Convenția Poștală Universală.
Astfel, se interzice expedierea:
- armelor de foc;
- părți ale armelor de foc.
■ Obiecte admise condiționat
Arme de foc.

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

Poziție

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

Cod S.H

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

Capitolul 95
Poziție

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție
96.03

Nu există informații.
Diferite articole

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Perii (pensule).

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

Circulara UPU 138/06.11.2017
Există anumite cadouri tradiționale care nu sunt permise spre expediere în Noua Zeelandă din cauza
riscului de securitate biologică, pe care o reprezintă.
Ele pot dăuna mediului și economiei țării.
Trimiterile poștale, care conțin obiectele mai jos enumerate, nu pot fi expediate în Noua Zeelandă:
 material vegetal (de exemplu, semințe, buchete, crenguțe de conifere, felicitări de Crăciun cu semințe,
amestecuri aromatice de petale de flori uscate);
 copaci, inclusiv pin, molid (de exemplu, coroane de Crăciun, conuri de pin și așchii de lemn);
 produse de origine animală (de exemplu, miere, carne);
 alimente proaspete (de exemplu, castane, citrice);
 produse din lemn.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Noua Zeelandă, vă rugăm
să consultați site-ul oficial: https://www.nzpost.co.nz/
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
Secţiunea 1
Animale şi produse de origine animală
Capitolul 1:Animale şi produse de origine animală
Importul tuturor animalelor este interzis sau supus unui permis de import din partea Direcţiei
veterinare şi a Ministerului Agriculturii.
Albine vii: cu acordul ministrului Agriculturii şi Pescuitului sau al directorului Direcţiei servicii
consultative. Aceleaşi acorduri sunt necesare şi în cazul importului de insecte vii şi ouă de insecte.
Mostrele entomologice moarte sunt admise la import, cu condiţia ca ele să fie într-un ambalaj de aşa
manieră încât să permită verificarea conţinutului.
Produse biologice veterinare: importul lor este autorizat cu acordul directorului general pentru Agricultură
şi Pescuit.
Păsări şi reptile, inclusiv carcase sau orice parte din acestea, ouăle tuturor păsărilor sau reptilelor sunt
acceptate cu acordul prealabil al ministrului agriculturii.
Capitolul 3: Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice.
Importul de carne sau carcasa de peşti marini morţi este autorizat (excepţie făcând orice peşte din
speciile somon şi crustacee-testacee).
Importul de produse pe baza de salmonide (somon şi păstrăv) este interzis, cu excepţia cazului în care sunt
preparate-gătite la o temperatură mai mare sau egală cu 100 0 Celsius timp de 20 de minute. Crustaceele nu
sunt admise la import decât în condiţiile prevăzute de Direcţia Pescuitului din cadrul Ministerul Agriculturii şi
Pescuitului, Wellington
Capitolul 4: Produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de
origine animală, nedenumite şi neincluse în alta parte
Nici mierea, nici produsele albinelor sau echipamentul folosit pentru creşterea albinelor (cu excepţia
containerelor necesare transportului pentru a putea fi importate) nu pot fi importate decât cu acordul
prealabil al directorului Direcţiei Serviciilor Consultative.
Intestinele naturale sau sintetice sunt acceptate cu acordul Ministerului Agriculturii şi Pescuitului.
Carnea şi/sau preparatele din carne, sunt acceptate cu condiţia să fi fost sterilizate şi expediate,
nerefrigerate, în cutii metalice ermetic închise sau în ambalaje de sticlă ori în alţi recipienţi închişi
ermetic fără a fi sub refrigerare, în conformitate cu Hotărârea privind animale 1967. Toate tipurile de
carne sau produse din carne care au fost uscate la rece, pasteurizate, sărate, afumate, uscate, puse la
saramură sau procesate altfel decât prin sterilizare la cald (gătite în întregime) sunt interzise. O atenţie
deosebită a fost acordată recentei dezvoltări a procesului de uscare rapidă la rece a cărnii, rezultate care
sunt pretabile transportului poştal. Astfel de produse sunt interzise.
Carnea sub formă de conserve sau transformată în produs pe bază de carne, sau provenită din orice
parte a carcasei de vită care a fost prelucrată în alimente pe bază de carne de vită, în oase pentru mâncare,
făină de oase, sau orice altă mâncare pentru vite şi păsări, altele decât îngrăşămintele naturale, pot fi
importate cu autorizare din partea Ministerului Agriculturii şi Pescuitului, sub rezerva condiţiilor impuse.
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Secţiunea 4.
Produse ale industriei alimentare; băuturi alcoolice şi oţet; tutun şi înlocuitori de tutun
prelucraţi
Capitolul 18: Cacao şi preparate din cacao.
Cacao, boabele (seminţe) de arbore de cacao, întregi sau bucăţi; aprobate numai cu acordul
Ministerului Agriculturii şi Pescuitului.
Capitolul 19: Preparate pe baza de cereale, făină, amidon, fecule sau de lapte; produse de
patiserie
Tăiţeii din ouă, orez, creveţi sau pui , inclusiv acele pachete care conţin legume deshidratate sau cele
numite generic fidea, fasole verde, fasole păstăi etc. sunt admise la import, cu obligaţia ca aceste produse
să fie produse comercial şi transportate în ambalaje ermetice.
Capitolul 22: Băuturi, băuturi alcoolice şi oțeturi
Spirtul, coniacul care nu a fost făcut în întregime din distilarea sucului proaspăt de struguri fermentaţi
(must) este acceptat doar cu acordul Controlului Vamal. Spirtul, coniacul şi whisky dacă sunt maturate în
butoaie de lemn vreme de trei ani.
Capitolul 23:Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; nutreţuri pentru animale
Nici un material care a fost folosit la creşterea albinelor nu este admis la import, cu excepţia
materialului necesar transportului albinelor importate. Nici mierea, nici produsele albinelor sau
echipamentul folosit pentru creşterea albinelor (cu excepţia containerelor necesare transportului pentru a
putea fi importate) nu pot fi importate decât cu acordul prealabil al directorului Direcţiei Serviciilor
Consultative.
Intestinele (maţe alimentare) naturale sau sintetice sunt acceptate cu acordul Ministerului Agriculturii
şi Pescuitului.
Seminţele, amestecate sau nu, sub formă de hrană pentru păsări şi seminţele utilizate în agricultură,
inclusiv seminţele tuturor tipurilor de cereale, plante leguminoase, plante erbacee, plante furajere sau
orice alt tip de produse similare, pot fi importate cu acordul Directorului general pentru agricultură şi
pescuit şi sub rezerva condiţiilor impuse.
Seminţele, tratate sau nu, făinurile vegetale şi alte produse vegetale pentru alimentaţia animalelor
domestice pot fi importate cu avizul directorului general pentru Ministerul Agriculturii şi Pescuitului.
Toate produsele regnului animal, cu excepţia cărnii fierte şi păstrate în recipienţi ermetici, sunt
interzise la import sau fac obiectul unui permis de import eliberat de directorul Direcţiei Veterinare din
cadrul Ministerul Agriculturii şi Pescuitului.
Secţiunea 6:
Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe
Capitolul 30: Produse farmaceutice.
Vaccinul febrei galbene este admis la import cu avizul directorului Direcţiei pentru Sănătate Publică
din Ministerul Sănătăţii, şi sub rezerva condiţiilor impuse.
Următoarele medicamente controlate (sau orice preparat ce le conţine) având denumirea sau descrierea
în Programul Abuzurilor de Medicamente /Hotărârea 1975, pot fi importate, exportate sau vândute în
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Noua Zeelandă doar cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu reglementările 3(1), 7 şi 22
din Reglementările Abuzului de Medicamente 1977: Cantarid, Isergic acid dietilamide, talidomid,
mescalide, peiote piperidin benzilat, flocibin, dimetiltripiamin (DMT); pensiclidină;psilocin acetorfină (30-acetil-7—alfa (1-R hidroxi-1-metibutil)-6: 14 endoetenotetrahidro-oripavin) de asemenea produsele
care se referă la M183; bufotenină (3-(2- emetiaminoetil-5-indolol); etorfină (7 alfa-) 1-R-hidroxi-1metilburil-6:14 endotenotetradroerpavin, produse care se referă la M99; metildimetoxiemtil
fenilletilamnie: 5- metoxidi-metiltriptamine: beta aminoproppilbenzen; sărurile sale; derivaţi N-alchil;
sărurile lor; exceptând, oricum, substanţele menţionate în grupul anterior unde conţinutul este absorbit în
materialul solid local din dispozitivul de inhalare; metocualon; sărurile sale; 3-4 –
metilendioxiamfetamin; metilfenidate; sărurile sale.
Orice substanţă declarată va fi controlată după definirea lor la nivelul 1, 2, şi trei al programului
Abuzului Medicamentos al Hotărârii 75, sau controlată de vreuna dintre convenţiile internaţionale a
medicamentelor, fiind interzise fără acceptul de import dat de către directorul general al Sănătăţii.
Poşta neozeelandeză declină transportul substanţelor vegetale perisabile şi monitorizează atent
articolele interzise.
Reaminteşte serviciilor similare de aceste restricţii, care sunt precizate în Notele Rezumatului Poştal.
În plus, Poşta Neo Zeelandeză recomandă verificarea atentă a tuturor trimiterilor la intrarea în ţară.
Orice trimitere ce conţine substanţe biologice perisabile va fi imediat inapoiata către administraţia
poştală de origine.
Orice reclamaţie legată de aceste metode poate fi adresată:
Mr. Greg Harford
Manager, International Relation
New Zealand Post Limited Private
Bag 39990
Welington
New Zealand
Tel (+644) 496 4967
Fax (+664) 496 4340
e-mail: greg. Harford @nzpost.co.nz

Secţiunea 10
Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie
şi carton şi articole din acestea
Capitolul 49: Cărţi tipărite, ziare, fotografii şi alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise,
texte dactilografiate şi planuri
Imprimatele importate cu scopul de a da posibilitatea rezidenţilor Noii Zeelande de a participa la
pronosticuri de fotbal sau la competiţii de aceiaşi natură, operate în altă ţară, sunt permise cu acceptul
Ministerului Vămilor şi sunt supuse considerentelor că respectivului sau respectivei persoane li se pot
impune taxe.
Administraţia poştală neo zeelandeză nu mai acceptă trimiteri poştale, inclusiv recomandate sau cu
valoare declarată, care conţin bancnote sau oricare altă formă de valută.
Secţiunea 15:
Metale comune şi obiecte din acestea
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Capitolul 82:Unelte şi scule, tacâmuri din metal (cuţite, linguri, furculiţe) din materiale
comune; părţi ale acestora
Dispozitive de spargere (pătrundere prin efracţie)-pontoarce (arg.) şteracle, şperacle pistolet fabricate
de către Majestic Lock Co New York, şi dispozitive asemănătoare de spargere, pentru acceptarea lor la
import este nevoie de consimţământul Ministerului Vămilor.
Secţiunea 19:
Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora
Capitolul 93: Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora
Arme de foc, în vederea obţinerii autorizaţiei de la ofiţerul de poliţie împuternicit.
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Partea a treia:
Dispoziţii speciale, vamale şi altele
Circulara UPU 184/11.11.2019
Operatorul desemnat din Noua Zeelandă informează despre noile modificări la normele GST (goods and
services tax) privind importul bunurilor cu valoare scăzută, care vor intra în vigoare la 1 decembrie 2019.
Modificările aduse regulilor GST privind importul mărfurilor cu valoare scăzută sunt:
 Definiția ”importul mărfurilor cu valoare scăzută” se schimbă, ceea ce înseamnă că: suma de minimis
se va schimba de la 400 de dolari (NZD) la 1000 (NZD);
 Mărfurile achiziționate online cu o valoare individuală de 1000 NZD sau mai puțin, vor avea GST
colectate de către furnizorii străini la punctul de vânzare, online pe site-ul vânzătorilor sau pe
platforma e-commerce;
 Legislația impune întreprinderilor străine, piețelor online și distribuitorilor care furnizează bunuri sau
servicii consumatorilor din Noua Zeelandă ale căror vânzări depășesc 60.000 NZD într-o perioadă de
12 luni următoarele:
- Să actualizeze sistemele de afaceri, astfel încât să poată colecta și returna GST
Departamentului de Venituri Interne din Noua Zeelandă (IRD- Inland Revenue
Department);
- Să se înregistreze pentru GST în Noua Zeelandă la IRD;
- Să colecteze GST de la fiecare bun, evaluat la 1000 NZD sau mai puțin, care
este vândut consumatorilor și livrat la o adresă din Noua Zeelandă;
- Să furnizeze consumatorului o chitanță care arată clar cantitatea de GST
colectată;
- Completează documentația relevantă pentru a facilita eliberarea la frontieră a
mărfurilor achziționate (inclusiv o chitanță și/sau o factură comercială pentru
fiecare lot, ca dovadă a plății pentru a evita dubla impozitare); și
- Returnează GST-ul Departamentului de Venituri Interne din Noua Zeelandă
(IRD).
Este o cerință legală ca destinatarului să îi fie furnizată o chitanță în care este notat clar numărul GST și care
indică dacă acesta a fost plătit.
Expeditorii trebuie să includă o chitanță și/sau o factură comercială pentru fiecare trimitere poștală.
Agențiile de frontieră pot utiliza documentația anexată pentru a evalua răspunderea pentru trimiterea poștală
la frontieră.
Pentru trimiterile care GST-ul a fost plătit și nici un document nu este disponibil ca dovadă a plății, Serviciul
Vamal din Noua Zeelandă (NZCS) poate percepe GST de la destinatar înainte de finalizarea importului.
Destinatarul va trebui apoi să solicite o rambursare a GST-ului, plătită către furnizorul offshore.
Din acest motiv, includerea unei chitanțe sau facturi comerciale, va ajuta la prevenirea dublei impozitări.
Vă rugăm să consultați secțiunile 193-214 din Raportul Special IRD privind cerințele bonului fiscal la :
https://taxpolicy.ird.govt.nz/sites/default/files/2019-sr-gst-low-value-imported-goods.pdf
Serviciul Vamal din Noua Zeelandă va continua să colecteze GST și taxe la frontieră pentru trimiterile
poștale a căror valoare depășește 1000 NZD.
Aceste modificări nu se aplică pentru:
- Consumabile din metal fin;
- Alcool și produse din tutun- Serviciul Vamal din Noua Zeelandă va continua să aplice GST și accize la
frontieră, indiferent de valoare.
Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina web : https://www.ird.govt.nz/gst
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