Republica Belarus
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.
0101.00
0106.00

■ Obiecte interzise
Animale vii. Păsări vii.
■ Obiecte admise condiţionat
Albine, lipitori, viermi de mătase.
Vezi a doua parte, 2.1.1
Carne și organe comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.05
02.07-02.08
02.10

Cod S.H.

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Capitolul 3
Poziție
03.01-03.07

Capitolul 4

■ Obiecte interzise
Carnea de bovine, mamifere, păsări de curte, ovine și alte animale, în stare
proaspătă, înghețată, uscată sau afumată.
Carnea de pasăre și produsele sale prelucrate, toate tipurile de produse de pasăre,
furaje și aditivi pentru furaje de origine animală, inclusiv din păsări de curte și
pește, produse în Elveția.
Materialul seminal de porc, carnea de porc și produsele sale prelucrate, furajele și
aditivii furajeri pentru animale de origine vegetală și animală, inclusiv din păsările
de curte și pești, produse în Federația Rusă.
Importul materialului genetic obținut de la bovine și bovine mici din Spania este
interzis.
Importul de carne, produse din carne și alte materii prime obținute prin sacrificare
animalelor pe teritoriul Republicii Kazahstan este interzis.
Este interzis importul păsărilor de curte vii, a ouălor pentru incubație și consum,
a cărnii de pasăre, a tuturor produselor de pasăre, furajelor și aditivilor furajeri de
origine animală, inclusiv din păsările ce provin din Italia.
Produse perisabile.
■ Obiecte admise condiţionat
Alte tipuri de carne. Vezi a doua parte, 2.1.2.

Cod S.H.

■ Obiecte interzise
Toate tipurile de pește și crustacee, moluște, proaspete și congelate, inclusiv sărate
și afumate
Furajele și aditivii furajeri de origine animală, inclusiv din păsări și pește
produși în Elveția și Federația Rusă.
Produse perisabile.
■ Obiecte admise condiţionat
Toate produsele de acest tip.
Vezi a doua parte, 2.1.2
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
04.01-04.06

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Ouăle pentru incubație, carnea de pasăre, toate produsele de pasăre, furajele și
aditivii furajeri de origine animală, inclusiv din păsările ce provin din Elveția.
Carnea de porc și produsele sale prelucrate, furajele și aditivii furajeri pentru
animale de origine vegetală și animală, inclusiv din păsări și pești, produse în
Federația Rusă.
Importul materialului genetic obținut de la bovine și bovine mici din Spania este
interzis.
Importul de carne, produse din carne și alte materii prime obținute prin sacrificare
animalelor pe teritoriul Republicii Kazahstan este interzis.
Este interzis importul păsărilor de curte vii, a ouălor pentru incubație și consum, a
cărnii de pasăre, a tuturor produselor de pasăre, furajelor și aditivilor furajeri de
origine animală, inclusiv din păsările ce provin din Italia.
Produse perisabile.
■ Obiecte admise condiţionat
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală și alte produse de origine
animală.
Vezi a doua parte, 2.1.2

Capitolul 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte
Carnea de pasăre și produsele sale prelucrate, toate tipurile de produse de pasăre,
furaje și aditivi pentru furaje de origine animală, inclusiv din păsări de curte și
pește, produse în Elveția.
Materialul seminal de porc, carnea de porc și produsele sale prelucrate, furajele
furajele și aditivii furajeri pentru animale de origine vegetală și animală,
inclusiv din păsările de curte și pești, produse în Federația Rusă.
Importul materialului genetic obținut de la bovine și bovine mici din Spania este
interzis.
Importul de carne, produse din carne și alte materii prime obținute prin
sacrificarea animalelor pe teritoriul Republicii Kazahstan este interzis.
Este interzis importul păsărilor de curte vii, a ouălor pentru incubație și consum, a
cărnii de pasăre, a tuturor produselor de pasăre, furajelor și aditivilor furajeri de
origine animală, inclusiv din păsările ce provin din Italia.
■ Obiecte admise condiţionat
Bila, inclusiv bila uscată, utilizată la fabricarea produselor farmaceutice.
Vezi partea a doua, 2.9.
Produse de origine animală utilizate la fabricarea produselor farmaceutice. Vezi
parte a doua, 2.10

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție

■ Obiecte interzise
Plante și ciuperci care conțin narcotice, substanțe psihotrope și precursorii acestora
sub orice formă și în orice stare, inclusiv fructele, semințele și sporii lor.
■ Obiecte admise condiţionat
Plante (semințe și material săditor).
Vezi partea a doua, 2.2.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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07.01-07.14

0701.90

Capitolul 8
Poziție
08.01-08.13

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

Cod S.H

Capitolul 10
Poziție
10.01-10.08

Cod S.H
1001.00
1007.00

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Plante și ciuperci care conțin narcotice, substanțe psihotrope și precursorii
acestora, sub orice formă și în orice stare, inclusiv fructele, semințele și sporii lor.
■ Obiecte admise condiționat
Soia, alune, copra, alte semințe oleaginoase, conuri de hamei utilizate în
parfumerie sau în scopuri farmaceutice. Vezi partea a doua, 2.2.
Plante (semințe și material săditor.). Vezi partea a doua, 2.2.
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Shellac natural nerafinat ; gume și rășini naturale. Vezi a doua parte, 2.2
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite
și necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Făină fină și grosieră, pulbere din boboase, granule din boabe de cereale, malț
prăjit și neprăjit. Vezi partea a doua, 2.2
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Capitolul 13
Poziție
13.01

■ Obiecte admise condiționat
Secară, grîu, orz, ovăz, porumb, orez, sorg din cereale, hrișcă și alte cereale de
tip tehnic, furajer și alimentar. Vezi partea a doua, 2.2.
Plante (semințe și material săditor). Vezi partea a doua, 2.2.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 12

Poziție
12.01-12.14

■ Obiecte admise condiționat
Cafea, ceai, mate și mirodenii. Vezi a doua parte, 2.2.
Cereale

Capitolul 11
Poziție
11.01-11.07

■ Obiecte interzise
Produse alimentare perisabile.
■ Obiecte admise condiţionat
Nuci, fructe uscate și proaspete. Vezi partea a doua, 2.2.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție

Produse alimentare perisabile.
■ Obiecte admise condiţionat
Fructe și legume proaspete și uscate. Vezi partea a doua, 2.2.
Plante (Semințe și material săditor). Vezi a doua parte, 2.2.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Plante și ciuperci care conțin narcotice, substanțe psihotrope și precursorii
acestora, sub orice formă și în orice stare, inclusiv fructele, semințele și sporii lor.
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■ Obiecte admise condiționat
Materiale de origine vegetală utilizate pentru țesut sau umplutură, în mături,
perii și altele. Vezi partea a doua, 2.2.

14.01-14.04
SECȚIUNEA III

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

Capitolul 15

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

Poziție

Cod S.H

15.01-15.22

■ Obiecte interzise
Produse perisabile.
■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele enumerate în acest capitol. Vezi a doua parte, 2.1.2, 2.2, 2.11.
Produsele alimentare obținute prin folosirea organismelor modificate genetic
(transgenice), inclusiv microorganisme modificate genetic. Vezi a doua parte, 2.11

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 16

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

Poziție

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție
17.01

Cod S.H
1701.11
1701.12

Capitolul 19

■ Obiecte admise condiționat
Zahăr-brut. Vezi a doua parte ,2.2.
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.01

■ Obiecte interzise
Carnea de pasăre și produsele sale prelucrate, toate tipurile de produse de pasăre,
furaje și aditivi pentru furaje de origine animală, inclusiv din păsări de curte și
pește, produse în Elveția.
Carnea de porc și produsele sale prelucrate, furajele și aditivii furajeri de origine
vegetală și animală, inclusiv din păsările de curte și pești, produse în Federația
Rusă.
Importul materialului genetic obținut de la bovine și bovine mici din Spania este
interzis.
Importul de carne, produse din carne și alte materii prime obținute prin
sacrificarea animalelor pe teritoriul Republicii Kazahstan este interzis.
Este interzis importul păsărilor de curte vii, a ouălor pentru incubație și consum,
a cărnii de pasăre, a tuturor produselor de pasăre, furajelor și aditivilor furajeri de
origine animală, inclusiv din păsările ce provin din Italia.
Produsele perisabile.
■ Obiecte admise condiționat.
Produsele similare sunt supuse unor condiții. Vezi a doua parte, 2.1.2, 2.2.

Cod S.H
1801.00

■ Obiecte admise condiționat
Cacao-boabe. Întregi sau măcinate. Vezi a doua parte, 2.2.
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de
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patiserie

Poziție
19.03

Cod S.H
1903.00

Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție

Cod S.H

Capitolul 21

Plante și ciuperci care conțin narcotice, substanțe psihotrope și precursorii
acestora, sub orice formă și în orice stare, inclusiv fructele, semințele și sporii lor.
Bunuri alimentare perisabile .
Preparate alimentare diverse

Poziție

Cod S.H

21.02

2102.00

■ Obiecte interzise
Carnea de pasăre și produsele sale prelucrate, toate tipurile de produse de pasăre,
furaje și aditivi pentru furaje de origine animală, inclusiv din păsări de curte și
pește, produse în Elveția.
Carnea de porc și produsele sale prelucrate, furajele și aditivii furajeri pentru
animale de origine vegetală și animală, inclusiv din păsările de curte și pești,
produse în Federația Rusă.
Bunuri alimentare perisabile .
■ Obiecte admise condiționat
Drojdie inactivă ; alte microorganisme unicelulare moarte. Vezi a doua parte,
2.2.
Produse alimentare specializate, inclusiv alimente pentru copii, produse pentru
femei însărcinate și care alaptează, alimente dietetice (terapeutice și de profilaxie),
produse pentru sportivi ; aditivi alimentari biologic activi, materii prime pentru
producerea de aditivi alimentari biologic activi, produse organice.
Vezi a doua parte, 2.11
Suplimente nutritive, suplimente nutritive complexe, arome, extracte de plante
sub formă de substanțe aromatizante și materii prime, culturi inițiale de
microorganisme și culturi starter bacteriene, substanțe tehnologice auxiliare,
inclusiv preparate enzimatice. Vezi a doua parte, 2.11
Apă minerală, (naturală de masă, medicinală de masă, medicinală), apă potabilă
îmbuteliată, ambalată în recipiente (inclusiv pentru utilizare în băuturi tonice
Vezi a doua parte, 2.11.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 22
Poziție

■ Obiecte interzise
Produse perisabile.
■ Obiecte admise condiționat
Tapioca și înlocuitorii săi. Vezi a doua parte, 2.2.

22.04-22.08

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 134/27.08.2012
În conformitate cu modificările legislației vamale din 08.07.2012, este
interzisă expedierea băuturilor alcoolice, alcool etilic, bere în trimiterile poștale
internaționale.

Capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale

Poziție

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Furaje și aditivi pentru furaje de origine animală, inclusiv din păsări și pește,
produse în Elveția.
Furajele și aditivii furajeri pentru animale de origine vegetală și animală, inclusiv
din păsări și pești, produse în Federația Rusă.
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23.02-23.08

Furajele și aditivii furajeri de origine animală, inclusiv din păsările ce provin
din Italia.
Produsele perisabile.
■ Obiecte admise condiționat
Tărâțe, fulgi și alte reziduuri de pe urma cernutului, măcinării sau alte metode de
prelucrare a cerealelor sau a leguminoaselor.
Deșeuri solide din extracția grăsimilor și uleiurilor veegtale. Produse vegetale și
reziduuri de plante. Vezi a doua parte , 2.1.2 și 2.2.

Capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Poziție
24.01-24.03

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 134/27.08.2012
În conformitate cu modificările legislației vamale din 08.07.2012, este
interzisă expedierea tuturor tipurilor de produse pe bază de tutun și amestecuri ale
acestora în trimiterile poștale internaționale.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.01-25.30

Cod S.H

Cod S.H

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 27
Poziție
27.01-27.15

■ Obiecte interzise
Sol și pietre.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Produse care conțin substanțe explozive și toxice.
Substanțe toxice.
■ Obiecte admise condiționat
Distilate ușoare, ulei de vaselină (alb medical), alte uleiuri. Vezi a doua parte, 2.9

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 pămînturi rare și ai elementelor radioactive sau
izotopilor

Poziție
28.43

28.44

Cod S.H ■ Obiecte interzise
2843.10- Metale prețioase și compușii lor.
2843.90
2844.10
2844.50 Materiale nucleare, substanțe radioactive. Deșeuri periculoase.
Substanțe ce distrug ozonul.
■ Obiecte admise condiționat
Produse chimice anorganice, compuși anorganici sau organici din metale
prețioase, metale rare, elemente radioactive sau izotopi, substanțe
medicamentoase gata ce conțin compuși de elemente radioactive sau izotopi. Vezi
a doua parte, 2.9.
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Produse chimice anorganice utilizate în medicina veterinară ca reactivi chimici,
reactivi de diagnostic, insecticide, acaricide, precum și substanțe de dezinfectat;
compuși utilizați pentru preparea hranei pentru animale. Vezi partea a doua, 2.10.
Capitolul 29
Poziție
29.39

Produse chimice organice
Cod S.H ■ Obiecte interzise
2939.10- Alcaloizi vegetali, naturali, sintetizați și sărurile lor, substanțe esențiale simple și
complexe.
Altele.
2939.90 Organe și/sau țesuturi umane, sîngele și componentele sale.
Substanțe ce distrug ozonul.
Deșeuri periculoase.
■ Obiecte admise condiționat
Produse chimice, echipamente și tehnologii care au un scop pașnic, dar pot fi
utilizate pentru a crea arme chimice. Vezi a doua parte, 2.3.
Produse chimice anorganice utilizate în medicina veterinară ca reactivi chimici,
reactivi de diagnostic, insecticide, acaricide, precum și substanțe de dezinfectat;
compuși utilizați pentru preparea hranei pentru animale. Vezi partea a doua, 2.10.
Forme finite de compuși chimici organici și substanțele acestora pentru fabricarea
medicamentelor. Vezi a doua parte, 2.9.
Provitamine și vitamine naturale sau sintetizate, utilizate pentru buna funcționarea
a organismelor animale. Vezi partea a doua, 2.10.
Substanțe și preparate chimice și biologice potențial periculoase sau preparate
făcute pe baza lor care prezintă un pericol potențial pentru om (cu excepția
medicamentelor), substanțe individuale(compuși) de origine naturală sau
artificială, capabile în condițiile de producere, utilizare, transportare, precum și în
condițiile casnice să afecteze negativ sănătatea oamenilor sau a mediului
înconjurător. Vezi a doua parte, 2.11.

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

30.02

Produse farmaceutice
Cod S.H

3002.90

■ Obiecte interzise
Medicamente și vitamine care conțin substanțe narcotice și psihotrope, și
precursorii acestora.
Narcotice, substanțe psihotrope și precursorii acestora, inclusiv sub formă de
medicamente.
Plante și ciuperci care conțin narcotice, substanțe psihotrope și precursorii
acestora, sub orice formă și în orice stare, inclusiv fructele, semințele și sporii lor
Substanțe otrăvitoare care nu sunt precursoare ale stupefiantelor și substanțelor
psihotrope. Organisme patogene și patogene condiționat.
■ Obiecte admise condiționat
Produse farmaceutice. Vezi a doua parte, 2.9.
Agenții cauzali ai bolilor (patogeni) oamenilor, animalelor și plantelor, formele lor
modificate genetic, fragmente de material și echipamente genetice care pot fi
utilizate pentru a crea arme bacteriologice (biologice) și toxice.
Virus de origine vegetală, culturi de microorganisme. Vezi a doua parte, 2.2.
Vaccinuri veterinare, tulpini patogene pentru producția de vaccinuri;
Seruri imunitare din sîngele animalelor; fracții de sînge (antiserice, anatoxine,
albumină de sînge); bacteriofagi; reactivi de diagnostic de origine microbiană;
culturi de microorganisme (enzime de lapte, oțet, mucegai), tulpini de
microorganism patogene genetice, etc.
Medicamente constînd din substanțe individuale sau un amestec de două
7

Republica Belarus
sau mai multe componente utilizate pentru tratamentul intern sau extern al
animalelor.
Produse-vată, tifon, pansamente impregnate sau acoperite cu substanțe
farmaceutice utilizate în medicina veterinară (pansamente biologice).
Produse farmaceutice utilizate în medicina veterinară (catgut chirurgical steril,
tampoane de algă, substanțe de oprire a hemoragiilor, reactivi de diagnosticare).
Vezi a doua parte, 2.10.
Îngrășăminte

Capitolul 31
Poziție

Cod S.H

31.01

3101.00

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

3305.10

■ Obiecte interzise
Substanțe distrugătoare a ozonului.
■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele cosmetice ; produse și substanțe pentru igiena orală.
Articole de igienă personală pentru copii și adulți.
Obiecte de zi cu zi pentru copii de pînă la 3 ani ; obiecte de igienă pentru copii.
Vezi a doua parte, 2.11
Produse pentru îngrijirea părului (numai anti-pediculoză, anti-scabie și
anti-seboreică).
Doar soluții pentru păstrarea lentilelor de contact și protezelor oculare.
Vezi a doua parte, 2.9.
Produse de curățare pentru animale (șampoane), inclusiv produse care conțin
componente dezinfectante (componentele dezinfectante sunt auxiliare).
Vezi a doua parte, 2.10.
Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată,
produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de
modelat, ceară dentară și preparate dentare pe pe bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție

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

Capitolul 33
Poziție

■ Obiecte interzise
Produse fitosanitare interzise spre import pe teritoriul vamal al uniunii vamale
care intră în domeniul de aplicare al anexelor A și B al Convenției de la
Stockholm privind poluanții organici persistenți din 22 mai 2001.
■ Obiecte admise condiționat
Îngrășămînt de origine vegetală sau animală. Vezi a doua parte, 2.1.2 și 2.2.

Cod S.H
3401
3402
3407

■ Obiecte admise condiționat
Săpun dezinfectant pentru animale ;
Detergenți folosiți în zootehnie. Vezi a doua parte, 2.10.
”Ceară dentară” sau compoziții pentru obținerea de impresii dentare, ambalate
în seturi, în pachete pentru vînzare cu amănuntul sau sub formă de țiglă, sub forme
de potcoave, în bare sau forme similare ; alte preparate dentare pe bază de gips
(gips calcinat sau sulfat de calciu). Vezi a doua parte, 2.9.
Produse chimice de uz casnic.
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Dezinfectanți (pentru utilizare în viața de zi cu zi, în instituțiile medicale și
profilactice și în alte facilități), cu excepția utilizării în medicina veterinară. Vezi a
doua parte, 2.11.
Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Capitolul 35
Poziție
35.01

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
3501.10 Cazein. Vezi a doua parte, 2.2. și 2.11.

Capitolul 36

Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Poziție Cod S.H
36.01-36.06

■ Obiecte interzise
Substanțe puternice, otrăvitoare, inflamabile, explozive și alte substanțe
periculoase. Explozivi, substanțe și dispozitive explozive.
Toate substanțele enumerate în capitolul 36.

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

Poziție
37.01-37.04

Cod S.H

3701.10
3702.10

Capitolul 38
Poziție
38.01-38.23

■ Obiecte interzise
Peliculă fotografică și cinematografică, plăci fotografice nedevelopate, hârtie
foto.
■ Obiecte admise condiționat
Plăci și filme fotografice plate, sensibilizate, neexpuse, din orice alt material decât
hârtie, carton sau material textil, radiografie în scop medical, dentar.
Pelicule foto în role, sensibilizate, neexpuse, din orice alt material decât hârtie,
carton sau material textil, raze X. Vezi a doua parte, 2.9.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H ■ Obiecte interzise
Deșeuri periculoase. Materiale radioactive. Surse de radiații. Materiale
nucleare, inclusiv deșeuri.
■ Obiecte admise condiționat
3821.00 Medii culturale pentru creșterea sau menținerea activității
microorganismelor (inclusiv virușii și altele asemenea) sau a celulelor
vegetale, animale sau umane.
3822.00 Reactivi de diagnosticare sau de laborator pe substrat, reactivi gata sau reactivi
de laborator cu sau fără substrat, cu excepția mărfurilor de la pozițiile 3002
sau 3006.
Reactivi de diagnosticare sau de laborator. Vezi a doua parte, 2.10
3824.90 Produse și componente , folosite în farmacologie sau chirurgie. Vezi a a doua
parte, 2.9.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.09-39.26

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Produse și tehnologii cu dublă utilizare : materiale pentru absorbția undelor
electromagnetice, produse din materiale polimerice nefluorurate
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3926.20

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Deșeuri, resturi de materiale plastice și cauciuc. Vezi a doua parte, 2.8
Costume de protecție, șorțuri și capace împortiva radiațiilor ionizate.
Vezi a doua parte, 2.9.

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
41.01-41.03

Cod S.H

41.15

4115.20

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

■ Obiecte interzise
Piele și materii prime intestinale, peri, trofee de vînătoare fabricate în Federația
Rusă.
■ Obiecte admise condiționat
Piei neprelucrate de bovine (inclusiv bivoli) sau animale din familia cailor, piei
de ovine sau miei și alte piei neprelucrate.
Reziduuri și alte deșeuri de piele naturală sau compoziții de piei, improprii pentru
fabricarea produselor. Vezi a doua parte, 2.8.

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA IX

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

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Poziție
44.01-44.09

Cod S.H

44.14-44.18

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție
45.01

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Plută naturală, netratată sau tratată în prealabil, deșeuri de plută etc.
Vezi a doua parte, 2.2 și 2.8.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Capitolul 46
Poziție
46.01

■ Obiecte admise condiționat
Turbă și bucățele de turbă, lemn de foc, cherestea netratată și tăiată, foi de placaj,
lemn industrial și altele. Vezi a doua parte, 2.2.
Rame pentru tablouri, fotografii, oglinzi, butoaie, cutii, coșuri, tamburi și alte
produse din lemn. Vezi a doua parte, 2.2.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Răchită și produse similare din materiale pentru împletit. Vezi a doua parte, 2.2.
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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

47.01

4701.00

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

Capitolul 48
Poziție
48.08
48.19

Cod S.H

4803.00
4811.90
4818.90

■ Obiecte admise condiționat
Hârtie și carton ondulat (lipit sau nu cu foi exterioare netede).
Cutii mari de carton, cutii, saci, pachete și alte ambalaje. Vezi a doua parte, 2.2.
Vată din celuloză.
Hârtie cu acoperire sensibilă la căldură, în role sau listuri, cu o lățime de peste
150 mm pentru dispozitivele de înregistrare medicală.
Produse utilizate în scopuri chirurgicale, medicale sau igienice, care nu sunt
scoase la vînzare cu amănuntul.
Hârtie nepliată pentru dispozitive de înregistrare medicală în role, foi și discuri.
Vezi a doua parte, 2.9.
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.01-49.11

■ Obiecte interzise
Deșeuri de producție și consum care nu pot fi reciclate sau utilizate în Republica
Belarus.
Pulpa de lemn. Vezi a doua parte, 2.2. și 2.8.

49.04-49.05
49.07

■ Obiecte interzise
Materiale tipărite și audiovizuale, alte suporturi de stocare care conțin Republicii,
informații ce ar putea dăuna intereselor politice sau economice ale securității
statului, protecției sănătății și a moravurilor cetățenilor.
Ruble bieloruse și titluri documentare în ruble bieloruse;
■ Obiecte admise condiționat
Monedă străină, documente de plată în valută, titluri documentare în valută.
Vezi a doua parte, 2.5.
Produse cartografice militare. Vezi a doua parte, 2.3.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție
50.01

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție
51.01-51.03

Capitolul 52

■ Obiecte interzise
Coconi de vierme de mătase potriviți pentru răsfirare. Fir de mătase.
Fibră din fibroina viermelui de mătase.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Lâna și părul animalelor care nu sunt supuse pieptănării, deșeuri de lână
Vezi a doua parte, 2.8.
Bumbac
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Poziție
52.01-52.03

Cod S.H

Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 53
Poziție
53.01-53.05

Cod S.H

Capitolul 54
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H
5605.00

Cod S.H

Cod S.H
5808.90
5809.00

Cod S.H

Cod S.H

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

Capitolul 61
Cod S.H
6115.10
6115.11

■ Obiecte admise condiționat.
Ciorapi pentru varice. Vezi a doua parte, 2.9.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate

Capitolul 62
Poziție

Nu există informații
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 60

Poziție

■ Obiecte interzise
Bare de aur sau cu fire de aur.
Țesături cu aur sau fire de aur.
Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile

Capitolul 59

Poziție

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

Capitolul 58

Poziție

■ Obiecte interzise
Fire metalizate cu aur sau fire de aur.
■ Obiecte admise condiționat
Produse reziduale și deșeuri, resturi. Vezi a doua parte, 2.8.
Vată din materiale textile și produse din acestea. Vezi a doua parte, 2.9
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Capitolul 57

Poziție
58.08
58.09

Nu există informații
Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole
din acestea

5601

Poziție

Nu există informații
Filamente sintetice sau artificiale discontinue

Capitolul 56
Poziție
56.05

■ Obiecte admise condiționat
Inul- inul brut sau prelucrat, fibra de iută, cînepă, fibra de sisal, fibra de
nucă de cocos, abacul și alte fibre textile vegetale. Vezi a doua parte, 2.2
Filamente sintetice sau naturale

Capitolul 55
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Fibre și deșeuri de bumbac. Vezi a doua parte, 2.2.

Cod S.H

6212.00

■ Obiecte admise condiționat.
Cod vestimentar, echipament și atribute ale unităților militare și organizațiilor
paramilitare din Republica Belarus. Vezi a doua parte, 2.3.
Curele, corsete și produse protetice și ortopedice similare. Vezi a doua parte, 2.9.
Haine pentru copii (lenjerie de corp). Vezi a doua parte, 2.11.
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Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat.
Haine pentru copii (lenjerie de corp). Vezi a doua parte 2.11.
Zdrențe, resturi de haine, bucăți de sfoară, frînghie și alte deșeuri. Vezi a doua
parte, 2.8.

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

■ Obiecte admise condiționat.
Căptușeala și atributele unităților militare și organizațiilor paramilitare din
Republica Belarus. Vezi a doua parte, 2.3.
Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți
ale acestora

Capitolul 66
Poziție

Nu există informații..

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Puf și pene produse în Elveția.
Trofee de vînătoare produse în Federația Rusă.
Puf și pene produse în Italia.
■ Obiecte admise condiționat
Pene și puf de găină, rațe, gâște și alte păsări. Vezi a doua parte, 2.1.
Deșeuri de pene și părțile lor, deșeuri d epăr uman, peri, păr de cal, oase, coarne,
piei tăiate etc. Vezi a doua parte, 2.8.

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

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Capitolul 70

Nu există informații
Produse ceramice

Cod S.H
6909.11
6909.19

■ Obiecte admise condiționat
Produse chimice prevăzute pentru laborator. Vezi a doua parte, 2.9.
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

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Monede comemorative din metale prețioase trimise de persoane fizice.
Pietre prețioase sub orice formă și în orice stare, diamante naturale, cu excepția
bijuteriilor.

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
73.04
73.09-73.10

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

■ Obiecte admise condiționat
Țevi de înaltă presiune pentru reactoarele nucleare.
Rezervoare chimice pentru depozitare. Vezi a doua parte, 2.3.
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

Nu există informații
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Capitolul 81

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

Poziție
81.13

Cod S.H
8113.00

81.09

8109.00

■ Obiecte interzise
Resturi și deșeuri de metale feroase și neferoase în scopuri tehnice, inclusiv
semifabricate și produse finite expediate persoanelor fizice din Republica Belarus.
■ Obiecte admise condiționat
Deșeuri și resturi de metale negre, colorate și prețioase. Vezi a doua parte, 2.8.
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Țevi de zirconiu. Vezi a doua parte, 2.3.
Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune;
părți ale acestora

Capitolul 82
Poziție

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

■ Obiecte interzise
Instrumente pentru extragerea (captura) resurselor biologice acvatice.
Echipament folosit pentru păstrarea, transportul, sacrificarea și tranșarea porcilor
produs în Federația Rusă.
■ Obiecte admise condiționat
Veselă și produse folosite pentru hrănirea copiilor. Produse destinate contactului
cu produsele alimentare (cu excepția vaselor, tacâmurilor, echipamentelor de
prelucrare). Vezi a doua parte, 2.11
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
reprodus imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 84

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

Poziție
84.01-84-85

Cod S.H

84.01-84.26

84.11
84.21

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

Capitolul 85

Poziție
85.01-85.48

85.02-85.03
85.17-85.42

■ Obiecte interzise
Produse care conțin surse de radiații, materiale nucleare, inclusiv deșeuri
Materiale radioactive.
■ Obiecte admise condiționat
Reactoare nucleare, echipamente, materiale speciale non-nucleare și tehnologii
conexe legate de ciclul combustibilului nuclear și producția de materiale nucleare
care pot fi utilizate pentru crearea armelor nucleare.
Motoare. Vezi a doua parte, 2.3.
Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifuge; echipamente și dispozitive pentru
filtrarea sau purificarea lichidelor sau gazelor. Vezi a doua parte 2.9
Sterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laborator.
Aparate pentru distilare sau rectificare. Vezi a doua parte, 2.9.
Materiale, echipamente, dispozitive și alte mijloace tehnice de tratare a apei
destinate utilizării în sistemele de alimentare cu apă potabilă.
Vezi a doua parte, 2.11

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Vezi capitolul 84.
Mijloace tehnice speciale destinate informațiilor secrete.
■ Obiecte admise condiționat
Statere de motoare; convertoare de frecvență.
Echipamente militare de transmisie radio. Vezi a doua parte, 2.3.
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8503.00

Mijloace de criptare (criptografice) Vezi a doua parte, 2.3.
Mijloace radio-electronice și/sau dispozitive de înaltă frecvență în scop civil,
inclusiv încorporate sau incluse în alte bunuri. Vezi a doua parte, 2.3.
Solar. Vezi a doua parte, 2.9.

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
8712.00
8713

Cod S.H

88.04

■ Obiecte admise condiționat
Echipamente, materiale și tehnologii utilizate pentru crearea armelor anti-rachetă
și alte mijloace de livrare a armelor nucleare, chimice, bacteriologice (biologice)
și toxice.
Rachete de rapel și spațiu.
Parașute.
Vezi a doua parte, 2.3.
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

Permise fără alte condiții decât condițiile privind dimensiunea și greutatea.
■ Obiecte admise condiționat
Scaune cu rotile pentru persoanele cu dizabilități, biciclete și scaune cu rotile,
echipate cu un dispozitiv pentru deplasare. Vezi a doua parte, 2.9.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție
88.02

Permise fără alte condiții decât condițiile privind dimensiunea și greutatea.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Dispozitive de navigare. Vezi a doua parte, 2.3.

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
90.01-90.02

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
9001.90
Oglinzi optice (reflectoare).
9002.90
Echipamente de control optic.
9005.10
90.31-90.32
Obiective, binoclu și alte instrumente optice militare și părțile lor.
90.05
Echipamente de detectare și măsurare a fluxului de neutroni. Vezi a doua
90.13
parte, 2.3.
90.30
Lentile de contact;
9001.30 Lentile pentru ochelari din sticlă pentru corectarea vederii;
9001.40
9001.50 Lentile pentru ochelari din alte materiale, pentru corectarea vederii, monofocale,
altele.
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9011
9016.00
9018
9019

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție
91.01-91.12

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Cronometru în carcasă și brățări din metale prețioase.
Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

Cadre pentru ochelari de corectare a vederii;
Ochelari telescopici și microscopici speciali pentru corectarea deficiențelor
de vedere și mijloacele de selectare ale lor.
Microscoape optice complexe, inclusiv microscoape pentru microfotografie,
microfilmare sau microproiectare;
Cîntar cu o sensibilitate de 0.05 g sau mai mare, cu sau fără greutăți.
Instrumente și dispozitive utilizate în medicină, chirurgie, stomatologie.
Dispozitive pentru mecanoterapie; dispozitive de masaj; echipamente pentru ozon,
oxigen și terapie cu aerosoli, respirație artificială sau alte echipamente terapeutice
pentru respirație.
Alte echipamente de respirație și măști de gaz, cu excepția măștilor de protecție,
fără piese mecanice și filtre înlocuibile.
Aparate ortopedice, inclusiv cârje, curele chirurgicale și bandaje; atele și alte
dispozitive pentru tratarea fracturilor; părți artificiale ale corpului;
Aparate auditive și alte dispozitive pe care le poartă pe sine, cu sine sau sunt
implantate în organism pentru a compensa un defect al organului sau
inoperabilitatea acestuia;
Echipamente bazate pe utilizarea radiațiilor x alfa, beta sau radiații gamma și
produse similare pentru examinare și tratament, destinate utiliazării medicale,
chirurgicale sau dentare.
Hidrometre și instrumente similare care funcționează atunci cînd sunt cufundate în
lichide, termometre, pirometre, barometre și hidrometre cu sau fără dispozitiv de
înregistrare și orice combinație a acestor dispozitive.
Instrumente și echipamente pentru analiza fizică și chimică.
Accesorii pentru aparate din grupa 90, care nu sunt specificate sau incluse în altă
parte, în scop medical.
Produse de uz chimic și de laborator.

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

■ Obiecte interzise
Orice tip de arme (părți ale acestora), cartușe pentru acestea (părți ale acestora),
produse similare din punct de vedere structural cu armele civile și oficiale
(Vezi partea a treia).
Echipamente, dispozitive speciale pentru provocare, vătămare și paralizie.
Simulatoare de arme de foc care trag cartușe goale.
Baloane de aerosoli cu gaz iritant, neuroparatic și patogen.

SECȚIUNEA XX

Mărfuri și produse diverse

Capitolul 94

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

Cod S.H
9402
9404

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

Capitolul 95
Poziție

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau veterinar (mese de operație,
mese, paturi de spital cu dispozitive mecanice, scaune dentare).
Echipamente electrice de iluminat. Vezi partea a doua, 2.9.

Nu există informații
Diferite articole

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA XXI

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Capitolul 97

Obiecte de artă, colecție sau antichități

Poziție
97.04

Cod S.H
9707.00

97.05

9705.00

■ Obiecte interzise
Obiecte culturale de preț adresate unei persoane fizice pentru uz personal;
■ Obiecte admise condiționat
Timbre poștale sau timbre ale taxelor de stat. Vezi a doua parte, 2.4.
Colecții de insecte, agenți patogeni ai plantelor și imagini ale pagubelor pe care
le provoacă. Vezi a doua parte, 2.2.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Republica Belarus, vă
rugăm să consultați site-ul oficial: http://www.customs.gov.by/en/perechen_tovarov_fl-en/
și http://mup.belpost.by/mup/BY
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1

Animale, produse ale regnului animal

2.1.1 Importul albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase, paraziților și insectelor prădătoare ale dăunătorilor,
destinate cercetării, este admis între instituțiile oficiale recunoscute.
2.1.2 Procedura de import în Republica Belarus a produselor alimentare și materiilor prime de origine
animală, este reglementată prin decizia Comisiei Vamale din 18 iunie 2010 nr.317, privind aplicarea
măsurilor sanitare- veterinare în Uniunea Economică Euroasiatică și Decretul președintelui Republicii
Belarus, din 3 iunie 2013, nr.253, pentru unele probleme ale serviciului veterinar de stat din Republica
Belarus.
Lista produselor alimentare și a materiilor prime alimentare de origine animală, care trebuie să fie însoțite
de un certificat veterinar în cazul expedierii acestora în sau din Republica Belarus :
- Carnea obținută de la animale domestice, sălbatice și marine, și păsări (denumite în continuare animale) și
derivate ale acesteia ;
- organe obținute prin sacrificarea animalelor, slănină, grăsimi topite și netopite, sînge uscat și conservat, și
alte produse alimentare;
- Cîrnați și produse derivate din carne;
- Gelatină alimentară, albumină, cazeină.
- Conserve din carne, pește, lactate;
- Lapte și produse lactate;
- Miere de albine;
- Pești, crustacee, alte organisme acvatice și produsele lor prelucrate în scopuri alimentare;
- Ouă de păsări pentru alimentație, praf de ouă și melanj de ouă;
- Pentru fiecare lot de conserve (carne, pește, lactate), gajate sau expediate pentru depozitare;
Cerințe, pentru importul în Republica Belarus a materiilor prime: piei, coarne, copite, intestine, blană, lână de
oaie, piei de miel, puf de capră, pene și puf de găină, rață, gîscă și alte păsări:
- primite de la animale sănătoase (păsări) de la ferme, libere de boli infecțioase ale animalelor și produse la
întreprinderi avînd autorizarea de la serviciul veterinar central al statului exportator, pentru a furniza produse
destinate exportului și aflîndu-se sub controlul său constant.
- materiile prime de piele, blană de oaie, miel, trebuie să fie verificate pentru antrax;
- materiile prime de blană și piele trebuie sortate în conformitate cu cerințele standardelor actuale ale țării
exportatoare și marcate în mod clar;
- produse în fermele și teritoriile administrative, oficial eliberate de bolile infecțioase ale animalelor timp de
12 luni, în unele cazuri pînă la 3 ani.
- metodele de conservare trebuie să respecte cerințele internaționale și să asigure siguranța veterinară și
sanitară a materiilor prime exportate;
- containerele și materialele de ambalare trebuie să fie de unică folosință și să respecte cerințele de igienă.
Îndeplinirea condițiilor trebuie confirmată pe deplin printr-un certificat veterinar convenit sau internațional,
semnat de medicul veterinar de stat al țării exportatoare și redactat în limba țării exportatoare, în belarusă sau
rusă.
Pentru întrebări privind obținerea unui certificat veterinar pentru produse alimentare și materii prime
alimentare de origine animală trimise în afara Republicii Belarus, vă rugăm să contactați:
Departamentul de Supraveghere Veterinară și Alimentară al Ministerului Agriculturii și Alimentelor din
Republica Belarus
Str. Kirova, 15,
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220030, or. Minsk, Republica Belarus
Tel: +37517-327-27-78
Fax: +37517-327-10-72
http://www.dvpn.gov.by/kontakty/)
2.2. Plante și produse vegetale
Fructe și legume proaspete și uscate și nuci.
Cafea, ceai, mate (ceai Paraguayan) și mirodenii.
Alimente, furaje și cereale tehnice, copra, malț, materii prime medicinale și vegetale și alte produse de origine
vegetală șianimală.
Cultura de ciuperci vii, bacterii, viruși, nematoizi și căpușe, insecte care sunt agenți patogeni și purtători de
boli ale plantelor.
Colecții de insecte, agenți patogeni ai plantelor și probe ale pagubelor pe care le provoacă.
Containere, lemn, bunuri industriale selectate, materiale de ambalare și produse din materiale vegetale, care
pot fi purtători de boli, dăunători, boli ale plantelor și buruieni, monolit și probe de sol.
Importul în țară este permis numai după control și prezența amprentei de timbru Belgoscarantin
”Amplasarea pe teritoriul Republicii Belarus este permisă”.
Nu este necesară prezența timbrului Belgoscarantinei pentru peleții din lemn, cutii de carton și lemn, și alte
containere în care sunt ambalate mărfurile care nu sunt enumerate mai sus.
Este permis importul pe teritoriul Republicii Belarus a furajelor de origine vegetală (cereale pentru furaje,
boabe de soia ș.a.) originare și expediate din teritoriile administrative fără boli contagioase pentru animale.
Acestea nu trebuie să fie toxice pentru animale și să nu conțină materii prime dezvoltate folosind metode de
inginerie genetică.
Îndeplinirea tuturor condițiilor trebuie confirmată printr-un certificat veterinar internațional semnat de
medicul veterinar de stat al țării exportatoare, care indică bunăstarea teritoriului administrativ (țară, stat,
provincie și altele) în raport cu bolile infecțioase ale animalelor
Importul de cereale , este însoțit de un certificat de calitate eliberat de organismul de reglementare autorizat al
țării exportatoare, care confirmă faptul că conținutul de metale grele, micotoxine, pesticide, precum și
activitatea beta toală nu depășește valorile admise.
Plantele (semințele și materialul de plantare) aparțin produselor reglementate cu risc fitosanitar ridicat și sunt
supuse controlului fitosanitar obligatoriu în carantină (supraveghere).
Semințele și materialul de plantare trimise prin poșta internațională trebuie să fie însoțite de un certificat
fitosanitar eliberat de un organism autorizat al țării exportatoare.
În cazul neprezentării unui certificat fitosanitar pentru produsele reglementate cu risc fitosanitar ridicat,
acesta este supus returului sau distrugerii. Produsele de carantină exportate din Republica Belarus trebuie să
îndeplinească cerințele fitosanitare stabilite prin acorduri și convenții internaționale în domeniul carantinei și
protecția plantelor.
Eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export (reexport) este realizată de instituția de stat
”Inspectoratul principal de stat pentru producția de semințe, carantină și protecția plantelor” și organizațiile
sale teritoriale (str. Krasnozvezdnaya, 8, 220034, Minsk; http://www.ggiskzr.by/vn_karantin/contacts.html)
2.3. Mărfuri specifice (lucrări, servicii), pentru care sunt puse în aplicare măsuri de reglementare de
stat a importului și exportului
Prin aplicarea Decretului Consiliului de Miniștri al Republicii Belarus din 4 februarie 2003 nr.133, se pun
în aplicare măsuri de reglementare de stat a importului și exportului în legătură cu următoarele mărfuri
specifice (lucrări, servicii):
- o listă de materiale nucleare, echipamente, materiale speciale non-nucleare și tehnologii conexe legate de
ciclul combustibilului nuclear și producția de materiale nucleare care pot fi utilizate pentru crearea armelor
nucleare;
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- o listă de substanțe chimice, echipamente și tehnologii care au un scop pașnic, dar care pot fi utilizate pentru
a crea arme chimice;
- o listă de agenți patogeni ai oamenilor, animalelor și plantelor, formelor lor modificate genetic, fragmenre
de material și echipamente genetice care pot fi utilizate pentru a crea arme bacteriologice (biologice) și toxice;
- o listă de echipamente, materiale și tehnologii utilizate pentru crearea armelor anti-rachetă și alte mijloace de
livrare a armelor nucleare, chimice, bacteriologice (biologice) și toxice;
- o listă de bunuri și tehnologii cu dublă utilizare;
- produse militare;
- instrumente de criptare (lucrări, servicii), inclusiv echipamente de criptare;
Condiția de acceptare pentru expedierea mărfurilor specifice (lucrări, servicii) menționate mai sus, este
prezența unei licențe sau a unei autorizații emise de Comitetul Militar Industrial de Stat și alte documente
stabilite prin tratate internaționale ale Republicii Belarus.
Pentru întrebări privind identificarea mărfurilor, este necesar să contactați Comitetul Militar Industrial de Stat.
Identificarea bunurilor este realizată de : Ministerul Apărării-în calitate de produse militare.
Comitetul de securitate de stat-ca criptare și mijloace tehnice speciale;
Academia Națională de Științe din Belarus, alte organe de stat (organizații)- dacă sunt necesare cunoștințe
speciale în domeniul științei și tehnologiei pentru a realiza identificarea mărfurilor specifice.
Mijloace radio-electronice și/sau dispozitive de înaltă frecvență în scop civil, inclusiv încorporate sau incluse
în alte bunuri. Atunci cînd persoanele fizice importă mijloace radio-electronice și dispozitive de înaltă
frecvență pentru uz personal (în scopuri necomerciale), este necesară o concluzie (document de autorizare)
privind posibilitatea importării acestora, emise de autoritatea de comunicații, astfel cum este stabilit de statul
parte la uniunea vamală, dacă o astefel de opinie este prevăzută de legislația statului parte. РУП «БелГИЭ»
eliberează un permis pentru dreptul de a importa dispozitive radio-electronice și/sau dispozitive de înaltă
frecvență (în conformitate cu Legea Republicii Belarus din 19 iulie 2005 N45-3 ”Cu privire la
telecomunicații”).
2.4. Obiecte de artă, obiecte de colecție, antichități
Expedierea timbrelor este permisă numai în scopul schimbului filatelic.
Transferul colecțiilor de insecte, agenți patogeni ai plantelor și imagini cu pagubele cauzate de acestea, este
permis numai cu acordul scris al Inspectoratului Veterinar de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii și
Alimentelor din Republica BELARUS.
2.5 Bancnote și documente de plată
Doar scrisorile cu valoare declarată permit transferul în valută, documente de plată în valută, titluri
documentare în valută străină la o sumă care nu o depășește pe cea stabilită de Banca Națională și calculate pe
baza ratei oficiale a Băncii Naționale în ziua primirii trimiterii de către instituția poștală din țara de origine.
2.9 Deșeuri periculoase și alte deșeuri limitate la circulația peste granița vamală atunci cînd sunt
importate sau exportate pe motive de natură neeconomică
Conform rezoluției Consiliului de Miniștri al Republicii Belarus nr. 1397 din 23/09/08.
Au fost aprobate listele de deșeuri interzise sau restricționate pentru circulația peste granița vamală a
Republicii Belarus care sunt supuse Convenției de la Basel privind controlul mișcărilor tranfrontaliere de
deșeuri periculoase și eliminarea acestora, adoptată la Basel 22.03.1989.
Deșeurile limitate la trecerea peste granița vamală sunt permise pentru expediere, dacă sunt autorizate de
Ministerul Resurselor Naturale și Protecției Mediului din Republica Belarus.
2.9. Medicamente, substanțe farmaceutice, dispozitive medicale și echipamente medicale.
Conform rezoluției Consiliului de Miniștri al Republicii Belarus nr. 1397 din 23/09/08
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Listele medicamentelor, substanțelor farmaceutice, dispozitivelor medicale și echipamentelor medicale care
sunt restricționate pentru circulația peste granița vamală a Republicii Belarus atunci cînd sunt importate pe
motive de natură neeconomică, sunt permise pentru expediere cu permisiunea Ministerului Sănătății.
2.10. Produse de chimie anorganică; Produse chimice organice; Produse chimice anorganice;
componente anorganice și organice din metale prețioase, elemente radioactive, metale și pămînturi rare
sau izotopi; Preparate farmaceutice; Săpun, produse de îngrijire a suprafeței organice, detergenți
pentru rufe. Lubrifianți, ceară artificială, ceară preparată, produse de îngrijire, lumînări și altele
semenea, ”ceară folosită în stomatologie”, precum și componente utilizate în stomatologie pe bază de
gips; Diverse produse chimice.
În conformitate cu normele codului vamal al Republicii Belarus, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2007 este
necesară obținerea permisiunii de la Autoritatea de Supraveghere Veterinară de Stat la importul de produse
veterinare
2.10 Conform secțiunii II din Lista Unificată a mărfurilor supuse supravegherii sanitare și
epidemiologice (control) la frontiera vamală și teritoriul vamal al uniunii vamale, importul și
circulația mărfurilor se efectuează dacă există un document care confirmă siguranța acestora
Apa minerală (naturală de masă, medicinală de masă), apă potabilă îmbuteliată, ambalată în recipiente
(inclusiv pentru utlizarea în alimentația copiilor), băuturi tonice;
- produse alimentare specializate, inclusiv hrana pentru copii, produse destinate femeilor însărcinate și
care alaptează, alimente dietetice (terapeutice și profilactice), alimente pentru sportivi, aditivi
alimentari biologic activi, materii prime pentru producerea de aditivi alimentari biologic activi,
produse organice.
- Produse alimentare obținute folosind organisme modificate genetic (transgenice), inclusiv
microorganisme modificate genetic.
- Suplimente nutritive, suplimente nutritive complexe, arome, extracte de plante sub formă de substanțe
aromatizante și materii prime, culturi inițiale de microorganisme și culturi starter bacteriene, substanțe
auxiliare tehnologice, inclusiv preparate enzimatice.
- Produse cosmetice: produse de igienă orală.
- Obiecte de igienă personală pentru copii și adulți; obiecte de uz pentru copii d epînă la 3 ani;
Vase și produse folosite pentru alimentația copiilor, obiecte pentru îngrijirea igienică a copiilor;
Haine pentru copii (lenjerie de corp).
- Produse chimice de uz casnic;
- Dezinfectanți (pentru utilizarea în viața de zi cu zi, în instituțiile medicale și alte facilități), cu excepția
celor utilizate în medicina veterinară.
- Produse destinate contactului cu produsele alimentare (cu excepția ustensilelor, tacîmurilor,
echipamentelor de prelucrare).
- Materiale, echipamente, dispozitive și alte mijloace tehnice de tratare a apei, destinate utilizării în
sistemele de alimentare cu apă potabilă;
- Substanțe chimice/biologice și preparatele obținute pe baza lor, potențial periculoase, care prezintă un
pericol pentru om (cu excepția medicamentelor); substanțe individuale (compuși) de origine naturală
sau artificială, capabile în condițiile de producție, utilizare, transport, prelucrare, să exercite un rol
negativ asupra sănătății umane și asupra mediului.
Importul și circulația mărfurilor se realizează în prezența unui document care confirmă siguranța acestora. Un
document care confirmă siguranța produselor pe teritoriul vamal al uniunii vamale este un certificat de
înregistrare de stat. Formulare unificate de documente care confirmă siguranța produselor (mărfurilor) au fost
aprobate prin decizia CCC din 28 mai 2010 nr.299.
Circulația mărfurilor controlate incluse în secțiunea II din Lista unificată a mărfurilor pe teritoriul vamal al
uniunii vamale se realizează dacă există un document care confirmă siguranța produselor (mărfurilor), emise
în funcție de rezultatele studiilor de laborator (teste), efectuate în laboratoarele organelor autorizate, acreditate
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(certificate) la nivel național în sistemele de acreditare (certificare) ale părților și înscrise în registrul unificat
pentru certificare și laboratoarele de testare (centre) ale uniunii vamale.
Confirmarea certificatului de înregistrare de stat este:
- certificatul original de înregistrare de stat, executat pe un formular strict de raportare sau o copie a
certificatului de înregistrare de stat, împuternicită de autoritatea emitentă;
- o copie a certificatului de înregistrare de stat, împuternicit de destinatarul documentului specificat;
- extras din Registrul unificat, cu indicarea rechizitelor acestui document, care confirmă siguranța
produselor (mărfurilor), numele produselor, producătorului, destinatarului și autorității emitente, care
confirmă siguranța produselor;
- forma electronică a documentelor date, împuternicite cu o semnătură digitală electronică;
- informații din baza de date electronică a Registrului unificat al certificatelor de înregistrare de stat pe
un server de căutare specializat al Uniunii Vamale pe Internet.
Toate formele de mai sus au același statut juridic.
Importul pe teritoriul vamal al uniunii vamale de mărfuri controlate fără documente care să confirme
siguranța, este interzis.
Informații suplimentare sunt disponibile pe site-urile web:
www.minzdrav.by Министерство здравоохранения;
www.rcheph.by ГУ Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»;
www.rceth.by УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».
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Partea a treia:
Dispoziții speciale, vamale și altele
Procedura de trecere a mărfurilor peste granița vamală a Uniunii Vamale, inclusiv în trimiterile poștale
internaționale, eliberarea mărfurilor de către autoritățile vamale, este reglementată de Codul Vamal al
Uniunii Vamale, Deciziilor Comisiei Uniunii Vamale, Acordul privind procedura de trecere de către
persoanele fizice de bunuri pentru uz personal prin frontiera vamală a Uniunii Vamale și operațiuni vamale
aferente și eliberarea acestora.
Vă puteți familiariza cu dispozițiile acestor acte juridice de reglementare pe site-ul oficial al Comitetului
Vamal de Stat al republicii Belarus www.customs.gov.by sau al Comisiei Uniunii Vamale www.tsouz.ru .
În plus, Vă informăm că vă puteți familiariza cu interdicțiile privind circulația în trimiterile poștale
internaționale a oricărui fel de arme (părți ale acestora), cartușe pentru acestea (părți ale acestora), similare
structural cu armele
civile și oficiale , pe site-ul oficial al Vămii Regionale din Minsk
www.mrt.customs.gov.by în secțiunea ”Persoane fizice”, subsecțiunea ”Trecerea armelor civile și oficiale”
principalele componenete ale acestora, cartușe și produsele similare structural cu armele.
Circulara UPU 96/06.07.2020
Operatorul desemnat din Belarus, RUE ”Belpochta” informează că în legătură cu modificarea legislației
naționale a Republicii Belarus, începând cu 01.05.2020, au fost introduse limite la importul mărfurilor scutite
de taxe vamale, expediate prin poșta internațională de către persoanele fizice.
Pentru trimiteri poștale internaționale adresate persoanelor fizice, dacă valoare mărfurilor conținute într-o
singură trimitere poștală depășește 22 EUR sau greutatea trimiterii este mai mare de 10 kg, taxele vamale vor
fi percepute destinatarului în momentul livrării.
Taxele vamale și impozitele vor fi percepute în proporție de 15% din valoarea mărfii, dar nu mai puțin de 2
EUR la 1 kg din greutate.
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