Republica Coreea
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.

Carne și organe comestibile

Capitolul 2
Poziție
02.01-02.08
02.09-02.10

■ Obiecte interzise
Toate animalele vii și insecte.
Circulara UPU 83/14.05.2020
Operatorul desemnat din Republica Coreea nu acceptă în trimiterile poștale
animale vii și insecte și nu își asumă responsabilitatea pentru trimiterile poștale
care conțin aceste articole interzise.

02.10

■ Obiecte interzise
Orice tip de carne și organe. Vezi a doua parte, pct. 1.
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 1.
■ Obiecte admise condiţionat
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 1.

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Poziție
03.01-03.07

Cod S.H.

Cod S.H.

Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01

■ Obiecte admise condiționat
Peștele viu și toate produsele de acest fel. Vezi parte a doua, pct. 1.

04.02-04.10

■ Obiecte interzise
Toate produsele de acest tip. Vezi parte a doua, pct. 1.
■ Obiecte admise condiţionat
Toate produsele de acest tip. Vezi parte a doua, pct. 1 și pct. 5.

Capitolul 5

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

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Toate produsele de acest tip. Vezi parte a doua, pct. 1.

05.02-05.04
05.06-05.07
05.10-05.11
05.05

0505.90

05.11.

0511.91

■ Obiecte admise condiţionat
Făină de oase, ouă pentru clocit (cu excepția icrelor de creveți), resturi de pește.
Vezi parte a doua, pct. 1.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție

Cod S.H

Nu există informații
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Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.01
07.13

Cod S.H
0701.90
0713.31
0713.32
0714.20

07.14

0714.10
0714.90

Capitolul 8
Poziție
08.02

08.10

Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene
Cod S.H
0802.40
0802.90
0810.90
0813.40

Cod S.H

Capitolul 10
Cod S.H
1003.00
1005.90
1006.00
1008.10
1008.90

10.03
10.05
10.08

1003.00
1005.90
1008.90

■ Obiecte interzise
Orz.
Porumb.
Orez.
Hrișca.
Alte cereale.
■ Obiecte admise condiționat
Orz.
Porumb.
Alte cereale.
Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de
grâu

Capitolul 11

11.03
11.04

Cod S.H
1102.30
1102.90
1103.00
1104.00

11.05
11.08

1105.00
1108.00

■ Obiecte interzise
Praf de orez.
Altele.
Făină de cereale.
Cereale (în coajă, în abloți, granulate sau proporționate, cu excepția orezului
indicat la codul 10.06.
Făină, fulgi de făină și cartofi.
Amidon.
Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale
sau medicinale, paie și furaje

Capitolul 12

Poziție
12.01

Nu există informații
Cereale

Poziție
10.03
10.05
10.06
10.08

Poziție
11.02

■ Obiecte admise condiționat
Castane (castanea spp.)
Nuci.
Jujuba (proaspătă).
Jujuba (uscată). Vezi a doua parte, pct. 26.
Cafea, ceai, mate și mirodenii

Capitolul 9
Poziție

■ Obiecte interzise
Cartofi proaspeți sau congelați.
Fasole din specia vigna mungo (L.) hepper sau vigna radiate (L.) wilczek.
Fasole roșie (adzuk) (phaseolus sau vigna angularis).
Cartofi dulci.
■ Obiecte admise condiţionat
Manioc.
Altele.

Cod S.H
1201.00

■ Obiecte interzise
Boabe de soia.
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12.07

1207.91

12.01
12.07
12.11
12.12

1201.00
1207.91
1207.99
1211.90
1212.20

12.14

1214.90

Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Capitolul 13
Poziție
13.02

Cod S.H
1302.19

■ Obiecte admise condiționat
Opium (cu excepția produselor farmaceutice), cocaina, cânepa. Vezi a doua parte
pct. 8.
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite
și necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție

Semințe de mac.
■ Obiecte admise condiționat
Boabe de soia.
Semințe de mac. Vezi a doua parte, pct. 8.
Semințe rotunde. Vezi a doua parte, pct. 8.
Vezi a doua parte, pct. 8.
Alge roșii (uscate), Undarir pinnatifida (cu excepția celor uscate sau sărate), și
alte plante marine vii.
Furaje.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA III

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

Capitolul 15

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

Poziție
15.01-15.02
15.06

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 1.

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 16

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

Poziție
16.01
16.02

Cod S.H

16.03

1602.10
1602.20
1602.41
1602.42
1602.49
1602.50
1603.00

16.02
16.04

1604.14

Capitolul 17

■ Obiecte interzise
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 1.
Preparate omogenizate.
Preparate omogenizate ale ficatului oricărui animal.
Ciocane și tăieturi ale acestora.
Umeri și tăieturi ale acestora.
Altele, inclusiv, amestecuri.
De la bovine.
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct.1.
■ Obiecte admise condiționat
Preparate sau conserve din carne, organe sau sânge de porc, bovine.
Conserve cu ton, conserve cu pește, conserve cu macrou, conserve cu scrumbii
sigilate în vid, creveți (pane), file uscat de pește. Vezi a doua parte, pct. 1.
Zahăr și produse zaharoase
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Poziție
17.02

Cod S.H
1702.10

■ Obiecte admise condiționat
Lactoza și sirop de lactoză; miere artificială, caramel, maltoză și alte produse
(inclusiv combinația dintre dextroza și levuloza).

1702.90
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție

Cod S.H

Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de
patiserie

Capitolul 19
Poziție
19.01

Cod S.H
1901.10
1901.90

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție
21.06

Cod S.H
2106.90

■ Obiecte admise condiționat
Alge roșii preparate.
Băuturi alcoolice și oțeturi

Cod S.H

Nu există informații.
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale

Capitolul 23
Poziție
23.01

Cod S.H
2301.10

23.06
23.08
23.09

2306.90
2308.90
2309.90

■ Obiecte interzise
Făinuri și pudre de carne sau organe ; jumări. Vezi a doua parte, pct. 1.
■ Obiecte admise condiționat
Reziduuri de susan.
Alte produse.
Suplimente nutritive.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

Nu există informații.
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Extract de malț: preparate din făinuri, pudre, amidon sau extract de malț
(preparate de sugari, sau vânzare cu amănuntul, alte produse.).
Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Circulara UPU 73/26.02.2007
Operatorul desemnat Korea Post informează că următoarele produse sunt ilegale
pentru expediere în Coreea:
- tutunuri interzise ;
- stupefiante și medicamente interzise ;
- produse contrafăcute ;
- produse care încalcă drepturile de autor.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
Capitolul 26

Cod S.H

Nu există informații.
Minereuri, zgură și cenușă
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 27
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

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

Poziție
28.44

Cod S.H
2844.40

Capitolul 29
Poziție
29.39

Produse chimice organice
Cod S.H
2939.10

Capitolul 30
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 36

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

Cod S.H

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

Capitolul 35
Poziție

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

Capitolul 34

Poziție

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

Capitolul 33
Poziție

Nu există informații
Îngrășăminte

Capitolul 32
Poziție

■ Obiecte interzise
Opium.
■ Obiecte admise condiționat
Opium. Vezi a doua parte, pct. 8.
Produse farmaceutice

Capitolul 31
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Materiale radioactive sau radio- izotopi.

Cod S.H

Nu există informații
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice
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Poziție
36.01-36.03

Cod S.H
3601.00
3602.00
3603.00

Capitolul 37
Poziție

Produse fotografice sau cinematografice
Cod S.H

Capitolul 38
Poziție

■ Obiecte interzise
Praf propulsor.
Explozibili preparați, alții decât praful propulsor.
■ Obiecte admise condiționat
Capse de siguranță, capse detonante, declanșatori, detonatori electrici. Vezi a doua
parte, pct.30.

Nu există informații
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.12

Cod S.H
3912.20

Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

■ Obiecte interzise
Nitrați de celuloză (inclusiv colodiu).

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

41.02
41.03

Cod S.H
4101.10

4101.21
4101.30
4102.10
4103.10
4103.90

Cod S.H

Nu există informații
Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Capitolul 43
Poziție

Piei brute (proaspete, sărate, uscate, afumate sau altfel preparate, cu excepția
celor tăbăcite), piei-pergament de capră, ied, porc, țipar, cangur și altele. Vezi a
doua parte, pct. 1.
Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și
produse similare, produse din intestine de animale

Capitolul 42
Poziție

■ Obiecte interzise
Piei netăbăcite de bovine, ce au o greutate de: maxim 8 kg per piele atunci când
este uscată, 10 kg când este sărată și uscată sau de 14 kg dacă este proaspătă,
uscată și umedă sau preparată în alte moduri.
Alte piei de bovine, proaspete sau umede-sărate.
Alte piei de bovine, preparate în alte moduri.
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 1.

Cod S.H

SECȚIUNEA IX

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

Capitolul 44
Poziție

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Capitolul 46
Poziție

Nu există informații

Nu există informații
Obiecte împletite din fibre vegetale

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

Cod S.H

49.02
49.03
49.04
49.05

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

Capitolul 49
Poziție
49.01

Nu există informații

Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat
4901.10 Cărți tipărite, broșuri, pliante și alte produse ale industriei tipografice.
4901.99
4902.10 Ziare, reviste și alte periodice.
4902.90
4903.00 Cărți de colorat pentru copii.
4904.00 Partituri muzicale, cărți de muzică.
Hărți, hărți hidrografice și globuri geografice.
Pentru toate aceste produse, vezi a doua parte, pct. 3 și pct. 4.

SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție
51.01

Nu există informații

51.02-51.04

■ Obiecte interzise
Lână lăcuită unsă, inclusiv lână spălată.
Altele.
Lână subțire degresată și necarbonată.
Altele.
Vezi a doua parte, pct.1
Toate produsele de acest tip. Vezi a doua parte, pct. 1.

Capitolul 52

Bumbac

Cod S.H
5101.11
5101.19
5101.21
5101.29
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Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 53
Poziție

Cod S.H

Capitolul 54
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

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

Cod S.H

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

Capitolul 63
Poziție

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

Capitolul 62
Poziție

Nu există informații
Materiale tricotate sau croșetate

Capitolul 61
Poziție

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

Capitolul 60
Poziție

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.

Cod S.H

Nu există informații.

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

Nu există informații..
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Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Capitolul 65
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 66
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Pene și puf preparate și articole din acestea ; flori artificiale,articole din păr
uman

Capitolul 67
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XIII

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

Capitolul 68

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

Poziție

Cod S.H

Capitolul 69
Poziție

Produse ceramice
Cod S.H

Nu există informații.
Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 71

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

Poziție

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații
Nichel și articole din nichel

Capitolul 75
Poziție

Nu există informații.
Cupru și articole din cupru

Capitolul 74
Poziție

Nu există informații

Cod S.H

Nu există informații
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Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție

Cod S.H

Nu există informații

Capitolul 77

Rezervat

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Poziție

Cod S.H

Zinc și articole din zinc

Capitolul 79
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 81
Poziție

Cod S.H

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

Cod S.H
8201.90
8211.10
8211.92

8211.93

Capitolul 83
Poziție

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

Capitolul 82
Poziție
82.01

Nu există informații
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție

Nu există informații

■ Obiecte admise condiționat
Cuțite cu lamă zimțată cu o lungime mai mare de 15 cm.
Seturi de cuțite cu lame zimțate sau nu (inclusiv cosoare), altele decât cele
menționate la pct. 82.80.
Cuțite sau săbii cu lama fiză: pumnale (cu lama mai lungă de 15 cm); stilete
(cu lama mai lungă de 15 cm); bricege (cu lama mai lungă de 6 cm); cuțite cu arc
(cu lama de 5.5 cu deschidere sutomată la 45 grade), cosoare (cu lama mai lungă
de 15 cm), lăncii (cu lama mai lungă de 15 cm); săbii (cu lama mai lungă de 15
cm), lăncii (cu lama mai lungă de 15 cm); alte cuțite sau săbii (cu lama mai lungă
de 6 cm); altele decât cele pentru uz casnic, pescuit sau alpinism.
Lame de săbii sau cuțite (altele decât cele pentru uz militar): lame de pumnal (mai
lungă de 15 cm); lame de stilet (mai lungi de 15 cm); lame de bricege (mai lungi
de 6 cm); lame de cosori (mai lungi de 15 cm); lame d elăncii (mai lungi de 15
cm).
Alte lame de cuțite sau lame de sabie mai lungi de 6 cm, altele decât cele pentru uz
casnic, pescuit și alpinism.
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
Capitolul 85

Cod S.H

Nu există informații
Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de
înregistrat sau de reprodus imagini și sunete de televiziune, părți și
10

Republica Coreea
accesorii ale acestora.
Poziție
85.24

Cod S.H
8524.10

■ Obiecte interzise
Înregistrări video și audio care încalcă Constituția, prestigiul național sau normele
morale, siguranța socială și ordinea. Vezi a doua parte, pct. 3 și 4.
■ Obiecte admise condiționat
Înregistrări audio și video mai mult de 5 în același pachet.

SECȚIUNEA XVII

Materiale și echipamente de transport

Capitolul 86

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

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 87
Poziție
87.10

Cod S.H
8710.00

Cod S.H

Nu există informații
Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

■ Obiecte interzise
Tancuri și alte vehicule d luptă blindate, motorizate prevăzute sau nu cu arme;
părți ale acestora.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații

SECȚIUNEA XVIII

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

Capitolul 90

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

Poziție
90.13

Cod S.H
9013.00

90.02

9002.00

Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

Nu există informații
Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Lunete pentru arme de foc.
■ Obiecte interzise
Măști de gaz cu excepția măștilor de protecție care nu au părți mecanice sau filtre
care pot fi înlocuite.

Cod S.H

SECȚIUNEA XIX

Nu există informații
Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora
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Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93
Poziție
93.01
93.02
93.03

Cod S.H
9301.00
9302.00
9303.00

93.04
93.05
93.06

9304.00
9305.00
9306.00

93.07

9307.00

9303.10

■ Obiecte interzise
Arme militare altele decât revolverele, pistoale și armele menționate la pct. 93.07
Revolvere și pistoale, altele decât cele menționate la pct. 93.03 sau 93.04.
Arme de foc sau dispozitive asemănătoare care funcționează pe bază de
încărcătură explozivă.
Alte arme (cu excepția celor de la pct. 93.07), arme false.
Părți și accesorii ale articolelor menționate la pct. 93.01 și 93.04.
Bombe, grenade, torpile, mine, proiectile și alte muniții de război asemănătoare
sau părți ale acestora, cartușe și alte muniții sau proiectile și părți ale acestora
inclusiv tuburile de cartușe.
Săbii, cosoare, baionete, lăncii sau arme asemănătoare și părți ale acestora; tocuri
pentru arme și săbii.
■ Obiecte admise condiționat
Pistoale și revolvere, altele decât cele pentru uz militar.
Pistoale cu gloanțe oarbe, puști pentru tir, puști de vînătoare (inclusiv armele care
au funcții de carabină și pușcă, altele decât cele militare).

9303.20
9303.30
9303.90

93.07

Arme cu aer comprimat, arme cu gaz (tip stilou, tip armă de foc, alte arme
portabile cu gaz), arme paralizante (tip stilou, tip armă de foc, tip baston și alte
arme portabile paralizante) și altele similare din categoria armelor de foc.
Părți și accesorii ale revolverelor și pistoalelor menționate la pct. 93.02 (altele
decât cele pentru armată).
Părți și accesorii ale puștilor și armelor menționate la pct. 93.03 (altele decât cele
pentru armată).
Butoiașe ăentru arme (puști) (altele decât cele pentru armată).
Cartușe pentru asamblare sau instrumente similare pentru arme pe bază de
electrocutare și părți ale acestora (altele decât cele pentru armată).
Săbii, lănci (sulițe), arme și părți ale acestora, teci pentru săbii.

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,
construcții prefabricate

9305.10
9305.02
9305.21
9306.10

Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 95
Poziție

Cod S.H

Capitolul 96
Poziție

Nu există informații

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
12
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Poziție

Cod S.H

Nu există informații

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Republica Coreea, vă
rugăm să consultați site-ul oficial : https://www.epost.go.kr/main/eng/Enpost_Introduction1.html
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Partea a doua:
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
1. Animale, produse animale şi de origine animală
- produsele ce provin de la animale paracopitate pot fi importate numai din: America de Nord, Marea
Britanie, Irlanda, Suedia, Danemarca, Japonia, Taiwan, Noua Zeelanda, Australia şi Finlanda.
- produsele ce provin de la animale paracopitate importate din alte ţări vor fi re-exportate sau distruse de
către Serviciul Naţional de Carantină animală.
Importul produselor descrise mai jos nu este permis:
- produse din păr animal, blană de animale, ţepi sau pene care, conform Serviciului Naţional de
Carantină animală, sunt contaminate cu spori ai bacilului de antrax;
- animale, produse alimentare şi alte produse cuprinse în Ordonanţa Ministerului Sănătății şi Afacerilor
Sociale, susceptibile de a conţine germeni, insecte şi de a purta boli ce ar trebui controlate în carantina,
ce nu sunt autorizate de Ministerul Sănătății şi Problemelor Sociale;
- trupuri şi rămăşite pământeşti ale persoanelor ce au decedat ca urmare a unei boli contagioase, şi care
nu au fost închise într-un sicriu sigilat, antiseptic sau care nu au fost incinerate.
Importul produselor finite care conţin produse din animale sălbatice din specii pe cale de dispariţie, este supus
aprobării Ministerului Mediului, în concordanță cu condiţiile stabilite prin decret prezidenţial. Acest decret nu
se aplică produselor finite, ce conţin produse din animale sălbatice din specii pe cale de dispariţie al căror
import este autorizat în scopuri medicale conform Legii produselor farmaceutice.
Importul în Coreea de carne şi măruntaie comestibile este interzis.
Urmare solicitărilor Serviciului responsabil cu cercetarea în domeniul veterinar şi carantină, administraţia
poştală comunică:
- în conformitate cu reglementările naţionale în vigoare, este interzis importul de carne şi de produse pe
bază de carne din ţări cu risc epizotic.
Circulara UPU 129/05.04.2004
Lista maladiilor (zoonozelor) considerate ca subiect al interdicţiei impuse asupra importului de carne şi
produse pe baza de carne:
- febra aftoasă: carne provenind de la bovine, porcine şi ovine, carne uscată, şuncă, slănină, cârnaţi,
hrana cu uz veterinar, fân, şi produsele derivate ale acestora;
- encefalopatia spongiformă bovină (ESB): carne de bovine şi de ovine, carne uscată, şunca, cârnaţi,
hrana cu uz veterinar, şi produsele derivate ale acestora;
- gripa aviară: carne şi produse comestibile obţinute din carnea de la păsările de curte, produsele
derivate ale acestora;
- maladia cronica care afectează cervidele (MDC): coarne provenind de la pui de cervide, coarne de
cervide, şi produsele derivate ale acestora.
2 Vegetale şi produse vegetale
- nu sunt admise la import plantele, fructele proaspete, vegetale şi produsele alimentare descrise în
Ordonanţa Ministerului Sănătății care pot transporta germeni, insecte şi boli ce necesită o perioadă de
carantină şi care nu sunt autorizate de Ministerul Sănătății şi Problemelor Sociale.
- importul produselor finite ce conţin produse din plante sălbatice din specii pe cale de dispariţie este
supus aprobării Ministerului Mediului , în concordanță cu condiţiile stabilite prin decret prezidenţial.
Acest decret nu se aplică produselor finite, ce conţin produse din plante sălbatice din specii pe cale de
dispariţie al căror import este autorizat în scopuri medicale conform Legii produselor farmaceutice.
- nici un produs vegetal, sau conţinutul său nu poate fi importat decât în cazul în care este însoţit de un
certificat de inspecţie sau de copia sa, ataşate la colet, eliberate de Guvernul țării exportatoare şi care
confirmă, ca urmare a unei inspecţii efectuate că nici un produs animal sau vegetal dăunător nu este
prezent în obiectele în cauza. În cazul în care aceste animale sau vegetale provin dintr-o ţara care nu
are un organ guvernamental care să se ocupe de punerea sub carantină a produselor vegetale şi în
cazul în care acestea sunt sub incidenţa Ordonanţei Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Apelor,
carantina poate fi înlocuită cu o inspecţie care să respecte Legea protecţiei mediului.
3 Seminţe
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- importul principalelor seminţe agricole este condiţionat de obţinerea unei recomandări din partea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Apelor. Aceasta regulă nu se aplică seminţelor importate de
Administraţia de Dezvoltare Rurală în scopul cercetărilor şi analizelor.
4 Rădăcini de dud şi ouă de viermi de mătase
- orice persoană care doreşte să importe rădăcini de dud şi ouă de viermi de mătase trebuie să obţină
aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Apelor, respectând condiţiile prescrise de un decret
prezidenţial.
5 Păsări şi animale
- orice persoană care doreşte să importe păsări, animale, ouă de păsări, pui de animale şi produse din
aceasta gamă trebuie să obţină permisiunea din partea Primarului sau Guvernatorului Regional.
6 Castane, conuri, iuiube (ziziphus jujuba)
-castanele, conurile şi jujuba pot fi importate cu permisiunea șefului Administraţiei Forestiere.
7 Articole care încalcă drepturile de autor, patentele, modelele
-importul acestor articole este interzis.
8. Stupefiante
- numai importatorii agreaţi sunt autorizaţi să importe stupefiante.
- în cazul în care un importator de stupefiante doreşte să importe acest tip de substanţe, trebuie să obţină,
pentru fiecare produs, aprobarea Ministerului Sănătății şi Afacerilor Sociale, în conformitate cu condiţiile
prescrise în Ordonanţa Ministerului Sănătății şi Afacerilor Sociale. Aceeaşi regulă se aplică când importatorul
doreşte să modifice structura articolelor pentru care a obţinut deja o aprobare.
Importul de marijuana este interzis, cu excepţia cazurilor în care importul este efectuat de un cercetător
care a obţinut o licenţă de la Ministerul Sănătății şi Afacerilor Sociale.
Numai importatorii autorizaţi pentru drogurile psihotrope pot efectua această activitate. Dacă acesta
doreşte să importe droguri psihotrope va obţine o autorizaţie de import pentru fiecare articol importat de la
Ministerul Sănătății şi Afacerilor Sociale, în conformitate cu condiţiile prescrise în Ordonanţa Ministerului
Sănătății şi Afacerilor Sociale. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care importatorul doreşte să modifice
compoziţia articolelor pentru care a obţinut deja o aprobare.
9 Materii radioactive şi radio-izotope
- importul materiilor radioactive şi radio-izotope trebuie să respecte standardele de transport şi ambalare
cuprinse în Legea energiei atomice şi în decretul de aplicare al acestei legi.
10 Material de război
- importul oricărui material de război, arme şi muniţii este condiţionat de obţinerea unui permis de la
Ministerului Apărării Naţionale şi Poliției.
11 Echipament radio
- orice persoană care doreşte să importe aparate de radio trebuie să supună aceste aparate unei examinări a
Ministerului Comunicaţiilor, cu excepţia cazurilor de import a aparatelor de comunicare fără fir pentru
cercetare.
Orice persoană care doreşte să importe aparate de bruiaj pentru undele electromagnetice, trebuie să
supună aceste aparate unei examinării a Ministerului Comunicaţiilor, cu excepţia cazului când acestea sunt
importate în scopul cercetării. În ceea ce priveşte aparatele care fac parte din una dintre categoriile următoare
cât şi pentru cele care se supun examenului de detectare a unui obstacol electromagnetic, corespunzător
examenului prevăzut de Legea undelor electromagnetice, conform legilor şi regulilor din acest domeniu, sunt
admise:
- obiectele autorizate sau aprobate, conform normelor de fabricaţie coreene, în virtutea Legii privind
standardizarea industrială;
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- dispozitivele electrice al căror tip este aprobat de Legea referitoare la aparatele electrice;
- produsele care sunt supuse controlului de calitate prevăzut de Legea referitoare la controalele de calitate
a produselor industriale.
12 Echipamente de telecomunicaţii
- orice persoană care doreşte să importe echipamente de telecomunicaţii desemnate de Ministerul
Comunicaţiilor după consultarea şefilor serviciilor administrative competente, trebuie să obţină aprobarea
Ministerului Comunicaţiilor pentru acest tip de echipament de telecomunicaţii. Totuşi, aceasta regulă nu se
aplică echipamentelor de telecomunicaţii pentru examinare, cercetare sau export, nici celor la care face
referire decretul prezidenţial aplicabil în acest domeniu.
13 Cărţi, publicaţii, filme şi producţii video
- este interzis importul cărţilor, publicaţiilor, desenelor, filmelor, înregistrărilor fonografice,
producţiilor video, sculpturilor şi altor obiecte de natură analoagă, care pot tulbura ordinea constituţională
naţională sau aduc atingeri securităţii sau moralei publice.
14 Bunuri care pot dezvălui informaţii confidenţiale guvernamentale sau care ar putea fi folosite în
spionaj
- este interzis importul bunurilor indicate mai sus.
15 Monezi, bancnote, bilete de bancă contrafăcute, falsificate sau imitaţii
- este interzis importul monezilor, bancnotelor, biletelor de bancă, obligaţiunilor şi/sau orice alt
instrument financiar negociabil, contrafăcute, falsificate sau imitaţii.
16. Importul de mijloace de plată, etc
36.1.Orice persoană, rezidentă sau nu, ce doreşte să importe mijloace de plată, metale preţioase sau titluri
(acestea cunoscute sub denumirea de mijloace de plată, etc) trebuie să obţină aprobarea respectând
următoarele:
36.2. Importul mijloacelor de plată, este supus validării Directorului Băncii de Comerț Exterior.
Orice rezident ce doreşte să importe devize străine sau monezi locale, nu pentru a efectua plaţi ci pentru
colecţia sa proprie de monezi, ca suvenir, pentru a testa bancomatele, pentru expoziţii internaţionale sau
pentru vânzare către colecţionari, etc., trebuie să obţină autorizaţia.
Directorului unei băncii de comerţ exterior, cu rezerva ca suma importata să nu depăşească 100 000 USD.
36.3. importul mijloacelor de plata, etc., supus autorizării Guvernatorului Băncii Coreei.
Cu excepţia cazurilor menţionate mai sus, orice persoană rezidentă sau nu care doreşte să importe
mijloace de plată, etc., trebuie să obţină aprobarea Guvernatorului Băncii Coreei.
Aceasta regulă nu se aplică în cazul în care Banca Coreei, sau oricare altă bancă de comerţ exterior sau
agenţie a Ministerului Comunicaţiilor importă mijloace de plată, etc., în exercitarea obiectului lor de
activitate.
36.3.1. Importul de către o persoană rezidentă sau nu a mijloacelor de plată în străinătate cu excepţia
biletelor la ordin, tratelor şi scrisorilor de credit.
36.3.2. Importul de către o persoană rezidentă sau nu, de mijloace de plată naţionale de o valoare ce
depăşeşte 2 000 000 yuani, cu excepţia cecurilor de călătorie exprimate în yuani,
cumpărate de la sucursalele bancare din străinătate.
36.3.3. Importul de metale preţioase de către o persoană rezidentă sau nu, în alte condiţii decât cele
prescrise de Legea ce guvernează comerţul internaţional (cu excepţia obiectelor utilizate drept accesorii în
viata de zi cu zi, de către particulari, etc.).
36.3.4. Importul de către o persoana rezidentă sau nu a bonurilor de tezaur, cu excepţia:
- importul titlurilor altele decât cele la purtător, în virtutea unei permisii sau a unei notificări emise de
persoana care a obţinut sau a notificat tranzacţiile de capital;
- importul altor titluri decât cele la purtător, achiziţionate în virtutea Legii importului de capital străin;
- importul acţiunilor achiziţionate de către salariaţi coreeni, în virtutea dispoziţiilor legilor pertinente, sau
de certificate nominative pentru beneficiari, confom dispoziţiilor legilor în vigoare.
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Partea a treia:
Dispoziții speciale, vamale și altele
31 Redactarea declaraţiilor vamale
Declaraţiile vamale trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare în vederea stabilirii drepturilor, taxelor şi
măsurilor de control, atât la import cât şi export. Declaraţia vamală trebuie să cuprindă:
- numele, prenumele şi adresa expeditorului şi destinatarului;
- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii;
- indicarea mărfurilor conţinute;
- greutatea brută şi netă;
- valoarea trimiterii precizând unitatea monetară utilizată.
În plus, pe declaraţiile vamale trebuie înscrise unele informaţii suplimentare relative la situaţia mărfurilor în
ceea ce priveşte reglementările vamale (cadouri, eşantioane, mărfuri returate sau admise temporar).
32 Diverse dispoziţii vamale
- pachetele mici a căror valoare nu depăşeşte 70 000 WON sunt scutite de la plata taxelor vamale.
Alte informaţii vamale (Circulara UPU.428/08.12.2003)
Condiţii şi limite până la care persoanele fizice pot efectua importuri admise făra plata taxelor vamale (Lege
Vamală nr. 45.2.1.):
Categoria de
produse
Produse
agricole

Produse

Greutate sau
cantitate
5 kg. fiecare

Ulei de susan, susan,
miere,
ferigi
comestibile, miere,
Codonopsis
lanceolata
Nuci
5
kg.
indicaţia
‘carantina
obligatorie’)
Nuci de pin
1 kg.
Ginseng (proaspăt, În total 300 g
uscat şi roşu)
Altele
5 kg. fiecare
Animale vii şi Coarne de cerb
150
g
alte produse de
indicaţia
origine marina
‘carantina
obligatorie’)
Carne de vita, carne
10
kg.
de porc
indicaţia
‘carantina
obligatorie’)
kg.
Carne marinata şi 5
uscata (conserve)
indicaţia
‘carantina
obligatorie’)
Produse de origine
marina

(cu

(cu

Condiţii pentru eliberarea
vamală
- Aceste produse fac obiectul
legii
privind
protecţia
plantelor
- Daca un produs depăşeşte
limita de greutate
fixata
pentru admitere fara taxe
vamale se vor aplica
condiţiile legale

-

(cu
-

(cu

Limita admisa la transport
pentru coarnele de cerb este
de 500 g (acestea include
150 g pentru care nu se
plătesc taxe vamale)
Dacă un produs depăşeşte
limitele privind admiterea
fără plata taxelor vamale,
condiţiile legale trebuie
îndeplinite
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Alimente
şi
dietetice
suplimente,
medicamente

Alimente neacceptate (şarpe, băutura
spirtoasa din şarpe, elixir de os de tigru)

Aceste articole intra în câmpul
de
aplicare
al
CITES
(Convention on Internaţional
Trade and Endangered Species
of Wild Fauna and Flora)

Produse medicamentoase ce pot face
obiectul utilizării greşite (ex: Viagra)

Se admit
prescrise
tratament

DHEA, melatonina

**

2 flacoane (90
comprimate)
2 flacoane
alimente Max 6 flacoane

Medicamente
tradiţionale
chinezeşti

Stupefiante

Geveral T
Alte
dietetice
Medicamente ce figurează în lista nr.
2003-11 a Serviciilor Vamale din Coreea
Produse tonifiante prescrise ce conţin
preparate
farmaceutice
necunoscute
chinezeşti
Marijuana,
opium,
metamfetamina
(philopon) etc

Produse
din
fauna sălbatică

Piele de tigru, piei de animale sălbatice,
animale împăiate

Produse de lux

Alcool
Ţigări

Altele

numai în cantităţi
de medic pentru

Aceste articole intră în câmpul
de aplicare al legislaţiei din
domeniul farmaceutic
Aceste articole intra în câmpul
de aplicare al legislaţiei din
domeniul narcoticelor
Aceste articole intră în câmpul
de
aplicare
al
CITES
(Convention on
Internaţional
Trade and Endangered Species
of Wild Fauna and Flora)

1 sticla
1
cutie
(10
pachete)
Parfum
0.056 sau 0.070
litri sau 2 fl. oz.
per flacon
- pentru alte produse de uz personal, verificarea vamală se va efectua în
funcţie de decizia Autorităţii Vamale
- pentru produsele care fac obiectul verificărilor vamale se aplică
reglementările legale

1.dacă un produs depăşeşte limitele indicate trebuie îndeplinite condiţiile legale. Totuşi, în cazul în care o
persoană bolnavă importă acest tip de produse pentru tratament sau alimente dietetice acestea sunt excluse de
la plata taxelor, până la o anumită valoare rezonabiăa, după verificarea prevederilor legale.
2. dacă diverse produse a căror import este limitat de CITES (Convention on Internaţional Trade and
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sunt incluse în produse pentru care nu se plătesc taxe vamale,
condiţiile legale trebuie îndeplinite.
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3. chiar şi pentru medicamentele cumpărate verificarea încadrării lor în categoria celor scutite de taxe trebuie
efectuată de guvernatorul provinciei sau de către primar.
Circulara UPU 195/25.11.2019
Operatorul desemnat al REPUBLICII COREEA, Korea Post informează despre schimbările în legislația
ce guvernează importul în republică referitoare la articolele care conțin nicotină.
Din noiembrie 2019, cu scopul de a întări măsurile de management de securitate, toți compușii ce conțin
această substanță vor fi considerați interziși conform art. 19.1.3. al Convenției UPU, în afara cazului în care
documentația ce va fi descrisă mai jos va fi furnizată de Serviciul Vamal Coreean.
Aceasta va afecta toti compușii conținând nicotina, incluzând nicotina extrasă din frunze, rădăcini, tulpini
sau substanță sintetizată. Bunurile care cad sub incidența următorului Sistem de Armonizare (HS) al codurilor
tarifelor de clasificare vor fi afectate de următoarea schimbare:
2939.79-1000, 3824,99-9041, 8543.70-4010.
Următoarea documentație va fi necesară pentru clarificări vamale cu privire la bunurile menționate mai
sus:
1. Documente contractuale.
2. Proba pentru fiecare proces de manufacturare din țara exportatoare, în scopul extragerii și apoi
exportului pentru compușii cu nicotina extrași din rădăcini/tulpini sau produse de sinteză.
3. Licența fabricantului sau un certificat de încorporare al plantei emis de țara fabricantă pentru fiecare
proces de producție al nicotinei extrasă din rădăcini/tulpini sau produse de sinteză.
4. Un certificat cu o declarație de export emis de către autoritatea vamală a țării exportatoare pentru
fiecare articol declarat ca „soluții cu nicotina extrasă din rădacini/tulpini sau nicotină de sinteză” în câmpul de
descriere al conținutului CN 22/CN 23/CP 72 din formularul de declarație poștală vamală.
5. Un material de siguranță al foii de date (MSDS).

19

