Rwanda
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
Obiecte interzise
a) Articole care, prin natura sau ambalarea lor, pot prezenta un pericol pentru oficialii administraţiei sau care
pot murdări sau deteriora corespondența;
b) Articole pasibile de taxe vamale, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt expediate utilizând serviciul de
pachete mici sau imprimate. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru scrisorile cu valoare declarată, cutiilor şi
eşantioanelor de bunuri pasibile de taxe vamale, cu excepţia cazurilor în care ţările de destinaţie admit aceste
trimiteri;
c) Eşantioanele expediate în cantităţi mari, în vederea evitării perceperii taxelor de export;
d) Opium, morfină, cocaină şi alte narcotice, mai puţin expediţiile efectuate în scop medical sau ştiinţific sub
forma coletelor cu valoare declarată, pentru ţările care admit aceste condiţii;
e) Articole a căror admitere sau circulaţie este interzisa în Rwanda;
f) Articole a căror admitere sau circulaţie este interzisa în alte țări;
g) Animalele vii, cu excepţia albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase, paraziţilor şi distrugătorilor de insecte
dăunătoare, destinate schimbului între instituţii oficial recunoscute;
h) Materialele explozibile, combustibile sau periculoase. Totuşi, nu sunt considerate ca periculoase:
materialele biologice - materialele biologice perisabile care conţin microorganisme patogene vii sau viruşi
patogeni vii - şi materiale biologice perisabile care nu conţin nici micro-organisme patogene vii, nici viruşi
patogeni vii ;
i) Articole obscene sau imorale sau articole care poartă inscripţii defăimătoare sau contrare ordinii publice sau
moralei ;
j) Orice articol expediat pentru mai mulţi destinatari succesivi ;
k) Articole / trimiteri care au orice fel de legătură cu operatiuni de tip “snowball”/“ bulgare de zăpada” ;
l) Articole de corespondență care au ca subiect magia, cu excepţia celor care prezintă un caracter ştiinţific.
Sunt de asemenea interzise:
a) introducerea scrisorilor, chiar şi deschise, sau notelor care pot fi considerate corespondență curentă şi
personală în colete, acte comerciale, imprimate, ilustrate pentru orbi, eşantioane de bunuri, pachete mici şi
scrisori numite "phonopost", colete cu valoare declarată, expediate la tarife reduse prin poșta de scrisori sau
colete poştale
b) aplicarea pe trimiterile poştale expediate cu tarif redus, pe plicuri, pe coperţi sau pe ambalaje indicaţii,
înscrisuri sau mărci ce servesc la corespondența personală ;
c) introducerea în trimiteri, altele decât scrisorile cu valoare declarată sau recomandatele, de valori la purtător
mai mari de 50 franci ruandezi sau monezi; monezile nu pot fi expediate prin intermediul scrisorilor cu
valoare declarată ;
d) introducerea în trimiterile poştale, chiar şi în cele cu valoare declarată, sau în alte trimiteri depuse, cu
excepţia coletelor cu valoare declarată, a obiectelor din aur, argint, a bijuteriilor şi a altor obiecte preţioase ;
e) introducerea în scrisori, corespondență, note sau în documente adresate altor persoane decât destinatarii sau
celor ce locuiesc la aceeaşi adresă cu destinatarul.
Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Rwanda, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: http://i-posita.rw/
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