Thailanda
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
01.06

Cod S.H.
0106.00

Carne și produse comestibile

Capitolul 2
Poziție

Cod S.H.

Cod S.H.

Cod S.H.

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele care pot fi cuprinse în acest capitol.
Vezi a doua parte, pct. 2.1.3.
Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 5
Poziție
05.03
05.05-05.07

■ Obiecte admise condiționat
Animale acvatice vii, inclusiv pește, în concordanță cu legislația în vigoare
referitoare la piscicultură (Actul B.E. 1947)
Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile
de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte

Capitolul 4
Poziție
04.01-04.10

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

Capitolul 3
Poziție
03.01
03.06-03.07

■ Obiecte interzise
Coconi, Aps Mellifera, albine Africane Adamson.

Cod S.H
0503.00

■ Obiecte admise condiționat
Păr și reziduuri de păr de cal.
Vezi a doua parte, pct.2.1.1 și 2.1.2.

SECȚIUNEA II

Produse ale regnului vegetal

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură

Poziție
06.01-06.02

Cod S.H

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Capitolul 7
Poziție
07.03

Cod S.H
0703.20

Capitolul 8
Poziție
08.13
Capitolul 9

■ Obiecte admise condiționat
Plante și părți de plante. Vezi a doua parte, pct. 2.2. și 2.2.3.

■ Obiecte interzise
Usturoi proaspăt sau uscat.
■ Obiecte admise condiționat
Plante comestibile și anumite rădăcini și tuberculi. Vezi a doua parte, pct. 2.2.
și 2.3.
Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene

Cod S.H
0813.40

■ Obiecte interzise
Euphoria Longana uscată.
Cafea, ceai, mate și mirodenii
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Poziție
09.01
09.02

Cod S.H
0901.21
0901.90
0902.40
0903.00

Capitolul 10
Poziție
10.06

10.05

Cod S.H
1006.10
1006.40
1005.10
1005.90

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Diversele tipuri de făină și materii brute destinte producerii de alimente vor fi
marcate cu o etichetă sau înregistrate.

■ Obiecte admise condiționat
Semințe, boabe de soia. Vezi a doua parte, pct. 2.2.3.
certificat de calitate și autenticitate ; certificat de carantină fitosanitară emis
Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Toate produsele comestibile cuprinse în acest capitol. Vezi a doua parte, pct.
2.2.2.2
Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte

Capitolul 14
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Porumb destinat alimentației animalelor.

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

Capitolul 13
Poziție
13.01-13.02

■ Obiecte interzise
Orez, orez glutinat, orez nedecorticat și orez nutritiv.

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

Capitolul 12
Poziție
12.01-12.14

Frunze și praf de ceai. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2

Cereale

Capitolul 11
Poziție
11.01-11.09

■ Obiecte admise condiționat
Cafea prăjită. Vezi a doua parte, pct. 2.2.3.

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
15.07
15.11
15.13

Cod S.H

1513.11
1513.19

■ Obiecte interzise
Ulei de nucă de cocos.
■ Obiecte admise condiționat
Ulei de soia, ulei de palmier. Vezi a doua parte, pct. 2.2.4
Toate grăsimile comestibile. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2.2
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SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 16

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

Poziție
16.01-16.05

Cod S.H

Zahăr și produse zaharoase

Capitolul 17
Poziție
17.01-17.04

Cod S.H
1701.11

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 21
Poziție
21.01-21.06

Cod S.H

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Băuturi spirtoase într-o cantitate mai mare de 1 litru. Vezi a doua parte, pct. 2.4.
Băuturi alcoolice și oțet. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2.2
Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale

Cod S.H
2301.20

■ Obiecte admise condiționat
Praf de pește uscat care conține mai puțin de 60% proteine.
Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Capitolul 24
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Toate preparatele comestibile diverse. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2.2
Băuturi alcoolice și oțeturi

Capitolul 23
Poziție
23.01

■ Obiecte admise condiționat
Toate preparatele comestibile care pot fi cuprinse în acest capitol. Vezi a doua
parte, pct. 2.2.2.2
Preparate alimentare diverse

Capitolul 22
Poziție
22.01-22.09

■ Obiecte admise condiționat
Toate preparatele comestibile care pot fi cuprinse în acest capitol. Vezi a doua
parte, pct. 2.2.2.2
Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante

Capitolul 20
Poziție
20.01.-20.08

■ Obiecte admise condiționat
Toate preparatele pe bază de cacao. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2.2
Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie

Capitolul 19
Poziție
19.01-19-05

■ Obiecte interzise
Trestie de zahăr.
■ Obiecte admise condiționat
Toate tipurile de zahăr și produse zaharoase. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2.2
Cacao și produse preparate din cacao

Capitolul 18
Poziție
18.01-18.06

■ Obiecte admise condiționat
Toate preparatele comestibile care pot fi incluse la acest capitol. Vezi a doua parte,
pct. 2.2.2.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
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24.01-24.03

Semințe, plante și frunze de tutun, tutun de mestecat și de fumat.

SECȚIUNEA V

Produse minerale

Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment

Poziție
25.15

Cod S.H

Minereuri, zgură și cenușă

Capitolul 26
Poziție
26.09

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Cositor, inclusiv minereuri de cositor și derivați ai acestuia, care cântăresc mai
mult de 2 kg.
Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea
acestora, materii bituminoase , ceară minerală

Capitolul 27
Poziție
27.10

■ Obiecte admise condiționat
Travertin de marmură, roci calcaroase diverse folosite în construcții și care au o
densitate mai mare de 2,5 alabastru.

Cod S.H
2710.00

■ Obiecte admise condiționat
Benzen și kerosen, ulei diesel, gaz-petrol lichefiant (LPG). Vezi a doua parte,
pct. 2.6.

SECȚIUNEA VI

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Capitolul 28

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

Poziție
28.01-28.51

Cod S.H

Capitolul 29
Poziție

Produse chimice organice
Cod S.H

Capitolul 30
Poziție
30.01-30.06

Capitolul 32

Nu există informații.
Produse farmaceutice

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Medicamente și produse farmaceutice. Vezi a doua parte, pct. 2.8.
Îngrășăminte minerale

Capitolul 31
Poziție
31.01.-31.05

■ Obiecte admise condiționat
Importul substanțelor otrăvitoare cuprinse în Declarația Ministerului Sănătății
Publice, Industriei și Agriculturii este supus obținerii unei licențe emise de un
ofițer autorizat din cadrul Departamentului Administrării Alimentației și
și Drogurilor, Departamentul Lucrărilor Industriale și Departamentul de
Agricultură.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Importul de îngrășăminte este supus obținerii unei autorizații emise de
Departamentul de Agricultură.
Extracte tanante sau sau colorante : tanini și derivații lor pigmenți și alte
materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri
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Poziție
32.03-32.04

Cod S.H

Uleiuri esențiale și rezinoide: produse de parfumerie sau cosmetice

Capitolul 33
Poziție
33.01-33.04

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Capitolul 37
Poziție

■ Obiecte interzise
Explozibili, produse pirotehnice. Vezi a doua parte, pct. 2.9.
Produse fotografice sau cinematografice

Cod S.H

Capitolul 38
Poziție
38.08

■ Obiecte admise condiționat
Cauciuc natural sau sintetic, izopren, rășină de neopren, rășină de vinil, rășină și
orice compus care conține catalizatori celulozici, trebuie să prezinte un certificat
pentru import.
Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje
pirofolice

Capitolul 36
Poziție
36.01 -36.06

■ Obiecte interzise
Săpun. Vezi a doua parte, pct.2.8.2.
Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate,
cleiuri, enzime

Capitolul 35
Poziție
35.06

■ Obiecte interzise
Clorura de vinil monomer amestecată cu fixativ sau agenți deodorizanți.
■ Obiecte admise condiționat
Amestecuri de arome alimentare. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2.2. Produse de
parfumerie, cosmetice sau obiecte de uz sanitar. Vezi a doua parte, pct. 2.8.2
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 bază de ipsos

Capitolul 34

Poziție
34.01

■ Obiecte admise condiționat
Coloranți alimentari. Vezi a doua parte, pct. 2.2.2.2. Extracte tanante solubile.
Vezi a doua parte, pct. 2.8.1.

Nu există informații.
Diverse produse ale industriei chimice

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Clorura de vinil monomer amestecată cu alte substanțe conținute în insecticide.
insecticide.
■ Obiecte admise condiționat
Insecticide, fungicide, ierbicide, pesticide. Vezi a doua parte, pct. 2.17
Solvenți organici compuși, tinner, diluant. Vezi a doua parte, pct. 2.18.

SECȚIUNEA VII

Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor

Capitolul 39

Mase plastice și articole din mase plastice

Poziție
39.04

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Clorura de vinil monomer în stare gazoasă sau lichidă sub presiune.
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Cauciuc și articole din cauciuc

Capitolul 40
Poziție

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

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 admise condiționat
Piei brute și tăbăcite, blănuri neprelucrate de animale. Vezi a doua parte, pct.
2.1.1. și 2.1.2.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA IX

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

Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

Poziție

Cod S.H

Plută și lucrări din plută

Capitolul 45
Poziție

Cod S.H

Capitolul 46
Poziție
46.01-46.02

Nu există informații.
Nu există informații.
Obiecte împletite din fibre vegetale

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
Obiecte artizanale falsificate.

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
48.17

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Plicuri și hârtie pentru corespondență neutilizate.
Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise texte dactilografiate și planuri

Capitolul 49
Poziție
49.01
49.11

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Publicații interzise de Poliția Regală Thailandeză.
Vezi a doua parte, pct. 2.11.
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SECȚIUNEA XI

Materiale textile și articole din acestea

Capitolul 50

Mătase

Poziție
50.01-50.06

Cod S.H

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

Capitolul 51
Poziție
51.01-51.10

Cod S.H

Capitolul 52
Poziție
52.01
52.03

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.
Materiale tricotate sau croșetate

Cod S.H

Nu există informații.
Articole și accesorii de îmbrăcăminte, 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

■ Obiecte admise condiționat
Bumbacul poate fi importat în baza unui certificat fitosanitar eliberat în țara
de origine.
Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea

Capitolul 54
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Lână, păr fin sau grosier de animale, neprelucrate. Vezi a doua parte, pct. 2.1.1
și 2.1.2.
Bumbac

Capitolul 53
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Importul de mătase brută sau de fire de mătase este supus unei autorizații
prealabile cu condiția ca respectivele produse să nu conțină 4% fir de mătase
local cumpărat de la Departamentul de Promovare Industrială.

Cod S.H

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

Capitolul 62
Poziție
62.01-62.17

Cod S.H
6217.90

Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe

Capitolul 63
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Articole și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate,
cu excepția fularelor, gulerelor, manșetelor, manșoanelor buzunarelor, bretelelor.

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

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
67.01
67.03
67.04

Nu există informații.
Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora

Capitolul 66
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Piele netăbăcită și carne de pui.
Păr de animale.
Vezi a doua parte, pct. 2.1.1 și 2.1.3.

SECȚIUNEA XIII

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

Capitolul 68

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

Poziție
68.02

68.11-68.12

■ Obiecte interzise
Pietre de construcție pentru monumente sau decorare, articole construite din
astfel de pietre, mozaic.
■ Obiecte admise condiționat
Azbest.

Capitolul 69

Produse ceramice

Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Sticlă și articole din sticlă

Capitolul 70
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

■ Obiecte admise condiționat
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70.19

7019.11
7019.90

Fibre de sticlă și articole din acestea.

SECȚIUNEA IV

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

Capitolul 71

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

Poziție
71.08

Cod S.H

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 261/30.08.2004
Este interzisă introducerea bancnotelor în trimiterile poștale.
■ Obiecte admise condiționat
Aur, cu excepția ornamentelor din aur (importul acestora este supus unei
autorizații prealabile acordată de Ministerul de Finanțe).

SECȚIUNEA V

Metale comune și obiecte din acestea

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Poziție

Cod S.H

Produse din fontă, fier și oțel

Capitolul 73
Poziție

Cod S.H

Cod S.H

Cod S.H

Nu există informații.
Aluminium și articole din aluminium

Capitolul 76
Poziție

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.

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

Nu există informații.
Conserve și articole din acestea

Capitolul 80
Poziție
80.01-80.07

Nu există informații.

■ Obiecte admise condiționat
Cositor și aliaje din cositor (importul acestora trebuie autorizat de către
Departamentul Resurselor Minerale).
Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea

Cod S.H

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

Capitolul 82
Poziție

Cod S.H

Capitolul 83
Poziție

Nu există informații.
Articole diverse din metale comune

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVI

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

Capitolul 84

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

Poziție
84.01
84.07
84.08
84.67
84.43

Cod S.H
8401.10
8401.40
8407.31
8407.32
8408.90
8467.81
8467.91
8443.50

■ Obiecte admise condiționat
Reactoare nucleare, bare de combustibil și părți ale acestora.
Motoare diesel cu un singur cilindru orizolntal, capacitatea 331-1100 cc, motoare
cu cilindru pe benzină, cu capacitatea 41-240 cc, motoare de motociclete cu
capacitate mai mică de 250 cc.
Ferăstrău cu lanț și părți componente ale acestuia. Imprimante Intaglio.

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

Capitolul 85

Poziție

Cod S.H

85.08
85.26
85.27
85.29

8508.20
8508.90

■ Obiecte interzise
Circulara UPU 70/22.04.2019
Este interzisă expedierea bateriilor de litiu și elementelor de litiu în trimiterile
poștale.
■ Obiecte admise condiționat
Ferăstrău electronic și părți ale acestuia.
Emițătoare pentru radio comunicații, radio-telefoane, radiograme, radare.
Transmițătoare maritime. Telecomenzi și părți ale acestora.

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
87.02-87.04

Nu există informații.

Cod S.H
8702.10
8703.21

■ Obiecte interzise
Autobuze cu 6 roți și cu mai mult de 30 de locuri
Camioane uzate cu capacitate mai mare de 4 tone.
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8703.24
8703.31
8703.33
■ Obiecte admise condiționat
Mașini uzate.
Motociclete uzate.
Navigație aeriană sau spațială

Capitolul 88
Poziție
88.02

Cod S.H
8802.60

Navigație maritimă sau fluvială

Capitolul 89
Poziție

■ Obiecte admise condiționat
Sateliți.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XVIII

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

Capitolul 90

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

Poziție
90.01

90.06
90.09

Cod S.H
9001.30

■ Obiecte admise condiționat
Lentile de contact și instrumente și aparate medico-chirurgicale.
Scanere color.
Aparate xerox multi-colore.

9006.10
9006.30
9009.11
9009.12

90.18-90.22
Ceasornicărie

Capitolul 91
Poziție

Cod S.H

Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea

Capitolul 92
Poziție

Nu există informații.

Cod S.H

Nu există informații.

SECȚIUNEA XIX

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Capitolul 93

Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Poziție
93.01-93.07

Cod S.H

SECȚIUNEA XX
Capitolul 94

■ Obiecte admise condiționat
Arme de foc. Arme chimice și părți componente.
Vezi a doua parte, pct. 2.15.
Mărfuri și produse diverse
Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat
nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții
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prefabricate
Poziție

Cod S.H

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

Capitolul 95
Poziție
95.04

Cod S.H
9504.30
9504.40
9504.90

Capitolul 96
Poziție

Nu există informații.

■ Obiecte interzise.
Jocuri electronice și dispozitive mecanice cu afișaj sau scor.
■ Obiecte admise condiționat
Cărți de joc.

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

Cod S.H

Nu există informații.

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Thailanda, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.thailandpost.co.th//index.php?page=index&language=en
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Partea a II-a
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit
2.1.1 Animale şi carcase ale acestora supuse controlului Departamentului pentru Dezvoltarea faunei
domestice
- animale: elefanţi, cai, vaci, bivoli, măgari, catari, capre, oi, câini, pisici, iepuri, maimuţe, giboni ;
- sperma de animale ;
- păsări de curte, ouă ale acestora ;
- animale sălbatice conform listei stabilită în Regulamentul Ministerial (Vol 11) B.E. 2512 emis în
conformitate cu Actul Epidemic B.E. 2499 .
Pentru obţinerea autorizaţiei se vor respecta reglementările prevăzute în Regulamentul Ministerial (Vol
12) B.E. 2512, Ministerul Agriculturii şi Cooperativelor.
2.1.2 Carcase (părți din trupurile animalelor indicate la punctul 2.1.1.
- carne, piele, oase, coarne de animale, păr şi colţi care nu au fost prelucrate
2.1.3 Produse animale (alimente)
- produsele alimentare supuse controlului (în conformitate cu Actul B.E 2522 adoptat cu privire la
alimentaţie), pot fi importate pe baza unui permis obţinut din partea Secretariatului Administraţiei
Drogurilor şi Alimentelor
2.2 Vegetale şi produse vegetale
Plantele şi produsele vegetale interzise pot fi importate pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii:
- autorizaţie emisă de Directorul General al Departamentului Agriculturii;
- prezentarea unui certificat fitosanitar emis de ţara de origine;
- importul poate fi efectuat doar prin intermediul Biroului de Carantină a Plantelor cu sedii la aeroportul,
portul şi biroul de schimb din Bangkok;
- plantele sau produsele respective trebuie adresate şi trimise direct Directorului General al
Departamentului Agriculturii;
- în cazul unui import efectuat prin intermediul pasagerilor, aceştia vor prezenta plantele în faţa oficialilor
din cadrul Biroului de Carantină a Plantelor.
2.2.1 Importul de plante interzise
Importul plantelor interzise înscrise în Actul B.E. 2507 adoptat cu privire la carantina plantelor, trebuie
autorizat de către Directorul General al Departamentului Agriculturii şi însoțite de un certificat fitosanitar
emis de ţara de origine. Importul poate fi efectuat doar prin intermediul birourilor vamale specifice.
2.2.2 Frunze şi praf de ceai
Importul frunzelor de ceai este admis cu condiţia ca 60% din frunzele de ceai importate să fie cumpărate
de la ”Public Warehouse Organisation”, iar în cazul prafului de ceai condiţia este ca 50% din cantitatea
importată să provină de la ”Public Warehouse Organisation”.
2.2.2.2.Importul acestor articole este supus autorizării din partea Administraţiei pentru Droguri şi
Alimente ( în conformitate cu Actul B.E. 2522 cu privire la alimentaţie)
2.2.3 Seminţe
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Seminţele importate prezentate în listele Ministerului Agriculturii şi Cooperativelor sunt supuse unei
analize de standardizare sau a unei analize efectuată de Departamentul Agriculturii pentru aplicarea unor
scutiri.
2.2.4 Importul de ulei de soia poate fi efectuat doar de către “Public Warehouse Organisation”, Ministerul
Comerţului, sau de către producător. Uleiul de palmier poate fi importat numai în cantitate rezonabila în
concordanță cu situaţia producţiei interne.
2.4.Băuturi şi lichide alcoolice
Importul băuturilor alcoolice şi spirtoase în cantitate mai mare de 1l este condiţionat de obţinerea unui
permis de la Departamentul Taxelor.
2.5 Tutun
Importul de seminţe, plante şi frunze de tutun, tutun de mestecat şi de fumat, este condiţionat de obţinerea
unui permis de la Departamentul Taxelor.
2.6. Uleiuri minerale
Importul de uleiuri minerale nu poate să se facă decât de către comerciant, conform art. 6 din “Fuel Act
B.E.2521”. Comerciantul trebuie să obţină mai întâi acordul Departamentului Registrului Comerţului.
2.7.Stupefiante
Importul de heroină este interzis, în afară de cazul în care acesta este efectuat în interes public şi în baza
unei autorizaţii speciale emisă de Ministerul Sănătății Publice. Importul de morfină este interzis. Importul
de opium, de haşiş şi amfetamină este autorizat numai pe baza unui permis emis de Ministerul Sănătății
Publice.
2.8 Produse farmaceutice
Importul produselor farmaceutice este supus obţinerii unui permis şi unui certificat de înregistrare a
drogurilor, cu excepţia cazurilor în care importul se efectuează pentru uzul propriu al călătorilor sau
pentru cercetări medicale sau ştiinţifice.
2.8.1 Tincturi
Producerea de tincturi solubile este supusă înregistrării în categoria substanţelor toxice în conformitate cu
Declaraţia Ministerului Sănătății Publice (Vol 61) B.E. 2531. Dacă aceste produse sunt importate ca
materii prime pentru prelucrare de importator, permisul de import nu este necesar.
2.8.2 Cosmetice
La importul produselor cosmetice finisate este necesar un permis de import şi un certificat emis de
Administraţia Drogurilor şi Alimentelor.
2.9 Chibrituri chimice şi lemn pentru chibrituri
Arme de foc, muniţie, explozibili, artificii şi imitaţii de arme de foc pot fi importate pe baza unui permis
eliberat de registratura locală pentru arme şi muniţii. Înainte ca aceste produse să fie debarcate, licenţa de
import trebuie ștampilată de către Agentul vamal.
14

Thailanda
2.10 Cărţi, broşuri, ziare, imprimate
Este interzis importul publicaţiilor prezentate în buletinul oficial de către Directorul General al Poliției,
exceptând cazurile în care:
- importul este făcut de Guvern sau de Municipalitate în scopuri oficiale;
- Ministerul de Interne a eliberat o autorizaţie specială;
- este vorba de cărţi, documente, formulare sau rapoarte, destinate unei corespondențe personale sau
activităţilor sociale, politice şi comerciale;
2.14 Instrumente de măsură
Importul de instrumente de măsură se poate efectua numai pe baza unui permis şi a unei autorizaţii
eliberate de către Departamentul Registrului Comerţului (Ministrul Comerţului).
2.15 Materiale de război
Armele, accesoriile acestora, inclusiv produse chimice şi obiecte care pot fi folosite în război (în
conformitate cu Declaraţia Ministerului Apărării), pot fi importate în cazul eliberării unei autorizaţii din
partea Ministerului Apărării.
2.16 Jucării
Este interzis importul aparatelor de joc cu afişaje şi scor, cu excepţia obiectelor de uz personal, sau dacă sa emis o autorizaţie specială.
2.17 Insecticide, fungicide, ierbicide şi pesticide
Importul este condiţionat de obţinerea unui permis de import şi a unui certificat de înregistrare a
substanţelor toxice (în baza listei substanţelor toxice stabilită de către Ministerul Agriculturii şi
Cooperativelor), eliberat de către Departamentul Agriculturii.
2.18 Solvenţi compuşi organici, diluanţi şi substanţe care servesc la scoaterea vopselelor
Importul acestor obiecte este supus obţinerii prealabile a unui permis de la Departamentul Producţiei
Industriale, Ministerul Industriei, a unui permis de import şi unui permis de înregistrare a substanţelor
toxice.
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Partea a III-a
Dispoziții speciale, Vamale și altele
3.1 Completarea
declaraţiilor
vamale

3.2 Necesitatea
inserării
facturilor

3.3 Nevoia de a
atesta originea
bunurilor

Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate informaţiile necesare calculului
taxelor vamale, taxelor şi măsurilor de control atât pentru import cât şi pentru
export, menţionându-se următoarele:
- numele, prenumele şi adresele expeditorilor şi destinatarilor;
- ţara de origine şi cea de destinaţie a trimiterii;
- descrierea mărfurilor şi codul acestora conform sistemului armonizat
- greutatea brută şi netă;
- valoarea trimiterii, cu precizarea monedei de referinţă;
- cantitatea bunurilor.
Suplimentar, trebuie trecute în declaraţia vamală detalii cu privire la situaţia
bunurilor cu privire la reglementările vamale (cadouri, mostre, bunuri
returate sau admise temporar).
Factura trebuie să cuprindă:
- numele şi adresa vânzătorului sau producătorului;
- numele şi adresa cumpărătorului sau importatorului;
- cantitatea şi greutatea mărfurilor;
- descrierea detaliată a mărfurilor;
- preţul unitar al fiecărui articol şi preţul total al articolelor expediate.
Determinarea valorii în vamă se face prin recunoașterea prețului efectiv plătit
pentru achiziționarea bunurilor, care rezultă din prețurile înscrise în facturi
sau alte documente fiscale echivalente.
- acolo unde factura comercială este necesară, este obligatoriu ca în aceasta
să fie trecută ţara de origine a bunului, detalii specificate şi pe ambalaj.

3.4
Dispoziţii 1. Referitor la efectele personale ce însoţesc proprietarul, pentru uz personal
sau în scop profesional, sunt admise într-o cantitate rezonabilă, cu excepţia
vamale diverse
cazurilor în care este vorba de arme de foc, muniţie, băuturi alcoolice, ţigări
sau tutun pentru fumat. Directorul General al Autorităţii Vamale poate să
impună restricţii în ceea ce priveşte scutirea de taxe vamale doar în cazul în
care nu se depăşesc următoarele cantităţi şi produse:
- 200 ţigarete sau 250 g de tutun de fumat sau trabuc, sau ambele articole dar
nu mai mult de 250g;
- 1 l de băuturi spirtoase.
2. Coletele poştale a căror valoare /pachet este mai mică de 500 baht (THP)
sunt scutite de plata taxelor vamale.
3.5
Dispoziţii O mare parte a acestor restricţii sunt prevăzute în dispoziţiile vamale generale
cu privire la importurile şi exporturile frauduloase. Toate mărfurile importate
contencioase
în Thailanda sau exportate trebuie să fie declarate în vamă şi toate declaraţiile
vamale trebuie să fie exacte.
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