Turcia
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
Circulara UPU 238/26.10.2009
Operatorul desemnat al Turciei nu acceptă obiecte care figurează în lista ”Instrucțiuni pentru transportul în
siguranță a mărfurilor periculoase pe cale aeriană” (de exemplu: arme și părți ale acestora, cuțite etc.) emis de
Organizația Internațională a Aviației Civile.
De asemenea, dacă nu va fi posibil de returat aceste mărfuri periculoase pe cale aeriană biroului de origine,
acestea vor fi distruse sau tratate ca fiind abandonate.
Circulara UPU 142/01.08.2011
Operatorul desemnat al Turciei informează că, expedierea în Turcia a substanțelor narcotice și a tuturor
produselor care conțin substanța JWH-018 (prezentă în principal în îngrășămintele pentru copaci bonsai) este
interzisă.
Circulara UPU 145/01.08.2011
Expedierea în Turcia a următoarelor produse este interzisă:
-

produse cosmetice;
toate tipurile de produse din pește, conserve de origine animală, carne de vită afumată și cârnați cu
condimente potrivite pentru consumul de fructe și legume proaspete, precum și alte produse de origine
animală și vegetală.

Expedierea în Turcia a aditivilor și produselor alimentare pentru sportivi, este de asemenea interzisă. Cu toate
acestea, această restricție nu se aplică în cazurile în care destinatarul furnizează un certificat medical, o rețetă
sau un certificat al unui sportiv național.
Circulara UPU 24/21.01.2013
Importul de telefoane mobile, alcool și produse alcoolice, precum și tutun și produse din tutun sunt supuse
unor restricții. Trimiterile poștale care conțin aceste articole, dacă sunt indicate ”cadouri” în declarația
vamală, nu vor fi livrate, indiferent dacă sunt sau nu supuse taxelor vamale.
Circulara UPU 7/29.01.2018
Administrația poștală din Turcia nu acceptă trimiteri poștale care conțin lichide și nici în țări terțe prin
Turcia. Aceste articole nu mai sunt acceptate de companiile de transport.
Circulara UPU 48/18.03.2019
Turkish PPT Corp informează că, în conformitate cu noua legislație vamală, trimiterile poștale (pachete
mici recomandate, colete poștale, EMS), în special trimiterile care conțin telefoane mobile sau țigări
electronice vor fi verificate cu atenție deosebită de către Serviciul Vamal din Turcia ținând cont de analiza
riscurilor.
Prin urmare, procedura de retur a acestor articole va fi de lungă durată.
Circulara UPU 108/28.06.2019
Operatorul desemnat al Turciei informează că, valoarea maximă a scutirii de la taxe vamale pentru
trimiterile poștale care conțin cărți sau articole de presă pentru uz personal este de 150 EUR indiferent că
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scutirea de taxe vamale pentru trimiterile poștale, conținînd mărfuri în valoare mai mică de 22 EUR a fost
exclusă.
Conform noii legislații, de la 1 iunie 2019, toate trimiterile poștale care conțin mărfuri, sunt supuse
controlului vamal, iar taxele vamale se aplică la valoarea conținutului în mărime de 18% pentru țările din
Uniunea Europeană (UE) și 20% pentru țările din afara UE.
Prin urmare, este important ca declarațiile vamale (CN22, CN23, CP 72) să fie completate corespunzător.
Declarațiile vamale incomplete, greșit completate sau chiar lipsa declarației vamale, poate duce la întîrzieri
în livrarea trimiterilor poștale.
Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Turcia, vă rugăm să
consultați site-ul oficial: https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta.aspx
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