Ungaria
Obiecte interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)
1. Obiecte interzise la import sau în tranzit
Importul bunurilor de tezaur şi al poliţelor de asigurare este supus unei autorizări din partea autorităţilor
abilitate să se ocupe de devize. Este interzis importul instrumentelor monetare naţionale iar instrumentele
monetare străine trebuie oferite spre cumpărare autorităţilor.
Este interzis importul narcoticelor şi al materialelor radioactive.
Este interzis importul de pământ, turba, îngrăşăminte naturale, compost, tulpini şi frunze de cartofi, roşii şi
pătlăgele.
Este interzis importul publicaţiilor de presă, imprimatelor, ilustraţiilor şi articolelor care pot produce
prejudicii valorilor morale şi drepturilor omului sau sunt susceptibile de provocarea unor animozităţi faţă de
Ungaria sau alte ţări sau de generarea de discriminări rasiale, naţionale sau religioase.
Este interzis importul de casete video sau audio, discuri, CD-uri copiate care pot încălca legislaţia cu privire
la drepturile de autor.
Este interzis importul instrumentelor care pot fi utilizate ca arme ofensive (boxuri, bricege, bate) exceptând
cazurile în care acestea fac subiectul unor schimburi comerciale.
2. Obiectele admise condiţionat la import
Importul armelor, muniţiilor, armelor cu gaz sau de avertizare nu poate fi efectuat decât pe baza unei
autorizaţii emisă de organele de poliţie competente.
Narcoticele incluse în listele I până la IV din Convenţia Unică cu Privire la Narcotice adoptată la New York
în 30.03.1961 (inclusiv medicamente sau eşantioane medicale), pot fi importate numai pe baza unui certificat
emis de Ministrul Sănătăţii Publice.
Medicamentele utilizate în medicina umană (inclusiv antibioticele), seruri, vaccinuri, tratamente pe bază de
agenţi bacteriologici sau viruşi precum şi produsele cosmetice de tratament cu efect curativ, nu pot fi
importate decât cu permisiunea Ministerului Sănătăţii Publice.
Excepţie fac materialele biologice adresate spitalelor sau clinicilor autorizate în scopul cercetărilor sau
experimentelor ştiinţifice precum şi medicamentele expediate drept cadou.
Animalele, produsele de origine animală şi articolele care pot fi purtătoare ale maladiilor bovinelor sunt
supuse restricţiilor de sănătate veterinară.
Vegetalele şi produsele de origine vegetală sunt supuse restricţiilor fitosanitare.
Produsele destinate protecţiei agricole care nu sunt indicate în "Lista produselor autorizate pentru protecţie
agricolă" pot fi importate numai cu permisiunea organelor competente din cadrul Ministerului Agriculturii.
Importul de produse farmaceutice şi nutritive utilizate în medicina veterinară şi al produselor utilizate pentru
distrugerea animalelor precum şi a bacteriilor şi viruşilor ce pot provoca maladii bovine, este supus în
prealabil autorizării din partea Ministerului Agriculturii.
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O autorizaţie eliberată de organele competente din cadrul Ministerului de Cultură şi Educaţie este necesară
pentru importul de filme cinematografice; în cazul importului de aparate de radioemisie, aparate de emisierecepţie combinate, este necesară o autorizaţie eliberată de Biroul de Gestionare a Frecvenţelor din cadrul
Direcţiei Tehnice a Telecomunicaţiilor.
3. Obiectele admise condiţionat în tranzit
Pentru tranzitul armelor de foc care nu sunt destinate utilizării în scopuri militare este necesară o autorizaţie
eliberată de organele competente de poliţie.
Tranzitul de animale, produsele de origine animală sau al articolelor care pot fi purtătoare ale maladiilor
bovine este autorizat doar în urma unui control veterinar favorabil.
Tranzitul de produse care intră sub incidenţa restricţiilor privind protecţia plantelor este autorizat doar pe baza
unui control fitosanitar chiar şi în cazul în care trimiterea este însoţită de un certificat fitosanitar valid eliberat
de ţara expeditoare.
4. Articolele scutite de taxe vamale
Trimiteri-Cadouri:
a. Medicamentele destinate persoanelor fizice în ambalajul originar şi condiţionat de compania farmaceutică
producătoare sau de farmacia expeditoare precum şi tratamente terapeutice prescrise de un medic competent
conţinând detalii cu privire la cantitate;
b. Trimiteri adresate Crucii Roşii din Ungaria;
c. Cadourile trimise de organizaţii caritabile din străinătate pentru organizaţii similare din Ungaria;
d. Trimiteri care conţin medicamente, suplimente nutritive sau îmbrăcăminte, expediate cu titlul de donaţii
pentru biserici sau organizaţii religioase recunoscute prin lege în vederea distribuirii gratuite pentru populaţia
ungară;
e. Materiale de construcţie, instalaţii, materiale de finisare şi decorare donate pentru renovarea unor
monumente clasificate pentru care există un certificat emis de Biroul Naţional pentru Monumente.
Produsele prezentate la punctele 1 şi 2 nu pot fi incluse în categoria cadouri.
Prevederi speciale, vamale şi altele
3.1. Întocmirea declaraţiilor vamale – o declaraţie vamală trebuie ataşată pentru fiecare trimitere
3.3. Necesitatea de atestare a originii mărfurilor – certificatul de origine nu este în general solicitat.
Autorităţile Vamale pot solicita un certificat de origine în anumite cazuri.
3.5. Prevederi relative la încălcarea legislaţiei – în funcţie de natura bunurilor, este considerată infracţiune
orice încercare de ascundere a informaţiilor faţă de Autoritatea Vamală, sau orice încercare de a prezenta o
declaraţie vamală falsă. Articolele care au făcut obiectul falsei declarări sau a încălcării reglementărilor
vamale pot fi reţinute.

Pentru mai multe informații sau clarificări suplimentare, Vă rugăm să consultați site-ul administrației
poștale din Ungaria: https://www.posta.hu/international_main
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