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MĂRFURI * Călătorii în afara UE ** Călătorii în cadrul UE

Țigări 200 de articole 800 articole

Țigări de foi 100 de articole 400 de articole

Trabucuri 50 de articole 200 de articole

Tutun 250 g 1 kg

Băuturi alcoolice (cu o capacitate de
peste 22%)

1 litru 1 litru

Vinurile cu un conținut ridicat de alcool
(cum ar � vin de porto, sherry)

- 2 litri

Vin 4 litri
90 de litri (inclusiv vin
spumant până la 60 litri)

Bere 16 litri 110 de litri

Parfumuri/ ape de toaletă 50 ml/ 250 ml fără restricții

Cadouri
adulți - în valoare de 175 de
Euro, până în 15 ani - 90 Euro

fără restricții

Reglementări vamale în Uniunea Europeană şi România

Atenție! Aceste informații cu caracter general nu se aplică în întregime transportului aerian. 

Mai jos găsiți lista produselor din alcool, tutun sau alte produse pe care le puteți transporta în
Uniunea Europeană sau în afară ei:
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Medicamente Pentru uz propriu fără restricții

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aceste dispoziții se aplică la transportul aerian.
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**  Aceleași dispoziții se aplică pentru călătorile în Insulele Canare, Insulele Canalului, Gibraltar
sau alte teritorii în care nu se aplică normele UE privind TVA și accizele.

TVA în Uniunea Europeană

Călătorind în cadrul statelor membre UE, este posibil să cumpărați produse scutite de TVA și
accize. Bunurile de consum pot avea prețuri diferite rezultate din aplicarea cotelor TVA speci�ce
�ecărei țări.

Cei care intră în Uniunea Europeană pot achiziționa bunuri fără TVA și accize în magazinele duty-
free de la aeroporturi. Cantitățile permise sunt prezentate în tabelul de mai sus.   

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

 

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu

https://www.esky.ro/despre-noi/contact

