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PROCEDURY CELNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Obowiązujące w Rosji procedury celne zostały sklasyfikowane w Kodeksie Celnym
Federacji Rosyjskiej obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 roku. Jak przewiduje ten dokument
reŜim (procedura) celny jest połączeniem administracyjnych i finansowych środków
regulujących międzynarodowy obrót towarowy FR. Zasadniczym celem reŜimu staje się
porządkowanie stosunków między państwem a osobą dokonującą przewozu towaru przez
granicę celną, w tym nadawanie towarowi, w związku z jego przeznaczeniem, odpowiedniego
statusu, czy teŜ regulowanie kwestii związanych z opłatą naleŜności celnych, podatków oraz
składek. Osoba uczestnicząca w międzynarodowym obrocie towarowym moŜe dokonać wyboru
dowolnej procedury celnej (reŜimu) lub z określonych przyczyn zmienić ją na inną, pod
warunkiem, Ŝe prawo takie nie zostało ograniczone przepisami KC.
W zaleŜności od przeznaczenia reŜimy celne moŜna przypisać do czterech kategorii. Są to
reŜimy:
• podstawowe
• ekonomiczne
• kończące dozór celny
• specjalne
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Podstawowe reŜimy celne – są to procedury (reŜimy) związane ze sprzedaŜą towarów za
granicę oraz z nabyciem towarów za granicą w celu ich realizacji w FR. Towary eksportowane
(sprzedawane umieszczane są pod reŜimem celnym eksport, natomiast towary importowane
(nabywane) pod reŜimem celnym dopuszczenie do wewnętrznego uŜytku. W obu powyŜszych
przypadkach przewidziana jest pełna opłata sum naleŜności celnych oraz podatków, jak teŜ
przestrzeganie zakazów i ograniczeń przewidzianych w ustawodawstwie rosyjskim, regulującym
zewnętrzną działalność handlową. Do podstawowych reŜimów celnych naleŜy takŜe
międzynarodowy tranzyt celny, który dotyczy towarów przewoŜonych z jednego państwa do
drugiego przy przekroczeniu granicy celnej FR, a więc nie przeznaczonych do wykorzystania na
jej terytorium.
Ekonomiczne reŜimy celne – do tej kategorii moŜna zaliczyć następujące procedury:
• przetwarzanie na obszarze celnym,
• przetwarzanie w celu wewnętrznego wykorzystania,
• przetwarzanie poza obszarem celnym,
• wwóz czasowy,
• skład celny
Umieszczenie towaru pod ekonomicznym reŜimem celnym nadaje towarowi status
czasowy. Oznacza to, Ŝe po zakończeniu danej procedury towar powrotnie musi zostać
wywieziony z Rosji lub w celu jego wwiezienia (dopuszczenia do obrotu) powinny zostać
dokonane wpłaty naleŜności celnych i podatkowych, z których ten towar był zwolniony w
ramach objęcia danym reŜimem ekonomicznym.
W odróŜnieniu od powyŜszego, status stały, kończący dozór celny uzyskują towary
objęte:
•
•
•
•

reimportem,
reeksportem,
zniszczeniem,
zrzeczeniem się towaru na rzecz państwa.

Czwarta grupa reŜimów celnych to specjalne reŜimy celne, wśród których wyróŜnia się:
• wywóz czasowy,
• handel bezcłowy,
• przemieszczanie zapasów,
• inne specjalne reŜimy celne.
Właściwością tej grupy jest to, Ŝe pod procedurami tymi umieszcza się towary
przeznaczone dla szczególnych celów i w związku z tym nie objęte zwykłą procedurą eksportu
czy importu. MoŜe to być m.in. wyposaŜenie przedstawicielstw dyplomatycznych, jak teŜ sprzęt
ratowniczy niezbędny w sytuacji wystąpienia klęski Ŝywiołowej. Ładunek objęty taką procedurą
zwolniony jest z wnoszenia opłat celnych, podatków jak teŜ nie stosuje się wobec niego środków
o charakterze ekonomicznym. Przy tym warto wspomnieć, Ŝe uŜywanie i rozporządzanie
towarami umieszczonymi pod specjalnym reŜimem celnym moŜe być ograniczone stosownymi
przepisami Rządu Federacji Rosyjskiej.

PODSTAWOWE REśIMY (PROCEDURY) CELNE

Dopuszczenie do wewnętrznego uŜytku (import) – jest to reŜim celny w ramach
którego wwiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej towary zostają na tym terytorium bez
obowiązku ich wywozu z tego obszaru.
2

Dopuszczenie towarów importowanych do obrotu nie powinno przekroczyć trzech dni
roboczych liczonych od momentu przedstawienia deklaracji celnej i pozostałych
obowiązkowych dokumentów. JeŜeli organowi celnemu zostały uprzednio przedstawione
towary, natomiast deklaracja zostanie przedłoŜona w ciągu 15 dni, to wówczas termin
dopuszczenia towarów liczony jest od dnia przyjęcia deklaracji celnej. W sytuacji gdy towary
zostały zadeklarowane uprzednią deklaracją celną, to termin dopuszczenia liczony jest od dnia
przedstawienia deklarowanego towaru organowi celnemu. W pozostałych przypadkach termin
dopuszczenia towarów wynosi jeden dzień.
Po spełnieniu wszystkich, zgodnych z ustawodawstwem formalności wymaganych przy
wwozie towarów na terytorium Rosji, dokonaniu opłat celnych, jak równieŜ zastosowaniu
środków polityki handlowej, towary uzyskują status celny towarów państwowych, czyli są
dopuszczone do swobodnego obrotu. Według Kodeksu Celnego FR (art. 375, 376), organy celne
mogą jednak w dalszym ciągu sprawować kontrolę wobec towarów umieszczonych pod tą
procedurą, a w określonych przypadkach równieŜ nakładać na nie areszt. Ma to szczególnie
zastosowanie w przypadku gdy przy ich wwozie zostały naruszone przepisy ustanowione przez
kodeks celny.
Do opłat uiszczanych wobec organów celnych, zarówno przy wwozie jak i wywozie
towarów, zalicza się:
• wwozową opłatę celną
• wywozową opłatę celną
• podatek od wartości dodanej (NDS), pobierany przy wwozie towarów na obszar
celny FR,
• akcyzę,
• inne opłaty celne.
Eksport - w ramach tej procedury towary dopuszczone do swobodnego obrotu są
wywoŜone z terytorium Rosji bez konieczności ich powrotnego wwozu.
Aby towar mógł opuścić terytorium celne FR muszą zostać wniesione wywozowe opłaty
celne w porządku ustalonym przez rosyjski Kodeks Celny, które, jak określono w Ustawie
Federalnej z 2003 r. „O podstawach państwowego regulowania zewnętrznej działalności
handlowej”, zostały ustanowione w celu ochrony rynku wewnętrznego Rosji i stymulowania
zmian w gospodarce państwowej. Mają one równieŜ znaczenie jako źródło dochodów budŜetu
państwa. Kwestię zwolnienia z takich opłat lub udzielania ulg reguluje ustawodawstwo celne i
podatkowe FR. Warto wspomnieć, Ŝe koszty (straty) poniesione w wyniku konieczności
przestrzegania zakazów i ograniczeń przy wywozie z lub wwozie towarów na terytorium Rosji
nie podlegają zwrotowi przez organy celne.
Wprowadzenie ograniczeń i zakazów zarówno przy procedurze importu jak i eksportu
jest podyktowane szczególnie koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony Ŝycia i
zdrowia obywateli, porządku publicznego oraz zasad moralnych społeczeństwa.
Ponadto ograniczenia na wwóz lub wywóz mogą być zastosowane w formie środków
pozataryfowych, kwotowania lub licencjonowania. Środki pozataryfowe związane są z
koniecznością uzyskania pozwolenia na przemieszczanie towarów przez granicę celną. Poprzez
kwotowanie rozumiane są ograniczenia określające ilość (kwoty ilościowe) lub wartość (kwoty
wartościowe) importowanych lub eksportowanych towarów, ustalane na konkretny okres czasu
lub bez wyznaczenia takiego okresu. Licencjonowanie zaś jest ograniczeniem w formie licencji
udzielanej przez pełnomocne organy państwowe na przeprowadzenie konkretnej importowej lub
eksportowej operacji. NaleŜy tutaj wyróŜnić licencje indywidualne, czyli jednokrotne, imienne
pozwolenia na konkretny rodzaj towaru, zawierające dane o jego ilości, wartości i kraju
pochodzenia oraz licencje generalne na podstawie których wskazane towary mogą być
eksportowane lub importowane przez kaŜdą osobę bez Ŝadnych ograniczeń o charakterze
ilościowym lub wartościowym.
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Międzynarodowy tranzyt celny – jest to procedura, w ramach której towary zagraniczne
przemieszczają się po obszarze celnym Federacji Rosyjskiej pod kontrolą celną między
miejscem ich wprowadzenia a miejscem wyprowadzenia z tego obszaru. Przy tym, odcinek ten
powinien być częścią trasy, która zaczyna się i kończy poza granicami celnymi Rosji.
Towary i środki transportu objęte międzynarodowym tranzytem celnym, przewoŜone są
bez dokonywania opłat celnych, podatków, a takŜe bez stosowania wobec nich środków polityki
handlowej. Rozpoczęcie tranzytu następuje z momentem wydania zezwolenia na przewóz
towarów.
Zastosowanie tej procedury moŜliwe jest wówczas gdy spełnione są następujące warunki:
• wwóz towarów nie jest zakazany przez ustawodawstwo FR,
• przy wwozie została dokonana kontrola graniczna jak teŜ inne, przewidziane przez
ustawodawstwo państwowe, kontrole w miejscu przybycia tych towarów,
• przy wwozie przedstawione zostały deklaracja celna, a takŜe pozwolenia i licencje na
wwóz (jeŜeli są one wymagane dla przewoŜonych towarów),
• zapewniona jest identyfikacja towarów,
• środek transportu jest odpowiednio wyposaŜony do przewoŜenia towarów pod plombami
i pieczęciami celnymi.
Przeładowywanie przewoŜonego towaru, ze środka transportu na którym został wwieziony
na inny, jest moŜliwe jedynie za pozwoleniem organu celnego. Składowanie zaś lub
dokonywanie innych operacji z towarem (np. mających na celu zabezpieczenie przed
zniszczeniem czy utratą waŜności) dopuszcza się pod warunkiem przestrzegania odpowiednich
przepisów określonych przez rosyjski kodeks celny.
Międzynarodowy tranzyt celny kończy się wraz z opuszczeniem przez towar obszaru celnego
Federacji Rosyjskiej (przy wywoŜeniu partiami koniec następuje po wyprowadzeniu ostatniej
partii) lub teŜ wraz z umieszczeniem go pod innym przeznaczeniem celnym.

EKONOMICZNE REśIMY CELNE

Przetwarzanie na obszarze celnym – jest to procedura celna stosowana w sytuacji, gdy
towary wwoŜone są na terytorium Federacji Rosyjskiej na ustalony okres czasu celem
przeprowadzenia wobec nich operacji przetwarzających (zmieniających ich rodzaj lub stan).
Wwiezienie takich towarów następuje bez wnoszenia opłat celnych oraz podatków pod
warunkiem wywiezienia produktów przetworzenia z terytorium Rosji. Stosowane są jednak
ograniczenia i zakazy przewidziane w ustawodawstwie rosyjskim regulującym zewnętrzną
działalność handlową.
Wśród warunków niezbędnych uprawniających do objęcia towaru daną procedurą
wymienia się przede wszystkim konieczność uzyskania pozwolenia od organu celnego a takŜe
moŜliwość zidentyfikowania towaru wwiezionego w produktach przetworzenia, za wyjątkiem
sytuacji gdy wywoŜone są produkty powstałe w procesie przetworzenia towarów równowaŜnych
(ekwiwalentnych) wwiezionym.
Do operacji wykonywanych w ramach procedury przetwarzania na obszarze celnym zalicza się:
• przetwarzanie lub obróbkę,
• wytwarzanie nowych towarów, w tym takŜe ich montaŜ lub demontaŜ,
• remont towarów, w tym ich rekonstrukcję (odbudowę), zamianę części składowych, a
takŜe przywracanie właściwości konsumpcyjnych,
• przetwarzanie towarów wspierających wydajność produkcji lub upraszczających ją,
nawet jeŜeli towary te w pełni lub po części zuŜywają się w procesie przetwarzania.
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Okres trwania procedury określany jest przez wnioskodawcę za zgodą organu celnego, z
uwzględnieniem długości trwania procesu i czasu potrzebnego dla rozporządzenia produktami
przetworzonymi, lecz nie moŜe przy tym przekroczyć 2 lat. W przypadku, gdy proces nie moŜe
zostać zakończony przed upływem wyznaczonego terminu i okoliczności te bezpośrednio nie
zaleŜą od osoby która uzyskała pozwolenie na korzystanie z procedury, termin ten moŜe zostać
przedłuŜony, pod warunkiem wystąpienia z takim wnioskiem jeszcze przed upływem pierwszego
terminu.
Zakończenie procedury następuje wraz z wywiezieniem towarów i produktów przetworzenia
z terytorium Rosji lub ich umieszczeniem pod inną procedurą celną. Towary i produkty te mogą
zostać równieŜ dopuszczone do swobodnego obrotu, pod warunkiem wniesienia nieopłaconych
sum naleŜności celnych i podatków, a takŜe naliczonych procentów od tych sum. MoŜliwa jest
takŜe sytuacja gdy na wniosek zainteresowanej osoby procedura ta moŜe zostać wstrzymana
poprzez umieszczenie produktów przetworzenia w składzie celnym.
Przetwarzanie w celu wewnętrznego wykorzystania – procedura ta przewiduje przywóz i
przetwarzanie towarów na obszarze celnym FR w ustalonym okresie czasu, celem ich
późniejszego dopuszczenia do swobodnego obrotu. Wszelkie naleŜności i zobowiązania celne
nie są pobierane od towarów przywoŜonych, lecz ich zwrot następuje po zakończeniu procesu
przetwarzania z momentem dopuszczenia do obrotu, po stawkach obowiązujących wobec
towarów juŜ przetworzonych. Procedura ta stosowana jest np. w przypadku, gdy proces
przetwarzania moŜe prowadzić do powstania produktów podlegających niŜszym naleŜnościom
celnym, niŜ te które miałyby zastosowanie do tego typu towarów przywoŜonych.
Wymienia się następujące warunki objęcia towaru daną procedura:
• uzyskanie pozwolenia od organu celnego,
• towary obejmowane procedurą przetwarzania w celu wewnętrznego wykorzystania
muszą znaleźć się w kategorii towarów określonych przez Rząd FR,
• suma naleŜności celnych uiszczanych wobec produktów przetworzenia jest niŜsza niŜ
suma takich naleŜności w dniu, w którym towary nie przetworzone miałyby być
dopuszczone do swobodnego obrotu,
• organy celne mogą zidentyfikować wwiezione towary w produktach przetworzenia,
• produkty przetworzenia w łatwy sposób i bez ponoszenia nadmiernych kosztów nie mogą
być przywrócone do stanu w jakim znajdowały się przed przetworzeniem.
Do operacji wykonywanych w ramach tej procedury zalicza się:
• przetwarzanie lub obróbkę towarów,
• wytwarzanie nowych towarów, ich montaŜ, składanie lub demontaŜ
Okres trwania procedury jest równieŜ określany przez wnioskodawcę po uzgodnieniu z
organem celnym, lecz w tym wypadku termin ten nie moŜe przekraczać jednego roku.
Pozostałe kwestie związane z okresem trwania procedury jak i moŜliwością jego
przedłuŜania są podobne jak w procedurze przetwarzania na obszarze celnym.
Zakończenie procedury przetwarzania w celu wewnętrznego wykorzystania następuje z
momentem dopuszczenia produktów przetworzenia do swobodnego obrotu. Wówczas to
dochodzi do zwrotu „zaległych” naleŜności celnych. Wartość celna i ilość produktów powstałych
w procesie przetworzenia ustalana jest w dniu ich zgłoszenia do procedury dopuszczenia do
swobodnego obrotu.
Przetwarzanie poza obszarem celnym – jest to procedura celna, w ramach której towary są
wywoŜone poza obszar celny Federacji Rosyjskiej i poddawane procesom przetwarzania w
ustalonym okresie czasu, po którego upływie produkty tej operacji są powrotnie wwoŜone z
pełnym lub częściowym zwolnieniem z wwozowych naleŜności celnych i podatków.
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W związku z objęciem towarów tą procedurą w momencie ich wywozu następuje pełne
zawieszenie poboru wywozowych naleŜności celnych. Wobec tych towarów nie są równieŜ
stosowane zakazy i ograniczenia o charakterze ekonomicznym ustanowione zgodnie z
Ustawodawstwem FR o państwowym regulowaniu zewnętrznej działalności handlowej. Nie jest
natomiast stosowane zwolnienie z opłat, zwrot lub wyrównanie podatków wewnętrznych.
Warunkiem objęcia towarów procedurą przetwarzania poza obszarem celnym jest:
• uzyskanie stosowanego pozwolenia wydanego przez organ celny,
• moŜliwość późniejszego zidentyfikowania towarów wywiezionych w produktach
przetworzonych, za wyjątkiem przypadków gdy nastąpiła zamiana towarów
wywiezionych przez identyczne (spełniające te same kryteria) towary zagraniczne, na
podstawie przepisów KC,
• w celu umieszczenia towarów pod procedurą przetwarzania poza obszarem celnym,
towary takie powinny posiadać status znajdujących się w swobodnym obrocie; dopuszcza
się umieszczenie pod tą procedurą takŜe towarów wobec których stosowane są ulgi w
opłatach naleŜności celnych czy podatków zgodnie z ustawodawstwem FR, w przypadku
jeŜeli dany towar poddawany jest remontowi,
• rząd FR ponadto moŜe ustalać sytuacje, kiedy nie dopuszcza się umieszczenia pod
procedurą przetwarzania poza obszarem celnym niektórych grup towarów, a takŜe moŜe
wprowadzać wartościowe lub ilościowe ograniczenia w dopuszczeniu towarów do
operacji przetwarzania w ramach danej procedury
W ramach tej procedury dokonywane jest:
• przetwarzanie lub obróbka towarów,
• wytwarzanie nowych towarów, ich montaŜ, składanie lub demontaŜ,
• remont towarów, w tym ich rekonstrukcję (odbudowę), zamianę części składowych, jak
równieŜ przywracanie właściwości konsumpcyjnych towarów.
Okres trwania procedury ustalany jest po uzgodnieniu z organem celnym, przy
uwzględnieniu długości trwania procesu przetwarzania, jak równieŜ czasu potrzebnego do
przewozu produktów przetworzonych, przy czym okres ten nie moŜe przekraczać 2 lat, z
moŜliwością przedłuŜenia na wniosek osoby upowaŜnionej.
Procedura przetwarzanie poza obszarem celnym kończy się wraz z wwozem produktów
przetworzenia na obszar celny FR. Jej zakończeniem moŜe być takŜe zastosowanie, wobec
towarów wywiezionych lub produktów przetworzenia, procedury celnej eksportu. JeŜeli zmiana
taka jest dopuszczalna i towary takie mogą zostać objęte procedurą eksportu, to wówczas muszą
zostać uregulowane naleŜności celne wobec tych towarów, jeŜeli są oczywiście przewidziane, a
takŜe procenty od tych naleŜności. Nie moŜna jednak zmienić procedury przetwarzania poza
obszarem celnym na procedurę eksportu i zastosować jej dla wywiezionych towarów lub
produktów ich przetworzenia w przypadku gdy podlegają one obowiązkowemu powrotnemu
wwozowi na terytorium Rosji.
Wwóz czasowy – procedura celna podczas której towary wwoŜone zza granicy, w ustalonym
okresie czasu uzasadnionym celem przywozu, są wykorzystywane na obszarze celnym FR z
pełnym lub częściowym zwolnieniem z opłat naleŜności celnych, podatków, jak teŜ bez
stosowania wobec nich zakazów i ograniczeń o charakterze ekonomicznym (ograniczeń lub
zakazów stosowanych w przywozie towarów).
Pełne zawieszenie opłat celnych ma miejsce wówczas gdy wwóz czasowy towarów nie czyni
istotnego uszczerbku w sferze ekonomicznej państwa, przede wszystkim w przypadku:
czasowego wwozu kontenerów, róŜnego rodzaju pojemników i opakowań wielokrotnego uŜytku,
podstawek, itp., a takŜe jeŜeli wwóz czasowy towarów zachodzi w ramach rozwijania stosunków
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handlowych, udzielania pomocy międzynarodowej, czy teŜ utrzymywania międzynarodowych
więzi w sferze nauki, kultury, kinematografii, sportu i turystyki. W innych przypadkach stosuje
się częściowe zawieszenie opłat naleŜności celnych i podatków.
Aby towary mogły być umieszczone pod procedurą wwozu czasowego muszą być spełnione
następujące warunki:
• towary objęte omawianą procedurą muszą być rozpoznawalne i identyfikowane przez
organy celne przy ich powrotnym wywozie (reeksporcie), za wyjątkiem sytuacji gdy
zgodnie z międzynarodowymi umowami zawartymi przez FR, towary wwiezione mogą
być zamienione na towary tego samego typu,
• osoba realizująca procedurę czasowego wwozu powinna zagwarantować naleŜyte
spełnienie wynikających z tego obowiązków, w tym takŜe przedstawienia zobowiązania
do wywozu czasowo przywoŜonych towarów,
• procedurą tą mogą być obejmowane takŜe towary zagraniczne wcześniej umieszczone
pod innymi procedurami celnymi, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów i warunków
określonych w KC FR
UŜytkowanie lub organizację uŜytkowania towarów czasowo wwiezionych moŜe dokonywać
osoba, która otrzymała pozwolenie na korzystanie z procedury czasowego wwozu. Za zgodą
organów celnych i na podstawie odpowiednich przepisów takie prawa mogą zostać przeniesione
równieŜ na inną osobę, która musi przede wszystkim udzielić wszelkich gwarancji niezbędnych
do prawidłowego przebiegu danej procedury.
Wwiezione towary powinny zostać w stanie niezmienionym za wyjątkiem sytuacji, w
których zmiana ta dotyczy naturalnego zuŜycia lub ubytku spowodowanego normalnymi
warunkami transportu, stosowania niezbędnych zabezpieczeń oraz ich eksploatacją.
Dopuszczalne jest dokonywanie operacji mających na celu zachowanie moŜliwości
konsumpcyjnych towarów oraz utrzymanie ich w stanie w jakim znajdowały się w dniu objęcia
procedurą celną wwozu czasowego.
Maksymalny okres trwania procedury czasowego wwozu wynosi 2 lata i ustalany jest
organy celne w zaleŜności od celu i okoliczności przywozu towarów. Rząd FR moŜe
ustanawiać zarówno krótsze jak i dłuŜsze okresy trwania procedury. Wyznaczony termin
zostać przedłuŜony przez organ celny, w przypadku gdy z umotywowanym wnioskiem
sprawie zwróci się osoba posiadająca pozwolenie na korzystanie z wwozu czasowego.

przez
takŜe
moŜe
w tej

Wraz z powrotnym wywozem towarów z obszaru celnego FR, ich dopuszczeniem do
swobodnego obrotu lub teŜ nadaniem im innego przeznaczenia celnego, następuje zakończenie
procedury czasowego wwozu. Występują równieŜ takie sytuacje, w ramach których jeszcze
podczas jej realizacji moŜe nastąpić czasowe wstrzymanie. Ma to miejsce wówczas gdy, zgodnie
z ustawodawstwem rosyjskim, na wwiezione towary został nałoŜony areszt lub nastąpiła ich
konfiskata, towary takie zostały umieszczone w składzie celnym czy teŜ z taką prośbą wystąpiła
uprawniona osoba.
Skład celny – jest to procedura celna w ramach której wwiezione na obszar celny FR towary
zagraniczne umieszczane są pod kontrolą celną bez uiszczania opłat naleŜności celnych,
podatków oraz bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej, ustanowionych zgodnie
z ustawodawstwem FR. Pod tą procedurą mogą zostać umieszczone towary państwowe, co
wiąŜe się z korzystaniem przez nie z uprawnień jakie posiadałyby wywoŜone towary tego typu.
Składem celnym – są specjalnie wydzielone i wyposaŜone dla ustanowionych celów
pomieszczenia i/lub otwarte powierzchnie, w dostateczny sposób oznaczone i nie dostępne dla
osób postronnych, jak teŜ uznane i podlegające kontroli organów celnych. Właścicielem składu
celnego moŜe być rosyjska osoba prawna znajdująca się w rejestrze osób prowadzących składy
celne. Mogą to być równieŜ organy celne bez wpisywania ich do takiego rejestru.
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WyróŜnia się składy celne typu zamkniętego i otwartego. Składy celne typu zamkniętego są
przeznaczone do składowania towarów właściciela składu, natomiast w składach otwartych
mogą być składowane róŜne towary zarówno przez prowadzącego skład jak i inne
zainteresowane osoby.
Art. 217 KC FR ustanawia następujące warunki umieszczenia towaru w składzie celnym:
• pod procedurą składu celnego moŜe zostać umieszczony kaŜdy towar, za wyjątkiem
towarów, których wwóz na terytorium Rosji i wywóz z tego terytorium jest zakazany
odpowiednimi przepisami określonymi ustawodawstwem FR, innych towarów wobec
których stosowane są ograniczenia lub teŜ towary przedstawione do procedury składu
celnego mają ograniczony termin waŜności,
• towary, które mogą wyrządzić szkody dla innych towarów znajdujących się w składzie
celnym, lub teŜ, ze względu na swoją charakterystykę, potrzebują specjalnych warunków
przechowywania, powinny być składowane w pomieszczeniach specjalnie dla nich
przystosowanych,
• procedurą składu celnego mogą zostać równieŜ objęte towary bez ich faktycznego
umieszczania w składzie celnym; dotyczy to towarów, które ze względu na swoje
gabaryty nie mogą być umieszczone w znajdującym się w pobliŜu składzie celnym i
uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnego pozwolenia organu celnego; w takiej sytuacji
osoba wnioskująca o objęcie towaru daną procedurą powinna przedstawić zabezpieczenie
opłat naleŜności celnych, które mogłyby powstać w przypadku dopuszczeniu takiego
towaru do swobodnego obrotu
Towary znajdujące się w składzie celnym mogą być poddawane czynnościom mającym na
celu zapewnienie utrzymania tych towarów w odpowiednim stanie, poprawienia ich wyglądu i
jakości, przygotowanie do transportu lub odsprzedaŜy, sortowaniu itp., pod warunkiem, Ŝe
czynności te nie prowadzą do zmiany istotnego charakteru towarów, ich stanu, a takŜe
naruszenia opakowań i/lub zmiany nałoŜonych środków identyfikacji. Zgodnie z przepisami
kodeksu celnego moŜliwe jest takŜe przemieszczanie towarów z jednego składu celnego do
innego.
Okres składowania towarów w składzie celnym nie moŜe przekraczać trzech lat. Przy tym
towary mające ograniczone terminy waŜności lub realizacji, powinny być objęte innym
przeznaczeniem celnym niŜ procedura składu celnego i wywiezione z tego składu na 180 dni
przed upływem tego terminu. Wyjątek stanowią towary szybko psujące się, wobec których
ukazany termin moŜe być skrócony przez organ celny. Okres składowania towarów jest
określany przez osobę umieszczającą towary w składzie celnym, w wymienionych wyŜej
przedziałach czasu.
Zakończenie procedury składu celnego ma miejsce wówczas gdy składowane towary zostaną
wywiezione z obszaru celnego FR, dopuszczone na nim do obrotu lub teŜ zostaną przedstawione
do objęcia inną procedurą celną.
Wobec towarów zagranicznych umieszczanych pod procedurą składu celnego, wcześniej
objętych inną procedurą celną i przeznaczonych do wywozu z terytorium Rosji nie pobiera się
wwozowych naleŜności celnych jak i podatków lub sumy tych naleŜności i podatków są
zwracane, wówczas gdy takie zwolnienia i zwroty są przewidziane przy faktycznym wywozie
tych towarów z obszaru celnego FR. Ich nie wywiezienie powoduje jednak konieczność
uregulowania powstałego w ten sposób długu. W przypadku zaś umieszczenia w składzie,
przeznaczonych do wywozu zgodnie z procedurą eksportu, towarów rosyjskich, dopuszcza się
zwolnienie z opłat, przeniesienie lub zwrot sum podatków wewnętrznych, wówczas, gdy jest to
przewidziane przy faktycznym wywozie takich towarów. JeŜeli zaś nie zostaną one wywiezione
w ciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia w składzie celnym, wówczas wspomniane opłaty
są pobierane wraz z doliczonymi procentami, po stawkach obowiązujących w okresie
przebywania towaru w składzie celnym (art. 220 KC FR).
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PROCEDURY KOŃCZĄCE DOZÓR CELNY

Reimport – jest to procedura celna, w ramach której towary wcześniej wywiezione z
obszaru celnego FR w ustalonym okresie czasu ponownie wracają na ten obszar. Wwóz takich
towarów następuje bez wnoszenia opłat celnych i podatków, jak równieŜ bez stosowania wobec
nich środków polityki handlowej (zakazów i ograniczeń charakterze ekonomicznym).
Powrotny wwóz towarów powinien nastąpić w ciągu trzech lat od ich wywozu. JeŜeli
zaś towary zostaną powrotnie wwiezione na terytorium Rosji nie później niŜ w terminie sześciu
miesięcy od dnia ich wywiezienia, to wówczas zwracane są uiszczone wywozowe opłaty celne.
Wymienia się następujące warunki konieczne do spełnienia by towary mogły zostać
objęte daną procedurą celną:
• przy wywozie z obszaru celnego FR towary miały status znajdujących się w swobodnym
obrocie lub teŜ były produktami przetworzenia towarów zagranicznych,
• towary powinny znajdować się w takim samym stanie w jakim zostały wywiezione z
obszaru celnego FR, za wyjątkiem zmian powstałych w wyniku ich naturalnego zuŜycia
lub ubytku przy normalnych warunkach ich transportu, przechowywania czy eksploatacji,
• zostały uiszczone sumy wwozowych naleŜności celnych, podatków, subsydiów i inne
sumy, podlegające zwrotowi w budŜet federalny przy reimporcie tych towarów
W celu uzyskania pozwolenia na korzystanie z procedury reimportu naleŜy przedstawić
informacje o okolicznościach wywozu towarów, jak teŜ informacje o dokonanym na tych
towarach remoncie, jeŜeli oczywiście taka czynność miała miejsce. Aby potwierdzić te
informacje organowi celnemu musi zostać przedstawiona deklaracja celna przyjęta przy
wywozie, dokumenty potwierdzające datę przekroczenia przez te towary granicy celnej, jak teŜ
inne dokumenty potwierdzające przestrzeganie ustanowionych wymogów i mogące potwierdzić
przedstawione informacje.
Przy zastosowaniu procedury reimportu w budŜet federalny zwracane są:
• sumy wwozowych naleŜności celnych, podatków i procenty od nich, w przypadku gdy
nie były one pobierane lub zostały zwrócone w związku z wywozem towarów z obszaru
celnego FR,
• sumy podatków wewnętrznych, subsydiów, a takŜe inne sumy, nie wpłacone lub
otrzymane bezpośrednio lub pośrednio w formie wypłat, ulg lub zostały przeniesione w
związku z wywozem towarów
Reeksport – jest to procedura celna w ramach której towary wcześniej wwiezione na obszar
celny FR, są wywoŜone z tego obszaru bez uiszczania lub za zwrotem sum wwozowych
naleŜności celnych i podatków (VAT, akcyza), równieŜ bez stosowania wobec nich zakazów i
ograniczeń o charakterze ekonomicznym.
Procedurą celną reeksportu mogą zostać objęte:
• towary zagraniczne, w tym takŜe wwiezione na terytorium Rosji z naruszeniem
ustanowionych przez ustawodawstwo rosyjskie zakazów na wwóz,
• towary dopuszczone do swobodnego obrotu, wówczas gdy ustalono, iŜ towary takie w
dniu przekroczenia granicy celnej posiadały defekty, lub w jakiś inny sposób nie
odpowiadały warunkom zawartej transakcji i dlatego teŜ zostają zwrócone dostawcy lub
innej wskazanej osobie.
Przy tym muszą zostać spełnione następujące warunki:
• towary na terytorium FR nie były wykorzystywane ani remontowane,
• mogą one być zidentyfikowane przez organy celne,
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•
•

są wywoŜone w ciągu sześciu miesięcy od dnia ich dopuszczenia do swobodnego obrotu,
zostały umieszczone pod inną procedurą celną w celu zakończenia tej procedury

Towary wywoŜone, objęte procedurą celną reeksportu nie podlegają opłacie wywozowych
naleŜności celnych.
Zniszczenie – jest to procedura celna, w ramach której następuje zniszczenie towaru
niepaństwowego pod kontrolą celną, bez uiszczania opłat celnych i podatków oraz bez
stosowania wobec nich zakazów i ograniczeń o charakterze ekonomicznym.
Procedura ta moŜe być zastosowana, jeŜeli towary poddane zniszczeniu, bez ponoszenia
nadmiernych kosztów, nie mogą być przywrócone do stanu pierwotnego.
Art. 244 kodeksu celnego przewiduje kategorie towarów oraz sytuacje kiedy procedura
zniszczenia nie moŜe być zastosowana, szczególnie ma to miejsce w sytuacjach gdy
przemawiają za tym względy bezpieczeństwa lub interes państwa.
W sytuacji gdy przy przeprowadzeniu procedury zniszczenia doszło do wyłonienia się
odpadów, które nie zostaną wywiezione lub przetworzone w celu pozbawienia moŜliwości ich
dalszego wykorzystania na terytorium Rosji, to wówczas powinny od nich zostać odprowadzone
naleŜności celne i podatki, tak jak miałoby to miejsce w przypadku wwoŜenia tego typu towarów
na obszar celny FR.
Czas zniszczenia ustalany jest przez organy celne na podstawie wniosku osoby
deklarującej. Miejsce przeprowadzenia procedury, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów
(m.in. o ochronie środowiska), wybiera natomiast osoba deklarująca.
Zrzeczenie się towaru na rzecz państwa - jest to procedura celna w ramach której towary
bezpłatnie przekazywane są na własność państwu, bez pobierania naleŜności celnych, podatków
oraz opłat związanych załatwieniem formalności celnych, a takŜe bez stosowania, zakazów i
ograniczeń o charakterze ekonomicznym.
Z momentem zrzeczenia, towary stają się własnością państwa i przyjmują status
znajdujących się w swobodnym obrocie. Zrzeczenie się towaru nie powinno jednak doprowadzić
do poniesienia przez organy państwowe wydatków, które nie mogłyby być zwrócone kosztem
środków, otrzymanych z ich realizacji. Procedury zrzeczenia na rzecz państwa nie moŜna
zastosować wobec towarów, których obrót na terytorium FR, zgodnie z ustawodawstwem
państwa, jest zakazany.

SPECJALNE REśIMY CELNE
Wywóz czasowy – jest to procedura celna, w ramach której towary znajdujące się w
swobodnym obrocie na obszarze celnym FR mogą być czasowo wykorzystywane poza tym
obszarem z pełnym zawieszeniem wywozowych opłat naleŜności celnych i bez stosowania
zakazów i ograniczeń o charakterze ekonomicznym, ustanowionych zgodnie z ustawodawstwem
FR o państwowym regulowaniu zewnętrznej działalności handlowej.
Warunkiem czasowego wywozu jest moŜliwość zidentyfikowania wywoŜonych towarów
przez organy celne przy ich powrotnym wwozie, za wyjątkiem sytuacji gdy zgodnie zawartymi
umowami międzynarodowymi, dopuszcza się zamianę czasowo wwiezionych towarów,
towarami tego samego typu.
Okres pozostawania towaru pod omawianą procedurą celną ustalany jest przez organy
celne, na wniosek osoby zainteresowanej i przy uwzględnieniu okoliczności i celu takiego
wywozu, równieŜ z moŜliwością jego przedłuŜenia. W przypadku towarów, co do których
istnieje konieczność ich powrotnego wwozu na terytorium Rosji, mogą być ustalane
maksymalne okresy ich czasowego wywozu.
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Procedura wywozu czasowego kończy się wraz z powrotnym wwozem towarów
wywiezionych, lub teŜ, zgodnie z przepisami objęciem ich innym przeznaczeniem celnym,
przyjmowanym dla towarów wywoŜonych, za wyjątkiem sytuacji gdy wobec takich towarów
istnieje konieczność ich powrotu na obszar celny Federacji Rosyjskiej.
Handel bezcłowy – towary zagraniczne lub państwowe umieszczone pod tą procedurą są
sprzedawane w ramach handlu detalicznego osobom fizycznym, wyjeŜdŜającym z terytorium
FR, bezpośrednio w sklepach realizujących tego rodzaju handel. Przy tym cena sprzedawanych
towarów nie obejmuje ceł, podatków, jak teŜ wobec nich nie są stosowane zakazy i ograniczenia
o charakterze ekonomicznym. Przestrzegane są jednak zakazy i ograniczenia o charakterze
nieekonomicznym (podane poniŜej).
Zwykle transakcje takie dokonywane są pod kontrolą celną, w punktach (sklepach)
znajdujących się w miejscach przekraczania granicy państwowej FR (na lotniskach, w portach
czy granicznych stacjach kolejowych, otwartych dla ruchu międzynarodowego). Punkty
prowadzenia takiej działalności mogą być rozumiane jako pomieszczenia handlowe w sklepach,
wydzielone osobne pomieszczenia, składy itp., których wyposaŜenie i stan zapewniają
odpowiednie warunki dla przechowywania towarów objętych procedurą handlu bezcłowego, jak
teŜ moŜliwość przeprowadzenia kontroli przez organy celne. Dodatkowo powinny znajdować się
w takim miejscu by wykluczona była moŜliwość pozostawienia nabytych w tych sklepach
towarów na obszarze celnym FR, w tym takŜe przekazania ich osobom pozostającym na tym
terytorium.
Procedurą handlu bezcłowego moŜna objąć kaŜdą kategorię towarów za wyjątkiem:
• towarów, których wwóz na terytorium FR jest zakazany,
• towarów, wobec których zakazany jest wywóz z terytorium FR,
• towarów wobec których stosuje się zakaz dopuszczenie do obrotu,
• towarów, których wykaz ustanowiony został przez Rząd FR
Osobą deklarującą towary do procedury celnej handlu bezcłowego jest właściciel sklepu
bezcłowego, będący tylko i wyłącznie rosyjską osobą prawną. Osoba taka musi jednocześnie
zobowiązać się do przestrzegania, określonych w Kodeksie Celnym FR, warunków prowadzenia
takiej działalności.
W przypadku zamknięcia sklepów, prowadzących handel bezcłowy, towary zagraniczne
powinny być umieszczone pod innym przeznaczeniem celnym w ciągu 15 dni, do tego czasu zaś
przyjmują status znajdujących się pod ochroną czasową. SprzedaŜ takich towarów jest zakazana.
Przemieszczanie zapasów – w ramach tej procedury celnej towary, przeznaczone do
wykorzystania na pokładach statków morskich i powietrznych oraz w pociągach, dokonujących
płatnych, międzynarodowych przewozów pasaŜerów czy teŜ płatnego lub bezpłatnego,
przemysłowego lub komercyjnego międzynarodowego transportu towarów, jak równieŜ towary
przeznaczone dla sprzedaŜy członkom załóg i pasaŜerom powyŜszych środków transportu, przy
przewozie przez granicę celną, nie są objęte opłatami celnymi, podatkami oraz nie podlegają
zakazom i ograniczeniom o charakterze ekonomicznym.
Do kategorii zapasów umieszczanych pod tą procedurą zalicza się przede wszystkim towary
niezbędne do zapewnienia zwykłej eksploatacji i obsługi technicznej statków morskich i
powietrznych oraz pociągów na wyznaczonych trasach podróŜy, w punktach postoju lub
przesiadki (w tym takŜe paliwa i materiały paliwowo-smarownicze).
Zwolnienie z opłat celnych i podatków następuje pod warunkiem, Ŝe wwoŜone zapasy, w
czasie ich przebywania na terytorium celnym FR pozostają na pokładach wyŜej wymienionych
środków transportu. Przy wywozie natomiast naleŜności celne nie są uiszczane jeŜeli wielkość
wywoŜonych zapasów odpowiada ilości pasaŜerów, członków załogi, jak teŜ długości
wyznaczonej trasy podróŜy.
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Przewoźnik korzystający z procedury celnej przemieszczania zapasów moŜe zostać
zobowiązany, przez organy celne, do przyjęcia określonego rodzaju środków, zapewniających
prawidłowe wykorzystanie towarów (zapasów) umieszczonych pod tą procedurą.
Inne specjalne reŜimy celne:
Pod tą procedurą przede wszystkim umieszczane są następujące kategorie towarów (art. 268
KC FR):
• towary wywoŜone z obszaru celnego Rosji i przeznaczone dla zapewnienia
funkcjonowania ambasad, konsulatów, przedstawicielstw przy organizacjach
międzynarodowych, jak teŜ innych oficjalnych przedstawicielstw Federacji Rosyjskiej za
granicą,
• towary, przewoŜone przez granicę celną, przeznaczone dla ostrzegania, zapobiegania i
pomocy w stanie klęsk Ŝywiołowych i innych sytuacjach kryzysowych, np. towary
bezpłatnie rozdawane osobom poszkodowanym lub teŜ urządzenia słuŜące do
przeprowadzenia natychmiastowych prac awaryjno-ratowniczych,
• towary wywoŜone do państw – byłych republik radzieckich, przeznaczone dla
zapewnienia działalności uzdrowisk, sanatoriów, instytucji leczniczych i innych
działających w sferze socjalnej, majątek których jest własnością Federacji Rosyjskiej lub
jej podmiotów,
• towary rosyjskie, przemieszczane między organami celnymi przez terytorium innego
państwa
Towary te są w pełni zwolnione z opłat naleŜności celnych oraz podatków, jak teŜ, co do
zasady, nie stosuje się wobec nich zakazów i ograniczeń o charakterze ekonomicznym,
przewidzianych ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej regulującym zewnętrzną działalność
handlową.
Opr. – Janusz Bazyluk
praktykant Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w FR

NAJWIĘKSZE WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE W MOSKWIE W
LISTOPADZIE I GRUDNIU 2007 R.
12-16.11

13-16.11

13-16.11

13-16.11

XIX Międzynarodowa Wystawa Mebli, Umeblowania i Tapicerki.
„MEBEL – 2007”
www.expocentr.ru
VI Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Maszyn i Sprzętu.
„RETECHMASH 2007”
„MASHCOMP 2007”
„INBETECH 2007”
„Urządzenia Dźwigowe 2007”
www.exposokol.ru
IV Międzynarodowy Specjalistyczny Salon
„Smary 2007”
www.exposokol.ru
IV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Technologii i Sprzętu dla
Malowania Powierzchni Przemysłowych
„InCoExpo 2007”
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14-17.11

19-22.11

20-22.11

20-23.11

21-23.11

21-23.11
21-23.11

21-23.11

21-24.11

21-24.11

26-28.11

26-29.11
26-29.11

26-29.11

27-30.11

28-30.11

29.11-2.12

www.exposokol.ru
XIII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
"METAL-EXPO ‘2007"
www.vvcentre.ru
Międzynarodowa Wystawa Profesjonalnego Sprzętu i Technologii do Telei Radio- Audycji oraz Upowszechniania Internetu
„NATEXPO”
www.crocus-expo.ru
Międzynarodowa Wystawa Sprzętu do Badań Naukowych
„SIMEXPO”
www.crocus-expo.ru
IX Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Farmaceutyczna
„PHARMTECH 2007”
www.crocus-expo.ru
VII Międzynarodowe Forum i Wystawa
„DRINKS INDUSTRY”
www.crocus-expo.ru
„Moskiewska Międzynarodowa Wystawa i Forum Hotelarskie”
www.crocus-expo.ru
III Międzynarodowa Wystawa
"RYBPROMEXPO – 2007"
www.vvcentre.ru
VII Specjalistyczna Wystawa
„Dworce Kolejowe. Porty. Terminale - 2007”
www.vvcentre.ru
XV Międzynarodowa Profesjonalna Wystawa
"PRESS – 2008"
www.vvcentre.ru
I Biotechnologiczne Targi
„ROSBIOTECH - 2007”
www.vvcentre.ru
I Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„GARAś EXPO 2007”
www.expocentr.ru
„Międzynarodowe Forum Budowlane – 2007”
www.expocentr.ru
VIII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Surowców, Sprzętu,
Technologii do Producji Plastików
„Przemysł Plastików 2007”
www.expocentr.ru
X Międzynarodowa Wystawa Wydziałowych i Korporacyjnych Systemów
Informacyjnych, Sieci i Urządzeń Komunikacyjnych
„VKSS'2007”
www.expocentr.ru
XIII Międzynarodowa Wystawa Oświetleni i Technologii Oświetleń
„INTERLIGHT 2007”
www.expocentr.ru
Międzynarodowe
Forum
Energetyczne
Nowych
Technologii
i Projektów
„EMBIZ MOSKWA 2007”
www.expocentr.ru
VIII Międzynarodowa Wystawa
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4-7.12

4-7.12

4-7.12

4-7.12

5-7.12

5-9.12

5-9.12

6-8.12

6-9.12

7-12.12

7-16.12

11-14.12

„SPORT MOTOR TUNING”
www.vvcentre.ru
X Międzynarodowa Wystawa
„INGREDIENTS RUSSIA 2007”
www.crocus-expo.ru
II Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Opakowń i Surowców do Przemysłu
SpoŜywczego
„TECHNOFOOD 2007”
www.crocus-expo.ru
IX Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Maszyn, Sprzętu i Materiałów dla
Przemysłu Papierniczego
„WOODEX’2007”
www.crocus-expo.ru
IX Specjalistyczna Wystawa
„Systemy Komputerowe Rosji - 2007”
www.vvcentre.ru
I Moskiewska Międzynarodowa Wystawa-Forum „Sprzęt i Technologia dla
Przemysłu Lotniczego”
„AIRTECHEXPO 2007”
www.expocentr.ru
XVII Międzynarodowa Wystawa Zdrowia, Medycyny i
Środków
Farmaceutycznych
„Ochrona Zdrowia ‘2007”
www.expocentr.ru
VI Ogólnorosyjska Wystawa i Targi Rosyjskiej Sztuki i Rzemiosła
„LADYA 2007”
www.expocentr.ru
XXVI Międzynarodowa Wystawa
„Wykształcenie i Kariera - 2007 (Jesień)”
www.expocentr.ru
XVI Międzynarodowa Wystawa
„KLINOK 2007” (Jesień)
www.expocentr.ru
Moskiewskie Międzynarodowe Targi Metali Szlachetnych, Półszlachetnych,
Kamieni Ozdobnych, Klejnotów, Zegarków i BiŜuterii. Materiały dla Przemysłu
Złotniczego.
„Juvelir – 3’07”
www.exposokol.ru
Targi Noworoczne
„Światła Świąteczne 2007”
www.exposokol.ru
Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Budowlanego
„Technologie i Urządzenia do Produkcji Materiałów Budowlanych - 2007”
www.expocentr.ru

Opr. Ewa Fischer, I Sekretarz WPHI
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OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W
FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Prawo własności intelektualnej i przemysłowej regulują w Rosji m.in.:
• Ustawa Federalna FR „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” nr N-5351-I z
dnia 9 lipca 1993 (ze zm. w dn. 15 lipca 1995 r. i 20 lipca 2004 r.);
• Ustawa Federalna FR „O znakach towarowych, znakach usług i nazwach miejsc
pochodzenia towaru” Nr 3520-I z dnia 23 sierpnia 1992 r. (ze zm. z dn.
11.12.2002 r.);
• Ustawa Patentowa FR nr 3517-I z dnia 23 września 1992 r.(ze zm. z dn.
07.02.2003 r. i 02.02.2006r.);
• Ustawa Federalna FR „O prawnej ochronie oprogramowania dla maszyn
cyfrowych i baz danych” nr 3523-I z dnia 23 września 1992 r. (ze zm. z dn.
24.12.2002 r., 02.11.2004 r., 02.02.2006 r.);
• Ustawa Federalna FR „O prawnej ochronie topologii układów scalonych” nr
3526-I z dnia 23 września 1992 r. (ze zm. z dn. 09.06.2002 r,, 02.11.2004 r.,
02.02.2006 r.)
W dniu 1 grudnia 1997 roku weszło w Ŝycie „Porozumienie o partnerstwie i współpracy”
pomiędzy Rosją a Unią Europejską, zgodnie z którym 5 lat po wejściu w Ŝycie porozumienia,
Federacja Rosyjska winna ustanowić reguły ochrony praw autorskich analogiczne do
obowiązujących w UE. W celu wykonania zobowiązania Rosja winna była wprowadzić do
ustawodawstwa uregulowania zgodne z dyrektywami unijnymi, jak równieŜ „Międzynarodowej
Konwencji o ochronie praw wykonawców, producentów nagrań i organizacji nadawców” z
23 maja 2003 roku oraz „Porozumienia o handlowych aspektach własności intelektualnej”
(TRIPS) z grudnia 1993 roku. Większość wymaganych zmian została wprowadzona do
rosyjskiego ustawodawstwa nowelą do Ustawy Federalnej „O prawie autorskim i prawach
pokrewnych” w dniu 20 lipca 2004 roku (obowiązują od dnia 28 lipca 2004 za wyjątkiem art. 16,
37, 38, 39, które weszły w Ŝycie z dniem 1 sierpnia 2006 r.).
Ponadto, z dniem 1 stycznia 2008 w Ŝycie wchodzi IV Część Kodeksu Cywilnego pt.
„Prawa do rezultatów działalności intelektualnej i środków indywidualizacji”, która zamieni
szereg rozwiązań ustawowych związanych z ochroną praw autorskich i własności przemysłowej
w zakresie m.in.: ochrony wytworów nauki, literatury i sztuki, tajemnicy produkcji, wzorów
przemysłowych i modeli, nazw firmowych, oprogramowania komputerowego, znaków
towarowych i in. Wprowadzane zmiany dostosowują ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej do
wymogów określonych przez Światową Organizację Handlu w „Porozumieniu w sprawie
Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej” (TRIPS) z 1994 r.
Zgodnie z art.15 pkt. 4 Konstytucji Federacji FR ratyfikowane przez Federacje Rosyjską
umowy międzynarodowe są częścią jej systemu prawnego. Jeśli umową międzynarodową FR
przyjęte zostały inne unormowania, aniŜeli obowiązujące w prawie wewnętrznym, to przyjmuje
się unormowania wynikające z umowy międzynarodowej. Aktualnie uczestnictwo Rosji w
umowach międzynarodowych dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
kształtuje się następująco:
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W zakresie ochrony własności przemysłowej
Nazwa

Data
przyjęcia

Przystąpienie Rosji

20 marca 1883 1 lipca 1965*

Paryska konwencja o ochronie własności
przemysłowej
”Paris Convention for the Protection of Industrial
Property” (of March 20, 1883, as revised at Brussels on
December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The
Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934,
at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on
July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979)

Porozumienie Madryckie
rejestracji znaków

o

międzynarodowej 14 kwietnia
1891

1 lipca 1976*

“Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks” (of April 14, 1891, as revised at
Brussels on December 14, 1900, at Washington on
June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at
London on June 2, 1934, at Nice on June 15, 1957, and at
Stockholm on July 14, 1967,and as amended on
September 28, 1979)

Protokół do Madryckiego Porozumienia
międzynarodowej rejestracji znaków

o 27 czerwca
1989

10 czerwca 1997*

“Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning
the International Registration of Marks adopted at
Madrid” (on June 27, 1989 and amended on October 3,
2006)

Porozumienie Madryckie dotyczące zwalczania 14 kwietnia
1891
fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów

Nie uczestniczy

“Madrid Agreement for the Repression of False or
Deceptive Indications of Source on Goods” (of
April 14, 1891. Act revised at Washington on June 2, 1911,
at The Hague on November 6, 1925, at London on
June 2, 1934, and at Lisbon on October 31, 1958)

Genewski Akt
międzynarodowej
przemysłowych

Haskiego Porozumienia o 6 listopada
rejestracji
wzorów 1925

Porozumienie
Nicejskie
dotyczące 15 czerwca
międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla 1957
celów rejestracji znaków
“Nice Agreement Concerning the International
Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks” (of June 15, 1957, as revised at
Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13,
1977, and amended on September 28, 1979)
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Nie uczestniczy

26 lipca 1971*

Porozumienie
lizbońskie
o
ochronie
międzynarodowej rejestracji nazw pochodzenia

i 31
października
1958

Nie uczestniczy

“Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of
Origin and their International Registration” (of October
31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as
amended on September 28, 1979)

Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji 14 lipca 1967
Własności Intelektualnej

26 kwietnia 1970*

“Convention Establishing the World Intellectual Property
Organization” (Signed at Stockholm on July 14, 1967 and
as amended on September 28, 1979)

Porozumienie w Locarno o międzynarodowej 8 października 15 grudnia 1972*
1968
klasyfikacji wzorów przemysłowych
„Locarno Agreement Establishing an International
Classification for Industrial Designs” (Signed at Locarno
on October 8, 1968 as amended on September 28, 1979”)

19 czerwca
1970

Układ o współpracy patentowej

29 marca 1978*

“Patent Cooperation Treaty Done at Washington” (on
June 19, 1970, amended on September 28, 1979, modified
on February 3, 1984, and October 3, 2001)

Porozumienie
Strasburskie
dotyczące 24 marca 1971 3 października 1976*
г.
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
“Strasbourg Agreement Concerning the International
Patent Classification” (of March 24, 1971, as amended on
September 28, 1979)

Porozumienie
Wiedeńskie
Ustanawiające 12 czerwca
Międzynarodową Klasyfikację Elementów Znaków 1973
Graficznych

Nie uczestniczy

Traktat Budapesztański o międzynarodowym 28 kwietnia
uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów 1977
postępowania patentowego

22 kwietnia 1981*

“Budapest Treaty on the International Recognition of the
Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent
Procedure” (Done at Budapest on April 28, 1977, and
amended on September 26, 1980)

Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu 26 września
1981
olimpijskiego

17 kwietnia 1986*

“Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic
Symbol” (adopted at Nairobi on September 26, 1981)

27
października
“Trademark Law Treaty” (adopted at Geneva on October 1994
Umowa o prawach znaków towarowych (TLT)
27, 1994)
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11 maja 1998

2 czerwca
2000

Umowa o prawie patentowym (PLT)

Nie uczestniczy

“Patent Law Treaty” (adopted at Geneva on June 1,
2000)

W zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i 9 sierpnia 1886 13 marca 1995
artystycznych
“Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works” (of September 9, 1886, completed at
PARIS on May 4, 1896, revised at BERLIN on November
13, 1908, completed at BERNE on March 20, 1914, revised
at ROME on June 2, 1928, at BRUSSELS on June 26, 1948,
at STOCKHOLM on July 14, 1967, and at PARIS on July
24, 1971, and amended on September 28, 1979)

Międzynarodowa
Konwencja
o
ochronie 26
wykonawców, producentów fonogramów oraz października
1961
organizacji nadawczych (Konwencja Rzymska)

26 maja 2003

“International Convention for the Protection of
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting
Organizations” (Done at Rome on October 26, 1961)

Konwencja o ochronie interesów producentów 29
fonogramów przed niezgodnym z prawem października
1971
kopiowaniem fonogramów

13 marca 1995

“Convention for the Protection of Producers of
Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their
Phonograms” (of October 29, 1971)

Konwencja dotycząca transmisji programów za 21 maja 1974
pośrednictwem satelity (Konwencja Brukselska)

20 stycznia 1989*

“Convention Relating to the Distribution of Programme–
Carrying Signals Transmitted by Satellite” (Done at
Brussels on May 21, 1974)

Umowa o międzynarodowej rejestracji twórczosci 20 kwietnia
1989
audiowizualnej

Nie uczestniczy

“Treaty on the International Registration of Audiovisual
Works” (Film Register Treaty) (Done at Geneva, on April
20, 1989)

20 grudnia
1996

Umowa WIPO o prawie autorskim
“WIPO Copyright Treaty” (adopted in Geneva on
December 20, 1996)
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Nie uczestniczy

Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i 20 grudnia
fonogramach
1996

Nie uczestniczy

“WIPO Performances and Phonograms Treaty” (WPPT)
(adopted in Geneva on December 20, 1996)

Umowa Waszyngtońska o własności intelektualnej 26 maja 1989
w stosunku do układów scalonych

Nie uczestniczy

“Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated
Circuits”(Done at Washington, D.C., on May 26, 1989)

Traktat Singapurski
znaków towarowych

o

prawach

dotyczących 27 marca 2006 26 marca 2007**

“Singapore Treaty on the Law of Trademarks”

* – uczestnictwo Federacji Rosyjskiej jako prawnego następcy ZSRR, wg stanu na dzień 25
grudnia 1991 roku,
** – Traktat podpisany, lecz dotychczas nie ratyfikowany.

Federalna SłuŜba ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych FR
(dalej – Rospatent) jest federalnym organem władzy wykonawczej realizującej zadania m.in.:
• kontroli i nadzoru w sferze prawnej ochrony i korzystania z obiektów własności
intelektualnej, patentów i znaków towarowych wprowadzanych do obrotu
gospodarczego,
• zabezpieczania interesów i praw osób fizycznych i prawnych Federacji Rosyjskiej do
rezultatów twórczości intelektualnej, w tym powstałych w ramach międzynarodowej
współpracy naukowo-technicznej.
W ramach swoich kompetencji Rospatent współpracuje z podmiotami międzynarodowymi
realizującymi ochronę własności intelektualnej, m.in. z:
• Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (organ wykonawczy Europejskiej
Organizacji Patentowej powołanej na mocy Konwencji o udzielaniu patentów
europejskich) - na podstawie „Memorandum o współpracy między Federalną
SłuŜbą ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych FR i
Europejskim Urzędem Patentowym” z dnia 17 kwietnia 2007 r.;
• Grupą Roboczą ds. Ochrony Własności Intelektualnej Rady Państw Morza
Bałtyckiego ds. Współpracy Gospodarczej (przedstawiciele Rospatentu od 2001 roku
są członkami tej organizacji);
• Euroazjatyckim Urzędem Patentowym (EAPO) – na podstawie „Porozumienia
między Federalną SłuŜbą ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków
Towarowych FR i Eurazjatyckim Urzędem Patentowym o współpracy w
dziedzinie ochrony prawnej twórczości intelektualnej” z dnia 1 grudnia 1998 r.
Rosja jest uczestnikiem Eurazjatyckiej Konwencji Patentowej od kwietnia 1995 r.
• Azjatycko-Pacyficznego Forum Współpracy Gospodarczej (ATES) – przedstawiciele
Rospatentu, w ramach swoich kompetencji uczestniczą od roku 1998 w pracach
komisji ds. ochrony przemysłowej i własności intelektualnej ATES.
Informacje praktyczne
Własność intelektualna – zbiór wyłącznych praw do rezultatów działalności
intelektualnej, a takŜe inne równowaŜne im obiekty, takie jak środki identyfikacji uczestników
19

obrotu cywilnego i tworzonej przez nich produkcji (prac, usług). Zgodnie z rosyjskim
ustawodawstwem, do pojęcia „własność intelektualna” wchodzą:
•
•

prawo autorskie – produkty twórczości literackiej, muzycznej, artystycznej,
fotograficznej i kinematograficznej, jak równieŜ programy komputerowe i bazy
danych;
własność przemysłowa – przede wszystkim wynalazki, modele uŜytkowe, znaki
towarowe, znaki usług i miejsca pochodzenia towaru.

Prawo autorskie – jedna z form ochrony własności intelektualnej, zbiór aktów
normatywnych, regulujących stosunki wynikające z utworzenia i korzystania z produktów nauki,
literatury i sztuki. Prawo autorskie rozciąga się na wyŜej wymienione produkty niezaleŜnie od
przeznaczenia i wartości, jak równieŜ sposobów wyraŜania się twórcy. W najprostszym ujęciu
prawo autorskie lub copyright oznacza „prawo do stworzenia kopii” produktu.
Produkt (w ujęciu prawa autorskiego) – obiekt „idealny”, a nie „materialny”, jednakŜe
ochrona przewidziana prawem autorskim powstaje dopiero w momencie, gdy ten „idealny
rezultat” wyraŜony będzie w jakiejkolwiek obiektywnej (materialnej) formie. Zgodnie z art 6
Ustawy FR „O ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych” (dalej – „Ustawa”) , do
obiektywnych form istnienia produktu zaliczamy m.in.:
•
•
•
•

pisemną (rękopis, maszynopis, ogłoszenie publiczne itd.);
ustną (ogłoszenie publiczne);
dźwiękową oraz zapis wideo (mechaniczny, magnetyczny, cyfrowy, optyczny itp.)
wyobraŜenie (rysunek, szkic, obraz; kadr: kinowy, telewizyjny, wideo, fotograficzny
itp.)
Prawo autorskie nie rozciąga się na idee, metody, procesy, systemy, sposoby, koncepcje,
zasady, fakty.
WaŜnym jest przy tym, aby zrozumieć sposób ujmowania przez prawo autorskie pojęcia
„produktu”. Obiekt materialny, w którym produkt (w ujęciu prawa autorskiego) jest wyraŜony,
chroniony jest prawem własności, nie zaś prawem autorskim. Z analizy art. 6 pkt. 1 i 2 Ustawy,
moŜna wywnioskować, iŜ „produkt” to rezultat działalności twórczej autora wyraŜony w formie
obiektywnej, zaś działalność twórcza to działalność ludzkiego umysłu, który jest w stanie
tworzyć tylko obrazy idealne, nie zaś przedmioty materialne. Twórczość to zdolność poznawania
czegoś nowego, dotychczas nieznanego. W takim ujęciu, twórczość prowadzi ku nowemu,
wcześniej nieznanemu, oryginalnemu rezultatowi. Prawo autorskie ochrania tylko oryginalne
rezultaty twórczości, które do momentu powstania były nieznane zarówno twórcy jak równieŜ
innym osobom. Prawo autorskie powstaje z chwilą powstania produktu w jakiejkolwiek formie
obiektywnej i od tego momentu jest pod ochrona prawną.
Wg prawa FR, obiektem ochrony prawa autorskiego nie są:
•
•
•
•

dokumenty oficjalne (ustawy, postanowienia sądu, inne dokumenty o charakterze
legislacyjnym i administracyjnym) oraz ich oficjalne tłumaczenia;
symbole państwowe i znaki (flagi, herby, odznaczenia, znaki pienięŜne i inne
państwowe symbole i znaki);
dzieła kultury narodowej;
zawiadomienia o zdarzeniach i faktach mających charakter oficjalny.

Autor – zgodnie z art 4 Ustawy, „autorem” jest „osoba fizyczna, dzięki twórczości której
powstał produkt”. W tekście Ustawy wymienieni są ponadto (jako autorzy): tłumacz, reŜyser,
artysta itp. Od zasady ogólnej, iŜ autorem moŜe być wyłącznie „osoba fizyczna” nie zaś „osoba
prawna” Ustawa przewiduje dwa wyjątki:
20

•

zgodnie z art. 5 pkt. 3, jeśli produkt wykonano za granicą, wówczas określenie autora
następuje zgodnie z ustawodawstwem obcym – dopuszcza sie uznanie za autora
„osobę prawną”;
zgodnie z art. 485, art. 485 i art. 486 Kodeksu Cywilnego z 1964 oku, autorami w
niektórych przypadkach były osoby prawne. Ich prawa autorskie są do dnia
dzisiejszego obowiązujące (zgodnie z ustawowymi terminami).

•

Dla powstania i realizacji prawa autorskiego nie jest wymagana rejestracja lub dopełnienie
innych formalności (art. 9 Ustawy). W takim wypadku, przy zaistnieniu sporu o autorstwo
produktu, rostrzygnięcie pozostaje w gestii sądu. Autor ma prawo wcześniej zabezpieczyć swoje
prawa autorskie rejestrując je u notariusza, w specjalistycznych organizacjach lub, w niektórych
szczególnych przypadkach, w urzędach państwowych. Najbardziej rozpowszechnioną jest
rejestracja w Rosyjskim Towarzystwie Autorskim (РАО) lub jego filiach (pełna informacja o
zasadach rejestracji praw autorskich na stronie http://rao.ru/orao/) lub w Federalnej Agencji ds.
Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych , Moskwa, BierieŜkowskaja nab. 1,
http://www.fips.ru/, tel . (495)240-60-15; 240-61-38 , fакс: (495)243-33-37, 956-43-74
Informacje o procedurze rejestracji znaku towarowego opublikowaliśmy w „Biuletynie WPHI
nr
7”,
z
którym
moŜecie
się
Państwo
zapoznać
pod
adresem
http://www.polweh.ru/biuletyny/Biuletyn%20nr%207.rar
Opr. Marek Reszuta, II sekretarz WPHI

NOWE PRAWO GOSPODARCZE FR
Zmiany w przepisach celnych
•

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 13 września 2007 roku Nr 587 „Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на
отдельные категории товаров, выработанныеиз нефти, вывозимые с территории
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе”, z dniem 1 października 2007 wobec n/wym. towarów
obowiązywać będą następujące nowe stawki celne:

Код ТН ВЭД
России

Наименование позиции

Ставка вывозной
таможенной пошлины (в
долларах США за 1000 кг)

2709 00

Нефть сырая

250,30 доллара США/т

2710 11 2710 19 490 0

Легкие дистилляты; средние
дистилляты; газойли

181,00 доллара США/т

2710 19 510 0 2710 99 000 0

Топлива жидкие; масла; отработанные
нефтепродукты

97,50 доллара США/т

2711 12 2711 19 000 0

Пропан; бутаны; этилен, пропилен,
бутилен и бутадиен; прочие сжиженные
газы

181,00 доллара США/т

2712

Вазелин нефтяной; минеральные воски и 97,50 доллара США/т
аналогичные продукты, кроме:
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2712 90 110 0

сырые

(0)

2712 90 190 0

прочие

(0)

2713

Кокс нефтяной, битум нефтяной и
прочие остатки от переработки нефти
или нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород, кроме:

97,50 доллара США/т

2713 12 000 0

кокс нефтяной кальцинированный

(0)

2902 20 000 0 2902 43 000 0

Бензол; толуол; ксилолы

181,00 доллара США/т

•

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 12 października 2007 roku Nr 671 „О
сезонных пошлинах на сахар-сырец тростниковый и отдельные виды сахара,
ввозимые на территорию Российской Федерации в 2007 и 2008 годах” (dokument
opublikowany w dniu 17 października 2007 r.), w okresie 1 grudnia 2007 – 31 maja 2008
utrzymane zostaną dotychczas obowiązujące stawki importowe (w ramach „cła
sezonowego”) na towary z grupy „cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta
sacharoza, w postaci stałej”.
Zgodnie z przyjętym unormowaniem, wysokość stawek celnych w wyŜej wymienionym
okresie moŜe ulec zmianie, jeśli Rosja zostanie przyjęta do WTO lub jeśli cena za cukiersurowiec na Nowojorskiej Giełdzie Towarowo-Surowcowej osiągnie wartość ponad
259,99 USD/tonę.

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Ставка сезонной пошлины
(впроцентах от таможенной
стоимости либо вевро, либо в
долларах США)

1701 11 100 1

– – – – при среднемесячной цене не более
99,21доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

270 долларов США за 1000 кг

1701 11 100 2

– – – – при среднемесячной цене не менее
99,22доллара США за 1 т, но не более
112,44 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 100 3

– – – – при среднемесячной цене не менее
112,45 доллара США за 1 т, но не более
125,66 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 100 4

– – – – при среднемесячной цене не менее
125,67 доллара США за 1 т, но не более
141,10 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 100 5

– – – – при среднемесячной цене не менее
141,11 доллара США за 1 т, но не более
154,32 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 100 6

– – – – при среднемесячной цене не менее
154,33 доллара США за 1 т, но не более
167,55 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 100 7

– – – – при среднемесячной цене не менее
167,56 доллара США за 1 т, но не более

250 долларов США за 1000 кг
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182,98 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже
1701 11 100 8

– – – – при среднемесячной цене не менее
182,99 доллара США за 1 т, но не более
198,42 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

235 долларов США за 1000 кг

1701 11 100 9

– – – – при среднемесячной цене не менее
198,43 доллара США за 1т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

220долларов США за 1000 кг

1701 11 900 1

– – – – при среднемесячной цене не более
99,21 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

270 долларов США за 1000 кг

1701 11 900 2

– – – – при среднемесячной цене не менее
99,22 доллара США за 1 т, но не более
112,44 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 900 3

– – – – при среднемесячной цене не менее
112,45 доллара США за 1 т, но не более
125,66 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 900 4

– – – – при среднемесячной цене не менее
125,67 доллара США за 1 т, но не более
141,10 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 900 5

– – – – при среднемесячной цене не менее
141,11 доллара США за 1 т, но не более
154,32 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 900 6

– – – – при среднемесячной цене не менее
154,33 доллара США за 1 т, но не более
167,55 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 900 7

– – – – при среднемесячной цене не менее
167,56 доллара США за 1 т, но не более
182,98 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 11 900 8

– – – – при среднемесячной цене не менее
182,99 доллара США за 1 т, но не более
198,42 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

235 долларов США за 1000 кг

1701 11 900 9

– – – – при среднемесячной цене не менее
198,43 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

220 долларов США за 1000 кг

1701 91 000 1

– – – при среднемесячной цене не более
99,21доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

270 долларов США за 1000 кг

1701 91 000 2

– – – при среднемесячной цене не менее
99,22доллара США за 1 т, но не более
112,44 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 91 000 3

– – – при среднемесячной цене не менее
112,45 доллара США за 1 т, но не более

250 долларов США за 1000 кг
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125,66 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже
1701 91 000 4

– – – при среднемесячной цене не менее
125,67 доллара США за 1 т, но не более
141,10 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 91 000 5

– – – при среднемесячной цене не менее
141,11 доллара США за 1 т, но не более
154,32 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 91 000 6

– – – при среднемесячной цене не менее
154,33 доллара США за 1 т, но не более
167,55 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 91 000 7

– – – при среднемесячной цене не менее
167,56 доллара США за 1 т, но не более
182,98 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

250 долларов США за 1000 кг

1701 91 000 8

– – – при среднемесячной цене не менее
182,99 доллара США за 1 т, но не более
198,42 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

235 долларов США за 1000 кг

1701 91 000 9

– – – при среднемесячной цене не менее
198,43 доллара США за 1 т на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже

220 долларов США за 1000 кг

•

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 15 października 2007 roku Nr 674 „О
временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении молока и молочной
продукции” od dnia oficjalnego opublikowania Rozporządzenia tj. 17 października 2007
na okres 6 miesięcy wprowadzone zostają importowe stawki celne w grupach
towarowych:
• 0401 (Mleko i śmietana, nie zagęszczone ani nie zawierające dodatku
cukru lub innego środka słodzącego),
• 0402 (Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub
innego środka słodzącego),
• 0403 (Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne
sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub
zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub
aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao),
• 0404 (Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub
innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników
naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka
słodzącego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone),
• 0405 (Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty
mleczarskie do smarowania),
• 040610-040640 (Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeŜy,
włącznie z serem serwatkowym i twaróg; Ser tarty lub proszkowany,
wszystkich rodzajów; Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub
nieproszkowany; Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser
zawierający przerosty otrzymywane z uŜyciem Penicillium roqueforti)
w wysokości 5% wartości celnej
•

0406 -Ser i twaróg
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w wysokości 0,3 Euro/kg.
• Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 10 października 2007 roku Nr 660 „Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и
ячмень, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе” (dokument ogłoszony w dniu 12 października 2007 r.), od dnia
12 listopada 2007 do dnia 30 kwietnia 2008 roku obowiązywać będą nowe stawki
celne eksportowe na niŜej wymienione towary (dotychczas wysokość cła wynosiła 0):
Код
ТНВЭД
России

наименование позиции

Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах от
таможенной стоимости либо в евро)

1001

пшеница и меслин

10, но не менее 0.022 евро за 1 кг

100300

ячмень

30, но не менее 0.07 евро за 1 кг

•

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 30 października 2007 roku Nr 723 „О
сезонных пошлинах на отдельные виды овощей, ввозимых на территорию
Российской Федерации ”(opublikowane w dniu 1 listopada 2007 r.), od dnia 15
stycznia 2008 do dnia 1 lipca 2008 roku obowiązywać będą sezonowe stawki celne
importowe na kapustę białą (kod ТН ВЭД - 0704 90 100 1), buraki (kod ТН ВЭД 0706 10 000 1) i marchew (kod ТН ВЭД - 0706 90 900 1) w wysokości 5% wartości
celnej. W pozostałym okresie obowiązuje cło w wysokości 15%.

•

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 27 paŜdziernika 2007 roku Nr 714 „О
внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в части
установления временной ставки ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов растительных масел” (opublikowane w dniu 1 listopada 2007 r.),
od dnia 1 grudnia 2007 na okres 6 miesięcy wprowadzone zostają czasowe stawki
celne importowe dla określonych rodzajów olejów (w nawiasach wysokość cła w
pozostałym okresie):

Код ТН
ВЗД

Наименование позиции

- - для технического или промышленного
применения, кроме производства
1507101000
продуктов, не пользуемых для
употребления в пищу
1507109001

Ставка ввозной таможенной
пошлины (в процентах от
таможенной стоимости либо в евро,
либо в долларах США)
5 (15%)

- - - в первичных упаковках нетто-объемом 5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,14
10л или менее
Euro/kg)

1507109009 - - - прочее

5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,1 Euro/kg)

- -для технического или промышленного
применения, кроме производства
1507901000
продуктов, не пользуемых для
употребления в пищу

5 (15%)

1507909001

- - - в первичных упаковках нетто-объемом 5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,14
10 л или менее
Euro/kg)

1507909009 - - - прочие

5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,1 Euro/kg)

1512119109 прочее

5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,1 Euro/kg)

1514111000 — для технического или промышленного

5 (15%)
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применения, кроме производства
продуктов, используемых для
употребления в пищу
1514119001

в первичных упаковках нетто-объемом 10 л 5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,14
или менее
Euro/kg)

1514119009 — прочее

5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,1 Euro/kg)

- - - для технического или промышленного
применения, кроме производства
1514191000
продуктов, используемых для
употребления в пищу

5 (15%)

1514199001

в первичных упаковках нетто-объемом 10 л 5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,14
или менее
Euro/kg)

1514199009 — прочее

5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,1 Euro/kg)

---для технического или промышленного
применения, кроме производства
1514911000
продуктов, используемых для
употребления в пищу

5 (15%)

1514919001

в первичных упаковках нетто-объемом 10 л 5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,14
или менее
Euro/kg)

1514919009 — прочее

5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,1 Euro/kg)

---для технического или промышленного
применения, кроме производства
1514991000
продуктов, используемых для
употребления в пищу

5 (15%)

1514999001

в первичных упаковках нетто-объемом 10 л 5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,14
или менее
Euro/kg)

1514999009 — прочие

•

5 (15% lecz nie mniej niŜ 0,1 Euro/kg)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 24 października 2007 roku Nr 698 „О
утверждении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные товары ”
(dokument ogłoszony w dniu 26 października 2007 r.), od dnia 26 listopada 2007
zmienione zostają stawki celne importowe na n/wym. towary (w nawiasach podane
wysokości stawek obowiązujących do dnia 25 listopada 2007 roku):

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Ставка ввозной таможенной
пошлины (в процентах от
таможенной стоимости либо в
евро, либо в долларах США)

2611 00 000 0

Руды и концентраты вольфрамовые

0 (5%)

2929 10 100 0

– – метилфенилендиизоцианаты
(толуолдиизоцианаты)

0 (5%)

3903 11 000 0

– – вспенивающийся

5 (10%)

3904 10 009 1

– – – пастообразующие поливинилхлоридные
эмульсионные, микросуспензионные и
0 (5%)
поливинилхлоридэкстендер смолы с массой
сульфатной золы не более 0,25%

3907 20 210 0

– – – – с гидроксильным числом не более 100 0 (10%)

3907 60 200 0

– – имеющий характеристическую вязкость
78 мл/г или выше
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5 (5%)

3907 60 800 0

– – прочий

5 (5%)

Opr. Marek Reszuta, II sekretarz WPHI
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AKTUALNOŚCI
Zakończenie II etapu konkursu „Grunt na Medal”
II edycja Ogólnopolskiego Konkursu ‘Grunt na Medal’ 2007 zakończyła się z końcem
października 2007 r. Wyniki konkursu, do którego zostało nadesłanych aŜ 407 ofert, zostaną
ogłoszone 5. listopada. Więcej..>>
Wrocław stawia na naukę
Blisko 200 mln euro przeznaczonych na realizowanie nowoczesnych projektów naukowych ma
pomóc miastu w walce o utworzenie Europejskiego Instytutu Technologicznego. Na mocy
zawartych w piątek 26 października wstępnych umów mają powstać instytucje naukowe
zatrudniające kilka tysięcy osób. Więcej..>>
Polska dobrym miejscem dla outsourcingu
W środę 24 października w Warszawie odbyła się 3 edycja konferencji „Forum Outsourcingu
Roadshow – Polska Europejskim Rajem Usługowym”. Zdaniem ekspertów, zagraniczne firmy
coraz częściej oceniają Polskę jako dobre miejsce do lokowania tego typu inwestycji. Więcej..>>
Megaspotkanie biznesowe
Debata o maksymalnym wykorzystaniu szans rozwojowych Polski, w tym innowacjach i
inwestycjach, będzie głównym celem Megaspotkań Biznesowych w dniach 15-16 listopada 2007
roku w Warszawie. Więcej..>>
5,5% wzrostu PKB w przyszłym roku
W przyszłym roku przewidywany jest wzrost Produktu Krajowego Brutto w wysokości 5,5%, po
szacowanym wzroście na poziomie 6,5% w 2007 r. – poinformowało Ministerstwo Gospodarki.
Więcej..>>
Bezrobocie we wrześniu
Do 11,6% spadła we wrześniu stopa bezrobocia – poinformował GUS. NajniŜszą stopę
bezrobocia odnotowano w Wielkopolsce (8,3%), Małopolsce (9,0%) oraz na Mazowszu (9,5%).
Więcej..>>
Strefa jeszcze większa
Obszar Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości został
powiększony o prawie 100 ha decyzją Rady Ministrów. Większość włączanych terenów juŜ ma
swoje przeznaczenie. Więcej..>>
INWESTYCJE W POLSCE
Uruchomiono Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości
Siedem firm zajmujących się nowoczesną technologią otworzyło w ubiegłym tygodniu swoje
siedziby wraz z uruchomieniem Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ŁIP). Docelowo
mieścić się ma tam 15 spółek – poinformował prezes Technoparku Tomasz Rychlewski.
Więcej..>>
Okna z parku technologicznego
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We wtorek 30 października 2007 Fabryka Okien Dako Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W związku z nowym projektem firma zainwestuje ponad 31 mln zł, a takŜe utworzy co najmniej
100 nowych miejsc pracy. Więcej..>>
Blisko 500 mln zł inwestycji w KSSE
Blisko 500 mln zł zainwestują w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE) czterej
nowi inwestorzy, którym zostały udzielone zezwolenia na działalność gospodarczą w Strefie.
Pracę znajdzie w sumie ponad 600 osób. Więcej..>>
Hiszpanie w Dąbrowie Górniczej
Hiszpańska spółka Mecacontrol uruchomi w Dąbrowie Górniczej fabrykę podzespołów z
tworzyw sztucznych i aluminium na potrzeby motoryzacji. Inwestycja, której otwarcie
planowane jest na koniec roku, warta jest ok. 8,5 mln euro. Firma planuje zatrudnić 75 osób.
Więcej..>>
Amerykańska wytwórnia pomp powstaje w Strzelinie
NaleŜąca do amerykańskiego producenta pomp głębinowych ITT Corporation firma Lovara
Vogel Polska otworzyła w Strzelinie nową fabrykę. Amerykanie zainwestują do końca 2009
roku 17 mln zł, zatrudnienie znajdzie tam 120 osób. Więcej..>>
POLSKA W LICZBACH
• Motoryzacja - 55 632 nowe samochody dostawcze i uŜytkowe sprzedano w Polsce w
ciągu 3 kwartałów 2007 roku – poinformował instytut Samar. Oznacza to wzrost o 40%
w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. We wrześniu sprzedano ponad 7
tys. pojazdów, o 36% więcej niŜ przed rokiem. Według Instytutu jest to rekordowy
wynik sprzedaŜy w 2007 r.
• Turystyka – ponad 7 mln turystów odwiedziło Polskę w pierwszym półroczu 2007 r.,
podobnie jak w tym samym okresie ubiegłego roku – szacuje Instytut Turystyki.
Najliczniejszą grupę stanowili Niemcy (2,5 mln osób), Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy
(razem 2 mln), a takŜe mieszkańcy „starej” UE (1,1mln). Z nowych krajów Unii
odwiedziło Polskę 900 tys. osób. IT szacuje, Ŝe wydatki turystów wyniosą w tym roku
łącznie 7,9 mld USD.
• 2 mld zł – wynoszą roczne obroty sprzedaŜy bezpośredniej. Działalnością w tym
sektorze zajmuje się 660 tys. Polaków, 90% z nich stanowią kobiety.
• 5 192 tys. osób – wyniosło we wrześniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.
Więcej..>>
ANALIZY I RAPORTY
Polska druga po Indiach w przyciąganiu inwestycji zagranicznych
Polska zajęła drugie po Indiach miejsce na liście trzydziestu krajów świata uszeregowanych pod
względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów - wynika z opublikowanego indeksu
Narodowego Banku Irlandzkiego. Więcej..>>
Raport UNCTAD: Globalny wzrost BIZ w 2006 r.
Globalna wartość inwestycji zagranicznych wyniosła 12 trylionów USD w 2006, a Stany
Zjednoczone odzyskały pozycję lidera pod względem napływu BIZ, wyprzedzając Wielką
Brytanię i Francję - wynika ze Światowego Raportu Inwestycyjnego, opublikowanego w
październiku corocznego raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych Do Spraw Handlu i
Rozwoju (UNCTAD). Więcej..>>
Doskonałe perspektywy dla budownictwa hotelowego w Polsce
W ciągu najbliŜszych pięciu lat wartość rynku budownictwa hotelowego w Polsce przekroczy 1
mld zł - napisano w raporcie firmy PMR Publications. Więcej..>>
Raport UNCTAD – przemysł wydobywczy
WyŜsze ceny towarów doprowadziły do zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ) w przemyśle wydobywczym. Korporacje transnarodowe dominują w przemyśle
wydobywczym szczególnie w krajach o niskim PKB. Więcej..>>
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Informacja nt. „STOWARZYSZENIA EKSPORTERÓW POLSKICH”

Stowarzyszenia Eksporterów Polskich powstało z inicjatywy
eksporterów i działa od ponad pięciu lat. Jego działalność koncentruje się
na specyficznych potrzebach eksporterów, co warunkuje jego
skuteczność. Dla Stowarzyszenia Eksporterów Polskich istotne znaczenie
ma to, Ŝe członkami są zarówno małe, średnie, jak i duŜe firmy ze
wszystkich branŜ i regionów. KaŜdy eksporter moŜe skorzystać z bardzo
praktycznej strony internetowej, gdzie znajdują się informacje przydatne w prowadzeniu
działalności eksportowej.
Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysiącami eksporterów z całego
kraju. Na forum Stowarzyszenia prezentują wspólne interesy, co pozwala im współdziałać i
dąŜyć do optymalnych rozwiązań, korzystnych dla wszystkich eksporterów.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz promocji rozwoju eksportu i
udzielanie pomocy eksporterów w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami zagranicznymi.
Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na organizowaniu kongresów, konferencji, forów i
seminariów wzbogacających wiedzę i umiejętności eksporterów w zakresie m.in. prowadzenia
negocjacji, oceny wiarygodności potencjalnych partnerów, umiejętnego promowania własnych
firm i produktów czy korzystania z instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych. Istotne
znaczenie mają organizowane konkursy eksporterów i dziennikarzy tj. „Wybitny Eksporter
Roku” i „Wybitny Dziennikarz Roku”. Członków wspomaga: Centrum Promocji Eksportu,
Portal Promocji Eksportu czy Polish Export Info (dysponujące znaczącymi bazami danych
zarówno oferentów jak i poszukujących określonych produktów), Polexpo Exhibitions
(organizujące targi), Anex Inkasso International (firma windykacyjna, ściągająca naleŜności),
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Warty
podkreślenia jest fakt owocnej współpracy z ministerstwami: gospodarki, finansów, rolnictwa
oraz przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego, a takŜe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Współpraca z oboma izbami Parlamentu, marszałkami wszystkich regionów i
wojewodami umoŜliwia Stowarzyszeniu Eksporterów Polskich prezentowanie potrzeb i
problemów swoich członków na rzecz usprawnienia rozwiązań systemowych w celu poprawy
warunków działania firm produkujących na eksport.
Bardzo cenna jest teŜ moŜliwość uzyskania naukowych ekspertyz, dzięki patronatom
naukowym, jaki sprawują nad działalnością Stowarzyszenia m.in. Instytut Badania Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur (b. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego), Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej oraz współpraca z najlepszymi uczelniami
publicznymi i prywatnymi.
Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
z Wydziałami Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasad RP oraz Polskimi Instytucjami za
granicą, jak na przykład z Polską Grupą Biznesu w Dubaju.
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PrzynaleŜność do Stowarzyszenia Eksporterów Polskich wiąŜe się z:
• PrestiŜem eksporterów w branŜy, regionie, kraju i na rynkach zagranicznych,
• Bezpłatnym reprezentowaniem interesów eksporterów w organach rządowych i
państwowych,
• Bezpłatną pomocą w załatwianiu spraw w resortach, bankach itp.,
• Bezpłatną informacją o rynkach zagranicznych i potencjalnych kontrahentach
• Bezpłatną promocją m.in. na stronie http://www.klubeksportera.org
• Bezpłatnym udziałem w kongresach, forach, konferencjach i seminariach,
• Bezpłatnym korzystaniem z logo Stowarzyszenia oraz formuły: Członek Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich na drukach firmowych, stronie internetowej firmy i materiałach
reklamowych,
• Bezpłatnym udziałem w konkursach: eksporterów Wybitny Eksporter Roku,
• Honorowaniem - Medalem Stowarzyszenia „Wybitny Eksporter Roku” oraz „Wybitny
Dziennikarz Roku”.
Kontakt:
ul. Smolna 38 lok. 10C
00-375 Warszawa
tel.: (22) 331 06 39
tel./fax: (22) 331 06 40
e-mail:poczta@klubeksportera.org
(opr.MR)
Szanowni Państwo !
Informujemy, iŜ Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie
wydaje rosyjskojęzyczny „Biuletyn Informacyjny WPHI”. Na jego łamach organy
samorządowe, polskie izby gospodarcze, jak równieŜ inne podmioty współpracujące z Rosją,
mają moŜliwość bezpłatnego informowania czytelników w Rosji nt. prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej, informacyjnej, promocyjnej i in.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie na adres poland@polweh.ru tekstów w
języku rosyjskim, w formacie „.doc” Microsoft Word (PDF wykluczony!) – do 2 Mb tekstu oraz oddzielnie logo (jpg lub gif).
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