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ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU1
Podatek od wartości dodanej - НДС2 (Rozdział 21 KP FR)
• Okresem rozliczeniowym jest kwartał niezaleŜnie od wysokości dochodu podatnika (art.
163 KP FR).
• Nie włącza się do podstawy opodatkowania przedpłaty uzyskiwanej przez sprzadającego
z transakcji sprzedarzy/uług, które zwolnione są z podatku НДС lub opodatkowanie tym
podatkiem wynosi 0%. (pkt. 1 art. 154 KP FR).
• Podatnicy, którzy nie przedstawiają deklaracji celnej dla potwierdzenia 0% stawki НДС
(przy przewozie towarów wwoŜonych lub wywoŜonych z terytorium FR), winni
przedstawić dokumenty potwierdzające w terminie 180 dni od daty dokonania przez
urzędników celnych zapisu na dokumentach przewozowych potwierdzających wwóz lub
wywóz towarów z terytorium FR (pkt. 9 art. 165, pkt. 9 art. 167 KP FR).
UWAGA! Przed tą nowelizacją sądy zazwyczaj stały po stronie podatników –
okres czasu na zebranie dokumentacji potwierdzającej prawo do 0% VAT nie był
ogranicznony 180 dniami.
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W artykule podane są najwaŜniejsze merytoryczne zmiany w prawie podatkowym Federacji Rosyjskiej.
Celowo w artykule stosowane są rosyjskie skróty oznaczające m.in. nazwy podatków. Z uwagi na fakt, Ŝe ich
stosowanie w literaturze prawniczej oraz branŜowej jest powszechne, nieznajomość skrótów moŜe spowodować
pewne nieporozmienia w trakcie współpracy z rosyjskimi przedsiębiorcami.
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•

Od transakcji kupna/sprzedaŜy złomu i odpadów metali czarnych podatek НДС jest
wymagany, od metali kolorowych – nie jest (ppkt. 25 pkt. 2 art. 149 KP FR).

Podatek akcyzowy (Rozdział 22 KP FR)
Wprowadzone zostały nowe, wyŜsze, stawki podatku akcyzowego. (pkt. 1 art. 193 KP FR).
Rodzaje towarów

stawki podatku
akcyzowego w okresie 1
stycznia - 31 grudnia
2008

stawki podatku
akcyzowego w okresie 1
stycznia - 31 grudnia
2009

stawki podatku akcyzowego
w okresie 1 stycznia - 31
grudnia 2010

Spirytus etylowy z
wszystkich
rodzajów
surowca

25 rubli 15 kopiejek za 1
litr bezwodnego spirytusu
etylowego

26 rubli 80 kopiejek za 1
litr bezwodnego spirytusu
etylowego

28 rubli 40 kopiejek za 1 litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego

Produkty alkoholowe z
objętością bezwodnego
spirytusu
etylowego
powyŜej
9%
(za
wyjątkiem win oraz
spirytusowych
produktów
perfumeryjnokosmetycznych i chemii
gospodarczej
w
opakowaniu
aerozolowometalowym)
Produkty alkoholowe z
objętością bezwodnego
spirytusu
etylowego
poniŜe
9%
(za
wyjątkiem win oraz
spirytusowych
produktów
perfumeryjnokosmetycznych i chemii
gospodarczej
w
opakowaniu
aerozolowometalowym)
Spirytusowe produkty
perfumeryjnokosmetyczne
w
opakowaniu
aerozolowo-metalowym

173 rubli 50 kopiejek za
1
litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego,
zawartego w towarze
podlegającym
opłacie
podatku akcyzowego

185 rubli 00 kopiejek za
1
litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego,
zawartego w towarze
podlegającym
opłacie
podatku akcyzowego

196 rubli 00 kopiejek za 1 litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego,
zawartego
w
towarze podlegającym opłacie
podatku akcyzowego

110 rubli 00 kopiejek za
1
litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego,
zawartego w towarze
podlegającym
opłacie
podatku akcyzowego

117 rubli 15 kopiejek za
1
litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego,
zawartego w towarze
podlegającym
opłacie
podatku akcyzowego

124 ruble 18 kopiejek za 1 litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego,
zawartego
w
towarze podlegającym opłacie
podatku akcyzowego

0 rubli 00 kopiejek za 1
litr bezwodnego spirytusu
etylowego, zawartego w
towarze
podlegającym
opłacie
podatku
akcyzowego

0 rubli 00 kopiejek za 1
litr bezwodnego spirytusu
etylowego, zawartego w
towarze
podlegającym
opłacie
podatku
akcyzowego

0 rubli 00 kopiejek za 1 litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego,
zawartego
w
towarze podlegającym opłacie
podatku akcyzowego

0 rubli 00 kopiejek za 1
litr bezwodnego spirytusu
etylowego, zawartego w
towarze
podlegającym
opłacie
podatku
akcyzowego

0 rubli 00 kopiejek za 1
litr bezwodnego spirytusu
etylowego, zawartego w
towarze
podlegającym
opłacie
podatku
akcyzowego

0 rubli 00 kopiejek za 1 litr
bezwodnego
spirytusu
etylowego,
zawartego
w
towarze podlegającym opłacie
podatku akcyzowego

Spirytusowe produkty
chemii gospodarczej w
opakowaniu
aerozolowo-metalowym
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Wina (za wyjątkiem
naturalnych,
owocowych
i
musujących)

kategoria nie występuje

kategoria nie występuje

Wina typu „Szampan”,
musujące, gazowane i
owocowe
Wina naturalne (za
wyjątkiem win typu
„Szampan”,
gazowanych,
owocowych,
musujących), naturalne
napoje alkoholowe z
zawartością spirytusu
etylowego nie więcej
niŜ 6% objętości w
produkcie
wyprodukowanych
z
materiałów
winogronowych
bez
dodawania
spirytusu
etylowego
Piwo z zawartością
spirytusu etylowego do
0,5% włącznie
Piwo z zawartością
spirytusu etylowego od
0,5% do 8,6% włącznie

10 rubli 50 kopiejek za 1
litr

11 rubli 20 kopiejek za 1
litr

11 rubli 87 kopiejek za 1 litr

2 ruble 35 kopiejek za 1
litr

2 ruble 50 kopiejek za 1
litr

2 ruble 70 kopiejek za 1 litr

0 rubli 00 kopiejek za 1
litr

0 rubli 00 kopiejek za 1
litr

0 rubli 00 kopiejek za 1 litr

2 ruble 74 kopiejek za 1
litr

2 ruble 92 kopiejek za 1
litr

3 ruble 09 kopiejek za 1 litr

8 rubli 94 kopiejek za 1
litr

9 rubli 52 kopiejek za 1
litr

10 rubli 09 kopiejek za 1 litr

kategoria nie występuje
jako
samodzielna
kategoria
300 rubli 00 kopiejek za
1 kg

kategoria nie występuje
jako
samodzielna
kategoria
300 rubli 00 kopiejek za
1 kg

kategoria nie występuje jako
samodzielna kategoria

17 rubli 75 kopiejek za 1
sztukę
232 ruble 00 kopiejek za
1000 sztuk

17 rubli 75 kopiejek za 1
sztukę
247 rubli 00 kopiejek za
1000 sztuk

17 rubli 75 kopiejek za 1
sztukę
262 ruble 00 kopiejek za 1000
sztuk

120 rubli 00 kopiejek za
1000 sztuk + 5,5% ceny
detalicznej wyliczanej od
maksymalnej rynkowej
ceny detalicznej, lecz nie
mniej niŜ 72 rubli za
1000 sztuk

145 rubli 00 kopiejek za
1000 sztuk + 6% ceny
detalicznej wyliczanej od
maksymalnej rynkowej
ceny detalicznej, lecz nie
mniej niŜ 90 rubli za
1000 sztuk

175 rubli 00 kopiejek za 1000
sztuk + 6,5% ceny detalicznej
wyliczanej od maksymalnej
rynkowej ceny detalicznej,
lecz nie mniej niŜ 210 rubli za
1000 sztuk

Piwo z zawartością
spirytusu
etylowego
powyŜej 8,6%
Tytoń do fajek

Tytoń do palenia, Ŝucia,
do ssania, wąchania, do
fajek za wyjątkiem
wykorzystywanego jako
surowca do produkcji
wyrobów tytoniowych
(od 1 stycznia 2008
równieŜ tytoń do fajek)
Cygara
Cygaretki

Papierosy z filtrem
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kategoria nie występuje

300 rubli 00 kopiejek za 1 kg

Papierosy bez filtra

55 rubli 00 kopiejek za
1000 sztuk + 5,5% ceny
detalicznej wyliczanej od
maksymalnej rynkowej
ceny detalicznej, lecz nie
mniej niŜ 72 rubli za
1000 sztuk

70 rubli 00 kopiejek za
1000 sztuk + 6% ceny
detalicznej wyliczanej od
maksymalnej rynkowej
ceny detalicznej, lecz nie
mniej niŜ 90 rubli za
1000 sztuk

90 rubli 00 kopiejek za 1000
sztuk + 6,5% ceny detalicznej
wyliczanej od maksymalnej
rynkowej ceny detalicznej,
lecz nie mniej niŜ 115 rubli za
1000 sztuk

Samochody osobowe o
mocy silnika do 90 k.m.
włącznie
Samochody osobowe o
mocy silnika ponad 90
k.m. do 150 k.m.
włącznie
Samochody osobowe o
mocy silnika ponad 150
k.m., motocykle o mocy
silnika ponad 150 k.m.
Benzyna samochodowa
o zawartości oktanów
„80” włącznie

0 rubli 00 kopiejek za 1 1
k. m

0 rubli 00 kopiejek za 1 1
k. m

0 rubli 00 kopiejek za 1 1 k. m

19 rubli 26 kopiejek za 1
k. m

21 rubli 00 kopiejek za 1
k. m

22 ruble 00 kopiejek za 1 k. m

194 ruble 00 kopiejek za
1 k. m.

207 rubli 00 kopiejek za
1 k. m.

220 rubli 00 kopiejek za 1 k.
m.

2657 rubli 00 kopiejek za
1 tonę

2657 rubli 00 kopiejek za
1 tonę

2657 rubli 00 kopiejek za 1
tonę

3629 rubli 00 kopiejek za
1 tonę

3629 rubli 00 kopiejek za
1 tonę

3629 rubli 00 kopiejek za 1
tonę

1080 rubli 00 kopiejek za
1 tonę
2951 rubli 00 kopiejek za
1 tonę
2657 rubli 00 kopiejek za
1 tonę

1080 rubli 00 kopiejek za
1 tonę
2951 rubli 00 kopiejek za
1 tonę
2657 rubli 00 kopiejek za
1 tonę

1080 rubli 00 kopiejek za 1
tonę
2951 rubli 00 kopiejek za 1
tonę
2657 rubli 00 kopiejek za 1
tonę

Benzyna samochodowa
z inną zawartością
oktanów
Paliwo dieslowskie
Olej
do
dieslowych
Benzyna z
rafinacji

silników
pierwszej

Podatek dochodowy od osób fizycznych - НДФЛ (Rozdział 23 KP FR)
• Od delegacji krajowych (w Rosji) przewyŜszających za kaŜdy dzień 700 rubli (2500
rubli poza granicami Rosji) naleŜy płacić podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ta zasada nie jest stosowana przy pracach stale związanych z przemieszczaniem się
z miejsca na miejsce. (akapit 10 pkt. 3 art. 217 KP FR).
UWAGA! Dotychczasowa praktyka sądowa stała na stanowisku, Ŝe od
delegacji nie będzie wymagany НДФЛ w tych przypadkach, które zostały
ustanowione umową zbiorową lub prawem lokalnym.
• Dochody nierezydentów FR, pochodzące z dywident otrzymywanych od podmiotów
rosyjskich, są opodatkowane stawką 15% (pkt. 3 art. 224 KP FR).
• Potrącenia na edukację, leczenie, niepaństwowe ubezpeczenie emerytalne,
dobrowolne ubezpiecznie emerytalne stosuje sie w rozmiarze nie wyŜszym niŜ 100
tys. rubli dla wszystkich w/wym. podstaw potrąceń. (pkt. 2 art. 219 KP FR).
• Za datę faktycznego otrzymania dochodu przy wygaśnięciu stosunków pracy w
ciągu miesiąca kalendarzowego uwaŜa się ostatni dzień pracy, za który podatnikowi
naliczono dochód. (pkt. 2 art. 223 KP FR).
• Pomoc matce po urodzeniu dziecka – nie przewyŜszająca 50 tys. rubli za kaŜde
dziecko – zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. (pkt. 8 art. 217 KP FR).
• Przy wręczeniu pracownikom prezentów o wartości powyŜej 4000 rubli rosyjski
pracodawca nie musi płacić podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek
ten winien zapłacić sam pracownik. (ppkt. 7 pkt. 1 art. 228 KP FR).
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Jednolity Podatek Socjalny - ЕСН (Rozdział 24 KP FR)
• Podatek ЕСН nie jest wymagany od wypłat dla obywateli państw obcych oraz
bezpaństwowców pracujących, na podstawie umowy, poza granicami Rosji (pkt. 1
art. 236 KP FR).
• Pomoc matce po urodzeniu dziecka – nie przewyŜszająca 50 tys. rubli za kaŜde
dziecko – zwolniona jest z opodatkowania Jednolitym Podatkiem Socjalnym.
(ppkt. 3 pkt. 1 art. 238 KP FR).
• Ulga od wypłat dla pracowników-inwalidów obowiązuje dla wszystkich, bez
wyjątków, pracodawców (ppkt. 1 pkt. 1 art. 239 KP FR).
• Opłatę podatku oraz przekazanie rozliczeń za oddziały za granicą FR przeprowadza
się zgodnie z miejscem rejestracji osoby prawnej w Rosji (pkt. 8 art. 243 KP FR).
Podatek od dochodu organizacji (Rozdział 25 KP FR)
• Majątek o wartości mniej niŜ 20 tys. rubli nie jest uwaŜany za majątek podlegający
amortyzacji, straty na jego zakup ewidencjonowane są jednorazowo (pkt. 1 art. 256
KP FR).
• ObniŜający normatyw 0,5 stosowany jest przy amortyzacji samochodów
osobowych i mikrobusów pasaŜerskich z wartością początkową 600 tys. rubli
(samochody osobowe) i 800 tys.rubli (mikrobusy pasaŜerskie) (pkt. 9 art. 259 KP
FR).
• Przy dochodach rosyjskich osób prawnych w formie dywidenty uzyskiwanej od
rosyjskich i zagranicznych osób prawnych, moŜe być zastosowana (przy
zachowaniu ustanowionych warunków) zerowa stawka podatku od dochodu
organizacji (ppkt. 1 pkt. 3 art. 284 KP FR).
• Stawka podatkowa 9% od dochodów w formie dywidendy stosowana jest przy
dywidendzie uzyskanej przez rosyjską firmę od rosyjskich lub zagranicznych osób
prawnych. Stawka 15% stosowana jest tylko przy uzyskaniu od rosyjskiej firmy
dywidendy przez zagraniczne osoby prawne (ppkt. 2, 3 pkt. 3 art. 284 KP FR).
• Przejściu na opłatę podatku przez jeden z oddziałów firmy, naleŜy powiadomić
organy podatkowe w okresie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy
(akapit 2 pkt. 2 art. 288 KP FR).
• Osoba prawna nabywająca majątek jako wkład do kapitału zakładowego nie
powinna uwzgledniać w dochodach НДС stosowanego dla takiego majątku
potrącenia (ppkt. 3.1 pkt. 1 art. 251 KP FR).
• Przy amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych tylko w działalności
naukowo-technicznej stosowany jest podwyŜszony normatyw – nie wyŜszy niŜ 3
(akapit 5 pkt. 7 art. 259 KP FR).
• Odliczenia na formowanie branŜowych i międzybranŜowych funduszy
finansowania prac naukowo-badawczych i doświadczalno-konstruktorskich (dalej НИОКР3) uznawane są jako wydatki tylko w rozmiarze nie przekraczającym 1,5%
globalnego dochodu przedsiębiorstwa (pkt. 3 art. 262 KP FR).
• Producenci towarów rolnych mają prawo stosować ulgowe stawki podatku
dochodowego, jeśli odpowiadają kryteriom ustalonym w pkt. 2 art. 346.2 KP FR,
czyli są „producentami towarów rolnych dla celów Jednolitego Podatku Rolnego”
(art. 2.1 Ustawy Federalnej z dnia 06.08.2001 r. Nr 110-ФЗ).
Opłata Państwowa (Rozdział 25.3 KP FR)
• Wysokość opłaty państwowej za państwową rejestrację traktorów i maszyn
rolniczych zmniejszona została z 400 do 200 rubli (ppkt. 29 pkt. 1 art. 333.33 KP
FR).
3

„Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки” – prace naukowo-badawcze i
doświadczalno-konstruktorskie

5

•

Ustanowiona została wysokość opłaty państwowej za wydanie zgody na przewóz
transportem samochodowym towarów niebezpieznych, cięŜkich oraz
wysokogabarytowych – 500 rubli (ppkt. 86 pkt. 1 art. 333.33 KP FR).

Jednolity Podatek Rolny - ЕСХН (Rozdział 26.1 KP FR)
• Osoby prawne i indywidualni przedsiębiorcy stosujący ЕСХН mają prawo
uwzględniać wydatki m.in. na rekonstrukcje i modernizację środków trwałych
(dalej - OC 4), a takŜe na ich dodatkowe oprzyrządowanie, techniczne dobudowanie
itd. (ppkt. 1 pkt. 2 art. 346.5 KP FR).
• Płatnicy ЕСХН wykazują w rozchodach straty wynikłe z powodu pomoru drobiu
lub zwierząt hpdowlanych zgodnie z normami ustanowionymi przez Rząd FR
(ppkt. 42 pkt. 2 art. 346.5 KP FR).
Uproszczony System Opodatkowania - УСН (Rozdział 26.2 KP FR)
• Osoba prawna przy przejściu na УСН, w zawiadomieniu zobowiązana jest podać
infromację o średniej liczbie zatrudnionych w okresie pierwszych 9-u miesiecy
roku bieŜącego oraz informacje o końcowej wartości ОС i aktywów
niematerialnych (dalej - НМА5) wg stanu na dzień 1 października bieŜącego roku
(pkt. 1 art. 346.13 KP FR).
• Płatnicy stosujący УСН mają prawo mają prawo uwzględniać wydatki m.in. na
rekonstrukcje i modernizację środków trwałych, a takŜe na ich dodatkowe
oprzyrządowanie, techniczne dobudowanie itd. (ppkt. 1 pkt. 1 art. 346.16 KP FR).
• Płatnicy stosujący УСН mają prawo uwzględnić wydatki na НИОКР (ppkt. 2.3 pkt.
1 art. 346.16 KP FR).
• Wydatki na magazynowanie, obsługę i transport towarów wyliczane są wg
faktycznej wartości opłaty tych wydatków (ppkt. 23 pkt. 1 art. 346.16 KP FR).
• Osoby prawne i indywidualni przedsiębiorcy stosujący УСН, mają prawo
uwzględniać wydatki na obsługę techniki kontrolno-kasowej (ККТ6) i wywozu
śmieci (ppkt. 35, 36 pkt. 1 art. 346.16 KP FR).
• Przy częściowej opłacie ОС i НМА wydatki uwzględniane są zgodnie z wielkością
opłaty (ppkt. 4 pkt. 2 art. 346.17 KP FR).
• Przy zwrocie kupującemu wcześniej otrzymanej przedpłaty, sprzedający winien
pomniejszyć o zwróconą kwotę dochody w tym okresie podatkowym, w którym
doszło do zwrotu przedpłaty (pkt. 1 art. 346.17 KP FR).
Jednolity podatek od dochodu przy specjalnych rodzajach działalności - ЕНВД (Rozdział
26.3 KP FR)
• SprzedaŜ gazu w butlach oraz samochodów cięŜarowych, przekazywanie lekarstw
na podstawie ulgowych (bezpłatnych) recept, jak równieŜ sprzedaŜ wysyłkowa i
handel internetowy nie są uznawane za sprzedaŜ detaliczną i nie moŜna do nich
stosować zasad opodatkowania wg ЕНВД (akapit 12 art. 346.27 KP FR).
• Jeśli powierzchnia miejsca handlowego przewyŜsza 5 m² suma jednolitego podatku
zaleŜy od powierzchni miejsca handlowego (pkt. 3 art. 346.29 KP FR).
• Osoby prawne i indywidualni przedsiębiorcy realizujący przewozy pasaŜerskie,
określają wysokość podatku w zaleŜności od ilości miejsc pasaŜerskich-siedzących
w środkach transpotu (pkt. 3 art. 346.29 KP FR).
• Od gwarancyjnego remontu samochodu ЕНВД nie jest płacony (akapit 9 art.
346.27 KP FR).
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„Основные средства” – środki trwałe
„Нематериальные активы” – aktywa niematerialne
6
„Контрольно-кассовая техника” – technika kontrolno-kasowa
5

6

•
•

•

•

Podatek ЕНВД nie jest wymagany za usługi Ŝywienia publicznego, realizowane
przez organizacje oświatowe, ochrony zdrowia i pomocy społecznej (ppkt. 8 pkt. 2
art. 346.26 KP FR).
Przy uŜytkowaniu automatów handlowych podatek ЕНВД opłacany jest wg zasad
handlu detalicznego, przy tym ich bazowa dochowość określana jest w wysokości
9000 rubli od kaŜdego automatu (jako miejsca handlu) (akapit 15 art. 346.27 KP
FR).
Nowe rodzaje działalności, przy których moŜe być stosowany ЕНВД - przekazanie
w dzierŜawę nieruchmości ziemskich dla organizacji miejsc targowych,
rozmieszczenia obiektów niestacjonarnej sieci handlowej (lad, kontenerów,
namiotów itp), organizacji miejsc publicznego Ŝywienia bez sali obsługi klientów
(ppkt. 14 pkt. 2 art. 346.26 KP FR).
Podatnikami ЕНВД nie mogą być tzw. wielcy7 podatnicy oraz firmy zarządu
powierniczego (pkt. 2.1 art. 346.26 KP FR).

Podatek od majątku organizacji (Rozdział 30 KP FR)
• Przy wyliczaniu średniorocznej wartości majątku naleŜy wykorzystywać dane o
ostatecznej wartości ОС wg staniu na dzień 31 grudnia bieŜącego okresu
podatkowego (pkt. 4 art. 376 KP FR).
• Ustanowione zostały zasady pomagające uniknąć podwójnego opodatkowania
majątku rosyjskich osób prawnych znajdujących się za granicą (art. 386.1 KP FR).
Podatek ziemski (Rozdział 31 KP FR)
• Jeśli nieruchomość ziemska połoŜona jest na terytorium kilku podmiotów
samorządu miejskiego, podstawa opodatkowania określana jest oddzielnie dla
kaŜdego z podmiotów (pkt. 1 art. 391 KP FR).
• Trzyletni okres, w trakcie którego dla nieruchomości przeznaczonym dla
budownictwa mieszkaniowego podatek płacony jest z zastosowaniem
współczynnika 2, zaczyna się od momentu państwowej rejestracji prawa do
nieruchomości (pkt. 15 art. 396 KP FR).
Inne

•

•

Pracodawcy, którzy w ciągu roku zatrudniali ponad 100 pracowników, jak równieŜ
nowe utworzone (zreorganizowane) osoby prawne z liczbą pracowników ponad
100-u, zobowiązani są przekazywać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej
(akapit 2 pkt. 3 art. 80 KP FR).
Informacje o średniej liczebności pracowników muszą przekazywać inspekcji
podatkowej wszyscy pracodawcy, niezaleŜnie od tego, czy średnia liczebność
przewyŜsza 100 pracowników czy pracodawca zatrudnia mniej (akapit 3 pkt. 3 art.
80 KP FR).

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI, Ambasady RP w Moskwie
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wg rosyjskiej terminologii - „крупнейшие налогоплательщики”
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NAJWIĘKSZE WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE W MOSKWIE W
MARCU 2008 R.
3-6.03.

VII Międzynarodowa Wystawa Kabli, Przewodów, Armatury „CABEX-2008”
www.exposokol.ru

3-5.03.

Międzynarodowe Forum „RESTORANNOE DEŁO”

4-7.03.

XII Międzynarodowa Wystawa Farb i Lakierów „INTERLAKOKRASKA-2007”
www.expocentr.ru

4-7.03.

XI Międzynarodowa Wystawa Opon, Wyrobów Gumowych i Kauczuków
www.expocentr.ru

4-6.03.

II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Części Zamiennych i Obsługi
Technicznej Samochodów „AUTOMECHANIKA MOSKWA-2008”
www.expocentr.ru

5-8.03.

V Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna „MOSCOW FASHION SHOW”
www.crocus-expo.ru

9-13.03.

XII Międzynarodowy Salon Optyczny „MCOO-2007”
www.expocentr.ru

11-13.03.

Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „Nowoczesne technologie dla
budownictwa komunalno- mieszkaniowego”
www.crocus-expo.ru

11-13.03.

III
Międzynarodowa
Wystawa
Optyki,
Techniki
Laserowej
Optycznoelektronicznej „FOTONIKA-2008. ŚWIAT LASERÓW I OPTYKI”
www.expocentr.ru

11-14.03.

XII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „AQUA-TERM”
www.expocentr.ru

11-14.03.

V Międzynarodowe Forum Przemysłowe „GEOFORM”
www.crocus-expo.ru

11-14.03.

IV Międzynarodowa
KLIMATU”
www.crocus-expo.ru

12-14.03.

Moskiewskie Międzynarodowe Forum Finansowe „MIIF-2008”
www.expocentr.ru

12-14.03.

III Specjalistyczna Wystawa-Forum Elektroniki, Elektrotechniki, i Technologii
Informacyjnych dla Transportu „ELEKTRONIKA. TRANSPORT-2008”
www.expocentr.ru

12-14.03.

II Międzynarodowa Wystawa Narzędzi i WyposaŜenia dla Sadów i Ogrodów
„SADOWY INSTRUMENT-2008”
www.expocentr.ru

Specjalistyczna

8

Wystawa

Klimatyczna

i

„ŚWIAT

15-18.03.

Międzynarodowa Wystawa Turystyczna „INTOURMARKET”
www.crocus-expo.ru

16-19.03.

Międzynarodowe Forum Hotelowe
www.crocus-expo.ru

18-21.03.

XII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „Handel i Skład. Logistyka i
Zarządzanie Dostawami”
www.crocus-expo.ru

18-21.03.

Wystawa Towarów Biurowych i Kancelaryjnych „SKREPKA EKSPO”
www.crocus-expo.ru

18-21.03.

VII Międzynarodowe Forum „PRZEMYSŁ MIĘSNY”
www.crocus-expo.ru

18-21.03.

VI Międzynarodowe Forum „PRZEMYSŁ MLECZNY”
www.crocus-expo.ru

19-21.03.

III Międzynarodowy Salon Specjalistyczny „KRIOGENNAJA TECHNIKA
2008”
www.exposokol.ru

19-21.03.

III Międzynarodowa Wystawa Techniki PróŜniowej, Materiałów i Technologii
„WakumTechEkspo 2008”
www.exposokol.ru

19-22.03.

XV Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Turystyczna „MITT 2008”
www.expocentr.ru

20-23.03.

V Międzynarodowy „MOTOBIKE SALON”
www.expocentr.ru

20-22.03.

II Międzynarodowa Wystawa „ZDROWY SPOSÓB śYCIA”
www.expocentr.ru

20-23.03.

IV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Urządzeń i WyposaŜenia dla
Parków Wodnych, Basenów, Solariów i SPA „INTERBASS”
www.crocus-expo.ru

20-23.03.

Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Budownictwa Drewnianego (Wiosna)
„HOLZHAUS 2008”
www.crocus-expo.ru

20-23.03.

V
Międzynarodowa
Specjalistyczna
OTOCZENIA.FLORYSTYKA 2008”
www.crocus-expo.ru

21-23.03.

Moskiewski Międzynarodowy Salon Rozrywki Interaktywnej „IGROAWTIKA2008”
www.expocentr.ru

24-26.03.

Międzynarodowa Wystawa Urządzeń Rozrywkowych i Parkowych „EAAPA”
9

Wystawa

„ARCHITEKTURA

www.crocus-expo.ru
24-26.03.

Wszechrosyjskie Forum-Wystawa „GOSZAKAZ”
www.crocus-expo.ru

25-28.03.

Międzynarodowa
Specjalistyczna
Akcesoriów„MOSSHOES 2008”
www.crocus-expo.ru

25-28.03.

XXX Federalne Hurtowe Targi „TextilLegProm”
www.vvcentre.ru

03-2.04.

V Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Współczesnych Technologii
Rehabilitacji „REHmedexpo 2008”
www.exposokol.ru

03-2.04.

III Międzynarodowa Wystawa Projektowania i WyposaŜenia Instytutów
Medycznych „MEDprojexpo 2008”
www.exposokol.ru

Wystawa

Obuwia,

Toreb

i

Opracowanie: Ewa Fischer, I Sekretarz WPHI

POSTĘPOWANIA OCHRONNE, ANTYDUMPINGOWE I
KOMPENSACYJNE W ROSJI
Wg stanu na dzień 21 luty 2008 w Federacji Rosyjskiej zostały wszczęte, zakończyły się
lub zostały zawieszone niŜej wymienione specjalne postępowania ochronne, postępowania
antydumpingowe lub kompensacyjne:

1) Postępowania wszczęte
a) specjalne postępowania ochronne

Kombajny zboŜowe

Nazwa towaru
Rozdział klasyfikacji wg
ТН ВЭД

8433510000 – kombajny zboŜowe

Kod ТН ВЭД

8433 51 000 1
8433 51 000 9

Status postępowania

Postępowanie trwa

Kraje, w stosunku do
których toczy się
postępowanie

wszystkie

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 29 z dnia 8 lutego 2008 "О начале
специального
защитного
расследования
в
отношении возросшего импорта зерноуборочных
комбайнов
на
таможенную
территорию
Российской Федерации" (opublikowana 15.02.2008)
10

Data rozpoczęcia
postępowania

15.02.2008

Rury przewodowe

Nazwa towaru

Rozdział klasyfikacji wg
ТН ВЭД

Kod ТН ВЭД

Status postępowania
Kraje, w stosunku do
których toczy się
postępowanie

Podstawa prawna

Data rozpoczęcia
postępowania

7306 - Pozostałe rury, przewody rurowe i profile
drąŜone, z Ŝeliwa lub stali (na przykład z otwartym
szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w
podobny sposób)
7304 - Rury, przewody rurowe i profile drąŜone, bez
szwu, z Ŝeliwa lub stali
7304 11 100 1
7304 11 100 2
7304 11 100 9
7306 11 110 0
7306 11 190 0
7304 11 300 1
7304 11 300 2
7304 11 300 9
7306 11 900 0
7304 11 900 1
7304 11 900 2
7304 11 900 9
7306 40 200 1
7306 40 200 9
7306 40 800 9
7304 41 000 1
7304 41 000 9
7304 49 100 0
7304 49 920 0
7304 49 990 0
Postępowanie trwa
wszystkie
Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 434 z dnia 10 grudnia 2007 "О начале
специального
защитного
расследования
в
отношении возросшего импорта нержавеющих
труб на таможенную территорию Российской
Федерации" (opublikowana 13.12.2007)
13.12.2007

b) postępowanie antydumpingowe
Nazwa towaru
Rozdział klasyfikacji wg
ТН ВЭД

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego
5402 - Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna
niŜ nici do szycia), niepakowana do sprzedaŜy
detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową
11

Kod ТН ВЭД

(monofilamentem) syntetyczną, o masie liniowej
mniejszej niŜ 67 decyteksów
5402 19 000 0
5402 45 000 0
5402 51 000 0
5402 61 000 0

Kraj, w stosunku do
którego toczy się
postępowanie

Ukraina

Status postępowania

Postępowanie trwa

Podstawa prawna

Data rozpoczęcia
postępowania

Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 335 z dnia 1 października 2007 "О начале
антидемпингового расследования в отношении
полиамидных технических нитей, происходящих из
Украины и ввозимых на таможенную территорию
Российской Федерации" (opublikowana 09.10.2007)
09.10.2007

2) Postępowania ukończone
a) specjalne postępowania ochronne

Siatka z włókna szklanego

Nazwa towaru
Rozdział klasyfikacji wg
ТН ВЭД

7019 – włókno szklane (włączając watę) oraz wyroby
z włókna szklanego

Kod ТН ВЭД

7019

Podstawa prawna
wszczęcia postępowania

Data rozpoczęcia
postępowania

Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR z dnia 16 października 2006 г. „О начале
специального
защитного
расследования
в
отношении
стеклосеток
(сеток
из
стекловолокна), ввозимых на таможенную
территорию
Российской
Федерации”
(opublikowana 21.10.2006)
Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 248 z dnia 20 lipca 2007 „ О продлении срока
проведения специального защитного расследования
в
отношении
стеклосеток
(сеток
из
стекловолокна), ввозимых на таможенную
территорию
Российской
Федерации”
(opublikowana 26.07.2007)
21.10.2006
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Data zakończenia
postępowania

22.10.2007

Data początku
10.12.2007
obowiązywania ochrony
Data
zakończenia
09.12.2010
obowiązywania ochrony
Kraje, w stosunku do
których stosuje się
ochronę

wszystkie

Podstawa prawna

Postanowienie Rządu FR Nr 757 z dnia 6 listopada
2007 „О мерах по защите российских
производителей
стеклосеток
(сеток
из
стекловолокна)”

Forma ochrony

Cło specjalne

Rozmiar ochrony

14,2% - dla siatki z włókna szklanego do produkcji
materiałów ściernych,
33,4% - inne.

Rury duŜej średnicy

Nazwa towaru

Kod ТН ВЭД

Data rozpoczęcia
postępowania
Data zakończenia
postępowania

7304 10 900 2
7304 10 900 9
7304 31 990 0
7304 39 990 0
7304 59 990 0
7305 11 000 1
7305 11 000 2
7305 11 000 3
7305 11 000 9
7305 12 000 1
7305 12 000 9
7305 19 000 0
7305 31 000 0
7305 39 000 0
7305 90 000 0
03.02.2005
03.02.2006

Data początku
obowiązywania ochrony

21.12.2006

Data zakończenia
obowiązywania ochrony

20.12.2009

Kraje, w stosunku do
których stosuje się
ochronę

wszystkie
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Forma ochrony

Cło specjalne

Rozmiar ochrony

8% (dodatkowe)

śarówki

Nazwa towaru
Kod ТН ВЭД

8539 22 900 0

Data rozpoczęcia
postępowania

14.09.2004

Data zakończenia
postępowania
Data początku
obowiązywania ochrony

24.06.2005
03.03.2006

Data zakończenia
obowiązywania ochrony

02.03.2009

Kraje, w stosunku do
których stosuje się
ochronę

wszystkie

Podstawa prawna

Postanowienie Rządu FR Nr 50 z dnia 28 stycznia
2006 „О мерах по защите российских
производителей ламп накаливания””

Forma ochrony

Kwoty importowe

Rozmiar ochrony

Kwoty w mln. sztuk importu w latach 2006-2008:
• Republika Kirgizji – 82,7
• Unia Europejska - 31,5
• Chiny
- 13
• Ukraina
- 8
• Inne państwa
- 1,5

DroŜdŜe suche piekarskie

Nazwa towaru
Kod ТН ВЭД
Data rozpoczęcia
postępowania
Data zakończenia
postępowania
Data początku
obowiązywania ochrony
Data zakończenia
obowiązywania ochrony
Kraje, w stosunku do
których stosuje się
ochronę
Forma ochrony
Rozmiar ochrony

210210 – droŜdŜe aktywne
22.10.2003
22.07.2004
22.03.2005
21.03.2008
wszystkie
Cło specjalne
Od dnia 23.03.2005 - 250 Euro/tona,
Od dnia 01.12.2005 - 225 Euro/tona,
Od dnia 01.12.2006 - 200 Euro/tona.
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b) postępowania antydumpingowe

ŁoŜyska toczne

Nazwa towaru
Rozdział klasyfikacji wg
ТН ВЭД

8482 - ŁoŜyska toczne

Kod ТН ВЭД

8482 10 100 0
8482 10 900 1
8482 10 900 9
8482 20 000 0
8482 30 000 0
8482 50 000 0
8482 80 000 0

Kraj, wobec którego
zastosowano ochronę

Chiny

Podstawa prawna
wszczęcia postępowania

Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR z dnia 17 listopada 2006 г. "О начале
антидемпингового расследования в отношении
подшипников
качения
(за
исключением
игольчатых),
происходящих
из
Китайской
Народной Республики и ввозимых на таможенную
территорию
Российской
Федерации"
(opublikowana 23.11.2006)

Data rozpoczęcia
postępowania
Data zakończenia
postępowania
Data początku
obowiązywania ochrony

23.11.2006
23.11.2007
21.01.2008

Data zakończenia
obowiązywania ochrony

20.01.2013

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rządu FR Nr 868 z dnia 13 grudnia
2007 „О мерах по защите российских
производителей
подшипников”
(opublikowane
21.12.2007)

Forma ochrony

Cło antydumpingowe

Rozmiar ochrony

31,3% - dla firmy chińskiej " Подшипники качения
Уси"
41,5% - inne firmy

Wyroby walcowane płaskie

Nazwa towaru
Rozdział klasyfikacji wg
ТН ВЭД
Kod ТН ВЭД

7219 - Wyroby walcowane płaskie ze
nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej
7220 - Wyroby walcowane płaskie ze
nierdzewnej, o szerokości mniejszej niŜ 600 mm
7219 11 000 0
7219 12 100 0
15

stali
stali

7219 21 100 9
7219 22 100 9
7219 23 000 9
7219 24 000 9
7219 31 000 0
7219 32 100 9
7219 33 100 9
7219 34 100 9
7219 35 100 0
7219 90 200 0
7219 90 800 9
7220 11 000 9
7220 12 000 0
7220 20 210 0
7220 20 410 0
7220 20 810 0
7220 90 200 0
7220 90 800 0

Podstawa prawna
wszczęcia postępowania

Kraje, wobec których
zastosowano ochronę
Data rozpoczęcia
postępowania
Data zakończenia
postępowania

Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 284 z dnia 22 października 2004 „ О начале
расследования в целях установления наличия
демпингового никельсодержащего коррозионностойкого (нержавеющего) плоского проката,
происходящего из стран Европейского союза, и
обусловленного этим материального ущерба
отрасли российской экономики”
Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 278 z dnia 26 października 2005 „О продлении
срока
проведения
расследования
в
целях
установления
наличия
демпингового
никельсодержащего
коррозионно-стойкого
(нержавеющего) плоского проката, происходящего
из стран Европейского союза, и обусловленного
этим материального ущерба отрасли российской
экономики”
wszystkie

27.10.2004
26.11.2005

Data początku
obowiązywania ochrony

20.03.2007

Data zakończenia
obowiązywania ochrony

19.03.2010

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rządu FR nr 95 z dnia 17 lutego 2007
„О мерах по защите российских производителей
никельсодержащего
проката”
(opublikowane
16

20.02.2007)

Forma ochrony

Cło antydumpingowe

Rozmiar ochrony

0,84 Euro za 1 kg

Wkręty, śruby, nakrętki

Nazwa towaru
Rozdział klasyfikacji wg
ТН ВЭД

Kod ТН ВЭД
Kraj, wobec którego
zastosowano ochronę

7318 - Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów,
haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki,
podkładki (włącznie z podkładkami spręŜystymi) oraz
wyroby podobne, z Ŝeliwa lub stali
7318 15 810 0
7318 16 100 0
7318 16 910 0
7318 16 990 0
Ukraina

Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 192 z dnia 17 sierpnia 2005 „О начале
антидемпингового расследования в отношении
машиностроительного крепежа, происходящего из
Украины” (opublikowana 23.08.2005)
Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 201 z dnia 24 lipca 2006 „О продлении срока
проведения антидемпингового расследования в
отношении
машиностроительного
крепежа,
Podstawa
prawna происходящего из Украины и ввозимого на
таможенную территорию Российской Федерации
wszczęcia postępowania
” (opublikowana 01.08.2006)
Decyzja Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR Nr 384 z dnia 22 listopada 2006 „О продлении
срока
проведения
антидемпингового
расследования
в
отношении
машиностроительного крепежа, происходящего из
Украины
и
ввозимого
на
таможенную
территорию
Российской
Федерации”
(opublikowana 30.11.2006)
Data rozpoczęcia
postępowania

23.08.2005

Data zakończenia
postępowania

23.02.2007

Data początku
obowiązywania ochrony

14.05.2007

Data zakończenia
obowiązywania ochrony

13.05.2012
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Forma ochrony

Cło antydumpingowe

Rozmiar ochrony

21,8%

Nazwa towaru

Kod ТН ВЭД

Kraj, wobec którego
zastosowano ochronę
Data rozpoczęcia
postępowania
Data zakończenia
postępowania
Data początku
obowiązywania ochrony
Data zakończenia
obowiązywania ochrony
Forma ochrony

Rury, przewody rurowe i profile drąŜone,
bez szwu, z Ŝeliwa lub stali
7304 29 110 1
7304 29 110 2
7304 29 110 3
7304 29 110 4
7304 29 110 9
7304 29 190 1
7304 29 190 9
7304 51 110 0
7304 51 190 0
7304 51 990 0
7304 59 310 0
7304 59 390 0
7304 59 910 0
7304 59 930 0
7304 59 990 0
7304 29 110 1
7304 29 11
Ukraina
20.07.2004
20.12.2005
20.07.2004
20.12.2005
Cło antydumpingowe
•
•
•
•

Rury okładzinowe - 11,4%;
Rury walcowane - 55,3%;
Rury przewodowo-kompresorowe - 18,1%;
Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do
rurociągów ropy naftowej lub gazu - 8,9% (dla
rur produkowanych przez ОАО
"Мариупольский металлургический
комбинат имени Ильича" - 0%);
Rury kotłowe - 11,3%

Rozmiar ochrony

•
Nazwa towaru

Silniki trójfazowe synchroniczne

Kod ТН ВЭД

8501 51 900 0
8501 52 910 0

Kraj, wobec którego
zastosowano ochronę

Ukraina
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Data rozpoczęcia
postępowania
Data zakończenia
postępowania
Data początku
obowiązywania ochrony
Data zakończenia
obowiązywania ochrony

15.02.2004
15.12.2004
15.10.2005
14.10.2008

Forma ochrony

Cło antydumpingowe

Rozmiar ochrony

13,8% dla ОАО "Харьковский электротехнический
завод "Укрэлектромаш";
59,3% dla innych przedsiębiorstw.

Ceowniki

Nazwa towaru

Kod ТН ВЭД

Kraj, wobec którego
zastosowano ochronę
Data rozpoczęcia
postępowania
Data zakończenia
postępowania
Data początku
obowiązywania ochrony
Data zakończenia
obowiązywania ochrony

7216 10 000 0
7216 31 110 0
7216 31 190 0
7216 31 910 0
7216 31 990 0
7216 50 100 0
7216 50 990 0
7228 70 100 0
7228 70 310 0
7228 70 910 0
7228 70 990 0
Ukraina
22.10.2003
22.10.2004
07.07.2005
06.07.2008

Forma ochrony

Cło antydumpingowe

Rozmiar ochrony

12,3% dla ОАО "Меткомбинат "Азовсталь";
17,4% dla innych przedsiębiorstw.

3) Postępowania zawieszone
Postępowanie kompensacyjne

Cukier biały

Nazwa towaru
Rozdział klasyfikacji wg
ТН ВЭД

170199 - inny

Kod ТН ВЭД

1701 99 100 1
1701 99 100 9
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1701 99 900 1
1701 99 900 9
Kraj, wobec którego
wszczęto postępowanie

Białoruś

Data rozpoczęcia
postępowania

20.09.2005

Data zawieszenia
postępowania

20.10.2006

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI, Ambasady RP w Moskwie
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BARIERY W HANDLU Z ROSJĄ
Wg stanu na dzień 22.02.2008

1) Kwotowanie eksportu
Kod
ТН ВЭД

7102310000

7110110000
7110210000
7110310000
7110410000
7110191000
7110290000
7106
7108
7110
2603030000
2607000000
2608000000
2617
7501000000
7801991000

Nazwa towaru

Diamenty naturalne

Organ wydający pozwolenie

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rządu FR Nr 1373 z dnia 30.11.2002
Departament Państwowej
Regulacji Handlu Zagranicznego „Об утверждении положения о ввозе в Российскую
Ministerstwa Rozwoju
Федерацию и вывозе из Российской Федерации
Gospodarczego i Handlu FR
природных алмазов и бриллиантов”

Rozporządzenie Rządu FR Nr 742 z dnia 21.06.2001
Departament Państwowej
Nieobrobiona platyna i metale
„О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза
Regulacji Handlu Zagranicznego
из Российской Федерации драгоценных металлов и
z grupy platynowców
Ministerstwa Rozwoju
драгоценных камней”
Gospodarczego i Handlu FR
Nieobrobione metale
szlachetne (samorodki
niepodlegające procesom
oczyszczania)

Departament Państwowej
Regulacji Handlu Zagranicznego
Ministerstwa Rozwoju
Gospodarczego i Handlu FR

Ustawa Federalna nr 117-ФЗ z dnia 18.07.2006 „Об
экспорте газа”

Departament Państwowej
Rozporządzenie Rządu FR Nr 742 z dnia 21.06.2001
Surowiec metali kolorowych Regulacji Handlu Zagranicznego „О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза
zawierający metale szlachetne
Ministerstwa Rozwoju
из Российской Федерации драгоценных металлов и
Gospodarczego i Handlu FR
драгоценных камней”

21

2) Kwotowanie importu
Kod
ТН ВЭД

Nazwa towaru

Organ wydający pozwolnie

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rządu FR nr 733 z dnia 5.12.2005 „О
terytorialne organy Ministerstwa
дополнительных мерах по регулированию импорта
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006FR
2009 годах”
terytorialne organy Ministerstwa
Rozporządzenie Rządu FR nr 733 z dnia 5.12.2005 „О
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
дополнительных мерах по регулированию импорта
FR
говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006”

0207

Mięso drobiowe

0202

Mięso wołowe (mroŜone)

0201

Mięso wołowe (świeŜe lub
schłodzone)

terytorialne organy Ministerstwa
Rozporządzenie Rządu FR nr 733 z dnia 5.12.2005 „О
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
дополнительных мерах по регулированию импорта
FR
говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006”

Mięso wieprzowe

terytorialne organy Ministerstwa
Rozporządzenie Rządu FR nr 733 z dnia 5.12.2005 „О
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
дополнительных мерах по регулированию импорта
FR
говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006”

0203

8539229000

śarówki

terytorialne organy Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR

22

Postanowienie Ministra Rozwoju Gospodarczego i
Handlu FR nr 415 z dnia 19.12.2006 „ О порядке
распределения импортной квоты на ввоз на
таможенную территорию РФ в таможенном
режиме выпуска для внутреннего потребления
электрических ламп накаливания мощностью не
более 200 Вт и на напряжение более 100 В”

3) Licencjonowanie eksportu
Kod
ТН ВЭД

284440

Nazwa towaru

Materiały radioaktywne

Organ wydający licencję

Podstawa prawna

Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po
uzgodnieniu z Departamentem
Rozporządzenie Rządu FR Nr 291 z dnia 16.03.1996
Państwowej Regulacji Handlu
„Об утверждении положения о порядке вывоза из
Zagranicznego Ministerstwa
Российской Федерации и ввоза в Российскую
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Федерацию радиоактивных веществ и изделий на
FR
их основе”
Federalna Agencja ds. Energii
Atomowej FR

2904201000
3601000000
3602000000
360300
3604

Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po
uzgodnieniu z Departamentem
Państwowej Regulacji Handlu
Materiały wybuchowe, środki
Zagranicznego Ministerstwa
pirotechniczne
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR

Rozporządzenie Rządu FR Nr 512 z dnia 12.07.2000
„О порядке ввоза в Российскую Федерацию, вывоза
из Российской Федерации и транзита по
территории Российской Федерации взрывчатых
веществ, в том числе после утилизации
боеприпасов, а также отходов их производства,
средств взрывания, порохов промышленного
Federalna Agencja ds. Przemysłu
назначения и пиротехнических изделий”
FR

Kamienie i metale szlachetne,
metale

Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po
uzgodnieniu z Departamentem
Państwowej Regulacji Handlu
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Postanowienie Ministra Rozwoju Gospodarczego i
Handlu FR Nr 1158 z dnia 30.09. 2003 „О внесении
изменений и дополнения в положение о ввозе в
Российскую Федерацию и вывозе из Российской
Федерации драгоценных металлов, драгоценных

Zagranicznego Ministerstwa
камней и сырьевых товаров, содержащих
Rozwoju Gospodarczego i Handlu драгоценные металлы, утвержденное Указом
FR
Президента Российской Федерации от 21.06.01 г. N
742”
Ministerstwo Finansów FR

Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

8471
8543 89 950 0
8473 30
8543 90 800 0

Środki narkotyczne i
psychotropowe, silne trucizny

Departament Państwowej
Regulacji Handlu Zagranicznego
Ministerstwa Rozwoju
Gospodarczego i Handlu FR

Rozporządzenie Rządu FR Nr 278 z dnia 16.03.1996
„О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза
из Российской Федерации наркотических средств,
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w
сильнодействующих и ядовитых веществ”
Sferze Ochrony Zdrowia i
Rozwoju Socjalnego FR

Departament Państwowej
Regulacji Handlu Zagranicznego Postanowienie Ministra Rozwoju Gospodarczego i
Środki ochrony informacji
Ministerstwa Rozwoju
Handlu FR Nr 334 z dnia 3.04.1995 „О мерах по
(włączając technikę szyfrową,
Gospodarczego i Handlu FR
соблюдению законности в области разработки,
części dla techniki
производства, реализации и эксплуатации
kryptograficznej,
Federalna SłuŜba Bezpieczeństwa шифровальных средств, а также предоставления
oprogramowanie szyfrujące)
FR
услуг в области шифрования информации”

Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

Środki szkodzące powłoce
ozonowej i produkty
zawierające takie środki

Wg odrębnego spisu nie

Odpady niebezpieczne

terytorialne organy Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Rozporządzenie Rządu FR Nr 563 z dnia 8.05.1996 „О
FR
регулировании ввоза в Российскую Федерацию и
вывоза из Российской Федерации
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru
озоноразрушающих веществ и содержащей их
Ekologicznego, Technologicznego
продукции”
i Atomowego FR

terytorialne organy Ministerstwa
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Rozporządzenie Rządu FR Nr 442 z dnia 17.07.2003

odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru
Ekologicznego, Technologicznego
i Atomowego FR

„О трансграничном перемещении отходов”
zgodnie z „Konwencją Bazylejską o kontroli
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów
niebezpiecznych. Bazylea.1989.03.22”

terytorialne organy Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Dzikie zwierzęta, dziko rosnąca
Rozporządzenie Rządu FR Nr 854 z dnia 6.11.1992 „О
Wg odrębnego spisu nie
FR
roślinność, kość słoniowa, rogi,
лицензировании и квотировании экспорта и
odpowiadającemu
kopyta, koral oraz analogiczne
импорта товаров (работ, услуг) на территории
klasyfikacji ТН ВЭД
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w
Российской Федерации”
materiały
Sferze Ochrony Przyrody FR
0206101000
0206220001
0206291000
0206302001
0206303001
0206308001
0206412001
terytorialne organy Ministerstwa
0206418001
Rozwoju Gospodarczego i Handlu Rozporządzenie Rządu FR Nr 854 z dnia 6.11.1992 „О
0206492001
FR
лицензировании и квотировании экспорта и
Surowiec lekarski pochodzenia
0206498001
roślinnego i zwierzęcego
импорта товаров (работ, услуг) на территории
0206801000
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w
Российской Федерации”
0206901000
Sferze Ochrony Przyrody FR
0507
0510000000
1211
1212200000
1302 (oprócz 1302193000)
3001
3002
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0301
0306
0307
0511919011
0511919019
0511919020
9705000000
7103100000
7103990000
7105100000
7105900000
7116201100
7116201900

terytorialne organy Ministerstwa
Ryba, skorupiaki, mięczaki, Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Rozporządzenie Rządu FR Nr 854 z dnia 6.11.1992 „О
rozwijająca się ikra, mlecz
FR
лицензировании и квотировании экспорта и
(sperma) ryb jesiotrowatych,
импорта товаров (работ, услуг) на территории
łososiowatych i drobnych (tylko Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w
Российской Федерации”
Ŝywe)
Sferze Ochrony Przyrody FR
terytorialne organy Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Matriały kolekcjonerskie
Rozporządzenie Rządu FR Nr 854 z dnia 6.11.1992 „О
FR
mineralogiczne i
лицензировании и квотировании экспорта и
paleontologiczne, kamienie
импорта товаров (работ, услуг) на территории
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w
półszlachetne i wyroby z nich
Российской Федерации”
Sferze Ochrony Przyrody FR

Informacje o złoŜach surowców
paliwowo-energetycznych i terytorialne organy Ministerstwa
surowców mineralnych
Rozwoju Gospodarczego i Handlu Rozporządzenie Rządu FR Nr 854 z dnia 6.11.1992 „О
FR
лицензировании и квотировании экспорта и
rozpołoŜonych na terytorium
Federacji Rosyjskiej, jak
импорта товаров (работ, услуг) на территории
równieŜ w granicach szelfu
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w
Российской Федерации”
kontynentalnego i morskiej
Sferze Ochrony Przyrody FR
strefy ekonomicznej FR
Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po Rozporządzenie Rządu FR Nr 584 z dnia 26.09.2005
uzgodnieniu z Departamentem „О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Wg odrębnego spisu nie
Państwowej Regulacji Handlu Российской Федерации, вытекающих из Конвенции
Ryby jesiotrowe oraz produkty
odpowiadającemu
Zagranicznego Ministerstwa
о международной торговле видами дикой фауны и
z nich, włączając kawior
klasyfikacji ТН ВЭД
Rozwoju Gospodarczego i Handlu флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от
FR
3 марта 1973 г. в отношении осетровых видов
рыб”
Federalna SłuŜba Nazdzoru
Weterynaryjnego i
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Fitosanitarnego FR
Rozporządzenie Rządu FR Nr 628 z dnia 19.10.2005
terytorialne organy Ministerstwa
Materiał drzewny cennych
„О внесении изменений в Постановление
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
gatunków
Правительства Российской Федерации от 5 января
FR
1999 г. N 18”
Rozporządzenie Rządu FR Nr 214 z dnia 10.03.2000
„Об утверждении положения о ввозе в Российскую
Departament Państwowej
Specjalne środki techniczne Regulacji Handlu Zagranicznego
Федерацию и вывозе из Российской Федерации
Wg odrębnego spisu nie przeznaczone dla niejawnego
Ministerstwa Rozwoju
специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения
odpowiadającemu
uzyskiwania infromacji,
Gospodarczego i Handlu FR
klasyfikacji ТН ВЭД
których wwóz i wywóz podlega
информации, и списка видов специальных
технических средств, предназначенных для
licencjonowaniu
Federalna SłuŜba Bezpieczeństwa
FR
негласного получения информации, ввоз и вывоз
которых подлежат лицензированию”
Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po
7106100000
uzgodnieniu z Departamentem
Postanowienie Ministra Rozwoju Gospodarczego i
7106911000
Państwowej Regulacji Handlu
Handlu FR nr N 742 z dnia 21.07.2001 „О порядке
7108110000
Oczyszczone złoto i srebro
Zagranicznego Ministerstwa
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из
Rozwoju Gospodarczego i Handlu Российской Федерации драгоценных металлов и
7108120000
7108200000
FR
драгоценных камней”
Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

Ministerstwo Finansów FR

Gaz

Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po
Ustawa Federalna nr 117-ФЗ z dnia 18.07.2006 „Об
uzgodnieniu z Departamentem
экспорте газа”
Państwowej Regulacji Handlu
Zagranicznego Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
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FR

4) Licencjonowanie importu
Kod
ТН ВЭД

2844 40

Nazwa towaru

Materiały radioaktywne

Organ wydający licencję

Podstawa prawna

Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po
uzgodnieniu z Departamentem
Rozporządzenie Rządu FR Nr 291 z dnia 16.03.1996
Państwowej Regulacji Handlu
„Об утверждении положения о порядке вывоза из
Zagranicznego Ministerstwa
Российской Федерации и ввоза в Российскую
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Федерацию радиоактивных веществ и изделий на
FR
их основе”
Federalna Agencja ds. Energii
Atomowej FR

2904201000,
3601000000,
3602000000,
360300,
3604

Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po
uzgodnieniu z Departamentem
Państwowej Regulacji Handlu
Materiały wybuchowe, środki
Zagranicznego Ministerstwa
pirotechniczne
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR

Rozporządzenie Rządu FR Nr 512 z dnia 12.07.2000
„О порядке ввоза в Российскую Федерацию, вывоза
из Российской Федерации и транзита по
территории Российской Федерации взрывчатых
веществ, в том числе после утилизации
боеприпасов, а также отходов их производства,
средств взрывания, порохов промышленного
Federalna Agencja ds. Przemysłu
назначения и пиротехнических изделий”
FR

Departament Państwowej
Rozporządzenie Rządu FR Nr 930 z dnia 3.08.1996
Środki narkotyczne i
Regulacji Handlu Zagranicznego ”Об утверждении номенклатуры наркотических
psychotropowe, silne trucizny
Ministerstwa Rozwoju
средств, сильнодействующих и ядовитых веществ,
28

на которые распространяется порядок ввоза в РФ
и вывоза из РФ, утвержденный ПП РФ от 16
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w
марта 1996 г. № 278”
Sferze Ochrony Zdrowia i
Rozwoju Socjalnego FR
Gospodarczego i Handlu FR

8471
8543899500
847330
8543908000

2904-2909
2912 –2942000000
3001
3002
3003
3004
3006300000

Departament Państwowej
Regulacji Handlu Zagranicznego
Postanowienie Ministra Rozwoju Gospodarczego i
Środki ochrony informacji
Ministerstwa Rozwoju
Handlu FR nr Nr 334 z dnia 3.04.1995 „О мерах по
(włączając technikę szyfrową,
Gospodarczego i Handlu FR
соблюдению законности в области разработки,
części dla techniki
производства, реализации и эксплуатации
kryptograficznej,
Federalna SłuŜba Bezpieczeństwa шифровальных средств, а также предоставления
oprogramowanie szyfrujące)
FR
услуг в области шифрования информации”
terytorialne organy Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR po uzgodnieniach z
Departamentem Państwowej
Regulacji Handlu Zagranicznego
Ministerstwa Rozwoju
Lekarstwa i substancje
Rozporządzenie Rządu FR Nr 438 z dnia 16.07.2005
Gospodarczego i Handlu FR (tylko
„О порядке ввоза и вывоза лекарственных средств,
farmaceutyczne stosowane dla
kody - ТН ВЭД 300410, 300420,
celów medycznych
предназначенных для медицинского применения”
300431, 300432)
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w
Sferze Ochrony Zdrowia i
Rozwoju Socjalnego FR

300660

Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

Lekarstwa stosowane w
weterynarii

terytorialne organy Ministerstwa
Rozporządzenie Rządu FR Nr 1539 z dnia 25.12.1998
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
„О ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее
FR
лекарственных средств и фармацевтических
субстанций”
Federalna SłuŜba Nazdzoru
29

Weterynaryjnego i Fitosanitarnego

Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

3808 (tylko preparaty
ochrony roślin)

Środki szkodzące powłoce
ozonowej i produkty
zawierające takie środki

Odpady niebezpieczne

Chemiczne środki ochrony
roślin

terytorialne organy Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Rozporządzenie Rządu FR Nr 563 z dnia 8.05.1996 „О
FR
регулировании ввоза в Российскую Федерацию и
вывоза из Российской Федерации
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru
озоноразрушающих веществ и содержащей их
Ekologicznego, Technologicznego
продукции”
i Atomowego FR
terytorialne organy Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Rozporządzenie Rządu FR Nr 442 z dnia 17.07.2003 г.
FR
„О трансграничном перемещении отходов” zgodnie
z „Konwencją Bazylejską o kontroli transgranicznego
Federalna SłuŜba ds. Nadzoru
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.
Ekologicznego, Technologicznego
Bazylea.1989.03.22”
i Atomowego FR
terytorialne organy Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu
FR
Rozporządzenie Rządu FR Nr 854 z dnia 6.11.1992 „О
лицензировании и квотировании экспорта и
импорта товаров (работ, услуг) на территории
Federalna SłuŜba Nazdzoru
Российской Федерации”
Weterynaryjnego i Fitosanitarnego
FR

2207100000
2207200000
2208909100
2208909900

Spirytus etylowy

Departament Państwowej
Rozporządzenie Rządu FR Nr 1590 z dnia 30.12.1996 ”
Regulacji Handlu Zagranicznego
О мерах по упорядочению ввоза на таможенную
Ministerstwa Rozwoju
территорию Российской Федерации спирта
Gospodarczego i Handlu FR
этилового и водки”

2208 60

Wódka

Departament Państwowej
Rozporządzenie Rządu FR Nr 114 z dnia 2.02.1998 „О
Regulacji Handlu Zagranicznego
мерах по упорядочению ввоза на таможенную
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Ministerstwa Rozwoju
Gospodarczego i Handlu FR
2208901100
2208901900
2208903300
2208903800
2208904100
2208904500
2208904800
2208905200
2208905700
2208906900
2208907100
2208907400
2208907800

Wysokoprocentowe napoje
spirytusowe (ponad 28%)

территорию РФ алкогольной продукции отдельных
наименований”

Departament Państwowej
Rozporządzenie Rządu FR Nr 114 z dnia 2.02.1998 „О
Regulacji Handlu Zagranicznego
мерах по упорядочению ввоза на таможенную
Ministerstwa Rozwoju
территорию РФ алкогольной продукции отдельных
Gospodarczego i Handlu FR
наименований”

Upełnomocniony Zarząd
Rejonowy właściwej
Agencji/SłuŜby (patrz niŜej) po
uzgodnieniu z Departamentem
Państwowej Regulacji Handlu Rozporządzenie Rządu FR Nr 854 z dnia 6.11.1992 „О
Wg odrębnego spisu nie
Ryby jesiotrowe oraz produkty
Zagranicznego Ministerstwa
лицензировании и квотировании экспорта и
odpowiadającemu
z nich, włączając kawior
Rozwoju Gospodarczego i Handlu импорта товаров (работ, услуг) на территории
klasyfikacji ТН ВЭД
FR
Российской Федерации”
Federalna Słuzba ds. Nadzoru w
Sferze Ochrony Przyrody FR

Wg odrębnego spisu nie
odpowiadającemu
klasyfikacji ТН ВЭД

Specjalne środki techniczne
przeznaczone dla niejawnego
uzyskiwania infromacji,
których wwóz i wywóz

Departament Państwowej
Rozporządzenie Rządu FR Nr 214 z dnia 10.03.2000
Regulacji Handlu Zagranicznego „Об утверждении положения о ввозе в Российскую
Ministerstwa Rozwoju
Федерацию и вывозе из Российской Федерации
Gospodarczego i Handlu FR
специальных технических средств,
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podlega licencjonowaniu
Federalna SłuŜba Bezpieczeństwa
FR

482040
490700900
4911990000

Departament Państwowej
Regulacji Handlu Zagranicznego
Zabezpieczone od podrabiania
Ministerstwa Rozwoju
formy produkcji poligraficznej,
Gospodarczego i Handlu FR
w tym do druku papierów
wartościowych
Federalna SłuŜba Podatkowa FR

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI Ambasady RP w Moskwie
_______________________________________________________________
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предназначенных для негласного получения
информации, и списка видов специальных
технических средств, предназначенных для
негласного получения информации, ввоз и вывоз
которых подлежат лицензированию”
Rozporządzenie Rządu FR Nr 848 z dnia 30.12.2005
„О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 7 июля
2005 г. N 415”

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W ROSJI
Ramowym aktem prawnym regulującym działalność inwestorów zagranicznych w
Federacji Rosyjskiej jest Ustawa Federalna nr 160-ФЗ z dnia 09.07.1999 roku «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» (z późn. zm.). Ustawa reguluje
podstawowe gwarancje praw inwestorów zagranicznych do inwestycji i uzyskiwania z nich
dochodów i zysku, a takŜe warunki działalności inwestorów zagranicznych na terytorium
Federacji Rosyjskiej tj. Ustawa nie reguluje inwestycji w sektorze bankowym8 oraz w
organizacjach ubezpieczeniowych9
Do podstawowych gwarancji dla inwestorów zagranicznych naleŜą:
•
gwarancja korzystania przez inwestora zagranicznego z dowolnej formy
prawnej realizacji inwestycji na terytorium Federacji Rosyjskiej, która nie
jest zabroniona ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej; tworzenie i
likwidacja przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym powinny być
realizowane zgodnie z Kodeksem Cywilnym i innymi ustawami
regulującymi te procedury (ustawa o spółkach akcyjnych i ustawa o spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością).
•
gwarancja przejścia praw i obowiązków inwestora zagranicznego na inną
osobę prawną;
•
gwarancja rekompensaty w przypadku nacjonalizacji lub rekwizycji majątku
inwestora zagranicznego (lub rosyjskiej osoby prawnej z kapitałem
zagranicznym);
•
gwarancja na wypadek niekorzystnych dla inwestora zagranicznego lub
rosyjskiej osoby prawnej z kapitałem zagranicznym zmian w
ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej;
•
gwarancja właściwego rozpatrzenia sporu wynikłego w związku z realizacją
przez inwestora zagranicznego inwestycji lub innej form działalności
gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej; ustawa dopuszcza,
stosownie do umów międzynarodowych FR, rozstrzyganie sporów nie tylko
w rosyjskich sądach powszechnych i arbitraŜowych, ale równieŜ w ramach
arbitraŜu międzynarodowego.
•
gwarancja korzystania na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz
przekazywania za granicę Federacji Rosyjskiej dochodów uzyskanych
zgodnie z prawem FR;
•
gwarancja praw inwestora zagranicznego do wywozy za granicę Federacji
Rosyjskiej majątku i informacji (w formie dokumentalnej lub cyfrowej),
które były wwiezione do Rosji w charakterze inwestycji;
•
gwarancja prawa nabywania przez inwestora zagranicznego rosyjskich
papierów wartościowych;
•
gwarancja praw inwestora zagranicznego do uczestnictwa w prywatyzacji;
•
gwarancja inwestora zagranicznego na prawo do nieruchomości jak równieŜ
nabytych przez niego zasobów naturalnych.

8

Zagadnienia te są regulowane ustawami: „O Banku Centralnym Federacji Rosyjskiej” (Ustawa Nr 86-ФЗ z dnia 10
lipca 2002 r.); „O bankach i działalności bankowej” (Ustawa Nr 395-1 z dnia 2 grudnia 1990 r.); „O
niewypłacalności (bankructwie) organizacji kredytowych” (Ustawa Nr 40- ФЗ z dnia 25 lutego 1999 r.)
9
„O organizacji działalności ubezpieczeniowej w Federacji Rosyjskiej” (Ustawa nr 4015-1 z dnia 27 listopada 1992
r.
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W/wym. ustawa zakłada równość podmiotów rosyjskich i podmiotów z kapitałem
zagranicznym realizujących działalność gospodarczą na terytorium Federacji Rosyjskiej –
zgodnie z art.4 pkt. 1 uregulowania prawne działalności inwestorów zagranicznych i korzystania
z wytworzonego zysku nie mogą być mniej przychylne, niŜ takie same uregulowania dla
rosyjskich inwestorów, poza wyjątkami ustanowionymi ustawami federalnymi („Правовой
режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от
инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим
деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленный
российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами”).
Wyjątki tworzące ograniczenia dla inwestorów zagranicznych – zgodnie z art. 4 pkt. 2 – mogą
być ustanowione tylko w takim wymiarze, w którym jest to niezbędne dla ochrony podstaw
ustroju konstytucyjnego, moralności, zdrowia, praw innych osób, zapewnienia obrony i
bezpieczeństwa państwa („Изъятия ограничительного характера для иностранных
инвесторов могут быть установлены федеральными законами только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства”).
Ustawa wprowadza szereg definicji z obszaru inwestycji zagranicznych w Federacji
Rosyjskiej:
•
•
•

•

inwestor zagraniczny - zagraniczna osoba prawna, obywatel innego państwa
lub osoba bez obywatelstwa, a takŜe międzynarodowa organizacja lub inne
państwo,
inwestycja zagraniczna - włoŜenie kapitału zagranicznego w obiekt
działalności gospodarczej na terytorium FR,
zagraniczna inwestycja bezpośrednia
1. nabycie przez inwestora zagranicznego nie mniej niŜ 10% udziałów
(wkładów) w kapitał zakładowy (akcyjny) organizacji komercyjnej,
2. wkład kapitału w fundusze podstawowe filii zagranicznej osoby prawnej
tworzonej w Rosji,
3. realizacja na terytorium FR przez zagranicznego inwestora leasingu
urządzeń, których kod towarowy zawarty jest w rozdziale XVI i XVII
nomenklatury towarowej współpracy gospodarczej z zagranicą (ТН
ВЭД) - o wartości celnej nie mniejszej niŜ 1 milion RUR.
priorytetowy projekt inwestycyjny - projekt o wartości nie mniejszej od 1
miliarda RUR lub projekt, w którym udział inwestorów zagranicznych wynosi
nie mniej niŜ 100 milionów RUR.

Na mocy Ustawy Rząd FR upowaŜniony jest do opracowywania i prowadzenia
państwowej polityki w sferze inwestycji zagranicznych, w tym m.in. do:
• określania celowości wprowadzania zakazów i ograniczeń realizacji inwestycji
zagranicznych oraz opracowywania projektów ustaw zawierających wykazy
zakazów i ograniczeń,
• określenia środków kontroli działalności inwestorów zagranicznych w Rosji,
• zatwierdzania wykazu priorytetowych projektów inwestycyjnych,
• opracowania i zapewnienia realizacji federalnych programów przyciągnięcia
inwestycji zagranicznych,
• przywlekania kredytów inwestycyjnych międzynarodowych organizacji
finansowych i innych państw na finansowanie BudŜetu Rozwoju FR i projektów
inwestycyjnych o znaczeniu federalnym,
• współpracy z regionami FR w sprawach inwestycji zagranicznych,
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•

prowadzeniu kontroli przygotowania i podpisania umów inwestycyjnych z
inwestorami zagranicznymi o realizacji przez nich projektów inwestycyjnych na
wielką skalę, prowadzeniu kontroli przygotowania i podpisania
międzynarodowych umów FR o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji.

W obecnie obowiązującym ustawodawstwie
ograniczenia dla inwestorów zagranicznych:

rosyjskim

funkcjonują

następujące

1) Ograniczenia związane z obowiązkowym zachowaniem we własności federalnej
określonych aktywów (akcji Otwartych Spółek Akcyjnych lub majątku federalnego np. w tzw.
FGUP - „федеральных государственных унитарных предприятиях”). Takie ograniczenia
stosuje się w celu niedopuszczenia do prywatyzacji określonych aktywów federalnych m.in.:
• zgodnie z Ustawą Federalną "Об электроэнергетике" – w celu zachowania we
własności federalnej tzw. Jednolitej Narodowej Sieci Elektrycznej - udział Państwa
w spółkach elektroenergetycznych wynosi 75% + 1 akcja;
• zgodnie z Ustawą Federalną "О газоснабжении в Российской Федерации" – w
celu zachowania we własności federalnej tzw. Jednolitego Systemu Gazowego udział Państwa w spółkach (których udziałami włada Skarb Państwa i/lub spółki
akcyjne, w których Skarb Państwa ma ponad 50% udziałów) nie moŜe być
mniejszy niŜ 50% + 1 akcja.;
• zgodnie z Ustawą Federalną "Об особенностях управления и распоряжения
имуществом железнодорожного транспорта" - w celu zachowania we
własności federalnej ОАО "Российские железные дороги" - udział Państwa
wynosi 100% akcji spółki;
W/wym. akty prawne postulują ogólne zasady ograniczeń w prywatyzacji majątku
państwowego (federalnego), nie odnoszą się expressis verbis do inwestorów zagranicznych,
jednakŜe mają zastosowanie równieŜ do nich.
2) Ograniczenia związane z obowiązkowym zachowaniem przez rosyjskie osoby prawne i
fizyczne określonych przepisami prawa aktywów spółek rosyjskich. Obecnie takie wymogi
funkcjonują w stosunku do:
• przedsiębiorstw lotniczych – udział inwestorów zagranicznych w kapitale
zakładowym nie moŜe przekroczyć 49% („Воздушный кодекс Российской
Федерации”),
• firm ubezpieczeniowych - udział inwestorów zagranicznych w kapitale
zakładowym nie moŜe przekroczyć 25 % (Ustawa Federalna "Об организации
страхового дела в Российской Федерации"),
• banków (organizacji kredytowych) oraz przedsiębiorstw budowy samolotów –
udział inwestorów zagranicznych (nierezydentów) w kapitale zakładowym jest
dozwolony po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu administracji państwowej.
3) Funkcjonujące mechanizmy kontroli udziału kapitału zagranicznego poprzez system
licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza w tzw. strategiczne sektory
gospodarki (termin niedookreślony prawnie – projekt Ustawy Federalnej "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие
стратегическое значение для национальной безопасности Российской Федерации" jest
obecnie rozpatrywany przez Dumę Państwową FR). Nie wchodząc szerzej w zagadnienie
licencjonowania róŜnego typu działalności gospodarczej, które najogólniej naleŜy
zakwalifikować do istotnych barier o charakterze administracyjnym, ogólnie moŜna stwierdzić,
iŜ dla inwestorów zagranicznych praktycznie nie są udzielane licencje na prowadzenie w Rosji
działalności :
• związanej z wykorzystywaniem informacji stanowiących tajemnicę państwową
Federacji Rosyjskiej;
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•
•
•

związanej z operacjami międzynarodowymi towarami
podlegającymi kontroli państwowej;
importu i eksportu produkcji przeznaczenia wojennego;
prowadzenia rejestru podmiotów monopoli państwowych.

i

technologiami

4) System kontroli antymonopolowej. - zgodnie z ustawodawstwem o ochronie
konkurencji, Federalna SłuŜba Antymonopolowa kontroluje obrót akcjami rosyjskich spółek
akcyjnych, który to obrót mógłby doprowadzić do koncentracji kapitału w Federacji Rosyjskiej.
Przedmiot kontroli słuŜby antymonopolowej nie ma bezpośredniego związku z inwestycjami
zagranicznymi, w tym zwłaszcza w tzw. strategiczne sektory gospodarki, jednakŜe sama
procedura stanowi barierę o charakterze biurokratycznym w dostępie kapitału zagranicznego do
rynku rosyjskiego z uwagi na moŜliwość „dowolności” decyzji administracyjnej FAS FR.
Ponadto do utrudnień przy powadzeniu działalności gospodarczej w Rosji (inwestycji)
przez zagraniczna osobę prawną moŜna zaliczyć:
• zasady wydawania wiz wjazdowych na terytorium Federacji Rosyjskiej (m.in.:
obcokrajowiec wjeŜdŜający do FR w celu wykonywania pracy musi posiadać tzw.
zwykłą wizę roboczą, która jest wydawana na okres umowy o pracę, lecz nie
dłuŜej niŜ na 1 rok);
• przepisy regulujące zatrudnienie obcokrajowców w Federacji Rosyjskiej
(przewlekła i skomplikowana procedura, funkcjonowanie limitów zatrudnienia
obywateli państw obcych w FR – w roku 2008 wynosi 672.304 osób);
• funkcjonowanie procedur związanych z zameldowaniem i rejestracją obywateli
państw obcych zamieszkujących czasowo w FR;
• utrudnienia w rejestracji firmy przez osobę zagraniczną (wg rosyjskich
prawników praktycznie uniemoŜliwia rejestrację firmy, w której dyrektorem
będzie obcokrajowiec, jeśli nie ma on zalegalizowanego czasowego pobytu na
terytorium FR - w dokumentach rejestracyjnych trzeba podać adres zamieszkania
na terenie FR. MoŜliwa droga rejestracji to zarejestrowanie firmy na obywatela
Rosji lub obcokrajowca mającego zalegalizowany pobyt czasowy z pozwoleniem
na pracę. Dopiero w drugim etapie tak zarejestrowana firma występuje do
odpowiedniego konsulatu rosyjskiego o wydanie "zwykłej wizy roboczej" dla
obcokrajowców.)
opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI Ambasady RP w Moskwie

OFERTA WSPÓŁPRACY

Grupa „FAETON” to duŜy rosyjski holding działający w północno-zachodnim regionie
Rosji. W skład holdingu wchodzą przedsiębiostwa z branŜy produktów naftowych, rolnictwa,
deweloperstwa i budownictwa, wydobycia i przetwórstwa torfu, produkcji aparatury medycznej.
Obecnie holding rozpoczyna realizację projektów inwestycyjnych w dziedzinie budownictwa,
deweloperstwa, rolnictwa, wydobycia torfu.
Holding zaprasza do współpracy firmy rosyjskie i zagraniczne. Holding zaprasza
potencjalnych partnerów do inwestowania w projekty i gotów jest rozpatrzyć dowolne formy
współpracy: utworzenie współnego przedsiębiorstwa, partnerstwo (równieŜ strategiczne), udział
w kapitale akcyjnym.
Holding proponuje w szczególności rozpatrzenie projektu „Czarnoziem”
przedstawiającego program rozwoju produkcji rolnej. Na Ŝyczenie zainteresowanych holding
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udostępnia memorandum inwestycyjne, w którym przedstawiona jest ogólna informacja o
projekcie, uzasadnienie ekonomiczne i obliczenia potwierdzające rentowność.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod telefonem +7 812 380 18 72.

Екатерина Артемьева
Начальник отдела по связям с инвесторами и общественностью
Холдинг «ФАЭТОН»
Тел. (812) 380 18 72
www.phaetonhc.com
e.artemyeva@phaetonhc.com
ranya121680@mail.ru
Opr.: Lech Pintera, I Sekretarz WPHI Ambasady RP w Moskwie

NOWE PRAWO GOSPODARCZE FR
W dniu 12 lutego 2008 r. do urzędów celnych Federacji Rosyjskiej rozesłane zostało
Pismo Naczelnika Zarządu Ograniczeń Handlowych, Kontroli Walutowej i Eksportowej płk.
słuŜby celnej P.A.Bakłakowa „O podpisaniu memorandum pomiędzy Rossielchoznadzorem i
Inspekcją Weterynaryjną RP” (Pismo FSC nr N 24-89/2337 z dnia 24 stycznia 2008):
„О подписании меморандума между Россельхознадзором и Ветеринарной инспекции
Республики Польша”
Письмо ФТС РФ от 24 января 2008 года N 24-89/2337
Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России в
соответствии с письмом Россельхознадзора от 26.12.2007 N ФС-ЕН-2/13042, доведенным до ФТС
России письмом Россельхознадзора от 27.12.2007 N ФС-ЕН-2/13082 сообщает следующее.
В г. Калининграде 19 декабря 2007 года Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Российской Федерации и Ветеринарной инспекцией Республики
Польша подписан "Меморандум между Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Российской Федерации и Ветеринарной инспекцией Республики
Польша об условиях поставок животноводческой продукции из Республики Польша в Российскую
Федерацию".
В целях реализации достигнутых договоренностей органы пограничного ветеринарного
контроля территориальных управлений Россельхознадзора при проведении контроля
поступающей в Российскую Федерацию подконтрольных грузов обязаны руководствоваться
следующим:
1. Поставка мяса, сырой мясной продукции из Польши в Российскую Федерацию должна
осуществляться:
непосредственно с польских предприятий, аттестованных на право экспорта своей продукции
в Российскую Федерацию, без промежуточного хранения и дробления партий после
окончательной сертификации;
в/через Калининградскую область автотранспортом через МАПП Багратионовск и
железнодорожным транспортом через МЖДПП Мамоново, через Брянскую область
автотранспортом через МАПП Троебортное и Погар.
2. Руководителям управлений Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям A.M.
Щеглову, Калининградской области Е.В. Антонову обеспечить прием по электронной почте
уведомлений направляемых в адрес управлений ветеринарной службой Польши о продукции
польского происхождения, направляемой в Российскую Федерацию один раз в декаду. При
выявлении несоответствия сведений, указанных в отчетах ветеринарной службой Польши, срочно
информировать Россельхознадзор по факсам (495) 975-17-48, (495) 975-16-40, (495) 607-6467,
(495) 975-18-00, (495) 975-50-23.
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3. Ввоз в Российскую Федерацию готовой продукции разрешается только с предприятий
Республики Польша, утвержденных на право экспорта своей продукции в Российскую
Федерацию.
4. Порядок поставки из Польши в Российскую Федерацию племенных, убойных свиней и
поросят для откорма:
- ввоз убойных свиней и поросят для откорма осуществляется только из хозяйств,
аттестованных и внесенных в утвержденный Россельхознадзором список. Выезд госветврачей
Российской Федерации для участия в отборе, карантинирования и визирования ветсертфикатов на
указанных животных не требуется;
- ввоз племенных свиней осуществляется с выездом госветврача Российской Федерации в
хозяйства для их инспектирования. В случае соответствия проверенных хозяйств российским
ветеринарным требованиям проводится отбор и карантинирование поголовья в присутствии
представителя госветслужбы Российской Федерации.
5. Ввоз всех категорий свиней в Российскую Федерацию из Польши будет осуществляться
только через пункты пропуска МАПП Печоры и Убылинка (Псковская обл.), МАПП Кингисепп
(Ленинградская обл.), пункт предварительного уведомления (ППУ) Красная горка (Смоленская
обл.), МАПП Багратионовск (Калининградская обл.), ППУ Красный камень (Брянская обл.).
Одновременно направляем для использования в работе и руководства списки предприятий
Республики Польша, утвержденных на право экспорта своей продукции в Российскую Федерацию
20.12.07 (копия прилагается).
Все ранее утвержденные списки предприятий Республики Польша на право экспорта своей
продукции в Российскую Федерацию - отменяются.
Настоящую информацию необходимо довести до сведения подчиненных таможенных органов
и заинтересованных организаций.
Начальник Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
полковник таможенной службы
П.А.Баклаков
Приложение:

Утверждаю
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

"19"декабря 2007г.
Списки предприятий Республики Польша, аттестованных на право экспорта своей
продукции в Российскую Федерацию
Список предприятий Республики Польша по производству говядины и свинины
№ п/п Регистрационн
Наименование и адрес предприятия
ый №
PL 30 09 02 01 SOKOLOW S.A. Отделение Мясного
1
EWG
Предприятия в Kole, ul. Toruiiska 262, 62-600
Kolo
2
PL 06 11 02 66
Мясное предприятие "Lmeat-Luk6w"S.A. w
EWG
Lukowie ul.Przemyslowa 15
3
PL 14 29 02 01 Sokolow. Отдел w Sokolowie Sokolow Podlaski
EWG
Al. 550-Lecia 1
4
PL 18 04 02 01 „SOKOLOW" S.A. Отделение мясного
EWG
предприятия „Jaroslaw" ul . Przemyslowa 2,
37500 Jaroslaw

38

Аттестованный вид
деятельности
Убой КРС, свиней,
разделка,
переработка, хранение
свинины,
Убой, разделка,
переработка КРС, свиней
Убой, разделка,
хранение,
переработка
Убой,
разделка свиней,
птицы

5

6

Перерабатывающее мясное предприятие
Biernacki, скотобойня 63-211 Jarocin ,Golina,
ul. Dworcowa 47B
PL 10201101 WE Мясоперерабатывающее предприятие.
"MITMAR" Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5B, 95015 Glowno
PL 30 06 38 01
EWG

Убой свиней, КРС,
разделка,
переработка, хранение мяса
свинины,
говядины
Убой
, разделка,
переработка, хранение
мяса свиней, КРС, птицы

Список предприятий Республики Польша по производству мяса птицы
№ п/п Регистрационн
ый №
PL 14620501
1

2

PL 30200502 WE

3

PL 10020501

4

Наименование и адрес предприятия

Аттестованный вид
деятельности
Ploskie Zaklady Drobiarskie SADROB S.A., Ul.
Убой и разделка
Bielska 57 09-400 Plock powiat Plock
птицы
mazowieckie
ADROS Sp. zo. O, 63-330 Dobrzyca ul.
Jesionowa, 12 WIELKOPOLSKIE

Kutnowskie Zaklady Drobiarskie EXDROB
S.A.,
Ul. Mickiewicz 10899-300 KutnoPowiat
PL 04630501 WE Kutnolodzkie
Drosed S.A., Torun, ul . Poznanska 290/292,
Pomorskie S7-100

5

PL 28070501 WE

6

PL 30230501 WE

7

PL 06014101 WE

8

PL 06013903 WE

9

PL 30210501 WE

Убой и разделка птицы,
производство мяса птицы
механичсекой обвалки
Убой и разделка
птицы
Убой и разделка
птицы

Ilawskie Zaklady Drobiarskie Ekodrob S.A.,
Убой и разделка птицы
Ilawa 14-200, ul. Al. Jana Pawla II 8
(индейки, гусей)
PPHU Konspol-Bis Sp. Z o.o., ul. Torunska 262, Убой и разделка птицы
62-600 Koto
Sedar S.A., 21-560 Miedzyrzec Podlaski,
Убой и переработка птицы
ul.Radzynska 3, Poland
Sedar S.A., 21-560 Miedzyrzec Podlaski,
Убой и обвалка мяса птицы
ul.Radzynska 3, Poland
Zaklady Drobiarskie Kozieglowy Sp. z o.o.ul.
Убой и разделка птицы
Piaskowa 3, 62-028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 3,
62-028 Kozieglowypowiat Poznanwielkopolskie

Список предприятий Республики Польша по производству молока и молочных продуктов
№ п/п
1

Регистрационн
ый №
PL 04111601
EWG

2

PL 20081601

3

PL 22611601
EWG
PL 06151601

4

Наименование и адрес предприятия

Аттестованный вид
деятельности
Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim
Производство твердых
Sp.
сыров, масла сливочного,
Zo. O, 88-230 Piotrkow Kujawski ul.
молока сухого
Dworcowa,Spoldzielnia Mleczarska w Monkach,
Moniecka
Производство молока,
Ul.Mickiewicza 6219-100 Monkipowiat
твердых
Monkipodlaskie
сыров, масла сливочного,
молока
Производство
молока,
Spoldzielnia Mleczarska «Mackowy», 80сметаны, сливок,
180 Gdansk ul. Bartnicza, 1 POMORSKIE
творога, йогуртов
'Spoldzielcza Mleczarnia SPOMLEK, Ul.
Производство
молока
Kleeberga 1221-300 Radzyn PodlaskiPowiat (пастеризованное,
Radzymin Podlaskilubelskie
стерилизованное),
сыров, масла, молока
сухого, сыворотки сухой,
кефира, йогуртов

39

Spoldzielnia Mleczarska Ryki, Ul.Zytnia 308500 RykiPowiat Rykilubelskie
Okregowa Spoldzielnia Mleczarska w Lowiczu,
Ul.Przemyslowa 399-400 LowiczPowiat
Lowiczlodzkie

Производство
сыров, сухой
сыворотки
Производство
пастеризованного
молока, сыров, масла

PL 14281601 WE

Bakoma S.A. Zaklad Produkcyjny, Elzbietow
48,96-516 Szymanow

Производство
молочной и
кисломолочной
продукции

8

PL 10611601 WE

9

PL 18634001

JOGO Lodzka Spoldzielnia Mleczarska, ul.
Omtotowa 12,94-251 Lodz
Alima-Gerber S.A. Zaklad Produkcyjny w
Rzeszowie, ul. Gen. Maczka 1, 35-959
Rzeszowpowiat Rzeszowpodkarpackie

5

PL 06161601

6

PL 10051601

7

10

PL 10141601 WE Okregowa Spoldzielnia MleczarskaWart-Milk,
ul Wojska Polskiego 41/45, 98-200 Sieradz

11

PL 28151604
Mlekovita Spolka Akcyjna w Moragu, Morag
WE
14-300, ul. Przemyslowa 8,
PL 10631602 WE
Okregowa Spoldzielnia Mleczarskaw
Skierniewicach, ul Sobieskiego 83, 96-100
Skierniewice

12

13

14
15

16

17

18

19

20

PL24141601

DANONE Sp. z o.o.Fabryka w Bieruniu, ul.
Swierczyniecka 85, 43-150 Bierunpowiat
bierunsko-ledzinskislaskie
PL 14221601 WE
Bel Polska Sp. z o.o. w Chorzele, 06-330
Chorzele; ul. Grunwaldzka 97Poland
PL 16611601
Zott Polska Sp. z o.o., ul. Chlodnicza 6, 45-315
Opolepowiat Opoleopolskie
PL 16616001

Nutricia Zakiady Produkcyjne Sp. z o.o.ul.
Marka
z Jemielnicy 1, 45-952 Opole, ul. Marka z
Jemielnicy
45-952
PL 30171602
Spoldzielnia1,Mleczarska
«Lazur», ul. Kaliska
44,
63-460 Nowe Skalmierzycepowiat Ostrow
PL 20031601 WE Wielkopolskiwielkopolskie
Mlekovita Sp. z o.o. Bielsk Podlaski, 17-100
Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 52,
Poland
PL 20131601 WE Spoldzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul.
Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

PL 30041601

Spoldzielnia Mleczarska w Gostyniu, ul.
Wielkopolska 1, 63-800 Gostynpowiat
Gostynwielkopolskie
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Производство
молочной и
кисломолочной
Производство
детского
питания
Производство
цельномолочной
продукции,сливочного
масла,
сыров, сухой сыворотки и
Производство твердых
сыров, сухой сыворотки
Производство
цельномолочной
продукции, сливочного
масла,
сыров,
сухой сыворотки и
Производство
молочной и
кисломолочной
продукции плавленных
Производство
сыров
Производство сметаны,
йогурта,
кефира, молочных десертов,
сгущеногодетского
молока
Производство
питания на зерномолочной
основе
Производство плесневелых
сыров
Производство твердых
сыров, сухой
сыворотки, молока сухого
обезжиренного
Производство
молочной и
кисломолочной продукции,
сухого
молока и сыворотки, сыров
плавленных и твердых,
сливочного
Производство
сгущенного
молока,
сухого обезжиренного
молока, масла, молочных
продуктов UHT

Примечание: предприятиям по переработке молока разрешается использовать сырье,
произведенное только на бойнях, аттестованных для экспорта продукции в Российскую
Федерацию
Списокпредприятий Республики Польша по хранению животноводческой продукции
№ п/п Регистрационн
ый №
1
PL 14311101

Chlodnie Warszawskie Morspol S.A., Ul.
Marywilska 2603-228 Warszawapowiat
Warszawamazowieckie

Аттестованный вид
деятельности
Хранение масла, сыров.

Spoldzielnia Obrotu Towarowego Przemyslu
Mleczarskiego, Ul.Handlowa 415-959
Bialystokpowiat Bialystokpodlaskie

Хранение пищевых
продуктов животного
происхождения

PHZ SM «LACPOL» Sp.zo.o Zaklad w Gdyni
Chlodnia Skladowa, 81-339 Gdynia, ul.
Polska,
15 POMORSKIE
PL 30061101 WE Zakiady
Miesne «BIERNACKI» Chlodnia
Skladowa, 63-200 Jarocin Golina ul.
Dworcowa,
47B WIELKOPOLSK.IE

Хранение молочной
продукции, рыбы,
морепродуктов

2

PL 20611102

3

PL 22621104
EWG

4

Наименование и адрес предприятия

Хранение говядины, свинины
и мяса птицы

Список предприятий Республики Польша по изготовлению яичного порошка, сухого и
жидкого белка, альбумина и желтка
№ п/п
1

Регистрационн
ый №
PL 08041501

Наименование и адрес предприятия
Zaktady Jajczarskie OVOPOL Sp. z о.о., ul.
Wojska Polskiego 39, 67-100 Nowa SolPowiat
Nowa Sollubuskie

Аттестованный вид
деятельности
Производство яичного
порошка,
сухого и жидкого белка,
альбумина

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 5 lutego 2008 roku Nr 58 „Об
утверждении ставки ввозной таможенной пошлины на бумагу и картон самоклеящиеся”
(dokument ogłoszony w dniu 08.02.2008), od dnia 18 lutego 2008 obowiązywać będą nowe
stawki importowe na „papier i tektura gumowane lub powleczone warstwą kleju –
samoprzylepne - pozostałe” (kod ТН ВЭД 4811 41 900 0) w wysokości 5% od wartości celnej.
Dotychczasowa wysokość cła – 15% od wartości celnej.

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 2 lutego 2008 roku Nr 43 „Об
утверждении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды моторных
транспортных средств, бывших в эксплуатации” (dokument ogłoszony w dniu 14.02.2008),
od dnia 1 lutego 2008 obowiązują nowe stawki importowe na „Pojazdy mechaniczne do
przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą - wyposaŜone w silniki tłokowe
wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokopręŜne lub średniopręŜne) - uŜywane” w wysokości ( w nawiasach dotychczasowa wartość cła):

Код ТН ВЭД

Наименование
позиции*

Доп.
ед.
изм.

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

8702 10 199 2

- - - - - с момента

шт

0,7 евро за 1 см3 объема двигателя (3
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выпуска которых
прошло более 5 лет,
но не более 7 лет

euro/1 cm3)

8702 10 199 8

- - - - - прочие

шт

8702 90 199 2

- - - - - - с момента
выпуска которых
шт
прошло более 5 лет,
но не более 7 лет

0,7 евро за 1 см3 объема двигателя (3
euro/1 cm3)

8702 90 199 8

- - - - - - прочие

20% (3 euro/1 cm3)

шт

20% (3 euro/1 cm3)

Zwracamy uwagę, iŜ przepis obowiązuje od dnia 1.02.2008, pomimo ogłoszenia Rozporządzenia
dopiero w dniu 14.02.2008.

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 9 lutego 2008 roku Nr 64 „О внесении
изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов
металлообрабатывающего оборудования” (dokument ogłoszony w dniu 13.02.2008), z
dniem 13 kwietnia 2008 wchodzą w Ŝycie n/wym. zmiany w Taryfie Celnej FR:
1) Z Taryfy Celnej wyłączone zostają pozycje:

Наименование позиции

Доп. ед.
изм.

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

8462 31 000 0

- механические ножницы (включая
прессы),кроме
комбинированных
пробивных и высечных, с числовым
программным
управлением
для
обработки металлов

шт

10%

8462 41 100 9

- машины пробивные или вырубные
(включая прессы), в том числе
комбинированные
пробивные
и
высечные с числовым программным
управлением для обработки изделий
из листового материала, прочие

шт

10%

Код ТН ВЭД

2) W ich miejsce wprowadzone zostają:

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

8462 31 000

- - с числовым программным
управлением:

8462 31 000 1

- - - для продольного раскроя
плоского проката
электротехнической стали толщиной
не более 0,35мм
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Доп. ед.
изм.

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

шт

0%

8462 31 000 9

- - - прочие

шт

10%

8462 41 100 2

- - - - для изготовления пластин
трансформаторных магнитопроводов
из электротехнической стали
толщиной не более 0,35 мм

шт

0%

8462 41 100 8

- - - - прочие

шт

10%

* podane w tabeli wartości stawek celnych importowych ustanowione zostały na okres 9-u
miesięcy licząc od dnia 13.kwietnia 2008 r.

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 15 lutego 2008 roku Nr 74 „О введении
временного запрета экспорта пшеницы и меслина, вывозимых с территории Российской
Федерации в государства - участники соглашений о Таможенном союзе ” (dokument
ogłoszony w dniu 18.02.2008) w okresie 18.03.2008-30.04.2008 obowiązywać będzie całkowity
zakaz eksportu z Rosji „pszenicy i meslinu” (kod ТН ВЭД 1001) do państw-uczestników Unii
Celnej WNP, tj. na Białoruś, do Kazachstanu, Kirgizji i TadŜykistanu.

-*W dniu 15.02.2008 w „Rossijskoj Gazetie” opublikowane zostało Zawiadomienie
Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR «О начале специального защитного
расследования в отношении возросшегоимпорта зерноуборочных комбайнов на
таможенную территорию РоссийскойФедерации», informujące o wszczęciu specjalnego
postępowania ochronnego przed nadmiernym importem do Rosji kombajnów zboŜowych.
PoniŜej publikujemy treść zawiadomienia.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
«О начале специального защитного расследования в отношении возросшего
импорта зерноуборочных комбайнов на таможенную территорию Российской
Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (далее Федеральный закон) и на основании результатов рассмотрения материалов, полученных от Союза
производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш»,
Минпромэнерго России, Минсельхоза России, ФТС России, Росстата и ОАО «Росагролизинг»,
Минэкономразвития России приняло решение о начале специального защитного расследования в
отношении возросшего импорта зерноуборочных комбайнов на таможенную территорию
Российской Федерации.
День начала расследования - день публикации настоящего уведомления в «Российской
газете».
Объектом расследования являются зерноуборочные комбайны, классифицируемые кодами
ТНВЭД России 8433 51000 1 и 8433 51000 9. Коды ТН ВЭД России приводятся исключительно
для информации.
Зерноуборочный комбайн предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым
и раздельным комбайнированием, а с использованием дополнительных приспособлений зернобобовых, крупяных, мелкосеменных культур, подсолнечника, семенников трав, сои,
кукурузы на зерно и зерностержневую смесь.
Технические характеристики, заявленные производителями, позволяют сделать
предварительный вывод о том, что в понимании статьи 2 Федерального закона российские
зерноуборочные комбайны являются непосредственно конкурирующим товаром по отношению к
зерноуборочным комбайнам, ввозимым на таможенную территорию Российской Федерации.
Анализ имеющейся в распоряжении Минэкономразвития России информации
предварительно свидетельствует о следующем:

43

1. Наличие возросшего импорта зерноуборочных комбайнов на таможенную территорию
Российской Федерации:
а) объем импорта зерноуборочных комбайнов на таможенную территорию Российской Федерации
вырос за период с 2004 по 2006 год на 7,7%, а в первом полугодии 2007 г. по отношению к
первому полугодию 2006 г. увеличился в 1,8 раза;
б) основными поставщиками зерноуборочных комбайнов за период с 2004 по
2006 год, а также в первом полугодии 2007 г. являлись Германия, США и Бельгия;
в) средневзвешенные импортные цены на зерноуборочные комбайны выросли в 2006 году по
сравнению с 2004 годом на 5,1%, но при этом в первом полугодии 2007 г. по сравнению с первым
полугодием 2006 г. наблюдалось незначительное снижение цен - на 1%.
2. Наличие серьезного ущерба отрасли российской экономики, обусловленного возросшим
импортом зерноуборочных комбайнов на таможенную территорию Российской Федерации, в
частности:
а) сокращение объемов потребления зерноуборочных комбайнов на внутреннем рынке Российской
Федерации в период с 2004 по 2006 год на 17,2%, рост объемов потребления в первом полугодии
2007 г. на 23,3% по сравнению с первым полугодием 2006 г.;
б) снижение объемов производства зерноуборочных комбайнов в целом по Российской Федерации
за период с 2004 по 2006 год на 15,7%, а в первом полугодии 2007 г. по сравнению с первым
полугодием 2006 г. - на 12,1%;
в) снижение объемов реализации отечественных зерноуборочных комбайнов на внутреннем рынке
Российской
Федерации
в
целом
с
2004
по
2006
год
на
21,0%,
а.
в первом полугодии 2007 г. объем реализации вырос на 8,9% по отношению к первому полугодию
2006 г.;
г) соотношение общего объема производства зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации
и импорта зерноуборочных комбайнов изменилось в сторону роста объемов импортных поставок;
д) низкий уровень загрузки производственных мощностей в течение всего анализируемого
периода, при этом степень загрузки производственных мощностей снизилась за период с 2004 по
2006 год на 2,4%, а в первом полугодии 2007 г. по сравнению с первым полугодием 2006 г. - на
2%;
е) рентабельность продаж российских зерноуборочных комбайнов на внутреннем рынке России в
2006 году выросла по отношению к 2004 году на 3 процентных пункта, а в первом полугодии 2007
г. показатель рентабельности продаж снизился на 5,8% по отношению к первому полугодию 2006
г.;
ж) численность промышленно-производственного персонала сократилась за период с 2004 по 2006
год на 11,7%, а в первом полугодии 2007 г. по сравнению с первым полугодием 2006 г. - на 4,6%;
з) производительность труда в период с 2004 по 2006 год оставалась приблизительно на одном
уровне, снизившись в первом полугодии 2007 г. по сравнению с первым полугодием 2006 г.;
и) объем инвестиций в отрасль российской экономики снизился на 84,7% с 2004 по 2006 год, в
первом полугодии 2007 г. инвестиции сократились на 59,7% по отношению к первому полугодию
2006 г.;
к) наблюдалось вытеснение российских производителей с внутреннего рынка: доля отечественных
зерноуборочных комбайнов на внутреннем рынке Российской Федерации сократилась за период с
2004 по 2006 год на 3,9%, а в первом полугодии 2007 г. по сравнению с первым полугодием 2006
г. - на 9,4%;
л) средневзвешенные цены на импортные комбайны превышали российские цены в
анализируемом периоде, однако разница сокращалась;
м) по результатам анализа имеющейся в распоряжении Минэкономразвития России информации
других факторов, помимо возросшего импорта на таможенную территорию Российской
Федерации, на счет которых может быть отнесен серьезный ущерб отрасли российской
экономики, не выявлено.
В соответствии с Федеральным законом наличие указанных условий является основанием
для принятия решения о начале специального защитного расследования в отношении возросшего
импорта зерноуборочных комбайнов на таможенную территорию Российской Федерации.
Заинтересованные лица в течение 60 календарных дней со дня начала расследования могут
ходатайствовать о проведении публичных слушаний, предусмотренных статьей 27 Федерального
закона, и в течение 120 календарных дней представить свое мнение и относящиеся к
расследованию сведения (в письменной форме на русском языке) в Министерство экономического
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развития и торговли Российской Федерации по адресу: 113324, Москва, Овчинниковская наб., д.
18/1.
Контактные телефоны: (495) 950-94-85, 950-17-50, 950-10-86, 950-12-08.
Уведомление утверждено приказом Минэкономразвития России от 08.02.2008 г. № 29 и
опубликовано в "Российской газете" от 15.02.2008.

-*Wg uzyskanej informacji publiczne przesłuchania w ramach specjalnego postępowania
ochronnego przed nadmiernym importem do Rosji rur nierdzewnych odbędą się w dniu 15
kwietnia br. o godz. 14.00 w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR, Moskwa,
NabrzeŜe Owczinnikowskie 18/1. (Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации по адресу: 113324, Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1.)
Osoby zainteresowane udziałem w przesłuchaniach winny do dnia 9 kwietnia
2008 przesłać do Departamentu Państwowej Regulacji Handlu Zagranicznego Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR zgłoszenie (w formie pisemnej) z podaniem danych
osobowych – imię, nazwisko, obywatelstwo, stanowisko przedstawiciela, nazwę organizacji.

-*Wg uzyskanej informacji, 7 lutego br. Россельхознадзор РФ przesłał do Ministerstwa
Rolnictwa FR pismo, w którym proponuje, aby Minister Rolnictwa FR zwrócił się do Szefa
Federalnej SłuŜby Celnej FR o ponowne rozpatrzenie decyzji FTS ograniczające ilość urzędów
celnych, w których moŜna deklarować import mięsa do Rosji.
W dniu 17 października 2007 r. roku Szef Federalnej SłuŜby Celnej Andriej Bielianinow
podpisał decyzję nr 1283 „О местах декларирования отдельных видов товаров», na mocy
której z dniem 15 lutego 2008 ograniczona miała być lista urzędów, które mają prawo do
prowadzenia procedur importu mięsa. W spis weszły tylko 44 urzędy celne, na których winny
być specjalne magazyny-chłodnie dla czasowego przechowywania mięsa, oprzyrządowane
zgodnie z wymaganiami technicznymi Россельхознадзор РФ. Ze spisu wyłączonych zostało 6
urzędów Bałtyckiego Urzędu Celnego, przez które importowano do Rosji ok. 80% całego
rosyjskiego importu mięsa (ok. 2 mln ton), jak równieŜ część urzędów w portach Przymorska
(10% rosyjskiego importu mięsa).
Decyzja FTS wywołała sprzeciw wielu środowisk m.in. kierownictw urzędów celnych,
które nie weszły do spisu, przedstawicieli Россельхознадзор`a, jak równieŜ importerów mięsa.
Wg ocen ekspertów, wejście w Ŝycie decyzji FTS spowoduje duŜe problemy transportowe, jak
równieŜ wpłynie na wzrost cen mięsa w Rosji (najostroŜniejsze szacunki mówią o 3-5%).
Federalna SłuŜba Celna nie zgadza się z w/wym. pesymistycznymi prognozami, jednakŜe
zawiesiła obowiązywanie decyzji do dnia 15 kwietnia br. Ostateczne decyzje, w tym m.in. o
rozszerzeniu liczby urzędów, mają zapaść na Kolegium Federalnej SłuŜby Celnej nie wcześniej
niŜ 28 lutego br.
О местах декларирования отдельных видов товаров
Приказ ФТС РФ от 17 октября 2007 года N 1283
В целях обеспечения эффективности контроля соблюдения таможенного законодательства
Российской Федерации и упорядочения мест декларирования отдельных видов товаров, на
основании подпункта 3 пункта 2 статьи 125 и пункта 2 статьи 101 Таможенного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066,
N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, N 30 (ч. I), ст.
3101; 2006, N 1, ст. 15, N 3, ст. 280, N 8, ст. 854, N 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29, N 24,
ст. 2831, N 27, ст. 3213, N 31, ст. 4011) приказываю:
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1. Определить местами декларирования товаров, классифицируемых в товарной группе 02
в соответствии с ТН ВЭД России, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и
помещаемых под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления (далее - товары),
таможенные органы и их структурные подразделения, указанные в приложении к настоящему
Приказу.
2. Временное хранение товаров допускать исключительно на складах временного
хранения, оснащенных холодильным (морозильным) оборудованием с соблюдением обязательных
требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
3. Не применять в отношении товаров положения пункта 2 Приказа ГТК России от 30
марта 2004 г. N 395 "Об утверждении Инструкции о совершении таможенных операций при
декларировании товаров в электронной форме" (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2004,
рег. N 5767) в редакции Приказов ФТС России от 5 сентября 2006 г. N 840 "О внесении изменения
в Приказ ГТК России от 30.03.2004 N 395" (зарегистрирован Минюстом России 15.09.2006, рег. N
8314), от 29 ноября 2006 г. N 1243 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 30 марта 2004
г. N 395" (зарегистрирован Минюстом России 10.01.2007, рег. N 8725), от 24 августа 2006 г. N 800
"О местах декларирования отдельных видов товаров" (зарегистрирован Минюстом России
14.09.2006, рег. N 8252).
4. Не применять положения настоящего Приказа в отношении:
- товаров, ввозимых в адрес дипломатических, консульских и иных официальных
представительств иностранных государств в Российской Федерации;
- товаров, предназначенных для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций, в том числе товаров, предназначенных для бесплатной раздачи лицам,
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и товаров, необходимых для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных
формирований;
- товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи (содействия);
- товаров, перемещаемых через таможенную границу между воинскими частями Российской
Федерации, дислоцированными на таможенной территории Российской Федерации и за пределами
этой территории;
- товаров, ввозимых физическими лицами и предназначенных для личных, семейных, домашних и
иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.
5. Признать утратившими силу Приказы ГТК России от 19 сентября 2003 г. N 1052 "О
местах декларирования отдельных видов товаров" (зарегистрирован Минюстом России
06.10.2003, рег. N 5153), от 23 декабря 2003 г. N 1503 "О внесении дополнений в Приказ ГТК
России от 19.09.2003 N 1052" (зарегистрирован Минюстом России 15.01.2004, рег. N 5411) и
Приказ ФТС России от 27 ноября 2006 г. N 1230 "О внесении изменения в Приказ ГТК России от
19 сентября 2003 г. N 1052 "О местах декларирования отдельных видов товаров"
(зарегистрирован Минюстом России 28.12.2006, рег. N 8686).
6. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев), ГНИВЦу ФТС
России (О.П. Пучков) обеспечить с момента вступления настоящего Приказа в силу доработку
необходимых программных средств.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя
ФТС России Л.И. Шорникова.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации
А.Ю.Бельянинов
Перечень таможенных органов и их структурных подразделений для декларирования
товаров, классифицируемых в товарной группе 02 в соответствии с ТН ВЭД России
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ N ¦
Наименование таможенного органа
¦ Код ¦
¦ п/п ¦
¦ таможенного ¦
¦
¦
¦ органа ¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+

46

1. Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦
2
¦ 3
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 1.1 ¦Таможенный пост Аэропорт Домодедово (грузовой)
¦ 10002010 ¦
¦
¦Домодедовской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 1.2 ¦Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (грузовой)
¦ 10005020 ¦
¦
¦Шереметьевской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 1.3 ¦ОТО и ТК (товаров иностранных представительств и их ¦ 10005021 ¦
¦
¦работников) таможенного поста
¦
¦
¦
¦Аэропорт Шереметьево (грузовой)
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
2. Центральное таможенное управление
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.1 ¦Карачевский таможенный пост
¦ 10102030 ¦
¦
¦Брянской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.2 ¦Правобережный таможенный пост
¦ 10104070 ¦
¦
¦Воронежской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.3 ¦Балашихинский таможенный пост
¦ 10110010 ¦
¦
¦Щелковской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.4 ¦Гагаринский таможенный пост
¦ 10113030 ¦
¦
¦Смоленской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.5 ¦Заднепровский таможенный пост (специализированный)
¦ 10113080 ¦
¦
¦Смоленской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.6 ¦Тульский таможенный пост
¦ 10116030 ¦
¦
¦Тульской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.7 ¦Алтуфьевский таможенный пост
¦ 10121010 ¦
¦
¦Московской восточной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.8 ¦Богородский таможенный пост
¦ 10121040 ¦
¦
¦Московской восточной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.9 ¦Видновский таможенный пост
¦ 10122020 ¦
¦
¦Московской западной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.10 ¦Западный таможенный пост
¦ 10122030 ¦
¦
¦Московской западной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.11 ¦Рябиновый таможенный пост
¦ 10122080 ¦
¦
¦Московской западной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.12 ¦Ижорский таможенный пост
¦ 10123060 ¦
¦
¦Московской северной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.13 ¦Троице-Лыковский таможенный пост
¦ 10123120 ¦
¦
¦Московской северной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.14 ¦Печатниковский таможенный пост
¦ 10124010 ¦
¦
¦Московской южной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
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¦ 2.15 ¦Каширский таможенный пост
¦ 10124030 ¦
¦
¦Московской южной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.16 ¦Рязанский таможенный пост
¦ 10124100 ¦
¦
¦Московской южной таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.17 ¦ОТО и ТК N 2 Есиповского таможенного поста
¦ 10125122 ¦
¦
¦Зеленоградской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.18 ¦Можайский таможенный пост
¦ 10125200 ¦
¦
¦Зеленоградской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.19 ¦Жуковский таможенный пост
¦ 10126020 ¦
¦
¦Ногинской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.20 ¦ОТО и ТК Электростальского таможенного поста
¦ 10126081 ¦
¦
¦Ногинской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.21 ¦Михневский таможенный пост
¦ 10127020 ¦
¦
¦Подольской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.22 ¦Наро-Фоминский таможенный пост
¦ 10127040 ¦
¦
¦Подольской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.23 ¦Ново-Сыровский таможенный пост
¦ 10127050 ¦
¦
¦Подольской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 2.24 ¦Подольский таможенный пост
¦ 10127070 ¦
¦
¦Подольской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
3. Северо-Западное таможенное управление
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.1 ¦Калининградский таможенный пост
¦ 10205010 ¦
¦
¦Калининградской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.2 ¦Московский таможенный пост
¦ 10205030 ¦
¦
¦Калининградской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.3 ¦ОТО и ТК N 4 Псковского таможенного поста
¦ 10209094 ¦
¦
¦Псковской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.4 ¦Северный таможенный пост
¦ 10210070 ¦
¦
¦Санкт-Петербургской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.5 ¦Южный таможенный пост
¦ 10210100 ¦
¦
¦Санкт-Петербургской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.6 ¦Шушарский таможенный пост
¦ 10210130 ¦
¦
¦Санкт-Петербургской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.7 ¦Таможенный пост МАПП Багратионовск
¦ 10215030 ¦
¦
¦Багратионовской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.8 ¦Запрудный таможенный пост
¦ 10217020 ¦
¦
¦Великолукской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 3.9 ¦Пулковский таможенный пост
¦ 10221010 ¦
¦
¦Пулковской таможни
¦
¦
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+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
4. Южное таможенное управление
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 4.1 ¦Краснодарский таможенный пост
¦ 10309120 ¦
¦
¦Краснодарской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
5. Приволжское таможенное управление
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 5.1 ¦Сормовский таможенный пост
¦ 10408050 ¦
¦
¦Нижегородской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 5.2 ¦Московский таможенный пост
¦ 10408090 ¦
¦
¦Нижегородской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
6. Сибирское таможенное управление
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 6.1 ¦Улан-Удэнский таможенный пост
¦ 10602040 ¦
¦
¦Бурятской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 6.2 ¦Кызылский таможенный пост
¦ 10603040 ¦
¦
¦Тывинской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
7. Дальневосточное таможенное управление
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 7.1 ¦Хабаровский таможенный пост
¦ 10703050 ¦
¦
¦Хабаровской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 7.2 ¦Таможенный пост Морской порт
¦ 10705030 ¦
¦
¦Петропавловск-Камчатский Камчатской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+
¦ 7.3 ¦Анадырский таможенный пост
¦ 10709030 ¦
¦
¦Чукотской таможни
¦
¦
+-------+--------------------------------------------------------+--------------+

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI Ambasady RP w Moskwie
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PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE WPHI
W dniach 27-30 marca 2008 r. organizowana jest w Krasnodarze (Krasnodarski Kraj)
Południowy Salon Meblowy i Drzewny UMIDS.
Wystawa organizowana jest przy wsparciu Ministerstwa Przemysłu i Energetyki FR
Administracji Krasnodarskiego Kraju i Związku Producentów i Eksporterów Przemysłu
Leśnego.
Tematyka wystawy:
• Meble, wyposaŜenie i wystrój wnętrz, materace, wyroby z drewna szkła, metalu i
kamienia dla wystroju wnętrz
• Materiały dla produkcji mebli
• Technologie i urządzenia dla obróbki drewna, szkła metalu i kamienia,
• Maszyny dla przemysłu leśnego
W 2008 r. po raz pierwszy prezentowany będzie nowy dział wystawy Bioenergetyka
(biopaliwa i urządzenia dla jego produkcji)
Szczególowa informacja dotycząca wystawy i jej tematyki na stronie www.krasnodarexpo.ru
WPHI Ambasady RP w Moskwie planuje zorganizowanie stoiska promocyjnoinformacyjnego na wystawie, jak równieŜ misji polskich przedsiębiorców zainteresowanych
nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami rosyjskimi Południowego Okręgu
Federalnego.
Wybór wystawy związany jest m.in. z organizowaniem w Soczi (Krasnodarski Kraj)
Olimpiady Zimowej 2014, co łączy się z wieloma inwestycjami, na które przeznaczone zostały
ogromne środki finansow. MoŜna oczekiwać zainteresowania produkcją przemysłu meblowego i
drzewnego.
Zainteresowanych udziałem w wystawie i misji handlowej prosimy o kontakt:
Ewa Fischer
I Sekretarz
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w FR
e-mail: poland@polweh.ru
tel. +7(495)231-16-21,
fax: +7(495)254 34 22

-*W dniach 24-26 marca 2008 r. odbędzie się w Moskwie IV Międzynarodowe ForumWystawa „GOSZAKAZ-2008”.
Wystawa organizowana jest przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i
Handlu FR.
Głównym celem wystawy jest przyciągnięcie nowych, potencjalnych partnerów,
poddostawców i wykonawców do udziału w realizacji zamówień publicznych, a takŜe
podkreślenie otwartości i przejrzystości w ich realizacji.
.
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W wystawie-forum planowany jest udział przedstawicieli ponad 40 podmiotów FR,
największych producentów i dostawców towarów i usług, a takŜe przedstawicieli małego i
średniego biznesu.
W wystawie wezmą udział takŜe przedstawiciele rosyjskich ministerstw, zarówno
federalnych, jak i regionalnych, agencji, zjednoczeń i innych jednostek budŜetowych
Organizatorzy przedsięwzięcia przykładają szczególne znaczenie do rozpowszechnienia
informacji o programach priorytetowych zatwierdzonych przez rząd, takich jak: rozwój
budownictwa mieszkaniowego, produkcji rolno-spoŜywczej, ochrony zdrowia, wykształcenia, a
takŜe programu związanego z przygotowaniami do olimpiady zimowej „Soczi 2014”, na których
realizację zostały przyznane znaczne środki budŜetowe
Głównym tematem tegorocznej wystawy jest „Goszakaz-regionom FR”.
W ramach wystawy przewidziana jest konferencja pt.” Zamówienia publiczne: od ustawy
do praktyki”. oraz tzw.”okrągłe stoły” dot. aspektów prawnych organizacji przetargów i
konkursów.
W br. po raz pierwszy do udziału w Forum-Wystawie „Goszakaz-2008” zostali
zaproszeni zagraniczni wystawcy.
Na podstawie ustawy z 21 lipca 2005 r. „O ubieganiu się o zamówienia na dostawy
towarów, realizację prac i usług na potrzeby publiczne” firmy zagraniczne uzyskały prawo do
udziału przetargach i konkursach na ich realizację.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji planuje zorganizowanie w ramach ForumWystawy „Goszakaz-2008” stoiska promocyjno-informacyjnego.
Szczególy dotyczące Forum-Wystawy
www.goszakaz.inconnect.ru

„Goszakaz”

moŜna

znaleźć

na

stronie

Zainteresowanych udziałem w wystawie prosimy o kontakt:
Pani Ewa Fischer
I Sekretarz
Tel. 231-16-11, 231-16-21
e-mail: poland@polweh.ru

-*W dniach 11-14 marca 2008 r. organizowana jest w Moskwie w Centrum
Wystawienniczo-Konferencyjnym "Экспоцентр" XII Międzynarodowa Specjalistyczna
Wystawa „AQUA-TERM” poświęcona branŜy klimatyzacyjno-grzewczej.
Szczegółową informację dotycząca wystawy moŜna uzyskać na http://www.aquathermexpo.ru/
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji planuje zorganizowanie w ramach wystawy
stoiska promocyjno-informacyjnego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
II Sekretarz MAREK RESZUTA
tel.: +7-(495)-231-16-11
fax : +7-(495)-254-34-22
e-mail: poland@polweh.ru
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-*Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej planuje
zorganizować w dniu 24 kwietnia br. w Ambasadzie w Moskwie konferencję nt. „Ochrony
własności intelektualnej i przemysłowej w relacjach polsko-rosyjskich”.
Celem konferencji jest:
• wymiana polskich i rosyjskich doświadczeń w zakresie ochrony własności
intelektualnej,
• przedyskutowanie występujących problemów i trudności, ew. braku
odpowiednich uregulowań prawnych i porozumień pomiędzy organizacjami
zajmującymi się ochroną własności intelektualnej;
• nawiązanie/pogłębienie kontaktów pomiędzy polskimi i rosyjskimi
organizacjami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej.
Zaproszenie na konferencję WPHI przekazał m.in. do następujących urzędów i
organizacji:
a. ze strony rosyjskiej:
• Федеральная Служба по Интеллектуальной Собственности,
Патентам и Товарным Знакам (роспатент),
• Российское Авторское Общество (РАО),
• Российское авторское общество КОПИРУС,
• Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права
интеллектуальной собственности,
• Redakcje
miesięczników
«Интеллектуальная
собственность.
Промышленная собственность»,
• Российская фонографическая ассоциация РФА,
• Российское общество по управлению правами исполнителей
РОУПИ,
• Российское общество по смежным правам РОСП.
b. ze strony polskiej:
• Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
• Stowarzyszenie Autorów ZAIKS,
• Związek Producentów Audio Video,
• Związek Artystów Wykonawców STOART,
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,
• Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie.
Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt:
II Sekretarz Marek Reszuta
tel.: +7-(495)-231-16-11
fax : +7-(495)-254-34-22
e-mail: poland@polweh.ru
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W dniach 1-4 kwietnia 2008 r. organizowany jest po raz jedenasty Moskiewski
Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej „Archimedes” (w centrum wystawienniczym
„Sokolniki”).
Organizatorem Salonu jest Międzynarodowe Centrum Innowacyjności „Archimedes” przy
wsparciu administracji Prezydenta FR, rządu Moskwy i Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej.
Na wystawie przewidziana jest prezentacja wynalazków, wzorów uŜytkowych, projektów
innowacyjnych i.in.
Przewidziana jest takŜe - organizowana przez Rospatent - Międzynarodowa Konferencja
Naukowa na temat ochrony patentowej wynalazów i wzrorów uŜytkowych.
W 2007 r. w salonie wzięli udział przedstawiciele z 16 krajów (w tym z Polski) i 45 regionów
FR.
Szczegóły dot. przedsięwzięcia moŜna znaleźć na stronie www.archimedes.ru

PUBLIKACJA WPHI
Informujemy, iŜ na stronie Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie
opublikowany
został
poradnik
„Prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
Rosji”.
PoniŜej
publikujemy spis treści niniejszej publikacji.
Poradnik moŜna znaleźć pod adresem:
http://www.polweh.ru/pl-warunki/indexp.shtml
Serdecznie zapraszamy do lektury. W przypadku pytań prosimy
o kontakt:

II Sekretarz Marek Reszuta
tel.: +7-(495)-231-16-11
fax : +7-(495)-254-34-22
e-mail: poland@polweh.ru

•
•
•
•

ZAMIAST WSTĘPU
WYDZIALE PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RP W MOSKWIE
PERSPEKTYWICZNE SEKTORY NA RYNKU ROSYJSKIM
FORMY PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W ROSJI PRZEZ
ZAGRANICZNĄ OSOBĘ PRAWNĄ
Osiągnięcie dochodu „pasywnego”
Działalność przez rosyjskiego partnera
Działalność poprzez oddział w Rosji
Przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym
• ZASADY WYDAWANIA POZWOLENIA NA POBYT I PRACĘ NA TERYTORIUM FR
• MINIMALNA WYSOKOŚĆ PŁACY PRACOWNICZEJ
• REJESTRACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I. Rodzaje podmiotów gospodarczych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO)
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Spółka akcyjna
A) zamknięta spółka akcyjna (ЗАО)
B) otwarta spółka akcyjna (OAO)
II. Porządek rejestracji osoby prawnej (w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością)
1. Określenie organów władz spółki, wybór organu wykonawczego, określenie
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, wybór nazwy,
zatwierdzenie kapitału załoŜycielskiego, rozdział kapitału wg udziałów
2. Określenie rodzajów działalności osoby prawnej wg klasyfikatora ОКВЭД
3. Przygotowanie dokumentów załoŜycielskich spółki – statutu, umowy
załoŜycielskiej (jeśli spółka zakładana jest przez dwie lub więcej osób)
4. Przygotowanie postanowienia o utworzeniu osoby prawnej
5. Otwarcie czasowego rachunku dla wpłacenia kapitału załoŜycielskiego (jeśli
kapitał załoŜycielski ma formę pienięŜną)
6. Przygotowanie zgłoszenia o państwowej rejestracji osoby prawnej wg
formularza Р11001
7. Notarialne potwierdzenie podpisu wnioskodawcy na zgłoszeniu Р11001
8. Opłata państwowa za rejestrację osoby prawnej Przekazanie dokumentów do
organu rejestracyjnego
9. Otrzymanie zaświadczenia o państwowej rejestracji osoby prawnej lub
odmowie o rejestracji
10. Otrzymanie kopii dokumentów załoŜycielskich osoby prawnej (statut,
umowa załoŜycielska)
11. Otrzymanie pisma informacyjnego o nadaniu kodów Госкомстата (jeśli
są wymagane)
12. Przygotowanie pieczęci, ewentualnie - rejestracja pieczęci)
13. Potwierdzenie (notarialne) podpisu na karcie bankowej
14. Odkrycie rozliczeniowego rachunku bankowego
15. Zawiadomienie terytorialnego oddziału ИФНС o otwarciu rachunku
16. Wprowadzenie do rejestru funduszy pozabudŜetowych
III. Akredytacja filli zagranicznej osoby prawnej
Akredytacja przedstawicielstwa
Kupowanie gotowych firm
• LICENCJONOWANIE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W
FR
• OPODATKOWANIE ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W
FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Opodatkowanie zagranicznych podmiotów gospodarczych realizujących działalność
gospodarczą poprzez przedstawicielstwo
Rodzaje podatków
Stawki podatków
Podatek od dochodu osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od majątku organizacji
Podatek od wartości dodanej (НДС/VAT)
Podatek akcyzowy
Jednolity podatek socjalny
Podatek wodny
Podatek transportowy
Podatek od ziemi
Potwierdzenie nabycia statusu rezydenta podatkowego w Federacji Rosyjskiej
• CERTYFIKACJA
Certyfikat zgodności (jakości)
Procedury certyfikacji
Certyfikat sanitarno-epidemiologiczny
Certyfikat bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego
Certyfikat zgodności Госстрой
Zezwolenie Gosgortechnadzoru GGTN
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Rosyjskie Świadectwo EMC i Certyfikat Bezpieczeństwa Elektrycznego
Spis prac i usług podlegających obowiązkowej certyfikacji
„Отказное письмо”
Standaryzacja a certyfikacja
• PRAWO AUTORSKIE
Uwagi ogólne
Informacje praktyczne
Znak towarowy (znak usług)
Procedura rejestracji
• REJESTRACJA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W ROSJI
• UWARUNKOWANIA TARYFOWE I POZATARYFOWE
Kodeks Celny Federacji Rosyjskiej.
Taryfa celna FR
KNU i preferencje celne wobec Polski i innych krajów.
Kwoty wwozowe
Środki ochronne
specjalne środki ochronne:
środki antydumpingowe:
środki kompensujące:
czasowe ograniczenie importu;
środki ochronne przy eksporcie towarów
Odprawa celna
Dokumenty celne.
Deklaracja celna towarowa
Deklaracja wartości celnej
Świadectwo pochodzenia towaru
Metryka transakcji importowej
Zezwolenia innych organów państwowych
Procedury celne Federacji Rosyjskiej
Podstawowe reŜymy (procedury) celne
Dopuszczenie do wewnętrznego uŜytku (import)
Eksport
Międzynarodowy tranzyt celny
Ekonomiczne reŜymy celne
Przetwarzanie na obszarze celnym
Przetwarzanie w celu wewnętrznego wykorzystania
Przetwarzanie poza obszarem celnym
Wwóz czasowy
Skład celny
Procedury kończące dozór celny
Reimport
Reeksport
Zniszczenie
Zrzeczenie się towaru na rzecz państwa
Specjalne reŜymy celne
Wywóz czasowy
Handel bezcłowy
Przemieszczanie zapasów
Inne specjalne reŜymy celne

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI Ambasady RP w Moskwie
_______________________________________________________________
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