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 دولت فدراسیون روسیه

 

 583مصوبه شماره 

 (3511فروردین  30) 0202مارس  53مورخ 

 مسکو

 

 

اعمال محدودیت کمی موقت بر صادرات غالت به کشورهای غیرعضو اتحادیه »موضوع: 

 «موقت کاالهااظهار گمرکی دوره ای  موارد غیرمشمول اقتصادی اوراسیا و تعیین

 

، قرارداد تأسیس «فعالیت های تجاری برون مرزی ریتمدیمبانی »مطابق با قانون فدرال 

قانون  320ماده  6بخش  5( و بند 7)پیوست شماره  0232مه  01مورخ  اتحادیه اقتصادی اوراسیا

، دولت «برخی از قوانین مربوطهتنظیم گمرگی در فدراسیون روسیه و اعمال تغییرات در »فدرال 

 ید:فدراسیون روسیه موارد زیر را مصوب می نما

 میلیون تن 7به حجم کلی  (بندی محدودیت کمی )سهمیه 0202ژوئن  52آوریل تا  3از  -3

)کد گمرکی:  (، چاودار3223)کد گمرکی:  بر صادرات گندم (ای تعرفه غیرسهمیه  –)از این پس 

برای بازار داخلی فدراسیون روسیه  ( که3223( و ذرت )کد گمرکی: 3225(، جو )کد گمرکی: 3220

-13-322-2، 3223-33-222-2بشمار می روند، به استثنای بذر غالت )کدهای گمرکی  مهم بسیار

3223 ،2-022-13-3223 ،2-122-13-3223 ،2-222-32-3220 ،2-222-32-3225 ،2-352-

 (، به2-122-32-3223، 1-382-32-3223، 3-382-32-3223، 2-332-32-3223، 32-3223

 گردد. اعمال مطابق با رویه های گمرکی صادرات اسیاکشورهای غیرعضو اتحادیه اقتصادی اور

 گردد که:مقرر می  -0

توسط فعاالن  اظهاریه کاال غالت بر مبنای تسلیم مربوط به ای تعرفه غیر توزیع سهمیه

از محدوده گمرکی اتحادیه  (مشمول این سهمیه بندی)خروج محصوالت غله  تجارت خارجی در زمان

میزانی که از حجم سهمیه غیر  و به روال تعیین شده بر اساسگمرک  اقتصادی اوراسیا به ادارات

 .انجام می پذیرد تجاوز ننماید ای تعرفه

دوره ای موقت کاال از طریق تسلیم اظهاریه  اظهار گمرکی 0202ژوئن  52آوریل تا  3از 

مورد قبول ( ای تعرفه ت غله )مشمول سهمیه بندی غیرگمرکی موقت کاال در زمان خروج محصوال

 .نیست
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 سازمان فدرال گمرک: -5

کشاورزی فدراسیون اطالعات بارگزاری شده در وب سایت رسمی وزارت  با در نظر داشتالف( 

ارائه شده به سازمان فدرال گمرک  اطالعات مصوبه حاضر و 2بند « الف»روسیه مطابق با زیربند 

رکی صادرات غالت به میزانی که از حجم بر تشریفات گم ،مصوبه حاضر 2بند « ب»مطابق با زیربند 

 نظارت می نماید؛ سهمیه غیر تعرفه ای تجاوز ننماید

رخیصی را سریعاً به اطالع وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه ت اوزان خالص محصوالت غلهب( 

 ؛می رساند

در صورت انصراف از ترخیص آنها پس از شروع تشریفات  را ( اوزان خالص محصوالت غلهج

 رساند؛ یم یهروس یونفدراس یبه اطالع وزارت کشاورز یعاًسر ی صادرات،گمرک

تحت تشریفات گمرکی صادرات قرار  0202آوریل  3ی که تا قبل از غالتد( اجازه ترخیص 

 .نمایدمی ترخیص صادر  گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گرفته اند را از منطقه

 :ارت کشاورزی فدراسیون روسیهوز. 2

بر  را سهمیه غیر تعرفه ای توسط فعاالن تجارت خارجی میزان عات مربوط به تعیینالف( اطال

به شکل لحظه به  مصوبه حاضر 5بند « ج»و « ب»مطابق با زیربندهای  مبنای اطالعات ارائه شده

 ؛منتشر می نمایددر وب سایت رسمی خود لحظه 

سط فعاالن تجارت خارجی را عرفه ای توکامل حجم سهمیه غیرت اتمام ب( اطالعات مربوط به

 .ارائه می نماید به سازمان فدرال گمرک بالفاصله

که توسط  بودجه فدرالی منابع تخصیصکارکنان و  سقف تعداد در چارچوبمصوبه حاضر . 3

توسط سازمان فدرال  دولت فدراسیون روسیه جهت مدیریت در حوزه های مربوطه تعیین شده است

امپزشکی و بهداشت نباتی و وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه اجرا گمرک، سازمان فدرال نظارت د

 .می گردد

 تسری پیدا می کند. 0202آوریل  3از  پس پدید آمده قیحقوبر روابط  . مصوبه حاضر6

 

 رئیس دولت فدراسیون روسیه

 میخائیل میشوستین        


