
 

 دولت فدراسون روسیه

2020ماه مارچ  31از   

مسکو   N385   

 تصویبنامه

صادرات محصوالت زراعی غالت در خارج از  در موقت کمیمحدودیت ایجاد درمورد 

ستند و نیقلمرو فدراسیون روسیه به کشور هایی که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

شود.می موقت گمرکی کاال اعمال ن اظهارنامهپرونده ای که در آن  تشکیل  

 

اتحادیه اقتصادی  پیمان نامه مطابق قانون فدرال "درباره مبانی تنظیم مقرارت دولتی تجارت خارجی"  

مقررات   تغییردرقانون فدرال " 102ماده  6قسمت  3( و بند 7)پیوست  2014ماه مه  29اوراسیا  از

مصوب   " دولت فدراسیون روسیه  قانونیاصالحات برخی از مصوبات و  فدراسیون روسیه درگمرک 

: می نماید   

یه(برای صادرات در خارج  )سهمکمی)شامل( محدودیت گردید تعیین 2020ژوین   30آوریل تا  1.از 1

گندم ها ،درخت زیتون کد   : از قلمرو فدراسیون روسیه به کشورهایی که عضو اقتصادی اوراسیا نیستند 

صورتحساب،  اتحادیه اقتصادی اوراسیا،فعالیت اقتصادی خارجی(  1001)  

 (TH VED EAEU 1002 چاودار )کد  

)TH VED EAEU  جو) کد 

)TH VED EAEU 1005 ذرت) کد 

برای بازار داخلی فدراسیون روسیه ضروری است,مطابق بامقررات صادرات گمرک در مجموع  

، 1001911000، 1001110000غالت )کد ها بذر محصوالت زراعی   به استثناء  میلیون تن،7

1001912000 ،1001919000 ،1002100000 ،1003100000  ،1005101300 ،

صورتحساب، اتحادیه اقتصادی   1090001005، 1005101809، 1005101801، 1005101500

 اوراسیا،فعالیت اقتصادی خارجی( 

سهمیه غیر تعرفه ای ،دانه های غالت(. از این پس به عنوان )  

   : تعیین کنید که 

بر اساس تشکیل پرونده    (دانه های غالت در رابطه با محصوالت زراعی )سهمیه غیر تعرفه ای  توزیع 

که هنگام   با اظهارنامه گمرکی   به صورت مقرر  های تجاری خارجیشرکت کنندگان در فعالیت توسط 

که از قلمرو گمرک اوراسیا صادر می شوند . در مورد محصوالت زراعی  که از   یی کاالها صادرات 

طریق گمرک اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر می شوند، با توجه به اینکه سهمیه غیر تعرفه ایی اعمال  

نباشد.   3یش از حجم سهمیه غیر تعرفه ای ، به میزانی که بمی شود   



اظهارنامه موقت کاال )اظهارنامه   ل یتشک  از جمله اعالم موقت کاالها و 2020ژوین  30آوریل تا  1از 

  یتعرفه ا   ر یه غی از غالت ، که سهم ا یاوراس یاقتصاد  هی ( هنگام صادرات از گمرک اتحاد یموقت گمرک

استفاده نیست. قابل شود ،  ی آن اعمال م یبرا  

: فدرال یدمات گمرک خ .3  

  ت یوب سا   در ، ه یروس  ون ی فدراس یبا در نظر گرفتن اطالعات ارسال شده توسط وزارت کشاورز الف(   

که  کنید حاصل   نانیطما  قطعنامه ن یا  4" مطابق با بند "الف" بند نترنت ی"ا  ات در شبکه اطالعات و ارتباط

موارد را  نباشد ،  ی تعرفه ا ر یغ  هی از حجم سهم شی ب به مقدار   گمرک صادرات تحت مقررات  محصوالت 

ارسال شده است  ی فدرالقطعنامه به خدمات گمرک   ن یا  4مطابق با بند "ب" بند  این قطعنامه  .کنید  ن ی تضم  

 

محصوالت )غالت( که مطابق با رویه صادرات گمرک صادر شده ، فورا به  در مورد وزن خالص   ب(

فدراسیون روسیه ارائه نمایید. وزارت زراعت   

در  اظهارنامه کاالها پس از قرار گرفتن در مراحل صادرات گمرک ،  عدم اعالمدر صورت   (ج

  ون ی فدراس یبه وزارت کشاورز صورت عدم اطالع از محصوالت کشاورزی )دانه محصوالت( ،فورا 

. د یاطالع ده  ه یروس  

سیا طبق روال گمرک صادرات تا اول آوریل  د(اجازه خروج محصوالت زراعی از گمرک اتحادیه اورا

صادر می شود.  2020سال   

وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه باید اطمینان حاصل کند:  -4  

تجارت   ی ها ت یاطالعات در مورد انتخاب توسط شرکت کنندگان در فعال یانتشار در زمان واقعآ( 

  ی نترنتیو ارتباطات ا ی شبکه اطالع رسان  یرسم  ت یدر وب سا ی تعرفه ا ری غ  ه یسهم  زانیاز م ی خارج

قطعنامه  ن یا  3"بند   و"و"    6 ی بر اساس اطالعات ارائه شده مطابق با بندها  

. یبه خدمات گمرک اطالعات  فعالیتهای تجاری خارجی از میزان سهمیه های غیر تعرفه ایی   ارسالب(   

   در زمان واقعی. نمونه کامل فدرال از مشارکت کنندگان 

نظارت بر دامپزشکی و گیاهان   گمرک ، سرویس فدرال فدرال خدمات توسط   مصوبه.اجرای این 5

کشاورزی انجام می شود.  وزارت دارویی و   

.2020آوریل  1قطعنامه در مورد روابط حقوقی نیز صدق می کند.اجرا از . این 6         

    

م. میشوستین                               نخست وزیر فدراسیون روسیه     


