
 کمیسیون اقتصادی اوراسیا

 شورا
 

 

 33حکم شماره 

 5311فروردین سال  51مورخ               شهر مینسک
 

 

 تصویبتصمیمات کمیسیون اتحادیه گمرکی و از  رخیدر باعمال تغییرات در خصوص 

  بحرانی ی در شرایطفهرست کاالهای واردات
 

 

پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ  34و  34بر اساس ماده شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا 

 8مورخ  3)ضمیمه شماره  کمیسیون اقتصادی اوراسیا مقررات 38و  31 هایو بند 3434خرداد  8

 3ضمیمه شماره  31 و 7های پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا( و همچنین مطابق با بند 3434خرداد 

، 3434دی  2مورخ  38قتصادی اوراسیا شماره شورای عالی ا مصوبهکمیسیون اقتصادی اوراسیا  مقررات

 تصمیم گرفته است:

در خصوص »کمیسیون اتحادیه گمرکی  3488آذر سال  1مورخ  341حکم شماره  7 بند. 3

 :تکمیل می گردد 713144بند جزئیات با « تعرفه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قوانین گمرکی

ی در به فهرست کاالهای واردات اتحادیه این . کاالهای وارداتی به محدوده گمرکی713144»

شورای کمیسیون  3433فروردین سال  34مورخ  44حکم اوراسیا شماره  مصوب بحرانی شرایط

 .شده است افزودهاقتصادی 

یند تشریفات آتحت فر هاآن دادن قرارنامه کاالها برای اظهاردر شرایط ثبت تنها ذکر شده مزیت 

 .«ارایه می گردد 3433 سال تیر 31 تا داخلی مصرف برای گمرکی ترخیص کاال

به محدوده  واردات انواع کاالمعاف شدن از پرداخت عوارض گمرکی هنگام  مقررات 34. در بند 2

، کمیسیون اتحادیه گمرکی 3431تیر  23مورخ  728حکم شماره  مصوب گمرکی واحد اتحادیه گمرکی

 .ایندتغییر نم« 713144»م های قبا ر« 713142»م های قر

 .بحرانی ی در شرایطواردات یفهرست پیشنهادی کاالهاتصویب . 4

روابط حقوقی از تاریخ د و انتشار رسمی آن به اجرا در می آیتاریخ  روز پس از 31. این حکم 3

 .شامل می گرددرا  3433فروردین سال  34



 اعضای شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا:

 

 گریگوریان هرمِ              از طرف جمهوری ارمنستان

 ایگور پِتریشنکو             از طرف جمهوری بالروس

 سمایلوف علیخان          از طرف جمهوری قزاقستان

 اسراندیِفرکین اِ            قرقیزستان از طرف جمهوری

 لکسی اُورچوکآ             ار طرف فدراسیون روسیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حکم شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا  مصوب

 3433 سال فروردین 34 مورخ 44شماره 
 

 

 بحرانی ی در شرایطفهرست کاالهای واردات
 

 کد گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کاال

 171331 سیب زمینی

 171431 پیاز

 1714211111 سیر

 1713313113 کلم

 1711311113 هویج

 171311311 فلفل

1731814311 

 3112 چاودار

 

 

 

 

 

 

 

 دانه بلند برنج

3111312411 

3111312711 

3111313111 

3111313811 

3111213411 

3111213711 

3111213111 

3111213811 

3111412411 

3111412711 

3111413111 

3111413811 

3111411411 

3111411713 

3111413111 

3111413813 

 311831111 ها  گندم سیاه

 

 گندمسیاه  بلغور

3314333113 

3313234111 

3313318111 

 3313311111 اطفالمواد غذایی آماده شده جهت 



 3313 جهت تولید مواد جایگزین شیر مادر ولیهمواد ا

 

 

 

 آبمیوه

2113321113 

2113333213 

2113413113 

2113133112 

2113732113 

2113314313 

2113313312 

2113314312 

 

 

 

 

 

 

 دارو

4113311113 

4113311114 

4113311117 

4113311118 

4113211113 

4113211112 

4113211113 

4113431113 

4113431113 

4113411113 

4113411112 

4113111111 

4113311112 

4113311113 

 4321313713 لویی پاستور یکبار مصرفپیپت 

 8714318114 دستگاه ضدعفونی متحرک کاماروف

8714318113 

 3138312111 آندوسکوپ

 3124332111 تجهیزات، الکترونیکی سایر مجزا ازو پیرومتر سنج  رتحرا
 

 تبصره ها

 به ،در نظر گرفته شود اوراسیا اقتصادی اتحادیه گمرکی کدکه الزم است  فهرست. برای اهداف این 3

، پیپت مادر شیر جایگزین مواد تولید جهت ، مواد اولیهگندم سیاه های دانه :همچون ییهاکاال استثنا

 کدهم  الزم است آنها در رابطه باکه  کاماروف متحرک ضدعفونی دستگاه ومصرف  یکبار پاستور ییلو

 و هم عنوان کاال در نظر گرفته شود. اوراسیا اقتصادی اتحادیه گمرکی


