Wykaz
produktów rolnych, surowców i żywności, których import z wybranych państw (w tym z Polski) do
Federacji Rosyjskiej jest zakazany
Poniżej prezentowane jest robocze tłumaczenie załącznika do Uchwały Rządu Federacji Rosyjskiej
nr 778 z dnia 7 sierpnia 2014 r. (z uwzględnieniem zmian/nowelizacji na dzień 7 października 2019 r.)
zawierającego wykaz produktów rolnych, surowców i żywności pochodzących ze Stanów

Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej, Kanady, Australii, Królestwa Norwegii, Ukrainy, Republiki
Albanii, Czarnogóry, Republiki Islandii i Księstwa Lichtenstein, których import do Federacji Rosyjskiej
jest
zakazany
do
dnia
31
grudnia
2020 r.
(źródło:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102356935&intelsearch=778+2014
Informacja ma znaczenie m.in. dla polskich eksporterów wnioskujących do Korporacji Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych S.A. o objęcie ochroną ubezpieczeniową z gwarancją Skarbu Państwa
krótkoterminowych należności z eksportu do niektórych krajów towarów objętych zakazem wwozu
do Federacji Rosyjskiej.
Zwracamy uwagę, że w ramach prowadzonej działalności należy uwzględniać uregulowania stanu
prawnego na konkretną datę, gdyż wykaz może podlegać zmianom w Federacji Rosyjskiej.

Załącznik
do uchwały Rządu FR nr 778 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
(z uwzględnieniem nowelizacji, stan na 7 października 2019 r.)
Wykaz produktów rolnych, surowców i żywności pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, krajów
Unii Europejskiej, Kanady, Australii, Królestwa Norwegii, Ukrainy, Republiki Albanii, Czarnogóry,
Republiki Islandii i Księstwa Lichtenstein, których import do Federacji Rosyjskiej jest zakazany
do dnia 31 grudnia 2020 r.
Kod taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej (TN WED EaUG)

Nazwa towaru *, ***

0103 (z wyjątkiem 0103 10 000 0)

Żywe świnie (z wyjątkiem zwierząt hodowlanych czystej rasy)

0201
0202 *****

Mięso wołowe, świeże lub schłodzone
Mięso wołowe, zamrożone

0203

Mięso wieprzowe, świeże, schłodzone lub mrożone

0206 (z wyjątkiem 0206 10 100 0,
0206 22 000 1,0206 29 100 0,
0206 30 000 1, 0206 30 000 3,
0206 41 000 1, 0206 49 000 1,
0206 80 100 0, 0206 90 100 0*******)

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów
lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone (z
wyjątkiem towarów do wytwarzania produktów
farmaceutycznych*******)

0207 *****

Mięso i podroby jadalne z drobiu objętego pozycją 0105,
świeże, schłodzone lub mrożone

0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy,
niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże,
schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub
wędzone

z poz. 0210 **

Mięso solone, w solance, suszone lub wędzone
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z poz. 0301 (z wyłączeniem 0301 11 000 0,
0301 19 000 0) **

Żywe ryby (z wyjątkiem narybku łososia atlantyckiego (Salmo
salar), narybku pstrąga (Salmo trutta), narybku pstrąga
(Oncorhybchus mykiss), narybku skarpa (Psetta Maxima),
narybku labraksa (Dicentrarchus labrax), żywych ryb
ozdobnych)

0302, 0303, 0304,
0305, z poz. 0306**,
z poz. 0307 **, 0308

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne
(z wyjątkiem młodych ostryg, młodych małż, młodych
krewetek białych (Litopenaeus vannamei)

z poz. 0401**, z poz. 0402**,
z poz. 0403**, z poz. 0404**,
z poz. 0405**, 0406

Mleko i produkty mleczne (z wyjątkiem mleka i produktów
mlecznych specjalnego przeznaczenia nie zawierających
laktozy do celów profilaktycznego żywienia leczniczego
i dietetycznego)

0701 (z wyjątkiem 0701 10 000 0 ********,
*********),
0702 00 000,
0703 (z wyjątkiem 0703 10 110 0 ********,
*********),
0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709,
0710 *****, 0711,
0712 ***** (z wyjątkiem 0712 90 110 0
********, *********),
0713 (z wyjątkiem 0713 10 100 0 ********,
*********, z poz. 0713 20 000 0**, z poz.
0713 40 000 0**),
0714
0801, 0802, 0803,
0804, 0805, 0806,
0807, 0808, 0809,
0810, 0811, 0813

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne (oprócz
sadzeniaków ziemniaków, cebuli dymki, kukurydzy cukrowej
hybrydowej do siewu, grochu do siewu, ciecierzycy do
siewu********, *********, soczewicy do siewu********,
*********)

1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem)
i tłuszcze z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503

1502
1503 00

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503
Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej
łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub
nieprzygotowane inaczej

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi;
przetwory spożywcze na bazie tych wyrobów

z poz. 1901 90 110 0**,
z poz. 1901 90 910 0**,
z poz. 2106 90 920 0**,
z poz. 2106 90 980 4**,
z poz. 2106 90 980 5**,
z poz. 2106 90 980 9**,

Żywność lub produkty gotowe (z wyjątkiem dodatków
aktywnych
biologicznie;
specjalistycznych
produktów
żywnościowych dla żywienia sportowców****; kompleksów
witaminowo-mineralnych;
dodatków
aromatycznosmakowych;
koncentratów
białkowych
(pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego), oraz ich mieszanek; włókien
spożywczych; dodatków do żywności (w tym kompleksowych)

z poz. 1901 90 990 0**

Żywność lub produkty gotowe, wyprodukowane wg technologii
produkcji sera i zawierające 1,5% lub więcej tłuszczu
mlecznego

2501 00******

Sól (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty
chlorek sodu, rozpuszczone lub nie w roztworze wodnym lub
zawierające lub nie dodatek środków zapobiegających
zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda
morska (z wyjątkiem dodatków biologicznie aktywnych)

Owoce i orzechy
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* W celu stosowania niniejszego wykazu należy kierować się kodem taryfy celnej EAUG, nazwę
produktu przedstawiono dla wygody użytkowników.
** W celu zastosowania niniejszej pozycji należy kierować się zarówno kodem taryfy celnej EAUG
towaru jak i jego nazwą.
*** Z wyjątkiem towarów przeznaczonych do żywienia dzieci i niemowląt.
**** Na potrzeby drużyn reprezentacji Federacji Rosyjskiej po potwierdzeniu przez Ministerstwo
Sportu FR przeznaczenia wwożonego towaru.
***** Z wyjątkiem towarów przeznaczonych do produkcji żywności dla dzieci, po potwierdzeniu
przeznaczenia wwożonego towaru przez Ministerstwo Rolnictwa FR w ustalonym przez nie trybie
i w granicach zatwierdzonego przez Ministerstwo dopuszczalnego wolumenu wwozu wskazanych
towarów.
******Z wyjątkiem towarów przeznaczonych do produkcji preparatów farmaceutycznych, wyrobów
medycznych i biologicznie aktywnych dodatków do żywności, po potwierdzeniu przeznaczenia
wwożonego towaru przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu FR w ustalonym przez nie trybie. W celu
zastosowania niniejszej pozycji należy kierować się zarówno kodem taryfy celnej EAUG towaru jak i
jego nazwą.
*******Z wyjątkiem towarów, przeznaczonych do wytwarzania produktów farmaceutycznych, po
potwierdzeniu przeznaczenia wwożonego towaru przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu FR
w ustalonym przez nie trybie. W celu zastosowania niniejszej pozycji należy kierować się zarówno
kodem taryfy celnej EAUG towaru jak i jego nazwą.
******** Partii nasion, których gatunki znajdują się w Państwowym Rejestrze Osiągnięć
Selekcyjnych, dopuszczonych do wykorzystania, po przedstawieniu wypisu z niego, wydawanego
przez Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej.
********* Partii nasion przeznaczonych dla badań naukowych, testów państwowych, produkcji
nasion w celu wywozu z Federacji Rosyjskiej, po potwierdzeniu przeznaczenia wwożonego towaru
przez Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w ustalonym przez nie trybie
i w granicach zatwierdzonego przez Ministerstwo dopuszczalnego wolumenu wwozu wskazanych
towarów.
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