Царински Тарифи во Руската Федерација
Список на производи кои се произведуваат во развиени и помалку развиени држави,а кои
се увезуваат во Русија во однос на кои дава тарифни преференции

(Одлука на Владата на Р.Ф. од 30.11.2001 год бр. 830)

Назив на производот<*>

Шифра
02

Месо и месни прехрамбени производи

03

Риба и ракови, мекотели и безрбетни (освен лосос, есетра и нивната
икра)

(освен 0305)
04

Млечни производи; јајца ; природен мед; прехрамбени производи
од животинско потекло, на друго место неименувани

05

Продукти од животинско потекло, на друго место неименувани

06

Живи дрвја и др. растенија; главици, корења, и други слични делови
од растенија; исечени цвеќиња и декоративно зеленило

07

Зеленчук и некои прехрамбени растенија со коренаст плод и кртола

08

Прехрамбени плодови (овошје) и ореви; кожа и лушпа од цитрусни
плодови или диња

09

Кафе, чај (и парагвајски) и зачини

1006

Ориз

11

Производи од брашно и зрнеста храна; слад, скроб, инулин, лепило
од пченица

12

Маслени семиња и плодови; др. семиња, зрна и плодови;
лекарствени растенија и растенија за технички цели; слама и фураж

13

Нечистен природен шелак; смола и други растителни сокови и
екстрати

14

Растителни материи за производство на плетени производи; др.
производи од растително потекло, на др. место неименувани

15

Маснотии и масла од животинско или растително потекло...

(освен 1509,1517‐1522 00)
16

Готови производи од месо, риби, ракови, мекотели или др. водни
безрбетни

1801 00 000 0

Какао‐ зрно, цело или иситнето, пржено или сурово

20

Остатоци од преработка на овошје, зеленчук, ореви и др. делови од
растенија

(освен 2001 10 000 0,

(освен 2001 10 000 0,
2009 50,
2009 71,
2009 79)

(Одлука на Владата на Р.Ф. од 30.11.2001 бр. 830)

Список на производи кои се произведуваат во развиени и помалку развиени држави,а кои
се увезуваат во Русија во однос на кои дава тарифни преференции
2103

Производи за приготвување на сосови и готови сосови; зачини;
сенф во прав и готов сенф

2104

Готови супи и булјони, полуприготвени; хомогенизирани
прехрамбени производи

2401

Производи и остатоци од тутун

25
(освен 2501 00 91,
2529 21 000 0,
2529 22 000 0)

(Одлука на Владата на Р.Ф. од 30.11.2001 бр. 830)
Список на производи кои се произведуваат во развиени и помалку развиени држави,а
кои се увезуваат во Русија во однос на кои дава тарифни преференции

26

Руди, згура, и пепел

32

Средства за штавење и бојадисување; бои, пигменти и др. средства за
бојадисување; бои и лакови, танин, средства за глетување, мастило
(типогравско)

3003

Лекарствени препарати(освен позиции 3002, 3005 или 3006), кои имаат
две или повеќе компоненти, за користење во терапија и профилакса, но
не фасовани

3301, 3302

Етерични масла, ароматични состојки

3402

Активни органски состојки (освен сапун) активни средства за чистење и
за перење со или без сапун (освен средства од позиција 3401)

35

Протеински состојки, модифицирани скробови, лепак; ферменти

3923

Производи за транспортирање и пакување од пластика; тапи, капаци и
др. производи за затварање

4001

Природен каучук и др. природни смоли во првична форма или во форма
на листови или ленти

4403 41 000 0,

Суровини од тропски дрвја

4403 49
4407 24‐ 4407 29

Сечени суровини од тропски дрвја

4420

Дрвни производи, изработени кутии за јувилирни и др. предмети;
статуетки и др. ; дрвени делови од мебел кои не се укажани во група 94

4421

Други дрвени производи

45

Тапа и нејзини производи

46

Алфа и др. материјали за плетење; кошници и др. плетени производи

50

Свила

5101

Необработена волна

5201 00

Необработени памучни влакна

53

Др. растителни текстилни влакна; памучен конец и материјал

56

Вата, филц и неткаени материјали; специјална волна, ортома, јаже
канап и др. нивни производи

5701

Килими и др. слични текстилни производи

5702 10 000 0

Подни прекривки „Килим“, „Сумах“, „Кермани“ и сл. на нив од рачна
изработка

5705 00 100 0

Килими и текстилни подни прекривки обработени и необработени, од
волна или тенко животинско влакно<**>

5808

Лента во ролна, украсни материјали во ролна освен трикотажни
машински и рачни плетења; четки и др. сл. производи

6702 90 000 0

Вештачки цветови, листови, плодови и нивни делови од др. материјали,
освен од полимерни материјали

68

Производи од камен, гипс, цемент, азбест, лиска и сл. материјали

6913

Статуетки и др. декоративни производи од керамика

6914

Др. керамички производи

7018 10

Стаклени монисти, производи кои се имитација на бисери, скапоцени
или полускапоцени камења и сл. производи од стакло

7117

Бижутерија

9401 50 000 0

Мебел од трска, лоза, бамбус и слични материјали

9403 80 000 0

Мебел од др. материјали вклучувајки и трска, лоза, бамбус и слични
материјали

9403 90 900 0

Делови од мебел од др. материјали ( освен дрво и метал)

9601

Обработени и подготвени за резбање слонова коска, коска, оклоп од
желка, рогови, рогови од елен, корал и др. материјали од животинско
потекло и изработки од овие материјали (вклучувајќи и калапни
производи)

9602 00 000 0

Обработени материјали од растително или минерално потекло,
подготвени за резбање; калапни производи или резбани од восок,
природни смоли или природен каучук и др. калапни или резбани
производи, на друго место неименувани; нестврднат желатин (освен
желатин од позиција 3503)

9603

Метли, четки (вклучувајки и четки кои се дел од механизмите, прибори
или од транспортни средства), четки без двигател за чистење на под,

метли од пердуви за прашина; ваљаци за бојадисување; механизми за
цедење од гума (освен ваљаци
9604 00 000 0

Сита и решета

9606

Копчиња, нитни, копче за манжета, калап за копчиња и сл. производи;
суровини за копчиња

9609

Обични моливи (освен од позиција 9608), моливи во боја, пастел,
јаглен; креди за шнајдер и за сликање

9614

Чибук за цигари и лулиња и нивните делови

9615 11 000 0

Четки за коса и сл. производи од ебонит и пластика

9617 00

Термоси и вакумни садови и нивни делови ( освен стаклени)

97

Уметнички дела, предмети од колекции и антикварни предмети

<*> Производите во списокот според царинската шифрата.
<**> Тарифни преференции само за килими од рачна изработка.

