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Nuo šių metų kovo 1 dienos RU kvotos ribose dvigubai padidins kviečių eksporto
muitą - iki 50 eurų už toną vietoj 25 eurų.
Nuo liepos mėn. RU MFT pradės veikti privaloma nacionaline prekių atsekamumo
sistema, įgyvendinanti perspektyvaus pažangaus kontrolės punkto modelio
įdiegimą su tranzito eismo stebėjimo sistema, naudojant elektroninius navigacijos
plombas; perėjimas nuo užsienio prekybos dalyvių kategorizavimo sistemos prie
siuntų kategorizavimo;
Elektroninis dokumentų srauto valdymas žymiai sutrumpino muitinės procedūrų
įforminti reikalingą laiką. Taigi vidutinis nerizikingų prekių importo apdorojimo
laikas 2020 m. buvo 1 valanda 16 minučių, eksportui - tik 40 minučių.

https://www.alta.ru/external_news/
79709/
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/02/26/0017

Naftos eksporto iš RU muitas nuo kovo 1 d. padidės 5,8 USD- iki 49,6 USD už
toną .
Reikės patvirtinti muzikos instrumentų kilmę.

https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/01/0002
https://www.alta.ru/external_news/
79707/
https://www.alta.ru/external_news/
79700/
https://www.alta.ru/laws_news/797
23/
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/01/0018
https://www.alta.ru/laws_news/797
66/

Fin. ministerija sušvelnino juvelyrinių dirbinių pardavimo tarptautinėse parodose
taisykles.
Supaprastinta medicininių tomografų importo į EAES procedūra.
Ministrų kabinetas pratęsė išrūgų, skirtų kūdikių maistui gaminti, importą iš
„sankcionuotų“ šalių 2021 metams.
RU vyriausybė patikslino žemės ūkio produktų, žaliavų ir maisto produktų, kuriuos
draudžiama importuoti į RF, sąrašą. Draudimas nebus taikoma „veislinėms
vynuoginėms sraigėms (Helix pomatia) ir veisiamoms sodo sraigėms (Helix
aspersa)“.
RF labai priklauso nuo importuojamų mikroschemų.
Apie banko garantijos taikymą. Banko garantiją išdavęs bankas savarankiškai
siunčia ją muitinei ir apie tai praneša vykdytojui. Jei banko garantija pateikiama
kaip bendra garantija, užtikrinanti kelis įsipareigojimus, naudos gavėju turi
nurodyti Federalinę muitinės tarnybą.
EAES kuria vieningą muitinės tranzito sistemą ir navigacinių plombų naudojimą
kroviniams stebėti.
Oksalo rūgštis į EAE bus importuojama taikant nulinį muito tarifą 2 metams, buvo
6,5 proc..

https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/02/26/0016

naujos muitinės kontrolės priemonės - „muitinės
stebėsenos“ įvedimas, vieningos elektroninės
dokumentų valdymo sistemos išplėtimas jūrų
postuose .
Trumpėja muitinėje sugaištas laikas. 4,9 milijono
prekių deklaracijų, iš kurių 97,5 proc. elektroninių
deklaravimo centruose. Automatiškai užregistruota
3,8 mln. deklaracijų, automatiškai išleista daugiau nei
milijonas deklaracijų .

Jų importas leidžiamas pateikus Rusijos
Federacijos žemės ūkio ministerijos išduotą
leidimą veisti produktus (medžiagą).

https://www.tks.ru/reviews/2021/03
/02/09
https://sztu.customs.gov.ru/news/do
cument/269849

https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/11/0016
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/09/0008

Psl. 1 iš 5

03 - 15

Skardinių aliuminio juostelių importo muito tarifai padidėjo nuo 10% iki 12% 2
metų laikotarpiui
Super absorbentai, skirti sauskelnių gamybai, bus be muitų gabenami iki 2023 metų
pabaigos
Nustatytos nulinės importo muitų normos tam tikros rūšies įrangai, skirtai
dirvožemio, akmens, rūdų rūšiavimui, atrankai, atskyrimui, plovimui.
RU nuo kovo 15 dienos įveda eksporto muitus kukurūzams ir miežiams.
kukurūzams - 25 eurai už toną, o miežiams - 10 eurų už toną.
EA EK įpareigos užsienio internetinius žaislų pardavėjus patvirtinti jų saugumą.

https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/09/0007
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/09/0003
https://www.alta.ru/laws_news/799
02/
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/15/0006
https://www.alta.ru/ts_news/79998/

03 - 16

Naftos eksporto muitas nuo balandžio padidės 8 USD ir bus 57,6 USD už toną.

03 - 17

RU atleido nuo eksporto muitų prekes, gautas perdirbant EAES teritorijoje.
Faktiškai tai reeksportas.

03 - 17
03 - 19

Sveikatos apsaugos ministerija pasiūlė padidinti dekstrometorfano importo kvotas
„Gripex“ gamybai Rusijoje.
Propano-butano mišinio eksporto muito norma balandžio mėnesį 35,40 USD / t.

03 - 19

Karelijoje atsiras laisvoji muitų zona.

03 - 22

RU finansų ministerija pasiūlė griežtesnius reikalavimus dėl alaus sudėties EAES.
keičiamas techninis reglamentas, tai reiškia griežtesnius reikalavimus salyklui
gaminant alų.

https://www.alta.ru/external_news/
80020/
https://www.alta.ru/tamdoc/21ps03
64/
https://www.alta.ru/laws_news/800
46/
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/17/0002
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/18/0009
https://www.alta.ru/external_news/
8009 8/
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/22/0007

03 - 23

Juodųjų metalų eksportas iš Rusijos 2021 m. sausio mėn., palyginti su 2020 m.
sausio mėn., padidėjo 23,8 proc.

https://www.alta.ru/external_news/
80182/

04-01

Dėl didžiulės paklausos RU susidarė dviračių deficitas.

https://www.kommersant.ru/doc
/4752582?from=main_1

03 - 12
03 - 16

03 - 28

03 - 23
03 – 28

03 - 25

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Vis daugiau Kinijos kompanijų siunčia savo produkciją į Europą ne jūrų
https://www.rbc.ru/business/28/03/
transporto, bet geležinkeliu. 2020 m. pervežimų daugėjo 50 proc. O per pirmus
2021/6060300f9a79473d70ffc8ea?f
2021 m. mėnesius, palyginus su 2020 m. traukinių padidėjo dvigubai: iki 2000.
rom=from_main_9
Mokslas, inovacijos, technologijos
Aukštųjų technologijų Maskvos eksportas pernai išaugo 44 proc. apimtis pinigine https://www.tks.ru/news/nearby/20
išraiška - 30 mlrd. USD .
21/03/22/0009
„Gazprom“ įvertino, kad perėjimas prie RU gamintojų programinės įrangos https://www.rbc.ru/business/23/03/
kompanijai kainuos 180 mlrd. rublių (2 mlrd. eur.)
2021/605887c89a79476b5398b6ab
?from=column_7
JAV nutrauks sutartis su Rusija aukštųjų technologijų srityje.
https://www.alta.ru/external_news/
80223/
Ryšiai/Transportas/Energetika

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/03/16/001
2

https://www.tks.ru/politics/2021/03/24/0006
EAES techninis reglamentas „Dėl alkoholinių
produktų saugos“ - reiškia viršutinio leistino
alaus salyklo pakeitimo viršutinės ribos
padidėjimą nuo 20 proc. iki 50 proc.

Lietuvos
dviračių
gamintojai
gali
pasinaudoti palankia rinkos situacija ir
išaugusia paklausa Rusijoje
Didėjantis Kinijos prekių eksportą sausuma gali
suteikti naujų galimybių Lietuvos transporto ir
logistikos įmonėms.
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RŽD Logistika pradėjo gabenti medicininę įrangą iš Kinijos kompanijai BIOCAD.

03 - 02

RŽD įvedė nuolaidą grūdų pristatymui į pietinius uostus - nuolaida 38 proc.

03 - 02

Sunkesnių nei 12 tonų sunkvežimių tranzitas Maskvos žiediniu keliu bus ribojamas
nuolatos.

03 – 03

Sunkvežimių vairuotojai privalo pereiti prie elektroninio dokumentų . Iki 2022 m.
sausio mėn. sunkvežimių vairuotojai turi išmokti elektroniniu būdu užpildyti
važtaraščius.
RŽD siūlo trijų tarifų modelį konteinerių pervežimui.

03 - 04
03 – 12

03 – 12

03 - 12

03 - 15
03 - 16

03 - 17

03 - 17
03 - 18

Iki 2023 m. 4 ketv. Ust-Lugos uoste planuojama užbaigti 1-ą etapą mineralinių
trąšų krovos terminalo ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» staybas. Po 3-jų
statybų etapų, šio terminalo pajėgumas bus apie 6,025 mln. tonų mineralinių trąšų
per metus. Investicinis projektas šio terminalo statybai buvo pasirašytas 2019 m.
SPB Ekonomikos forume.
Sankt Peterburgo uoste „Peterburgo naftos terminalas“ pradėjo BY naftos produktų
perkrovimą, geležinkeliu atvyko pirmieji 3.600 tonų mazuto. Pagal įsipareigojimą
2021 m. per šį terminalą turi būti pervežta 680 tūkst. tonų mazuto ir 130 tūkst. tonų
alyvos.
Per pirmus 2021 m. mėnesius RU uostų krovinių apyvarta sumažėjo 3,2 proc.
Baltijos jūros baseino RU uostų krovinių apyvarta sumažėjo 9,4 proc. – iki 38,96
mln. tonų, tačiau sausų krovinių apyvarta padidėjo 7,4 proc., o skystų krovinių
apyvarta sumažėjo 19,8 proc.
EAES ir NVS gali ir turėtų tapti vientiso transporto sujungimo regionu Didžiojoje
Eurazijoje.
Kiniški konteineriai bus skirti dujų chemijos komplekso statybai Ust-Lugoje.
Netoli Ust-Lugos uosto, net pagal pasaulio standartus, turėtų atsirasti didžiulis
pramonės klasteris, galintis perdirbti 45 milijardus kubinių metrų dujų per metus ir
pagamina daugiau nei 19 milijardų kubinių m metano, 13 milijonų tonų SGD,
daugiau nei 2,2 milijono tonų suskystintų angliavandenilių dujų ir apie 4 milijonus
tonų etano.
Tarptautinės sutarties dėl vieningos Sąjungos tranzito sistemos kūrimo planai ir
EAES sukurtos prekių sekimo sistemos, naudojant elektroninius navigacijos
plombas, planai yra įtraukti į strategines Eurazijos ekonominės integracijos plėtros
iki 2025 m. ir patvirtinti EAES valstybių vadovų 2020 m. gruodžio 11 d.
„Gazprom“ paaiškino apie kinų įmone Ust-Lugoje. Jie šalia stato dar vieną dujų
perdirbimo kompleksą.
Konteinerių gabenimo iš Kinijos tarifai sumažėjo 30 proc.

https://www.tks.ru/logistics/2021/0
2/26/0003
https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/02/0003
https://www.alta.ru/logistics_news/
79710/

Maskvos meras kartu su Maskvos srities valdžios
institucijomis nuo 2021 m. vasario 20 d. buvo
nustatyti virš 12 tonų sveriančių tranzitinių
sunkvežimių judėjimo Maskvos žiede apribojimai.

važtaraščius.
https://www.alta.ru/logistics_news/
79755/
https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/03/0011
https://portnews.ru/news/309947/
https://portnews.ru/news/297417/

https://portnews.ru/news/309906/

https://portnews.ru/news/309925/

https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/15/0001
https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/16/0001

https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/16/0011

https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/16/0005
https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/17/0002
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RU korporacija „Rostec“ nusprendė likviduoti juridinius asmenys „MIG“ ir
„Sukhoi“ ir bus apjungti į bendrą kompanija su mintiniu koncernu

https://www.rbc.ru/business/1
8/03/2021/6050d3f09a794724e
bde47a0

03 - 19

RF Transporto ministerija nurodė pirmenybę teikti prekių gabenimui, kai iš anksto
sumokėta už Rusijos geležinkelių paslaugas.

https://www.alta.ru/logistics_news/
80112/

03 - 19

Sankt Peterburgo jūrų uostas į plėtrą investavo daugiau nei 1 milijardą rublių.

03 - 19

03 - 24

RŽD įvedė nuolaidas konteinerių-šaldytuvų ir lengvųjų automobilių gabenimui.
Transportavimui Rusijoje bus taikoma 33,75% nuolaida; 50% nuolaida galioja
gabenant antros ir trečios tarifų klasės prekes šaldytuvuose, jei laikomasi
reikalavimų; nuolaida nuo 10,8% iki 50%, priklausomai nuo prekių asortimento
RU sausio-vasario mėnesiais liko antra pagal dydį naftos eksportuotoja į Kiniją.
Pardavė 13,93 mln. tonų naftos, kurios vertė 5,42 mlrd. USD.
21 proc- tiek sumažėjo prekybos apyvarta tarp Rusijos ir Europos Sąjungos 2020

https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/19/0002
https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/18/0006

03 - 24

Pasaulinių žaliavų kainų kilimas nepadės Rusijai .

03 – 25

Gabenimo vidutinio svorio sunkvežimiais tarifai gali padidėti 20 proc.
Primename, kad draudimas važiuoti Maskvos žiedu ir įvažiuoti į teritoriją žiedinio
kelio viduje bus įvestas nuo gegužės 5 dienos ir bus taikomas vidutinio sunkumo
sunkvežimiams, tarp kurių yra automobilių, kurių leidžiama masė yra nuo 3,5 iki
12 tonų, buvo nustatytas panašus draudimas važiuoti sunkvežimiais, kurių leistina
masė viršija 12 t.
Ust-Lugos uoste paaiškėjo Baltarusijos naftos produktų perkrovimo apimtys.

03 - 22

03 - 26
03 - 28

03 - 31
03 - 31
03 - 31

03 - 01
03 - 02
03 - 02

https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/22/0006
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/23/0013
https://www.tks.ru/reviews/2021/03
/24/02
https://www.alta.ru/logistics_news/
80233/

https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/26/0001
JAV ketina didinti sankcijinį spaudimą dujotiekiui „Nord Stream 2“
https://www.rbc.ru/politics/28/03/2
021/60608cbf9a794754824e4bb9?f
rom=from_main_1
Importuojamos prekės gali brangti dėl sutrikimų, susijusių su krovinių konteinerių https://www.tks.ru/reviews/2021/03
trūkumu.
/31/03
Ust-Lugoje esantis „Yug-2“ perkrovimo kompleksas planuoja dvigubinti anglies https://www.tks.ru/logistics/2021/0
perkrovimą.
3/30/0008
Vokiečių „Linde“ tapo dujų perdirbimo komplekso Ust-Luga rangove.
https://www.tks.ru/logistics/2021/0
3/30/0012
Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje
Cukraus eksportas iš Rusijos bus sumažintas iki 300 tūkstančių tonų.
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/02/26/0020
Titano atliekų ir laužo importo muitas trejų metų laikotarpiui buvo sumažintas iki https://www.alta.ru/ts_news/79741/
0% .
Tauriųjų metalų eksportas iš RU padvigubėjo. Statistikos pateiktas bendras vaizdas https://www.tks.ru/reviews/2021/03
yra toks: 2020 m. RU eksportas sumažėjo 20,7%. Šalis prarado 88,1 mlrd. USD /02/02
eksporto pajamų.

..nurodyta parengti atitinkamus geležinkelių
transporto statuto ir nediskriminacinės prieigos
prie infrastruktūros taisyklių pakeitimus.

Tai dėl įvažiavimo į Maskvos žiedinio kelio
apribojimų

Siekiama stabilizuoti kainas

O naftos „adata“ susilpnėjo
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Suomija ir Baltijos šalys padidins rusiškos elektros suvartojimą- 33% atiteks
Baltijos šalims .
EA EK remia Eurazijos šalių bendradarbiavimą lengvojoje pramonėje.
Žemės ūkio ministerija pasiūlė mechanizmą, leidžiantį apriboti kiaušinių ir
paukštienos kainas. Paukščių augintojams gali būti kompensuojamos 1 kg
produktų gamybos išlaidos.
Kviečių eksportas iš RU sausio mėn. padidėjo 25,8% „Rosstat“ duomenimis, tai
sudarė 2,177 mln. tonų.
2020 m. pirmą kartą Rusijos maisto produktų eksportas viršijo importą.

03 - 17

Eksporto ir importo duomenys už 2021 m. sausio mėn. Užsienio prekybos apyvarta
siekė 43,4 mlrd. USD ir sumažėjo 8,7%, palyginti su 2020 m. sausio mėn.
Prekybos balansas buvo teigiamas ir sudarė 9,7 mlrd. USD, tai yra 5,2 mlrd. USD
mažiau nei 2020 m. sausio mėn. Eksportas 2021 m. sausio mėn. sudarė 26,6 mlrd.
USD ir, palyginti su 2020 m. sausio mėn., sumažėjo 14,9%. Importas sudarė 16,8
mlrd. USD ir padidėjo 3,0%, palyginti su 2020 m. sausio mėn. Tolimojo užsienio
šalys sudarė 89,4 proc., NVS šalys - 10,6 proc.
Ekspertai teigė, kad elektroninės prekybos apyvarta RU-e sausio mėnesį išaugo
49 proc.
JAV ir Rusija išlieka didžiausios ginklų eksportuotojos pasaulyje. Šiandien
paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad JAV sudaro 37% pardavimų, o Rusijoje - 20%.
Tuo pačiu metu apskritai ginklų eksportas sumažėjo 22%.
RU sausio mėnesį padvigubino pajamas iš aukso eksporto. Daugiau nei 90% viso
eksporto buvo nukreipta į JK.
Rusai „juodai diena“ sukaupė 2,7 trln. rublių.

03 - 18

EAES formuojamas tarpusavio prekybos fiskalinės priežiūros mechanizmą.

03 - 18

Valdžia sumažino paramą sviesto ir cukraus eksportuotojams.

03 - 22

Pinigų išvedimas į Maltos ofšorus nustojo būti pelningas.

03 - 25

RU kovo mėnesį užfiksuotas kviečių eksporto sumažėjimas 60%.

03 - 31

Vyriausybė pratęsė susitarimą dėl cukraus ir sviesto kainų stabilizavimo iki 2021
m. spalio 1 d.

03 - 12

03 - 12
03 - 15

03 - 16

https://www.tks.ru/reviews/2021/03
/02/04
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/02/0008
https://www.tks.ru/politics/2021/03/
02/0014
https://www.alta.ru/external_news/
79816/
https://www.alta.ru/external_news/
79892/
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/11/0008
https://www.alta.ru/external_news/
79961/

27% - Suomijai, 21% - Kinijai, 8% - Kazachstanui,
6% - Gruzijai, 5% - kt. vartotojams

RU ir Kinijos prekybos apyvarta sausio mėn.,
palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu,
sumažėjo 10,1% ir sudarė 8,495 mlrd. USD; tarp
Rusijos ir ES - 15,5%, sudarė 14,81 mlrd. USD; tarp
Rusijos ir JAV sumažėjo 15,5% ir sudarė 1,45 mlrd.
USD; tarp Rusijos ir Turkijos - 4,2% metine prasme,
nukritus iki 2,073 mlrd. USD;
tarp Rusijos ir
Ukrainos - 16,7 proc., iki 594 mln.

https://www.tks.ru/reviews/2021/03
/11/03
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/15/0007
https://www.alta.ru/external_news/
80021/
https://www.tks.ru/politics/2021/03/
17/0005
https://www.tks.ru/news/nearby/20
21/03/17/0017
https://www.alta.ru/external_news/
80076/
https://www.alta.ru/external_news/
80149
https://www.tks.ru/reviews/2021/03
/25/03
https://www.alta.ru/external_news/
80368/
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