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- „Gazprom“ tikisi, kad „Nord Stream 2“ bus pradėtas naudoti spalio mėnesį. Šiais metais tikimasi 

perduoti 5,6 mlrd. m3 dujų. 

- Eurazijos ekonominės sąjungos (EAES ) automobilių gamybos pramonės gamybos vietos taisyklės 

ir valstybinių užpirkimų šiame sektoriuje reguliavimas remsis Rusijos nustatyta tvarka, ypač ten, kur 

susiję su produkcijos ir gamybos komponentų lokalizacijos laipsniu. 

- Nuo rugsėjo 1 d. žalios naftos ir naftos produktų eksporto muito normos.: prekės ženklo „Urals“-  

516 JAV dol. už toną;  žalia nafta - 66,6 JAV dol.   

- Vyriausybė supaprastino nulinio PVM tarifo patvirtinimo procedūrą. Rugpjūčio 17 d. buvo 

patvirtintas federalinio įstatymo projektas „Dėl Rusijos Federacijos mokesčių kodekso antrosios 

dalies 165 straipsnio pakeitimo“.   

- Pakeistos tam tikrų rūšių prekių kilmės šalies nustatymo taisyklės viešųjų pirkimų tikslais. Visų 

pirma, naujas punktas „Automobiliai“ buvo papildytas sąlygų, gamybos ir technologinių operacijų 

sąrašu, kurį atliekant laikoma, kad prekės yra iš EAES valstybių - narių. Patvirtintos medicinos 

prietaisų ir medicinos įrangos importo į taisyklės.  Nulinis importo muitas nustatytas tam tikrų tipų 

plėvelėms, naudojamoms saulės baterijų  gamybai. 

- Įsigaliojo  EAEK valdybos sprendimas  dėl muitų tranzito procedūros taikymo cigarams ir etilo 

alkoholiui – (kodas 2402 ir 2208). 

- Baltarusija panaikina nulinį PVM prekėms, importuojamoms į šalį vėlesniam eksportui: dėl to 

Rusijos verslininkų, besinaudojančių „baltarusišku“ koridoriumi, skaičius sumažės bent per pusę.    

- Rusija ir Lietuva aptarė sėklų tiekimą. „Roselhoznadzor“ paprašė sustiprinti sėklinių produktų 

tiekimo į Rusiją kontrolę. Rusijos pusė laukia informacijos apie šia kryptimi vykdomą veiklą. 

- Rusijoje gali trūkti automobilių padangų.  

- Vyriausybė uždraudė valstybinėms įstaigoms pirkti užsienietiškus elektronikos gaminius - 

integralias mikroschemas, smart korteles, planšetinius ir nešiojamus kompiuterius, kompiuterius, 

serverius ir šviesos-techninę produkciją. 

- Novosibirsko startuolis „OCSiA1“, gaminantis grafeninius nano vamzdelius, pritraukė 100 mln. 

JAV dol. tarptautinių investicijų iš įvairių fondų, vadovaujamų „Da Vinci Capital“. Tokiu būdu 

startuolio vertė buvo įvertinta 2 mlrd. JAV dol.    

- Mažo galingumo atominių elektrinių (iki 300 MW)  vystymui Rusijos vyriausybė numato 

valstybiniam koncernui „Rosatom“ skirti 80 mlrd. rublių. 

- „Rosneft“ paprašė leidimo tiekti dujas Europai.     

- „Russian Railways Logistics“ kartu su „UTLC ERA“ išbando naują prekių pristatymo iš Kinijos į 

Vokietiją paslaugą. Naujasis maršrutas (per sienos perėjimo punktus Dostyk (Kazachstano 

Respublika) ir Malaševičius (Lenkija) ir toliau iki Duisburgo)  sutrumpins prekių pristatymo tranzito 

laiką. 

- Federalinė antimonopolinė tarnyba (FAT) Nyderlandų kompanijai „Booking.com“ paskyrė 1,3 

mlrd. rublių (~15 mln. EUR) baudą už naudojimąsi dominuojančia padėtimi Rusijos rinkoje. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados  Rusijos Federacijoje ir Uzbekistano respublikai 

informaciją. 

 

 


