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- Bus plečiamas įrangos, kurios importas neapmokestinamas PVM, sąrašas. Keičiamas 

technologinės įrangos, kurios analogai nėra gaminami Rusijoje, sąrašas, kurių importas į 

šalies teritoriją neapmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu. 
- Kai kurių rūšių elektronikos importas į Rusiją bus atleistas nuo PVM. 
- EK (Europos Komisija)  įvedė galutinį antidempingo muitą rusiškai fanerai. 
- Rusija padidino muitus saulėgrąžų aliejaus eksportui: nuo gruodžio 1 dienos iki 276,7 JAV 

dol. už toną. 
- Vidutinė faktinė naftos eksporto kaina 2021 m. rugsėjį, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 

2,7 proc. ir sudarė 511,9 JAV dol. už toną. 
- Importuojamos prekės visame pasaulyje pabrangs 10 proc. Didelio masto JT tyrimas 

prognozuoja kainų kilimą dėl logistikos problemų. 
- Federacijos taryba patvirtino įstatymą dėl akcizo įvedimo skystam plienui nuo 2022 m. 
- Metalurgai ir anglies gamintojai savo srautus nukreips į ir taip perkrautus Tolimųjų Rytų 

uostus. Dėl sanitarinių sąlygų Kinija uždaro krovinių praleidimą sausumos pasienio 
punktuose Забайкальск – Маньчжурия ir Гродеково – Суйфэньхэ, taip pat kinų-mongolų 

punktą Замын-Ууд – Эрлянь. Manoma, kad punktų uždarymas atsilieps Rusijos medienos 

eksportui. 
- Nuo 2022 m. sausio 2 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Rusijos vyriausybė įveda eksporto muitus 

menkai apdirbtai medienai, t.y. tokiai, kurios drėgnumas daugiau kaip 22 proc. ir storis 

daugiau kaip 10 cm. 
- Leningrado srities vadovybė svarsto pristabdyti Suskystintų gamtinių dujų gamyklą Ust 

Lugoje dėl nevaldomo statybos proceso. Statyba įvardinama kaip pati stambiausia Europoje. 
- Iki metų pabaigos Baltarusija per Rusijos uostus ketina tiekti 2,3 mln. naftos produktų.  

Koncernas „Belneftekhim“ pažymėjo, kad tai yra 35 proc. daugiau nei planuota. 
- Rusijos geležinkeliai sausio-spalio mėnesiais padidino eksportuojamų krovinių gabenimą, 

krovos į Rusijos jūrų uostus išaugo 7,8 proc. – iki 292,2 mln. t. 
- Prekės įstrigo Tolimųjų Rytų uostuose. Uostai, aptarnaujantys tranzito ir importo srautus, 

negali susidoroti su padidėjusia apkrova, prekių pristatymo vėlavimai siekia jau 40 dienų. 
- Verslas perspėjo apie tiekimo sutrikimus dėl kelių transporto iš Europos problemų. 

Pranešama, kad dėl eismo uždarymo Bobrovnikų kontrolės punkte sutrinka tiekimas ir gali 

padidėti kainos. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje informaciją. 

 


