
1 2 2 3 4 4

0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: Live horses, asses, mules, and hinnies:

– лошади: – Horses:

0101 21 000 0
– – чистопородные племенные 

животные
– – Pure-bred breeding animals pcs 0 0

0101 29 – – прочие: – – Other:
0101 29 100 0 – – – убойные – – – For slaughter pcs 5 5

0101 29 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0101 30 000 0 – ослы – Asses pcs 5 5

0101 90 000 0 – прочие – Other pcs 5 5

0102 Крупный рогатый скот живой: Live bovine animals:

– домашний крупный рогатый скот: – Cattle:

0102 21
– – чистопородные племенные 

животные:
– – Pure-bred breeding animals:

0102 21 100 0
– – – нетели (самки крупного рогатого 

скота до первого отела)

– – – Heifers (female bovines that have 

never calved) pcs 0 0

0102 21 300 0 – – – коровы – – – Cows pcs 0 0

0102 21 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

0102 29 – – прочие: – – Other:

0102 29 050 0
– – – подрода Bibos или подрода 

Poephagus

– – – Of the genus Bibos or of the sub-

genus Poephagus pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:
0102 29 100 0 – – – – массой не более 80 кг – – – – Of a weight not exceeding 80 kg pcs 5 5

– – – – массой более 80 кг, но не более 

160 кг:

– – – – Of a weight exceeding 80 kg but 

not exceeding 160 kg:
0102 29 210 0 – – – – – убойные – – – – – For slaughter pcs 5 5

0102 29 290 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

– – – – массой более 160 кг, но не 

более 300 кг:

– – – – Of a weight exceeding 160 kg but 

not exceeding 300 kg:
0102 29 410 0 – – – – – убойные – – – – – For slaughter pcs 5 5

0102 29 490 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

– – – – массой более 300 кг: – – – – Of a weight exceeding 300 kg:

– – – – – нетели (самки крупного 

рогатого скота до первого отела):

– – – – – Heifers (female bovines that 

have never calved):
0102 29 510 0 – – – – – – убойные – – – – – – For slaughter pcs 5 5
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0102 29 510 0 – – – – – – убойные – – – – – – For slaughter pcs 5 5

0102 29 590 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

– – – – – коровы: – – – – – cows:
0102 29 610 0 – – – – – – убойные – – – – – – For slaughter pcs 5 5

0102 29 690 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

– – – – – прочие: – – – – – Other:
0102 29 910 0 – – – – – – убойные – – – – – – For slaughter pcs 5 5

0102 29 990 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

– буйволы: – Buffalo:

0102 31 000 0
– – чистопородные племенные 

животные
– – Pure-bred breeding animals pcs 0 0

0102 39 – – прочие: – – Other:
0102 39 100 0 – – – домашние виды – – – Domestic species pcs 5 5

0102 39 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0102 90 – прочие: – Other:

0102 90 200 0
– – чистопородные племенные 

животные
– – Pure-bred breeding animals pcs 0 0

– – прочие: – – Other:
0102 90 910 0 – – – домашние виды – – – Domestic species pcs 5 5

0102 90 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0103 Свиньи живые: Live swine:

0103 10 000 0 – чистопородные племенные животные – Pure-bred breeding animals pcs 0 0

– прочие: – Other:
0103 91 – – массой менее 50 кг: – – Weighing less than 50 kg:
0103 91 100 0 – – – домашние виды – – – Domestic species pcs 5 5

0103 91 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0103 92 – – массой 50 кг или более: – – Weighing 50 kg or more:

– – – домашние виды: – – – Domestic species:

0103 92 110 0

– – – – свиноматки массой не менее 160 

кг, имевшие по крайней мере один 

опорос

– – – –  Sows having farrowed at least 

once, of a weight of not less than 160 kg
pcs 5 5

0103 92 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

0103 92 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0104 Овцы и козы живые: Live sheep and goats:
0104 10 – овцы: – Sheep:

0104 10 100 0
– – чистопородные племенные 

животные
– – Pure-bred breeding animals pcs 0 0

– – прочие: – – Other:
0104 10 300 0 – – – ягнята (до одного года) – – – Lambs (up to a year old) pcs 5 5

0104 10 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0104 20 – козы: – Goats:

0104 20 100 0
– – чистопородные племенные 

животные
– – Pure-bred breeding animals pcs 0 0

0104 20 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5
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0105

Домашняя птица живая, то есть куры 

домашние (Gallus domesticus), утки, 

гуси, индейки и цесарки:

Live poultry, including fowls of the species 

Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys, 

and guinea fowls:

– массой не более 185 г: – Weighing not more than 185 g:

0105 11 – – куры домашние (Gallus domesticus):
– – Fowls of the species Gallus 

domesticus:

– – – цыплята прародительских и 

материнских линий племенного 

разведения:

– – – Grandparent and parent female 

chicks:

0105 11 110 0 – – – – линии несушек – – – – Laying stocks pcs 0 0

0105 11 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:
0105 11 910 0 – – – – линии несушек – – – – Laying stocks pcs 0 0

0105 11 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

0105 12 000 0 – – индейки – – Turkeys pcs 0 0

0105 13 000 0 – – утки – – Ducks pcs 0 0

0105 14 000 0 – – гуси – – Geese pcs 0 0

0105 15 000 0 – – цесарки – – Guinea fowls pcs 0 0

– прочие: – Other:

0105 94 000 0 – – куры домашние (Gallus domesticus)
– – Fowls of the species Gallus 

domesticus pcs 5 5

0105 99 – – прочие: – – Other:
0105 99 100 0 – – – утки – – – Ducks pcs 5 5

0105 99 200 0 – – – гуси – – – Geese pcs 5 5

0105 99 300 0 – – – индейки – – – Turkeys pcs 5 5

0105 99 500 0 – – – цесарки – – – Guinea fowls pcs 5 5

0106 Живые животные прочие: Other live animals:

– млекопитающие: – Mammals:
0106 11 00 – – приматы: – – Primates:

0106 11 001 0
– – – для научно-исследовательских 

целей
– – – For scientific and research purposes pcs 0 0

0106 11 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

– – киты, дельфины и морские свиньи 

(млекопитающие отряда Cetacea); 

ламантины и дюгони (млекопитающие 

отряда Sirenia); тюлени, морские львы и 

– – Whales, dolphins and porpoises 

(mammals of the order Cetacea); 

manatees and dugongs (mammals of the 

order Sirenia); seals, sea lions and 

0106 12 00

отряда Sirenia); тюлени, морские львы и 

моржи (млекопитающие подотряда 

Pinnipedia):

order Sirenia); seals, sea lions and 

walruses (mammals of the suborder 

Pinnipedia):

0106 12 001 0
– – – для научно-исследовательских 

целей
– – – For scientific and research purposes pcs 0 0

0106 12 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0106 13 00
– – верблюды и прочие животные 

семейства верблюдовых (Camelidae):

– – Camels and other camelids 

(Camelidae):

0106 13 001 0
– – – для научно-исследовательских 

целей
– – – For scientific and research purposes pcs 0 0

0106 13 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0106 14 – – кролики и зайцы: – – Rabbits and hares:
0106 14 10 – – – кролики домашние: – – – Domestic rabbits:

0106 14 101 0
– – – – для научно-исследовательских 

целей

– – – – For scientific and research 

purposes pcs 5 5

0106 14 109 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

0106 14 90 – – – прочие: – – – Other:

0106 14 901 0
– – – – для научно-исследовательских 

целей

– – – – For scientific and research 

purposes pcs 0 0

0106 14 909 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

0106 19 00 – – прочие: – – Other:

0106 19 001 0
– – – для научно-исследовательских 

целей
– – – For scientific and research purposes pcs 0 0

0106 19 009 – – – прочие: – – – Other:
0106 19 009 1 – – – – лисицы – – – – Foxes pcs 5 5

0106 19 009 2 – – – – песцы – – – – Arctic foxes pcs 5 5

0106 19 009 3 – – – – соболи – – – – Sables pcs 5 5

0106 19 009 4 – – – – норки – – – – Minks pcs 5 5

0106 19 009 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

0106 20 00 – рептилии (включая змей и черепах): – Reptiles (including snakes and turtles):

0106 20 001 0
– – для научно-исследовательских 

целей
– – For scientific and research purposes pcs 0 0

0106 20 009 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– птицы: – Birds:
0106 31 00 – – хищные птицы: – – Birds of prey:

0106 31 001 0
– – – для научно-исследовательских 

целей
– – – For scientific and research purposes pcs 0 0

0106 31 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0106 32 00

– – попугаеобразные (включая 

попугаев, длиннохвостых попугаев, ара 

и какаду):

– – Psittaciformes (including parrots, 

parakeets, macaws and cockatoos):

0106 32 001 0
– – – для научно-исследовательских 

целей
– – – For scientific and research purposes pcs 0 0
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0106 32 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0106 33 00
– – страусы; эму (Dromaius 

novaehollandiae):

– – Ostriches; emus (Dromaius 

novaehollandiae):

0106 33 001 0
– – – для научно-исследовательских 

целей
– – – For scientific and research purposes pcs 0 0

0106 33 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0106 39 – – прочие: – – Other:
0106 39 100 0 – – – голуби – – – Pigeons pcs 5 5

0106 39 80 – – – прочие: – – – Other:

0106 39 801 0
– – – – для научно-исследовательских 

целей

– – – – For scientific and research 

purposes pcs 0 0

0106 39 809 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– насекомые: – Insects:
0106 41 000 – – пчелы: – – Bees:

– – – медоносные: – – – Honey-bees:
0106 41 000 1 – – – – матки пчелиные – – – – Female bees pcs 5 5

0106 41 000 2 – – – – пчелопакеты – – – – Bee packages pcs 5 5

0106 41 000 3 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:

0106 41 000 8
– – – – для научно-исследовательских 

целей

– – – – For scientific and research 

purposes pcs 0 0

0106 41 000 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

0106 49 000 – – прочие: – – Other:

0106 49 000 1
– – – для научно-исследовательских 

целей
– – – For scientific and research purposes pcs 0 0

0106 49 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

0106 90 00 – прочие: – Other:

0106 90 001 0
– – животные для научно-

исследовательских целей

– – Species for scientific and research 

purposes pcs 0 0

0106 90 009 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

0201
Мясо крупного рогатого скота, свежее 

или охлажденное:
Meat of bovine animals, fresh or chilled:

0201 10 000 – туши и полутуши: – Carcases and half-carcases:

– – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 3 к 

– – in the manner referred to in Additional 

Note 3 of the Eurasian Economic Union to 

Chapter 02, excluding those of sub-

0201 10 000 1

Евразийского экономического союза 3 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0201 10 000 2 или 0201 

10 000 3

Chapter 02, excluding those of sub-

subheading 0201 10 000 2 or 

0201 10 000 3
– 15 15

0201 10 000 2

– – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – Beef with cost of delivery to the franco-

border of the importing country not less 

than 8,000 Euro per 1,000 kg of net weight
– 15 15

– – прочие: – – Other:

0201 10 000 3 – – – высококачественная говядина
12) – – – High-quality beef12) – 15 15

0201 10 000 8
– – – прочие – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0201 20 – прочие отруба, необваленные: – Other cuts with bones:
0201 20 200 – – "компенсированные" четвертины: – – “Compensated” quarters:

0201 20 200 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 3 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0201 20 200 2 или 0201 

20 200 3

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 3 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0201 20 200 2 or 

0201 20 200 3
– 15 15

0201 20 200 2

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

0201 20 200 3 – – – – высококачественная говядина12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0201 20 200 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0201 20 300
– – неразделенные или разделенные 

передние четвертины:

– – Unseparated or separated 

forequarters:

0201 20 300 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 3 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0201 20 300 2 или 0201 

20 300 3

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 3 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0201 20 300 2 or 

0201 20 300 3
– 15 15

0201 20 300 2

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0201 20 300 3 – – – – высококачественная говядина12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0201 20 300 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0201 20 500
– – неразделенные или разделенные 

задние четвертины:

– – Unseparated or separated 

hindquarters:

0201 20 500 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 3 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0201 20 500 2 или 0201 

20 500 3

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 3 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0201 20 500 2 or 

0201 20 500 3
– 15 15

0201 20 500 2

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

0201 20 500 3 – – – – высококачественная говядина
12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0201 20 500 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0201 20 900 – – прочие: – – Other:

0201 20 900 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 3 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0201 20 900 2 или 0201 

20 900 3

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 3 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0201 20 900 2 or 

0201 20 900 3
– 15 15

0201 20 900 2

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

12) – – – – High-quality beef12)
0201 20 900 3 – – – – высококачественная говядина12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0201 20 900 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0201 30 000 – мясо обваленное: – Boneless meat:

0201 30 000 4

– – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 3 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0201 30 000 5 или 0201 

30 000 6

– – in the manner referred to in Additional 

Note 3 of the Eurasian Economic Union to 

Chapter 02, excluding those of sub-

subheading 0201 30 000 5 or 

0201 30 000 6
– 15 15

0201 30 000 5

– – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – Beef with cost of delivery to the franco-

border of the importing country not less 

than 8,000 Euro per 1,000 kg of net weight
– 15 15

– – прочее: – – Other:

0201 30 000 6 – – – высококачественная говядина12) – – – High-quality beef12) – 15 15

0201 30 000 8
– – – прочее – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0202
Мясо крупного рогатого скота, 

замороженное:
Meat of bovine animals, frozen:

0202 10 000 – туши и полутуши: – Carcases and half-carcases:

0202 10 000 1

– – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0202 10 000 2 или 0202 

10 000 3

– – in the manner referred to in Additional 

Note 1 of the Eurasian Economic Union to 

Chapter 02, excluding those of sub-

subheading 0202 10 000 2 or 

0202 10 000 3
– 15 15

0202 10 000 2

– – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – Beef with cost of delivery to the franco-

border of the importing country not less 

than 8,000 Euro per 1,000 kg of net weight
– 15 15

– – прочие: – – Other:

0202 10 000 3 – – – высококачественная говядина12) – – – High-quality beef12) – 15 15

0202 10 000 8
– – – прочие – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0202 20 – прочие отруба, необваленные: – Other cuts with bones:
0202 20 100 – – "компенсированные" четвертины: – – “Compensated” quarters:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0202 20 100 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0202 20 100 2 или 0202 

20 100 3

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0202 20 100 2 or 

0202 20 100 3
– 15 15

0202 20 100 2

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

0202 20 100 3 – – – – высококачественная говядина
12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0202 20 100 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0202 20 300
– – неразделенные или разделенные 

передние четвертины:

– – Unseparated or separated 

forequarters:

0202 20 300 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0202 20 300 2 или 0202 

20 300 3

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0202 20 300 2 or 

0202 20 300 3
– 15 15

0202 20 300 2

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

0202 20 300 3 – – – – высококачественная говядина12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0202 20 300 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0202 20 500
– – неразделенные или разделенные 

задние четвертины:

– – Unseparated or separated 

hindquarters:0202 20 500 задние четвертины: hindquarters:

0202 20 500 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0202 20 500 2 или 0202 

20 500 3

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0202 20 500 2 or 

0202 20 500 3
– 15 15

0202 20 500 2

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

0202 20 500 3 – – – – высококачественная говядина
12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0202 20 500 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0202 20 900 – – прочее: – – Other:

0202 20 900 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0202 20 900 2 или 0202 

20 900 3

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0202 20 900 2 or 

0202 20 900 3
– 15 15

0202 20 900 2

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочее: – – – Other:

0202 20 900 3 – – – – высококачественная говядина12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0202 20 900 8
– – – – прочее – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0202 30 – мясо обваленное: – Boneless meat:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0202 30 100

– – передние четвертины, целые или 

разрубленные максимально на пять 

кусков, причем каждая четвертина 

представлена одним блоком; 

"компенсированные" четвертины 

представлены двумя блоками, один из 

которых содержит переднюю 

четвертину, целую или разрубленную 

максимально на пять кусков, а другой – 

заднюю четвертину, за исключением 

вырезки, одним куском:

– – Forequarters, whole or cut into a 

maximum of five pieces, each quarter 

being in a single block; “compensated” 

quarters in two blocks, one of which 

contains the forequarter, whole or cut into 

a maximum of five pieces, and the other, 

the hindquarter, excluding the tenderloin, 

in one piece:

0202 30 100 4

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0202 30 100 5 или 0202 

30 100 6

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0202 30 100 5 or 

0202 30 100 6
– 15 15

0202 30 100 5

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочее: – – – Other:

0202 30 100 6 – – – – высококачественная говядина
12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0202 30 100 8
– – – – прочее – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0202 30 500
– – лопатка, шейно-лопаточная часть и 

грудинка:

– – Crop, chuck-and-blade and brisket 

cuts:

0202 30 500 4

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0202 30 500 5 или 0202 

30 500 6

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0202 30 500 5 or 

0202 30 500 6
– 15 150202 30 500 4 30 500 6 – 15 15

0202 30 500 5

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

0202 30 500 6 – – – – высококачественная говядина12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0202 30 500 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0202 30 900 – – прочие: – – Other:

0202 30 900 4

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 02, кроме включенных в 

подсубпозицию 0202 30 900 5 или 0202 

30 900 6

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02, excluding 

those of sub-subheading 0202 30 900 5 or 

0202 30 900 6
– 15 15

0202 30 900 5

– – – говядина стоимостью на условиях 

франко-границы страны ввоза не менее 

8000 евро за 1000 кг нетто-массы

– – – Beef with cost of delivery to the 

franco-border of the importing country not 

less than 8,000 Euro per 1,000 kg of net 

weight – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

0202 30 900 6 – – – – высококачественная говядина12) – – – – High-quality beef12) – 15 15

0202 30 900 8
– – – – прочие – – – – Other

–

50, но не менее 1 евро 

за 1 кг

50, but not less 

than 1 Euro per 

1 kg

0203
Свинина свежая, охлажденная или 

замороженная:
Meat of swine, fresh, chilled or frozen:

– свежая или охлажденная: – Fresh or chilled:
0203 11 – – туши и полутуши: – – Carcases and half-carcases:
0203 11 100 – – – домашних свиней: – – – Domestic swine:

0203 11 100 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 11 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 65 65

0203 11 900 – – – прочие: – – – Other:

0203 11 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 11 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 65 65



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0203 12
– – окорока, лопатки и отруба из них, 

необваленные:

– – Legs, shoulders and their cuts with 

bones:

– – – домашних свиней: – – – Domestic swine:
0203 12 110 – – – – окорока и отруба из них: – – – – Hams and their cuts with bones:

0203 12 110 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 12 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

0203 12 190 – – – – лопатки и отруба из них:
– – – – Shoulders and their cuts with 

bones:

0203 12 190 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 12 190 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

0203 12 900 – – – прочие: – – – Other:

0203 12 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 12 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 65 65

0203 19 – – прочая: – – Other:

– – – домашних свиней: – – – Domestic swine:
0203 19 110 – – – – передние края и отруба из них: – – – – Fore-ends and cuts thereof:

0203 19 110 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 19 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

0203 19 130
– – – – корейки и отруба из них, 

необваленные:
– – – – Loins and their cuts with bones:

0203 19 130 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 00203 19 130 1 группе 02 – 0 0

0203 19 130 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

0203 19 150
– – – – грудинки (стрики) и отруба из 

них:

– – – – Briskets (streaky) and their cuts 

with bones:

0203 19 150 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 19 150 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

– – – – прочая: – – – – Other:
0203 19 550 – – – – – мясо обваленное: – – – – – Boneless meat:

0203 19 550 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 19 550 9 – – – – – – прочее – – – – – – Other – 65 65

0203 19 590 – – – – – прочая: – – – – – Other:

0203 19 590 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 19 590 9 – – – – – – прочая – – – – – – Other – 65 65

0203 19 900 – – – прочая: – – – Other:

0203 19 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 19 900 9 – – – – прочая – – – – Other – 65 65

– замороженная: – Frozen:
0203 21 – – туши и полутуши: – – Carcases and half-carcases:
0203 21 100 – – – домашних свиней: – – – Domestic swine:

0203 21 100 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 21 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 65 65

0203 21 900 – – – прочие: – – – Other:

0203 21 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 21 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 65 65

0203 22
– – окорока, лопатки и отруба из них, 

необваленные:

– – Legs, shoulders and their cuts with 

bones:

– – – домашних свиней: – – – Domestic swine:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0203 22 110 – – – – окорока и отруба из них: – – – – Hams and their cuts with bones:

0203 22 110 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 22 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

0203 22 190 – – – – лопатки и отруба из них:
– – – – Shoulders and their cuts with 

bones:

0203 22 190 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 22 190 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

0203 22 900 – – – прочие: – – – Other:

0203 22 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 22 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 65 65

0203 29 – – прочая: – – Other:

– – – домашних свиней: – – – Domestic swine:
0203 29 110 – – – – передние края и отруба из них: – – – – Fore-ends and cuts thereof:

0203 29 110 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 29 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

0203 29 130
– – – – корейки и отруба из них, 

необваленные:
– – – – Loins and their cuts with bones:

0203 29 130 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 29 130 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

0203 29 150
– – – – грудинки (стрики) и отруба из 

них:

– – – – Briskets (streaky) and their cuts 

with bones:0203 29 150 них: with bones:

0203 29 150 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 29 150 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 65 65

– – – – прочая: – – – – Other:
0203 29 550 – – – – – мясо обваленное: – – – – – Boneless meat:

0203 29 550 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 29 550 2

– – – – – – тримминг в порядке, 

указанном в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к группе 02

– – – – – – Trimming in the manner 

referred to in Additional note 2 of the 

Eurasian Economic Union to Chapter 02
– 0 0

– – – – – – прочее: – – – – – – Other:
0203 29 550 3 – – – – – – – тримминг – – – – – – – Trimming – 65 65

0203 29 550 9 – – – – – – – прочее – – – – – – – Other – 65 65

0203 29 590 – – – – – прочая: – – – – – Other:

0203 29 590 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 29 590 9 – – – – – – прочая – – – – – – Other – 65 65

0203 29 900 – – – прочая: – – – Other:

0203 29 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

0203 29 900 2

– – – – тримминг в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

группе 02

– – – – Trimming in the manner referred to 

in Additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 0 0

– – – – прочая: – – – – Other:
0203 29 900 3 – – – – – тримминг – – – – – Trimming – 65 65

0203 29 900 9 – – – – – прочая – – – – – Other – 65 65

0204
Баранина или козлятина свежая, 

охлажденная или замороженная:

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or 

frozen:

0204 10 000 0

– туши и полутуши ягнят, свежие или 

охлажденные

– Fresh or chilled lamb carcases and half-

carcases
–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– прочая баранина, свежая или 

охлажденная:
– Other meat of sheep, fresh or chilled:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0204 21 000 0
– – туши и полутуши – – Carcases and half-carcases

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 22 – – прочие отруба, необваленные: – – Other cuts with bones:

0204 22 100 0

– – – передние четвертины короткого 

разруба
– – – Forequarters, short cut

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 22 300 0

– – – хребтовые края спинной части 

и/или почечные части
– – – Rib bones of chine and/or kidneys

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 22 500 0
– – – тазобедренные части с голяшкой – – – Top bit and rump

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 22 900 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 23 000 0
– – мясо обваленное – – Boneless meat

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 30 000 0
– туши и полутуши ягнят, замороженные – Frozen lamb carcases and half-carcases

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– прочая баранина, замороженная: – Other meat of sheep, frozen:

0204 41 000 0
– – туши и полутуши – – Carcases and half-carcases

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 42 – – прочие отруба, необваленные: – – Other cuts with bones:

0204 42 100 0

– – – передние четвертины короткого 

разруба
– – – Forequarters, short cut

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 42 300 0

– – – хребтовые края спинной части 

и/или почечные части
– – – Rib bones of chine and/or kidneys

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 42 500 0
– – – тазобедренные части с голяшкой – – – Top bit and rump

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg0204 42 500 0 – евро за 1 кг per 1 kg

0204 42 900 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 43 – – мясо обваленное: – – Boneless meat:

0204 43 100 0
– – – ягнят – – – Meat of lambs:

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 43 900 0
– – – прочее – – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 – козлятина: – Meat of goats:

– – свежая или охлажденная: – – Fresh or chilled:

0204 50 110 0
– – – туши и полутуши – – – Carcases and half-carcases

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 130 0

– – – передние четвертины короткого 

разруба
– – – Forequarters, short cut

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 150 0

– – – хребтовые края спинной части 

и/или почечные части
– – – Rib bones of chine and/or kidneys

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 190 0
– – – тазобедренные части с голяшкой – – – Top bit and rump

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– – – прочая: – – – Other:

0204 50 310 0
– – – – отруба необваленные – – – – Other cuts with bones

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 390 0
– – – – мясо обваленное – – – – Boneless meat

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– – замороженная: – – Frozen:

0204 50 510 0
– – – туши и полутуши – – – Carcases and half-carcases

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 530 0

– – – передние четвертины короткого 

разруба
– – – Forequarters, short cut

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 550 0

– – – хребтовые края спинной части 

и/или почечные части
– – – Rib bones of chine and/or kidneys

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 590 0
– – – тазобедренные части с голяшкой – – – Top bit and rump

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg
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– – – прочая: – – – Other:

0204 50 710 0
– – – – отруба необваленные – – – – Other cuts with bones

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0204 50 790 0
– – – – мясо обваленное – – – – Boneless meat

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0205 00

Мясо лошадей, ослов, мулов или 

лошаков, свежее, охлажденное или 

замороженное:

Meat of horses, asses, mules and hinnies, 

fresh, chilled of frozen:

0205 00 200 0
– свежее или охлажденное – Fresh or chilled

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0205 00 800 0
– замороженное – Frozen

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0206

Пищевые субпродукты крупного 

рогатого скота, свиней, овец, коз, 

лошадей, ослов, мулов или лошаков, 

свежие, охлажденные или 

замороженные:

Edible by-products of bovine animals, 

swine, sheep, goats, horses, asses, mules 

and hinnies, fresh, chilled of frozen:

0206 10
– крупного рогатого скота, свежие или 

охлажденные:
– Of bovine animals, fresh or chilled:

0206 10 100 0
– – для производства 

фармацевтической продукции
– – For pharmaceutical products – 0 0

– – прочие: – – Other:

0206 10 950 0

– – – толстая диафрагма и тонкая 

диафрагма
– – – Thick and thin skirt

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0206 10 980 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– крупного рогатого скота, 

замороженные:
– Of bovine animals, frozen:

– – языки – – Tongues 15, но не менее 0,6 

15, but not less 

than 0,6 Euro per 

0206 21 000 0
– – языки – – Tongues

–

15, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

than 0,6 Euro per 

1 kg

0206 22 000 – – печень: – – Liver:

0206 22 000 1
– – – для производства 

фармацевтической продукции
– – – For pharmaceutical products – 5 5

0206 22 000 9
– – – прочая – – – Other

–

12,5, но не менее 0,13 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,13 Euro 

per 1 kg

0206 29 – – прочие: – – Other:

0206 29 100 0
– – – для производства 

фармацевтической продукции
– – – For pharmaceutical products – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

0206 29 910 0

– – – – толстая диафрагма и тонкая 

диафрагма
– – – – Thick and thin skirt

–

12,5, но не менее 0,13 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,13 Euro 

per 1 kg

0206 29 990 0
– – – – прочие – – – – Other

–

12,5, но не менее 0,13 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,13 Euro 

per 1 kg

0206 30 000 – свиней, свежие или охлажденные: – Of swine, fresh or chilled:

– – печень: – – Liver:

0206 30 000 1
– – – для производства 

фармацевтической продукции
– – – For pharmaceutical products – 5 5

0206 30 000 2
– – – прочая – – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– – прочие: – – Other:

0206 30 000 3
– – – для производства 

фармацевтической продукции
– – – For pharmaceutical products – 5 5

0206 30 000 4
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– свиней, замороженные: – Of swine, frozen:
0206 41 000 – – печень: – – Liver:

0206 41 000 1
– – – для производства 

фармацевтической продукции
– – – For pharmaceutical products – 5 5

0206 41 000 9
– – – прочая – – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0206 49 000 – – прочие: – – Other:

0206 49 000 1
– – – для производства 

фармацевтической продукции
– – – For pharmaceutical products – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

0206 49 000 2
– – – – домашних свиней – – – – Of domestic swine:

–

12,5, но не менее 0,13 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,13 Euro 

per 1 kg
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0206 49 000 8
– – – – прочие – – – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0206 80 – свежие или охлажденные прочие: – Other, fresh or chilled:

0206 80 100 0
– – для производства 

фармацевтической продукции
– – For pharmaceutical products – 5 5

– – прочие: – – Other:

0206 80 910 0
– – – лошадей, ослов, мулов и лошаков – – – Of horses, asses, mules and hinnies

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0206 80 990 0
– – – овец и коз – – – Of sheep and goats

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0206 90 – замороженные прочие: – Other, frozen:

0206 90 100 0
– – для производства 

фармацевтической продукции
– – For pharmaceutical products – 5 5

– – прочие: – – Other:

0206 90 910 0
– – – лошадей, ослов, мулов и лошаков – – – Of horses, asses, mules and hinnies

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0206 90 990 0
– – – овец и коз – – – Of sheep and goats

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0207

Мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы, указанной в товарной 

позиции 0105, свежие, охлажденные 

или замороженные:

Meat and edible by-products of poultry 

(heading #0105), fresh, chilled or frozen:

– кур домашних (Gallus domesticus):
– Of fowls of the species Gallus 

domesticus:

0207 11
– – не разделенные на части, свежие 

или охлажденные:
– – Not cut in pieces, fresh or chilled:

0207 11 100

– – – ощипанные и без кишок, с головой 

и плюснами ног, представленные как 

"83%-ные цыплята":

– – – Plucked and gutted, with heads and 

feet, known as “83% chickens”:

– – – – в порядке, указанном в 
– – – – in the manner referred to in 

0207 11 100 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 11 100 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 11 300

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, но с шейкой, 

сердцем, печенью и мускульным 

желудком, представленные как "70%-

ные цыплята":

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet but with necks, hearts, livers and 

gizzards, known as “70% chickens”:

0207 11 300 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 11 300 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 11 900

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног и без шейки, 

сердца, печени и мускульного желудка, 

представленные как "65%-ные 

цыплята", или представленные в какой-

либо другой разделке:

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet and without necks, hearts, livers 

and gizzards, known as “65% chickens”, 

or otherwise presented:

0207 11 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 11 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 12
– – не разделенные на части, 

замороженные:
– – Not cut in pieces, frozen:

0207 12 100

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, но с шейкой, 

сердцем, печенью и мускульным 

желудком, представленные как "70%-

ные цыплята":

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet but with necks, hearts, livers and 

gizzards, known as “70% chickens”:

0207 12 100 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg
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0207 12 100 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 12 900

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног и без шейки, 

сердца, печени и мускульного желудка, 

представленные как "65%-ные 

цыплята", или представленные в какой-

либо другой разделке:

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet and without necks, hearts, livers 

and gizzards, known as “65% chickens”, 

or otherwise presented:

0207 12 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 12 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 13
– – части тушек и субпродукты, свежие 

или охлажденные:
– – Cuts and offal, fresh or chilled:

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 13 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 13 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 100 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – необваленные: – – – – With bones:
0207 13 200 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 13 200 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 200 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg0207 13 200 9 – евро за 1 кг 1 kg

0207 13 300
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

0207 13 300 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 300 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 13 400

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:

0207 13 400 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 400 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 13 500 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 13 500 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 500 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 13 600 – – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 13 600 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 600 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 13 700 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 13 700 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 700 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 13 910 – – – – печень: – – – – Liver:

0207 13 910 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 910 9
– – – – – прочая – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 13 990 – – – – прочие: – – – – Other:

0207 13 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 13 990 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 14
– – части тушек и субпродукты, 

замороженные:
– – Cuts and offal, frozen:

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 14 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 14 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
– 25 25

0207 14 100 9 – – – – – прочее – – – – – Other – 80 80

– – – – необваленные: – – – – With bones:
0207 14 200 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 14 200 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 14 200 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 14 300
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

0207 14 300 концом или без него:

0207 14 300 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 14 300 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 14 400

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:

0207 14 400 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 14 400 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 80 80

0207 14 500 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 14 500 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 14 500 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 14 600 – – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 14 600 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 14 600 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 14 700 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 14 700 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 14 700 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:
0207 14 910 – – – – печень: – – – – Liver:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 14 910 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 14 910 9
– – – – – прочая – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 14 990 – – – – прочие: – – – – Other:

0207 14 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 14 990 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 80 80

– индеек: – Of turkeys:

0207 24
– – не разделенные на части, свежие 

или охлажденные:
– – Not cut in pieces, fresh or chilled:

0207 24 100

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, но с шейкой, 

сердцем, печенью и мускульным 

желудком, представленные как "80%-

ные индейки":

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet but with necks, hearts, livers and 

gizzards, known as “80% turkeys”:

0207 24 100 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 24 100 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 24 900

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, без шейки, 

сердца, печени и мускульного желудка, 

представленные как "73%-ные 

индейки", или представленные в какой-

либо другой разделке:

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet and without necks, hearts, livers 

and gizzards, known as “73% turkeys”, or 

otherwise presented:

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 
– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 
25, but not less 

0207 24 900 1

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 24 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 25
– – не разделенные на части, 

замороженные:
– – Not cut in pieces, frozen:

0207 25 100

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, но с шейкой, 

сердцем, печенью и мускульным 

желудком, представленные как "80%-

ные индейки":

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet but with necks, hearts, livers and 

gizzards, known as “80% turkeys”:

0207 25 100 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 25 100 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 25 900

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, без шейки, 

сердца, печени и мускульного желудка, 

представленные как "73%-ные 

индейки", или представленные в какой-

либо другой разделке:

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet and without necks, hearts, livers 

and gizzards, known as “73% turkeys”, or 

otherwise presented:

0207 25 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 25 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 26
– – части тушек и субпродукты, свежие 

или охлажденные:
– – Cuts and offal, fresh or chilled:

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 26 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 26 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 100 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – необваленные: – – – – With bones:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 26 200 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 26 200 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 200 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 26 300
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

0207 26 300 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 300 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 26 400

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:

0207 26 400 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 400 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 26 500 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 26 500 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 500 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:– – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 26 600 – – – – – – голени и куски из них:
– – – – – – Drumsticks and cuts of 

drumsticks:

0207 26 600 1

– – – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 600 9
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 26 700 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

0207 26 700 1

– – – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 700 9
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 26 800 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 26 800 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 800 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:
0207 26 910 – – – – печень: – – – – Liver:

0207 26 910 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 910 9
– – – – – прочая – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 26 990 – – – – прочие: – – – – Other:

0207 26 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 26 990 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 27
– – части тушек и субпродукты, 

замороженные:
– – Cuts and offal, frozen:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 27 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 27 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 100 9 – – – – – прочее – – – – – Other – 80 80

– – – – необваленные: – – – – With bones:
0207 27 200 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 27 200 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 200 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 27 300
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

0207 27 300 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 300 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 27 400

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:

0207 27 400 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 400 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 27 500 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:0207 27 500 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 27 500 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 500 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 27 600 – – – – – – голени и куски из них:
– – – – – – Drumsticks and cuts of 

drumsticks:

0207 27 600 1

– – – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 600 9
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 27 700 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

0207 27 700 1

– – – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 700 9
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 27 800 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 27 800 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 800 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:
0207 27 910 – – – – печень: – – – – Liver:

0207 27 910 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 910 9
– – – – – прочая – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 27 990 – – – – прочие: – – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 27 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 27 990 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– уток: – Of ducks:

0207 41
– – не разделенные на части, свежие 

или охлажденные:
– – Not cut in pieces, fresh or chilled:

0207 41 200

– – – ощипанные, обескровленные, без 

кишок, но не потрошеные, с головой и 

плюснами ног, представленные как 

"85%-ные утки":

– – – Plucked, bled, gutted but not drawn, 

with heads and feet, known as “85% 

ducks”:

0207 41 200 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 41 200 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 41 300

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, но с шейкой, 

сердцем, печенью и мускульным 

желудком, представленные как "70%-

ные утки":

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet but with necks, hearts, livers and 

gizzards, known as “70% ducks”:

0207 41 300 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 41 300 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, без шейки, 

сердца, печени и мускульного желудка, 

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet and without necks, hearts, livers 

0207 41 800

сердца, печени и мускульного желудка, 

представленные как "63%-ные утки", 

или представленные в какой-либо 

другой разделке:

and feet and without necks, hearts, livers 

and gizzards, known as “63% ducks”, or 

otherwise presented:

0207 41 800 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 41 800 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 42
– – не разделенные на части, 

замороженные:
– – Not cut in pieces, frozen:

0207 42 300

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, но с шейкой, 

сердцем, печенью и мускульным 

желудком, представленные как "70%-

ные утки":

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet but with necks, hearts, livers and 

gizzards, known as “70% ducks”:

0207 42 300 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 42 300 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 42 800

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, без шейки, 

сердца, печени и мускульного желудка, 

представленные как "63%-ные утки", 

или представленные в какой-либо 

другой разделке:

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet and without necks, hearts, livers 

and gizzards, known as “63% ducks”, or 

otherwise presented:

0207 42 800 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 42 800 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 43 000
– – жирная печень, свежая или 

охлажденная:
– – Fatty livers, fresh or chilled:

0207 43 000 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 43 000 9
– – – прочая – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 44 – – прочие, свежие или охлажденные: – – Other, fresh or chilled:

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 44 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 44 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 100 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – необваленные: – – – – With bones:
0207 44 210 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 44 210 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 210 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 44 310
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

0207 44 310 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 310 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 44 410

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 
– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 
25, but not less 

0207 44 410 1

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 410 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 44 510 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 44 510 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 510 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 44 610 – – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 44 610 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 610 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 44 710 – – – – – палетоты: – – – – – Paletots:

0207 44 710 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 710 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 44 810 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 44 810 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 810 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:
0207 44 910 – – – – печень, кроме жирной: – – – – Livers, excluding fatty livers:

0207 44 910 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 44 910 9
– – – – – прочая – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 44 990 – – – – прочие: – – – – Other:

0207 44 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 44 990 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 – – прочие, замороженные: – – Other, frozen:

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 45 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 45 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 100 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – необваленные: – – – – With bones:
0207 45 210 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 45 210 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 210 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 310
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

0207 45 310 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg0207 45 310 1 группе 02 – евро за 1 кг 1 kg

0207 45 310 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 410

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:

0207 45 410 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 410 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 510 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 45 510 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 510 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 610 – – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 45 610 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 610 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 710 – – – – – палетоты: – – – – – Paletots:

0207 45 710 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 710 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 810 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 45 810 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 45 810 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:

– – – – печень: – – – – Liver:
0207 45 930 – – – – – жирная печень: – – – – – Fatty livers:

0207 45 930 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 930 9
– – – – – – прочая – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 950 – – – – – прочая: – – – – – Other:

0207 45 950 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 950 9
– – – – – – прочая – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 45 990 – – – – прочие: – – – – Other:

0207 45 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 45 990 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– гусей: – Of geese:

0207 51
– – не разделенные на части, свежие 

или охлажденные:
– – Not cut in pieces, fresh or chilled:

0207 51 100

– – – ощипанные, обескровленные, 

непотрошеные, с головой и плюснами 

ног, представленные как "82%-ные гуси":

– – – Plucked, bled, not drawn, with heads 

and feet, known as “82% geese”:
0207 51 100

0207 51 100 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 51 100 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 51 900

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, с сердцем и 

мускульным желудком или без них, 

представленные как "75%-ные гуси", 

или представленные в какой-либо 

другой разделке:

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet, with or without hearts and 

gizzards, known as “75% geese”, or 

otherwise presented:

0207 51 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 51 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 52
– – не разделенные на части, 

замороженные:
– – Not cut in pieces, frozen:

0207 52 100

– – – ощипанные, обескровленные, 

непотрошеные, с головой и плюснами 

ног, представленные как "82%-ные гуси":

– – – Plucked, bled, not drawn, with heads 

and feet, known as “82% geese”:

0207 52 100 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 52 100 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 52 900

– – – ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, c сердцем и 

мускульным желудком или без них, 

представленные как "75%-ные гуси", 

или представленные в какой-либо 

другой разделке:

– – – Plucked and drawn, without heads 

and feet, with or without hearts and 

gizzards, known as “75% geese”, or 

otherwise presented:

0207 52 900 1

– – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 52 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 53 000
– – жирная печень, свежая или 

охлажденная:
– – Fatty livers, fresh or chilled:

0207 53 000 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 53 000 9
– – – прочая – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 54 – – прочие, свежие или охлажденные: – – Other, fresh or chilled:

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 54 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 54 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 100 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – необваленные: – – – – With bones:
0207 54 210 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 54 210 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 210 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 54 310
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
25, но не менее 0,2 

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

0207 54 310 1
Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02
Economic Union to Chapter 02

–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 310 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 54 410

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:

0207 54 410 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 410 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 54 510 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 54 510 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 510 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 54 610 – – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 54 610 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 610 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 54 710 – – – – – палетоты: – – – – – Paletots:

0207 54 710 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 710 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 54 810 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 54 810 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 54 810 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:
0207 54 910 – – – – печень, кроме жирной: – – – – Livers, excluding fatty livers:

0207 54 910 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 910 9
– – – – – прочая – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 54 990 – – – – прочие: – – – – Other:

0207 54 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 54 990 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 – – прочие, замороженные: – – Other, frozen:

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 55 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 55 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 55 100 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – необваленные: – – – – With bones:
0207 55 210 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 55 210 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg0207 55 210 1 группе 02 – евро за 1 кг 1 kg

0207 55 210 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 310
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

0207 55 310 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 55 310 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 410

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:

0207 55 410 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 55 410 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 510 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 55 510 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 55 510 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 610 – – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 55 610 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 55 610 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 710 – – – – – палетоты: – – – – – Paletots:

0207 55 710 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 55 710 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 810 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 55 810 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 55 810 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:

– – – – печень: – – – – Liver:
0207 55 930 – – – – – жирная печень: – – – – – Fatty livers:

0207 55 930 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 55 930 9
– – – – – – прочая – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 950 – – – – – прочая: – – – – – Other:

0207 55 950 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 55 950 9
– – – – – – прочая – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 55 990 – – – – прочие: – – – – Other:

0207 55 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

– – – – – прочие – – – – – Other 80, но не менее 0,7 

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

0207 55 990 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 60 – цесарок: – Of guinea fowls:

0207 60 050

– – не разделенные на части, свежие, 

охлажденные или замороженные:

– – Not cut in pieces, fresh, chilled or 

frozen:

0207 60 050 1

– – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 050 9
– – – прочие – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – прочие: – – Other:

– – – части тушек: – – – Cuts:
0207 60 100 – – – – мясо обваленное: – – – – Boneless meat:

0207 60 100 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 100 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – – необваленные: – – – – With bones:
0207 60 210 – – – – – половины или четвертины: – – – – – Halves or quarters:

0207 60 210 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 210 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 60 310
– – – – – крылья целые, с тонким 

концом или без него:
– – – – – Whole wings, with or without tips:

0207 60 310 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 310 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 60 410

– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие концы крыльев:

– – – – – Backs, necks, backs with necks 

attached, rumps and wing-tips:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0207 60 410 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 410 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 60 510 – – – – – грудки и куски из них: – – – – – Breasts and cuts thereof:

0207 60 510 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 510 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 60 610 – – – – – ножки и куски из них: – – – – – Legs and cuts thereof:

0207 60 610 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 610 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 60 810 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0207 60 810 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 810 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:
0207 60 910 – – – – печень: – – – – Liver:

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
25, но не менее 0,2 

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

0207 60 910 1
Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02
Economic Union to Chapter 02

–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 910 9
– – – – – прочая – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0207 60 990 – – – – прочие: – – – – Other:

0207 60 990 1

– – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 4 к 

группе 02

– – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 4 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 02
–

25, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

25, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0207 60 990 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

80, но не менее 0,7 

евро за 1 кг

80, but not less 

than 0,7 Euro per 

1 kg

0208

Прочие мясо и пищевые мясные 

субпродукты, свежие, охлажденные или 

замороженные:

Other meat and edible by-products, fresh, 

chilled or frozen:

0208 10 – кроликов или зайцев: – Of rabbits and hares:

0208 10 100 0
– – домашних кроликов – – Of domestic rabbits

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 10 900 0
– – прочие – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 30 000 0
– приматов – Of primates

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 40

– китов, дельфинов и морских свиней 

(млекопитающих отряда Cetacea); 

ламантинов и дюгоней (млекопитающих 

отряда Sirenia); тюленей, морских львов 

и моржей (млекопитающих подотряда 

Pinnipedia):

– Of whales, dolphins and porpoises 

(Cetacean family); manatees and dugongs 

(Sirenia family); seals, sea-lions and 

walruses (Pinnipedia family):

0208 40 100 0
– – мясо китов – – Of whales

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 40 200 0
– – мясо тюленей – – Meat of seals

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 40 800 0
– – прочие – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 50 000 0
– рептилий (включая змей и черепах) – Of reptiles (including snakes and turtles)

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0208 60 000 0

– верблюдов и прочих животных 

семейства верблюдовых (Camelidae)

– Of camels and other animals of 

Camelidae family
–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 90 – прочие: – Other:

0208 90 100 0
– – домашних голубей – – Of domestic pigeons

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 90 300 0
– – дичи, кроме кроликов или зайцев

– – Of wild fowls, excluding rabbits and 

hares
–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 90 600 0
– – северных оленей – – Meat of reindeer

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 90 700 0
– – лягушачьи лапки – – Frog legs

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0208 90 980 0
– – прочие – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0209

Свиной жир, отделенный от тощего 

мяса, и жир домашней птицы, не 

вытопленные или не извлеченные 

другим способом, свежие, 

охлажденные, замороженные, соленые, 

в рассоле, сушеные или копченые:

Pig fat cut from lean meat, poultry fat, not 

rendered or otherwise extracted, fresh, 

chilled, frozen, salted, in brine, dried or 

smoked:

0209 10 – свиной: – Of pigs:

– – подкожный свиной жир: – – Subcutaneous pig fat:

0209 10 110 0

– – – свежий, охлажденный, 

замороженный, соленый или в рассоле

– – – Fresh, refrigerated, frozen, cured or 

in brine
–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0209 10 190 0
– – – сушеный или копченый – – – Dried or smoked

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– – свиной жир, кроме указанного в 

подсубпозиции 0209 10 110 0 или 0209 

– – Pig fats, excluding those referred to in 

sub-subheading 0209 10 110 0 or  15, но не менее 0,15 

15, but not less 

than 0,15 Euro 

0209 10 900 0
подсубпозиции 0209 10 110 0 или 0209 

10 190 0

sub-subheading 0209 10 110 0 or 

0209 10 190 0 –

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0209 90 000 0
– прочий – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

0210

Мясо и пищевые мясные субпродукты, 

соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые; пищевая мука тонкого и 

грубого помола из мяса или мясных 

субпродуктов:

Meat and edible meat by-products, salted, 

in brine, dried or smoked; edible flours of 

fine and coarse grinding made from meat 

and meat by-products:

– свинина: – Of pigs:

0210 11
– – окорока, лопатки и отруба из них, 

необваленные:

– – Legs, shoulders and their cuts with 

bones:

– – – домашних свиней: – – – Domestic swine:

– – – – соленые или в рассоле: – – – – Salted or in brine:

0210 11 110 0
– – – – – окорока и отруба из них – – – – – Hams and their cuts with bones

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 11 190 0
– – – – – лопатки и отруба из них

– – – – – Shoulders and their cuts with 

bones
–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

– – – – сушеные или копченые: – – – – Dried or smoked:

0210 11 310 0
– – – – – окорока и отруба из них – – – – – Hams and their cuts with bones

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 11 390 0
– – – – – лопатки и отруба из них

– – – – – Shoulders and their cuts with 

bones
–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 11 900 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 12 – – грудинки (стрики) и отруба из них:
– – Briskets (streaky) and their cuts with 

bones:

– – – домашних свиней: – – – Domestic swine:

0210 12 110 0
– – – – соленые или в рассоле – – – – Salted or in brine

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 12 190 0
– – – – сушеные или копченые – – – – Dried or smoked

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 12 900 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 19 – – прочие: – – Other:

– – – домашних свиней: – – – Domestic swine:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – – соленые или в рассоле: – – – – Salted or in brine:

0210 19 100 0

– – – – – беконные половинки или 

спенсеры
– – – – – Bacon halves or spencers

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 19 200 0

– – – – – 3/4 свиного бока или свиные 

серединки
– – – – – Three-quarter sides or middles

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 19 300 0
– – – – – передние края и отруба из них – – – – – Fore-ends and cuts thereof

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 19 400 0
– – – – – корейки и отруба из них – – – – – Loins and their cuts

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 19 500 0
– – – – – прочие – – – – – Other

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

– – – – сушеные или копченые: – – – – Dried or smoked:

0210 19 600 0
– – – – – передние края и отруба из них – – – – – Fore-ends and cuts thereof

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 19 700 0
– – – – – корейки и отруба из них – – – – – Loins and their cuts

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

– – – – – прочие: – – – – – Other:

0210 19 810 0
– – – – – – мясо обваленное – – – – – – Boneless meat

–

15, но не менее 0,29 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,29 Euro 

per 1 kg

0210 19 890 0
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 19 900 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 20 – мясо крупного рогатого скота: – Meat of bovine animals:

– – необваленное – – With bones 15, но не менее 0,4 

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

0210 20 100 0
– – необваленное – – With bones

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 20 900 0
– – мясо обваленное – – Boneless meat

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

– прочие, включая пищевую муку 

тонкого и грубого помола из мяса или 

мясных субпродуктов:

– Other, including edible flours of fine and 

coarse grinding made from meat and meat 

by-products:

0210 91 000 0
– – приматов – – Of primates

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 92

– – китов, дельфинов и морских свиней 

(млекопитающих отряда Cetacea); 

ламантинов и дюгоней (млекопитающих 

отряда Sirenia); тюленей, морских львов 

и моржей (млекопитающих подотряда 

Pinnipedia):

– – Of whales, dolphins and porpoises 

(Cetacean family); manatees and dugongs 

(Sirenia family); seals, sea-lions and 

walruses (Pinnipedia family):

0210 92 100 0

– – – китов, дельфинов и морских 

свиней (млекопитающих отряда 

Cetacea); ламантинов и дюгоней 

(млекопитающих отряда Sirenia)

– – – Of whales, dolphins and porpoises 

(Cetacean family); manatees and dugongs 

(Sirenia family)
–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:

0210 92 910 0
– – – – мясо – – – – Meat

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 92 920 0 – – – – субпродукты – – – – By-products – 15 15

0210 92 990 0

– – – – пищевая мука тонкого и грубого 

помола из мяса или мясных 

субпродуктов

– – – – Edible flours of fine and coarse 

grinding made from meat and meat by-

products – 15 15

0210 93 000 0
– – рептилий (включая змей и черепах)

– – Of reptiles (including snakes and 

turtles)
–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 99 – – прочие: – – Other:

– – – мясо: – – – Meat

0210 99 100 0

– – – – лошадей соленое, в рассоле или 

сушеное
– – – – Of horses, in brine or dried

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

– – – – баранина и козлятина: – – – – Of sheep or goats:

0210 99 210 0
– – – – – необваленная – – – – – With bones

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 99 290 0
– – – – – мясо обваленное – – – – – Boneless meat

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg
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0210 99 310 0
– – – – северных оленей – – – – Meat of reindeer

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

0210 99 390 0
– – – – прочих – – – – Other

–

15, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

– – – субпродукты: – – – By-products:

– – – – домашних свиней: – – – – Of domestic swine:
0210 99 410 0 – – – – – печень – – – – – Liver – 15 15

0210 99 490 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 15 15

– – – – крупного рогатого скота: – – – – Of bovine animals:

0210 99 510 0
– – – – – толстая диафрагма и тонкая 

диафрагма
– – – – – Thick and thin skirt – 15 15

0210 99 590 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 15 15

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – печень домашней птицы: – – – – – Livers of poultry:

0210 99 710 0
– – – – – – жирная печень гусей или 

уток, соленая или в рассоле

– – – – – – Fatty liver of geese and ducks, 

salted or in brine – 15 15

0210 99 790 0 – – – – – – прочая – – – – – – Other – 15 15

0210 99 850 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 15 15

0210 99 900 0

– – – пищевая мука тонкого и грубого 

помола из мяса или мясных 

субпродуктов

– – – Edible flours of fine and coarse 

grinding made from meat and meat by-

products – 15 15

0301 Живая рыба: Live fish:

– декоративная рыба: – Ornamental fish:
0301 11 000 0 – – пресноводная – – Freshwater fish – 8 8

0301 19 000 0 – – прочая – – Other – 8 8

– живая рыба прочая: – Other live fish:

0301 91

– – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster):

– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus aрache and 

Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 100 0
– – – вида Oncorhynchus apache или 

Oncorhynchus chrysogaster

– – – Of the species Oncorhynchus 

apache or Oncorhynchus chrysogaster – 10 100301 91 100 0 Oncorhynchus chrysogaster apache or Oncorhynchus chrysogaster – 10 10

0301 91 900 0 – – – прочая – – – Other – 1049С) 1049С)

0301 92 – – угорь (Anguilla spp.): – – Eels (Anguilla sрр.)
0301 92 100 0 – – – длиной менее 12 см – – – Of a length of less than 12 cm – 10 10

0301 92 300 0
– – – длиной 12 см или более, но менее 

20 см

– – – Of a length of 12 cm or more but 

less than 20 cm – 10 10

0301 92 900 0 – – – длиной 20 см или более – – – Of a length of 20 cm or more – 10 10

0301 93 000 0

– – карп (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

– – Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
– 10 10

0301 94

– – тунец синий, или обыкновенный, и 

тунец тихоокеанский голубой (Thunnus 

thynnus, Thunnus orientalis):

– – Atlantic and Pacific bluefin tuna 

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

0301 94 100 0
– – – тунец синий, или обыкновенный 

(Thunnus thynnus)
– – – Bluefin tunas (Thunnus thynnus) – 6 6

0301 94 900 0
– – – тунец тихоокеанский голубой 

(Thunnus orientalis)

– – – Pacific bluefin tunas (Thunnus 

orientalis) – 6 6

0301 95 000 0
– – тунец южный синий (Thunnus 

maccoyii)

– – Southern bluefin tunas (Thunnus 

maccoyii) – 6 6

0301 99 – – прочая: – – Other:

– – – пресноводная рыба: – – – Freshwater fish:

0301 99 110 0

– – – – лосось тихоокеанский 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось 

атлантический (Salmo salar) и лосось 

дунайский (Hucho hucho)

– – – – Pacific salmon (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) 

and Danube salmon (Hucho hucho)
– 10

49С)
1049С)

0301 99 18 – – – – прочая: – – – – Other:

– – – – – осетровые: – – – – – Sturgeon:
0301 99 181 0 – – – – – – мальки – – – – – – Fry – 10 10

0301 99 182 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

0301 99 186 0 – – – – – прочая – – – – – Other – 10 10

0301 99 850 0 – – – прочая – – – Other – 6 6

0302

Рыба свежая или охлажденная, за 

исключением рыбного филе и прочего 

мяса рыбы товарной позиции 0304:

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillet 

and other fish of heading 0304:
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– лососевые, за исключением пищевых 

рыбных субпродуктов субпозиций 0302 

91 – 0302 99:

– Salmonidae, excluding edible fish offal 

of subheadings 0302 91 to 0302 99:

0302 11

– – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster):

– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster):

0302 11 100 0
– – – вида Oncorhynchus apache или 

Oncorhynchus chrysogaster

– – – Of the species Oncorhynchus 

apache or Oncorhynchus chrysogaster – 3 3

0302 11 200 0

– – – вида Oncorhynchus mykiss, с 

головой и жабрами, без внутренностей, 

массой более 1,2 кг каждая, или без 

головы, жабр и внутренностей, массой 

более 1 кг каждая

– – – Of the species Oncorhynchus 

mykiss, with head and gills, without guts, 

weighing more than 1.2 kg each piece, or 

without head, gills and guts, weighing 

more than 1 kg each piece.
– 3 3

0302 11 800 0 – – – прочая – – – Other – 3 3

0302 13 000 0

– – лосось тихоокеанский 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus)

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou and Oncorhynchus rhodurus)
– 3 3

0302 14 000 0

– – лосось атлантический (Salmo salar) 

и лосось дунайский (Hucho hucho)

– – Atlantic salmon (Salmo salar) and 

Danube salmon (Hucho hucho)
– 3 3

0302 19 000 0 – – прочие – – Other – 6 6

– камбалообразные (Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae и Citharidae), за 

исключением пищевых рыбных 

субпродуктов субпозиций 0302 91 – 

0302 99:

– Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae 

and Citharidae), excluding edible fish offal 

of subheadings 0302 91 to 0302 99:

– – палтус (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

– – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
0302 21

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis):

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis):

0302 21 100 0

– – – палтус черный, или палтус 

синекорый (Reinhardtius hippoglossoides)

– – – Lesser or Greenland halibut 

(Reinhardtius hippoglossoides)
– 8 8

0302 21 300 0

– – – палтус белокорый, или 

обыкновенный (Hippoglossus 

hippoglossus)

– – – Atlantic halibut (Hippoglossus 

hippoglossus)
– 8 8

0302 21 900 0
– – – палтус тихоокеанский 

(Hippoglossus stenolepis)

– – – Pacific halibut (Hiррoglossus 

stenoleрis) – 8 8

0302 22 000 0
– – камбала морская (Pleuronectes 

platessa)
– – Plaice (Рleuronectes рlatessa) – 8 8

0302 23 000 0 – – морской язык (Solea spp.) – – Sole (Solea sрр.) – 8 8

0302 24 000 0 – – тюрбо (Psetta maxima) – – Turbots (Psetta maxima) – 8 8

0302 29 – – прочие: – – Other:
0302 29 100 0 – – – мегрим (Lepidorhombus spp.) – – – Megrim (Lepidorhombus spp.) – 8 8

0302 29 800 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

– тунец (рода Thunnus), скипджек, или 

тунец полосатый (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), за исключением 

пищевых рыбных субпродуктов 

субпозиций 0302 91 – 0302 99:

– Tunas (of the genus Thunnus), skipjack 

or stripe-bellied bonito (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), excluding edible 

fish offal of subheadings 0302 91 to 

0302 99:

0302 31
– – тунец длинноперый, или альбакор 

(Thunnus alalunga):

– – Albacore or longfinned tuna (Thunnus 

alalunga):

0302 31 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 5 5

0302 31 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

0302 32
– – тунец желтоперый (Thunnus 

albacares):
– – Yellowfin tuna (Thunnus albacares):

0302 32 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 5 5

0302 32 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

0302 33 – – скипджек, или тунец полосатый: – – Skipjack or stripe-bellied bonito:

0302 33 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 8 8

0302 33 900 0 – – – прочий – – – Other – 8 8

0302 34
– – тунец большеглазый (Thunnus 

obesus):
– – Bigeye tuna (Thunnus obesus):

0302 34 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 6 6
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0302 34 900 0 – – – прочий – – – Other – 6 6

0302 35

– – тунец синий, или обыкновенный, и 

тунец тихоокеанский голубой (Thunnus 

thynnus, Thunnus orientalis):

– – Atlantic and Pacific bluefin tuna 

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

– – – тунец синий, или обыкновенный 

(Thunnus thynnus):

– – – Atlantic bluefin tuna (Thunnus 

thynnus)

0302 35 110 0

– – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604

– – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 6 6

0302 35 190 0 – – – – прочий – – – – Other – 6 6

– – – тунец тихоокеанский голубой 

(Thunnus orientalis):

– – – Pacific bluefin tuna (Thunnus 

orientalis)

0302 35 910 0

– – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604

– – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 6 6

0302 35 990 0 – – – – прочий – – – – Other – 6 6

0302 36
– – тунец южный синий (Thunnus 

maccoyii):

– – Southern bluefin tuna (Thunnus 

maccoyii)

0302 36 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 6 6

0302 36 900 0 – – – прочий – – – Other – 6 6

0302 39 – – прочие: – – Other:

0302 39 200 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 6 6

0302 39 800 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

– сельдь (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), анчоусы (Engraulis spp.), 

сардины (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), сардинелла (Sardinella spp.), 

кильки или шпроты (Sprattus sprattus), 

скумбрия (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus), 

скумбрии тропические (Rastrelliger 

– Herrings (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), anchovies (Engraulis spp.), 

sardines (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling 

or sprats (Sprattus sprattus), mackerel 

(Scomber scombrus, Scomber 
скумбрии тропические (Rastrelliger 

spp.), макрели (Scomberomorus spp.), 

ставрида (Trachurus spp.), каранкс 

(Caranx spp.), кобия (Rachycentron 

canadum), рыба-зеркало (Pampus spp.), 

сайра тихоокеанская (Cololabis saira), 

десятиперая ставрида (Decapterus 

spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-

рыба (Xiphias gladius), тунец малый 

пятнистый (Euthynnus affinis), пеламида 

(Sarda spp.), рыбы семейства 

Istiophoridae (марлины, парусники, 

копьеносцы), за исключением пищевых 

рыбных субпродуктов субпозиций 0302 

91 – 0302 99:

australasicus, Scomber japonicus), Indian 

mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes 

(Scomberomorus spp.), jack and horse 

mackerel (Trachurus spp.), jacks crevalles 

(Caranx spp.), cobia (Rachycentron 

canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), 

Pacific saury (Cololabis saira), scads 

(Decapterus spp.), capelin (Mallotus 

villosus), swordfish (Xiphias gladius), 

Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos 

(Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish 

(Istiophoridae), excluding edible fish offal 

of subheadings 0302 91 to 0302 99:

0302 41 000 0
– – сельдь (Clupea harengus, Clupea 

pallasii)

– – Herrings (Clupea harengus, Clupea 

pallasii) – 5 5

0302 42 000 0 – – анчоусы (Engraulis spp.) – – Anchovies (Engraulis spp.) – 6 6

0302 43

– – сардины (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella 

spp.), кильки или шпроты (Sprattus 

sprattus):

– – Sardines (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp.), sardinella (Sardinella 

spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus):

0302 43 100 0 – – – сардины вида Sardina pilchardus
– – – Sardines of the species Sardina 

pilchardus – 8 8

0302 43 300 0
– – – сардины рода Sardinops; 

сардинелла (Sardinella spp.)

– – – Sardines of the genus Sardinops; 

sardinella (Sardinella spp.) – 8 8

0302 43 900 0
– – – кильки или шпроты (Sprattus 

sprattus)
– – – Brisling or sprats (Sprattus sprattus) – 8 8

0302 44 000 0

– – скумбрия (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 

japonicus)

– – Mackerel (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 

japonicus) – 5 5

0302 45 – – ставрида (Trachurus spp.):
– – Jack and horse mackerel (Trachurus 

spp.):

0302 45 100 0
– – – ставрида обыкновенная 

(Trachurus trachurus)

– – – Atlantic horse mackerel (Trachurus 

trachurus) – 6 6

0302 45 300 0
– – – ставрида перуанская (Trachurus 

murphyi)

– – – Peruvian jack mackerel (Trachurus 

murphyi) – 6 6

0302 45 900 0 – – – прочая – – – Other – 6 6

0302 46 000 0 – – кобия (Rachycentron canadum) – – Cobia (Rachycentron canadum) – 6 6

0302 47 000 0 – – меч-рыба (Xiphias gladius) – – Swordfish (Xiphias gladius) – 6 6

0302 49 – – прочая: – – Other:

– – – тунец малый пятнистый 

(Euthynnus affinis):
– – – Kawakawa (Euthynnus affinis):



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0302 49 110 0

– – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604

– – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 6 6

0302 49 190 0 – – – – прочий – – – – Other – 6 6

0302 49 900 – – – прочая: – – – Other:
0302 49 900 1 – – – – мойва (Mallotus villosus) – – – – Capelin (Mallotus villosus) – 0 0

0302 49 900 9 – – – – прочая – – – – Other – 6 6

– рыба семейств Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и 

Muraenolepididae, за исключением 

пищевых рыбных субпродуктов 

субпозиций 0302 91 – 0302 99:

– Fish of the families Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae, excluding edible fish 

offal of subheadings 0302 91 to 0302 99:

0302 51
– – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):
0302 51 100 0 – – – вида Gadus morhua – – – Of the species Gadus morhua – 5 5

0302 51 900 0 – – – прочая – – – Other – 5 5

0302 52 000 0 – – пикша (Melanogrammus aeglefinus) – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus) – 5 5

0302 53 000 0 – – сайда (Pollachius virens) – – Coalfish (Pollachius virens) – 0 0

0302 54

– – мерлуза (Merluccius spp.) и 

американский нитеперый налим 

(Urophycis spp.):

– – Horse mackerel (Merluccius spp.) and 

hake (Urophycis spp.):

– – – мерлуза рода Merluccius: – – – Hake of the genus Merluccius:

0302 54 110 0

– – – – мерлуза капская (мелководная) 

(Merluccius capensis) и мерлуза 

намибийская (глубоководная) 

(Merluccius paradoxus)

– – – – Shallow-water cape hake 

(Merluccius capensis) and deepwater 

cape hake (Merluccius paradoxus)
– 6 6

0302 54 150 0
– – – – мерлуза новозеландская 

(Merluccius australis)

– – – – Southern hake (Merluccius 

australis) – 6 6

0302 54 190 0 – – – – прочая – – – – Other – 6 6

0302 54 900 0
– – – американский нитеперый налим 

рода Urophycis
– – – Hake of the genus Urophycis – 6 6

0302 55 000 0 – – минтай (Theragra chalcogramma)
– – Alaska pollock (Theragra 

chalcogramma) – 6 60302 55 000 0 chalcogramma) – 6 6

0302 56 000 0
– – путассу (Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis)

– – Blue whiting (Micromesistius 

poutassou, Micromesistius australis) – 6 6

0302 59 – – прочая: – – Other:
0302 59 100 0 – – – рыба вида Boreogadus saida – – – Polar cod (Boreogadus saida) – 6 6

0302 59 200 0 – – – мерланг (Merlangius merlangus) – – – Whiting (Merlangius merlangus) – 6 6

0302 59 300 0
– – – сайда серебристая (Pollachius 

pollachius)
– – – Pollack (Pollachius pollachius) – 6 6

0302 59 400 0 – – – мольва (Molva spp.) – – – Ling (Molva spp.) – 6 6

0302 59 900 0 – – – прочая – – – Other – 6 6

– тилапия (Oreochromis spp.), сом 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угорь (Anguilla spp.), 

латес нильский (Lates niloticus) и 

змееголов (Channa spp.), за 

исключением пищевых рыбных 

субпродуктов субпозиций 0302 91 – 

0302 99:

– Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), 

Nile perch (Lates niloticus) and 

snakeheads (Channa spp.), excluding 

edible fish offal of subheadings 0302 91 to 

0302 99:

0302 71 000 0 – – тилапия (Oreochromis spp.) – – Tilapias (Oreochromis spp.) – 6 6

0302 72 000 0
– – сом (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)

– – Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.) – 6 6

0302 73 000 0

– – карп (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

– – Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
– 6 6

0302 74 000 0 – – угорь (Anguilla spp.) – – Eels (Anguilla spp.) – 8 8

0302 79 000 0 – – прочая – – Other – 6 6

– рыба прочая, за исключением 

пищевых рыбных субпродуктов 

субпозиций 0302 91 – 0302 99:

– Other fish, excluding edible fish offal of 

subheadings 0302 91 to 0302 99:

0302 81 – – акулы: – – Sharks:

0302 81 100 0 – – – акула вида Squalus acanthias
– – – Shark of the species Squalus 

acanthias – 8 8

0302 81 200 0 – – – акула видов Scyliorhinus spp.
– – – Shark of the species Scyliorhinus 

spp. – 8 8

0302 81 300 0 – – – акула сельдевая (Lamna nasus) – – – Porbeagle shark (Lamna nasus) – 8 8
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0302 81 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

0302 82 000 0 – – скаты и ромбовые скаты (Rajidae) – – Skate and rays (Rajidae) – 6 6

0302 83 000 0 – – клыкач (Dissostichus spp.) – – Toothfish (Dissostichus spp.) – 6 6

0302 84 – – лаврак (Dicentrarchus spp.): – – Sea bass (Dicentrarchus spp.):

0302 84 100 0 – – – морской волк (Dicentrarchus labrax)
– – – European sea bass (Dicentrarchus 

labrax) – 6 6

0302 84 900 0 – – – прочий – – – Other – 6 6

0302 85
– – спаровые, или морские караси 

(Sparidae):
– – Sea bream (Sparidae):

0302 85 100 0 – – – видов Dentex dentex и Pagellus spp.
– – – Of the species Dentex dentex and 

Pagellus spp. – 6 6

0302 85 300 0 – – – аурата (Sparus aurata) – – – Gilt-head sea bream (Sparus aurata) – 6 6

0302 85 900 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

0302 89 – – прочая: – – Other:
0302 89 10 – – – пресноводная рыба: – – – Freshwater fish:

– – – – осетровые: – – – – Sturgeon:

– – – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604:

– – – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604:

0302 89 101 0 – – – – – – неразделанные – – – – – – Whole fish – 6 6

0302 89 102 0 – – – – – – без жабр и внутренностей – – – – – – Gilled and gutted – 6 6

0302 89 103 0 – – – – – – прочей разделки – – – – – – Other cut – 6 6

0302 89 106 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 6 6

0302 89 107 0 – – – – прочая – – – – Other – 6 6

– – – прочая: – – – Other:

– – – – рыба рода Euthynnus, кроме 

скипджека, или тунца полосатого 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 

субпозиции 0302 33 и тунца малого 

пятнистого (Euthynnus affinis) 

подсубпозиций 0302 49 110 0, 0302 49 

190 0:

– – – – Fish of the genus Euthynnus, other 

that the skipjack or stripe-bellied bonito 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 

mentioned in subheading 0302 33 and 

other than Kawakawa (Euthynnus affinis) 

mentioned in subheadings 0302 49 110 0, 

0302 49 190 0:

– – – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 
– – – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
0302 89 210 0

производства продуктов товарной 

позиции 1604
products of heading 1604

– 6 6

0302 89 290 0 – – – – – прочая – – – – – Other – 6 6

– – – – окунь морской (Sebastes spp.): – – – – Redfish (Sebastes spp.):

0302 89 310 0 – – – – – вида Sebastes marinus – – – – – Of the species Sebastes marinus – 5 5

0302 89 390 0 – – – – – прочий – – – – – Other – 5 5

0302 89 400 0
– – – – лещ морской обыкновенный 

(Brama spp.)
– – – – Ray's bream (Brama sрр.) – 6 6

0302 89 500 0 – – – – удильщик (Lophius spp.) – – – – Monkfish (Lophius spp.) – 6 6

0302 89 600 0
– – – – конгрио черный (Genypterus 

blacodes)

– – – – Black cusk-eel (Genyрterus 

blacodes) – 6 6

0302 89 900 0 – – – – прочая – – – – Other – 6 6

– печень, икра, молоки, плавники, 

головы, хвосты, плавательные пузыри и 

прочие пищевые рыбные субпродукты:

– Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, 

maws and other edible fish offal:

0302 91 000 0 – – печень, икра и молоки – – Liver, roes and milt – 5 5

0302 92 000 0 – – плавники акульи – – Shark fins – 8 8

0302 99 000 – – прочие: – – Other:

0302 99 000 1

– – – форели (Salmo trutta, 

Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 

apache и Oncorhynchus chrysogaster), 

лосося тихоокеанского (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 

rhodurus), лосося атлантического 

(Salmo salar) и лосося дунайского 

(Hucho hucho)

– – – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster), Pacific 

salmon (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou and Oncorhynchus rhodurus), 

Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube 

salmon (Hucho hucho)

– 3 3

0302 99 000 2 – – – акульи – – – Sharks: – 8 8
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0302 99 000 3

– – – камбалообразных семейств 

Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 

Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae, 

тунца вида Euthynnus (Katsuwonus) 

pelamis, сардины вида Sardina 

pilchardus, сардины рода Sardinops, 

сардинеллы видов Sardinella spp., 

кильки или шпрот вида Sprattus sprattus, 

угря видов Anguilla spp.

– – – Flatfish of the families 

Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 

Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae, 

tuna of the species Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis, sardines of the 

species Sardina pilchardus, sardines of 

the genus Sardinops, sardinella of the 

species Sardinella spp., brisling or sprats 

of the species Sprattus sprattus, eels of 

the species Anguilla spp.
– 8 8

0302 99 000 4

– – – тунца видов Thunnus alalunga, 

Thunnus albacares, сельди видов Clupea 

harengus, Clupea pallasii, скумбрии 

видов Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus

– – – Tunas of the species of Thunnus 

alalunga, Thunnus albacares, herrings of 

the species of Clupea harengus, Clupea 

pallasii, mackerel of the species of 

Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus – 5 5

0302 99 000 5
– – – сайды (Pollachius virens), мойвы 

(Mallotus villosus)

– – – Coalfish (Pollachius virens), capelin 

(Mallotus villosus) – 0 0

0302 99 000 6

– – – трески (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus), пикши 

(Melanogrammus aeglefinus), окуня 

морского (Sebastes spp.)

– – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus), haddock 

(Melanogrammus aeglefinus), redfish 

(Sebastes spp.) – 5 5

0302 99 000 9 – – – прочие – – – Other – 6 6

0303

Рыба мороженая, за исключением 

рыбного филе и прочего мяса рыбы 

товарной позиции 0304:

Frozen fish, excluding fish fillet and other 

fish meat of heading 0304:

– лососевые, за исключением пищевых 

рыбных субпродуктов субпозиций 0303 

91 – 0303 99:

– Salmonidae, excluding edible fish offal 

of subheadings 0303 91 to 0303 99:

0303 11 000 0
– – красная, или нерка (Oncorhynchus 

nerka)

– – Sock eyed salmon (red salmon) 

(Oncorhynchus nerka) – 7 7

– – лосось тихоокеанский прочий 

(Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

– – Other Pacific salmon (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

0303 12 000 0

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus)

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus) – 7 7

0303 13 000 0

– – лосось атлантический (Salmo salar) 

и лосось дунайский (Hucho hucho)

– – Atlantic salmon (Salmo salar) and 

Danube salmon (Hucho hucho)
– 3 3

0303 14

– – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster):

– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster):

0303 14 100 0
– – – вида Oncorhynchus apache или 

Oncorhynchus chrysogaster

– – – Of the species Oncorhynchus 

apache or Oncorhynchus chrysogaster – 3 3

0303 14 200 0

– – – вида Oncorhynchus mykiss, с 

головой и жабрами, без внутренностей, 

массой более 1,2 кг каждая или без 

головы, жабр и внутренностей, массой 

более 1 кг каждая

– – – Of the species Oncorhynchus 

mykiss, with head and gills on, gutted, 

weighing more than 1.2 kg each, or with 

head off, gilled and gutted, weighing more 

than 1 kg each.
– 3 3

0303 14 900 0 – – – прочая – – – Other – 3 3

0303 19 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

– тилапия (Oreochromis spp.), сом 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угорь (Anguilla spp.), 

латес нильский (Lates niloticus) и 

змееголов (Channa spp.), за 

исключением пищевых рыбных 

субпродуктов субпозиций 0303 91 – 

0303 99:

– Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), 

Nile perch (Lates niloticus) and 

snakeheads (Channa spp.), excluding 

edible fish offal of subheadings 0303 91 to 

0303 99:

0303 23 000 0 – – тилапия (Oreochromis spp.) – – Tilapias (Oreochromis spp.) – 6 6

0303 24 000 0
– – сом (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)

– – Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.) – 6 6
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0303 25 000 0

– – карп (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

– – Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
– 6 6

0303 26 000 0 – – угорь (Anguilla spp.) – – Eels (Anguilla spp.) – 8 8

0303 29 000 0 – – прочая – – Other – 6 6

– камбалообразные (Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae и Citharidae), кроме 

пищевых рыбных субпродуктов 

субпозиций 0303 91 – 0303 99:

– Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae 

and Citharidae), excluding edible fish offal 

of subheadings 0303 91 to 0303 99:

0303 31

– – палтус (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis):

– – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis):

0303 31 100 0

– – – палтус черный, или палтус 

синекорый (Reinhardtius hippoglossoides)

– – – Lesser or Greenland halibut 

(Reinhardtius hippoglossoides)
– 4 4

0303 31 300 0

– – – палтус белокорый, или 

обыкновенный (Hippoglossus 

hippoglossus)

– – – Atlantic halibut (Hippoglossus 

hippoglossus)
– 6 6

0303 31 900 0
– – – палтус тихоокеанский 

(Hippoglossus stenolepis)

– – – Pacific halibut (Hiррoglossus 

stenoleрis) – 5 5

0303 32 000 0
– – камбала морская (Pleuronectes 

platessa)
– – Plaice (Рleuronectes рlatessa) – 8 8

0303 33 000 0 – – морской язык (Solea spp.) – – Sole (Solea sрр.) – 6 6

0303 34 000 0 – – тюрбо (Psetta maxima) – – Turbots (Psetta maxima) – 8 8

0303 39 – – прочие: – – Other:

0303 39 100 0 – – – камбала речная (Platichthys flesus) – – – Flounder (Platichthys flesus) – 8 8

0303 39 300 0 – – – рыба рода Rhombosolea – – – Fish of the genus Rhombosolea – 8 8

0303 39 500 0

– – – рыба вида Pelotreis flavilatus или 

Peltorhamphus novaezealandiae

– – – Fish of the species Pelotreis 

flavilatus or Peltorhamphus 

novaezealandiae – 7 70303 39 500 0 novaezealandiae – 7 7

0303 39 850 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

– тунец (рода Thunnus), скипджек, или 

тунец полосатый (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), за исключением 

пищевых рыбных субпродуктов 

субпозиций 0303 91 – 0303 99:

– Tunas (of the genus Thunnus), skipjack 

or stripe-bellied bonito (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), excluding edible 

fish offal of subheadings 0303 91 to 

0303 99:

0303 41
– – тунец длинноперый, или альбакор 

(Thunnus alalunga):

– – Albacore or longfinned tuna (Thunnus 

alalunga):

0303 41 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 6 6

0303 41 900 0 – – – прочий – – – Other – 6 6

0303 42
– – тунец желтоперый (Thunnus 

albacares):
– – Yellowfin tuna (Thunnus albacares):

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604:

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604:

– – – – неразделанный: – – – – Whole:

0303 42 120 0 – – – – – массой более 10 кг каждый
– – – – – Of a weight exceeding 10 kg 

each – 5 5

0303 42 180 0 – – – – – прочий – – – – – Other – 5 5

– – – – прочий: – – – – Other:

0303 42 420 0 – – – – – массой более 10 кг каждый
– – – – – Of a weight exceeding 10 kg 

each – 5 5

0303 42 480 0 – – – – – прочий – – – – – Other – 5 5

0303 42 900 0 – – – прочий – – – Other – 6 6

0303 43 – – скипджек, или тунец полосатый: – – Skipjack or stripe-bellied bonito:

0303 43 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 8 8

0303 43 900 0 – – – прочий – – – Other – 8 8

0303 44
– – тунец большеглазый (Thunnus 

obesus):
– – Bigeye tuna (Thunnus obesus):

0303 44 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 8 8

0303 44 900 0 – – – прочий – – – Other – 8 8

0303 45

– – тунец синий, или обыкновенный, и 

тунец тихоокеанский голубой (Thunnus 

thynnus, Thunnus orientalis):

– – Atlantic and Pacific bluefin tuna 

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

– – – тунец синий, или обыкновенный 

(Thunnus thynnus):

– – – Atlantic bluefin tuna (Thunnus 

thynnus)
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0303 45 120 0

– – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604

– – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 8 8

0303 45 180 0 – – – – прочий – – – – Other – 8 8

– – – тунец тихоокеанский голубой 

(Thunnus orientalis):

– – – Pacific bluefin tuna (Thunnus 

orientalis)

0303 45 910 0

– – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604

– – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 8 8

0303 45 990 0 – – – – прочий – – – – Other – 8 8

0303 46
– – тунец южный синий (Thunnus 

maccoyii):

– – Southern bluefin tuna (Thunnus 

maccoyii)

0303 46 100 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 8 8

0303 46 900 0 – – – прочий – – – Other – 8 8

0303 49 – – прочий: – – Other:

0303 49 200 0

– – – для промышленного производства 

продуктов товарной позиции 1604

– – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604
– 8 8

0303 49 850 0 – – – прочий – – – Other – 8 8

– сельдь (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), анчоусы (Engraulis spp.), 

сардины (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), сардинелла (Sardinella spp.), 

кильки или шпроты (Sprattus sprattus), 

скумбрия (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus), 

скумбрии тропические (Rastrelliger 

spp.), макрели (Scomberomorus spp.), 

ставрида (Trachurus spp.), каранкс 

(Caranx spp.), кобия (Rachycentron 

canadum), рыба-зеркало (Pampus spp.), 

сайра тихоокеанская (Cololabis saira), 

десятиперая ставрида (Decapterus 

– Herrings (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), anchovies (Engraulis spp.), 

sardines (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling 

or sprats (Sprattus sprattus), mackerel 

(Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus), Indian 

mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes 

(Scomberomorus spp.), jack and horse 

mackerel (Trachurus spp.), jacks crevalles 

(Caranx spp.), cobia (Rachycentron 

canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), 

Pacific saury (Cololabis saira), scads 
десятиперая ставрида (Decapterus 

spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-

рыба (Xiphias gladius), тунец малый 

пятнистый (Euthynnus affinis), пеламида 

(Sarda spp.), рыбы семейства 

Istiophoridae (марлины, парусники, 

копьеносцы), за исключением пищевых 

рыбных субпродуктов субпозиций 0303 

91 – 0303 99:

Pacific saury (Cololabis saira), scads 

(Decapterus spp.), capelin (Mallotus 

villosus), swordfish (Xiphias gladius), 

Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos 

(Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish 

(Istiophoridae), excluding edible fish offal 

of subheadings 0303 91 to 0303 99:

0303 51 000 0

– – сельдь (Clupea harengus, Clupea 

pallasii)

– – Herrings (Clupea harengus, Clupea 

pallasii)
–

3, но не менее 0,01 

евро за 1 кг

3, but not less 

than 0,01 Euro 

per 1 kg

0303 53

– – сардины (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella 

spp.), кильки или шпроты (Sprattus 

sprattus):

– – Sardines (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp.), sardinella (Sardinella 

spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus):

0303 53 100 0 – – – сардины вида Sardina pilchardus
– – – Sardines of the species Sardina 

pilchardus – 6 6

0303 53 300 0
– – – сардины рода Sardinops; 

сардинелла (Sardinella spp.)

– – – Sardines of the genus Sardinops; 

sardinella (Sardinella spp.) – 6 6

0303 53 900 0
– – – кильки или шпроты (Sprattus 

sprattus)
– – – Brisling or sprats (Sprattus sprattus) – 6 6

0303 54

– – скумбрия (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

– – Mackerel (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

0303 54 100 0

– – – вида Scomber scombrus или 

Scomber japonicus

– – – Of the species Scomber scombrus or 

Scomber japonicus
–

3, но не менее 0,02 

евро за 1 кг

3, but not less 

than 0,02 Euro 

per 1 kg

0303 54 900 0
– – – вида Scomber australasicus

– – – Of the species Scomber 

australasicus
–

3, но не менее 0,02 

евро за 1 кг

3, but not less 

than 0,02 Euro 

per 1 kg

0303 55 – – ставрида (Trachurus spp.):
– – Jack and horse mackerel (Trachurus 

spp.):

0303 55 100 0

– – – ставрида обыкновенная 

(Trachurus trachurus)

– – – Atlantic horse mackerel (Trachurus 

trachurus)
–

7, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

7, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

0303 55 300 0
– – – ставрида перуанская (Trachurus 

murphyi)

– – – Peruvian jack mackerel (Trachurus 

murphyi) – 6 6

0303 55 900 – – – прочая: – – – Other:

0303 55 900 2
– – – – ставрида вида Caranx trachurus

– – – – Mackerel of the species Caranx 

trachurus
–

7, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

7, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

0303 55 900 8 – – – – прочая – – – – Other – 6 6

0303 56 000 0 – – кобия (Rachycentron canadum) – – Cobia (Rachycentron canadum) – 6 6



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0303 57 000 0 – – меч-рыба (Xiphias gladius) – – Swordfish (Xiphias gladius) – 5 5

0303 59 – – прочие: – – Other:
0303 59 100 0 – – – анчоусы (Engraulis spp.) – – – Anchovies (Engraulis spp.) – 8 8

– – – тунец малый пятнистый 

(Euthynnus affinis):
– – – Kawakawa (Euthynnus affinis):

0303 59 210

– – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604:

– – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604:

0303 59 210 1 – – – – – неразделанный – – – – – Whole – 8 8

0303 59 210 2 – – – – – без жабр и внутренностей – – – – – Gilled and gutted – 8 8

0303 59 210 9

– – – – – прочей разделки (например, 

"обезглавленный")

– – – – – Other cut (for example, with 

head off)
–

7, но не менее 0,035 

евро за 1 кг

7, but not less 

than 0,035 Euro 

per 1 kg

0303 59 290 0
– – – – прочий – – – – Other

–

7, но не менее 0,035 

евро за 1 кг

7, but not less 

than 0,035 Euro 

per 1 kg

0303 59 900 – – – прочие: – – – Other:
0303 59 900 1 – – – – мойва (Mallotus villosus) – – – – Capelin (Mallotus villosus) – 6 6

0303 59 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 6 6

– рыба семейств Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и 

Muraenolepididae, за исключением 

пищевых рыбных субпродуктов 

субпозиций 0303 91 – 0303 99:

– Fish of the families Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae, excluding edible fish 

offal of subheadings 0303 91 to 0303 99:

0303 63
– – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):
0303 63 100 0 – – – вида Gadus morhua – – – Of the species Gadus morhua – 5 5

0303 63 300 0 – – – вида Gadus ogac – – – Of the species Gadus ogac – 5 5

0303 63 900 0 – – – вида Gadus macrocephalus – – – Of the species Gadus macrocephalus – 5 5

0303 64 000 0 – – пикша (Melanogrammus aeglefinus) – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus) – 5 5

0303 65 000 0 – – сайда (Pollachius virens) – – Coalfish (Pollachius virens) – 5 5

– – мерлуза (Merluccius spp.) и 

американский нитеперый налим 
– – Horse mackerel (Merluccius spp.) and 

hake (Urophycis spp.):
0303 66

американский нитеперый налим 

(Urophycis spp.):
hake (Urophycis spp.):

– – – мерлуза рода Merluccius: – – – Hake of the genus Merluccius:

0303 66 110 0

– – – – мерлуза капская (мелководная) 

(Merluccius capensis) и мерлуза 

намибийская (глубоководная) 

(Merluccius paradoxus)

– – – – Shallow-water cape hake 

(Merluccius capensis) and deepwater 

cape hake (Merluccius paradoxus)
– 7 7

0303 66 120 0
– – – – мерлуза аргентинская 

(Merluccius hubbsi)
– – – – Argentine hake (Merluccius hubbsi) – 7 7

0303 66 130 0
– – – – мерлуза новозеландская 

(Merluccius australis)

– – – – Southern hake (Merluccius 

australis) – 7 7

0303 66 190 0 – – – – прочая – – – – Other – 7 7

0303 66 900 0
– – – американский нитеперый налим 

рода Urophycis
– – – Hake of the genus Urophycis – 7 7

0303 67 000 0 – – минтай (Theragra chalcogramma)
– – Alaska pollock (Theragra 

chalcogramma) – 8 8

0303 68
– – путассу (Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis):

– – Blue whiting (Micromesistius 

poutassou, Micromesistius australis)

0303 68 100 0

– – – путассу северная (Micromesistius 

poutassou)

– – – Blue whiting (Micromesistius 

poutassou)
–

3, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

3, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

0303 68 900 0
– – – путассу южная (Micromesistius 

australis)

– – – Southern blue whiting 

(Micromesistius australis) – 8 8

0303 69 – – прочая: – – Other:
0303 69 100 0 – – – рыба вида Boreogadus saida – – – Polar cod (Boreogadus saida) – 8 8

0303 69 300 0 – – – мерланг (Merlangius merlangus) – – – Whiting (Merlangius merlangus) – 7 7

0303 69 500 0
– – – сайда серебристая (Pollachius 

pollachius)
– – – Pollack (Pollachius pollachius) – 8 8

0303 69 700 0
– – – макруронус новозеландский 

(Macruronus novaezealandiae)

– – – Blue grenadier (Macruronus 

novaezealandiae) – 8 8

0303 69 800 0 – – – мольва (Molva spp.) – – – Ling (Molva spp.) – 8 8

0303 69 900 0 – – – прочая – – – Other – 6 6

– рыба прочая, за исключением 

пищевых рыбных субпродуктов 

субпозиций 0303 91 – 0303 99:

– Other fish, excluding edible fish offal of 

subheadings 0303 91 to 0303 99:

0303 81 – – акулы: – – Sharks:

0303 81 100 0 – – – акула вида Squalus acanthias
– – – Shark of the species Squalus 

acanthias – 6 6

0303 81 200 0 – – – акула видов Scyliorhinus spp.
– – – Shark of the species Scyliorhinus 

spp. – 6 6

0303 81 300 0 – – – акула сельдевая (Lamna nasus) – – – Porbeagle shark (Lamna nasus) – 6 6

0303 81 900 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

0303 82 000 0 – – скаты и ромбовые скаты (Rajidae) – – Skate and rays (Rajidae) – 6 6

0303 83 000 0 – – клыкач (Dissostichus spp.) – – Toothfish (Dissostichus spp.) – 6 6



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 
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0303 84 – – лаврак (Dicentrarchus spp.): – – Sea bass (Dicentrarchus spp.):

0303 84 100 0 – – – морской волк (Dicentrarchus labrax)
– – – European sea bass (Dicentrarchus 

labrax) – 5 5

0303 84 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

0303 89 – – прочая: – – Other:
0303 89 10 – – – пресноводная рыба: – – – Freshwater fish:

– – – – осетровые: – – – – Sturgeon:

– – – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604:

– – – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604:

0303 89 101 0 – – – – – – неразделанные – – – – – – Whole fish – 6 6

0303 89 102 0 – – – – – – без жабр и внутренностей – – – – – – Gilled and gutted – 6 6

0303 89 103 0 – – – – – – прочей разделки – – – – – – Other cut – 6 6

0303 89 106 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 6 6

0303 89 107 0 – – – – прочая – – – – Other – 6 6

– – – прочая: – – – Other:

– – – – рыба рода Euthynnus, кроме 

скипджека, или тунца полосатого 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 

субпозиции 0303 43 и тунца малого 

пятнистого (Euthynnus affinis) 

подсубпозиций 0303 59 210, 0303 59 

290 0:

– – – – Fish of the genus Euthynnus, other 

that the skipjack or stripe-bellied bonito 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 

mentioned in subheading 0303 43 and 

other than Kawakawa (Euthynnus affinis) 

mentioned in subheadings 0303 59 210, 

0303 59 290 0:

0303 89 210

– – – – – для промышленного 

производства продуктов товарной 

позиции 1604:

– – – – – For the industrial manufacture of 

products of heading 1604:

0303 89 210 3 – – – – – – неразделанная – – – – – – Whole fish – 8 8

0303 89 210 4 – – – – – – без жабр и внутренностей – – – – – – Gilled and gutted – 8 8

0303 89 210 8

– – – – – – прочей разделки (например, 

"обезглавленная")

– – – – – – Other cut (for example, with 

head off)
–

7, но не менее 0,035 

евро за 1 кг

7, but not less 

than 0,035 Euro 

per 1 kg

0303 89 290 0
– – – – – прочая – – – – – Other

–

7, но не менее 0,035 

евро за 1 кг

7, but not less 

than 0,035 Euro 

per 1 kg

– – – – окунь морской (Sebastes spp.): – – – – Redfish (Sebastes spp.):– – – – окунь морской (Sebastes spp.): – – – – Redfish (Sebastes spp.):

0303 89 310 0
– – – – – вида Sebastes marinus – – – – – Of the species Sebastes marinus

–

6, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

6, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

0303 89 390 0
– – – – – прочий – – – – – Other

–

6, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

6, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

0303 89 400 0 – – – – рыба вида Orcynopsis unicolor
– – – – Fish of the species Orcynoрsis 

unicolor – 8 8

0303 89 500 0
– – – – карась морской (Dentex dentex и 

Pagellus spp.)

– – – – Sea bream (Dentex dentex and 

Рagellus sрр.) – 8 8

0303 89 550 0 – – – – аурата (Sparus aurata)
– – – – Gilt-head sea bream (Sparus 

aurata) – 6 6

0303 89 600 0
– – – – лещ морской обыкновенный 

(Brama spp.)
– – – – Ray's bream (Brama sрр.) – 8 8

0303 89 650 0 – – – – удильщик (Lophius spp.) – – – – Monkfish (Lophius spp.) – 8 8

0303 89 700 0
– – – – конгрио черный (Genypterus 

blacodes)

– – – – Black cusk-eel (Genyрterus 

blacodes) – 8 8

0303 89 900 – – – – прочая: – – – – Other:

0303 89 900 3
– – – – – рыба вида Kathetostoma 

giganteum

– – – – – Fish of the species 

Kathetostoma giganteum – 7 7

0303 89 900 7 – – – – – прочая – – – – – Other – 61С) 61С)

– печень, икра, молоки, плавники, 

головы, хвосты, плавательные пузыри и 

прочие пищевые рыбные субпродукты:

– Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, 

maws and other edible fish offal:

0303 91 – – печень, икра и молоки: – – Liver, roes and milt:

0303 91 100 0

– – – икра и молоки для производства 

дезоксирибонуклеиновой кислоты или 

сульфата протамина

– – – Roes and milt used to produce 

deoxyribonucleic acid or protamine 

sulphate
– 3 3

0303 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 3 3

0303 92 000 0 – – плавники акульи – – Shark fins – 6 6

0303 99 000 – – прочие: – – Other:
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0303 99 000 1

– – – лососевых вида Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou или Oncorhynchus 

rhodurus; рыбы вида Pelotreis flavilatus 

или Peltorhamphus novaezealandiae; 

мерлузы рода Merluccius; 

американского нитеперого налима рода 

Urophycis; мерланга вида Merlangius 

merlangus; рыбы вида Kathetostoma 

giganteum

– – – Of salmons of the species of 

Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou or Oncorhynchus rhodurus; fish of 

the species of Pelotreis flavilatus or 

Peltorhamphus novaezealandiae; horse 

mackerel of the genus Merluccius; hake of 

the genus Urophycis; whiting of the 

species Merlangius merlangus; fish of the 

species Kathetostoma giganteum – 7 7

0303 99 000 2 – – – лососевых других видов – – –  Of salmons of other species – 3 3

0303 99 000 3

– – – скумбрии вида Scomber 

australasicus, Scomber scombrus или 

Scomber japonicus; сельди (Clupea 

harengus, Clupea pallasii); путассу 

северной (Micromesistius poutassou)

– – – Of mackerel of the species Scomber 

australasicus, Scomber scombrus or 

Scomber japonicus; herrings (Clupea 

harengus, Clupea pallasii); blue whitings 

(Micromesistius poutassou)
–

3, но не менее 0,01 

евро за 1 кг

3, but not less 

than 0,01 Euro 

per 1 kg

0303 99 000 4

– – – ставриды обыкновенной 

(Trachurus trachurus, Caranx trachurus); 

рыбы рода Euthynnus, кроме скипджека, 

или тунца полосатого (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis)

– – – Of Atlantic horse mackerel 

(Trachurus trachurus, Caranx trachurus); 

fish of the genus Euthynnus, excluding 

skipjack or stripe-bellied bonito 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
–

7, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

7, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

0303 99 000 5
– – – окуня морского (Sebastes spp.) – – – Of redfish (Sebastes spp.)

–

6, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

6, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

0303 99 000 6

– – – палтуса тихоокеанского 

(Hippoglossus stenolepis); меч-рыбы 

(Xiphias gladius); трески (Gadus morhua, 

Gadus ogac, Gadus macrocephalus); 

пикши (Melanogrammus aeglefinus); 

сайды (Pollachius virens); лаврака 

(Dicentrarchus spp.)

– – – Of Pacific halibut (Hippoglossus 

stenolepis); swordfish (Xiphias gladius); 

cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus); haddock 

(Melanogrammus aeglefinus); green cod 

(Pollachius virens); sea bass 

(Dicentrarchus spp.)
– 5 50303 99 000 6 – 5 5

0303 99 000 7

– – – угря (Anguilla spp.); 

камбалообразных (Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae и Citharidae, кроме 

видов Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis, Solea spp., Pelotreis flavilatus, 

Peltorhamphus novaezealandiae); 

скипджека, или тунца полосатого 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis); 

тунцов (рода Thunnus, кроме видов 

Thunnus alalunga, Thunnus albacares); 

минтая (Theragra chalcogramma); 

путассу южной (Micromesistius australis); 

рыбы вида Boreogadus saida; сайды 

серебристой (Pollachius pollachius); 

макруронуса новозеландского 

(Macruronus novaezealandiae); мольвы 

(Molva spp.); рыбы вида Orcynopsis 

unicolor; анчоусов (Engraulis spp.); 

карася морского (Dentex dentex и 

Pagellus spp.); леща морского 

обыкновенного (Brama spp.); удильщика 

(Lophius spp.); конгрио черного 

(Genypterus blacodes)

– – – Of eels (Anguilla spp.); flatfish 

(Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae 

and Citharidae, other than of species 

Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis, Solea spp., Pelotreis flavilatus, 

Peltorhamphus novaezealandiae); 

skipjack or stripe-bellied bonito 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis); tunas 

(of the genus Thunnus, excluding of 

species Thunnus alalunga, Thunnus 

albacares); walleye pollack (Theragra 

chalcogramma); southern blue whiting 

(Micromesistius australis); fish of the 

species Boreogadus saida; pollock 

(Pollachius pollachius); Blue grenadier 

(Macruronus novaezealandiae); ling 

(Molva spp.); fish of the species 

Orcynopsis unicolor; anchovies (Engraulis 

spp.); sea bream (Dentex dentex and 

Pagellus spp.); Ray's bream (Brama spp.); 

monkfish (Lophius spp.); cusk-eel black 

(Genypterus blacodes)

– 8 8

0303 99 000 8

– – – палтуса черного, или палтуса 

синекорого (Reinhardtius 

hippoglossoides)

– – – Lesser or Greenland halibut 

(Reinhardtius hiррoglossoides)
– 4 4

0303 99 000 9 – – – прочие – – – Other – 6 6

0304

Филе рыбное и прочее мясо рыбы 

(включая фарш), свежие, охлажденные 

или мороженые:

Fish fillet and other fish meat (including 

fish mince), fresh, chilled or frozen:
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(as a percentage 
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– филе свежее или охлажденное 

тилапии (Oreochromis spp.), сома 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus 

spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угря (Anguilla spp.), 

латеса нильского (Lates niloticus) и 

змееголова (Channa spp.):

– Fresh or chilled fillet of tilapias 

(Oreochromis spp.), catfish (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius 

spp., Ctenopharyngodonidellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni,  Megalobrama 

spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch 

(Lates niloticus) and snakeheads (Channa 

spp.):

0304 31 000 0 – – тилапии (Oreochromis spp.) – – Tilapias (Oreochromis spp.) – 6 6

0304 32 000 0
– – сома (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)

– – Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.) – 6 6

0304 33 000 0 – – латеса нильского (Lates niloticus) – – Nile perch (Lates niloticus) – 6 6

0304 39 000 0 – – прочее – – Other – 6 6

– филе прочей рыбы, свежее или 

охлажденное:
– Fresh or chilled fillet of other fish:

0304 41 000 0

– – лосося тихоокеанского 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося 

атлантического (Salmo salar) и лосося 

дунайского (Hucho hucho)

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou and Oncorhynchus rhodurus), 

Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube 

salmon (Hucho hucho)
– 4 4

0304 42

– – форели (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster):

– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster):

0304 42 100 0
– – – вида Oncorhynchus mykiss, массой 

более 400 г каждое

– – – Of the species Oncorhynchus 

mykiss, weighing more than 400 g each – 4 40304 42 100 0 более 400 г каждое mykiss, weighing more than 400 g each – 4 4

0304 42 500 0

– – – видов Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster

– – – Of the species Oncorhynchus 

apache and Oncorhynchus chrysogaster
– 6 6

0304 42 900 0 – – – прочее – – – Other – 4 4

0304 43 000 0

– – камбалообразных (Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae и Citharidae)

– – Flatfish (Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae 

and Citharidae) – 5 5

0304 44

– – рыбы семейств Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и 

Muraenolepididae:

– – Fish of the families Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae:

0304 44 100 0

– – – трески (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы 

вида Boreogadus saida

– – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) and Polar cod 

(Boreogadus saida) – 5 5

0304 44 300 0 – – – сайды (Pollachius virens) – – – Coalfish (Pollachius virens) – 6 6

0304 44 900 0 – – – прочее – – – Other – 5 5

0304 45 000 0 – – меч-рыбы (Xiphias gladius) – – Swordfish (Xiphias gladius) – 5 5

0304 46 000 0 – – клыкача (Dissostichus spp.) – – Toothfish (Dissostichus spp.) – 5 5

0304 47 000 0 – – акул – – Sharks – 5 5

0304 48 000 0 – – скатов и ромбовых скатов (Rajidae) – – Skate or rays (Rajidae) – 5 5

0304 49 – – прочее: – – Other:
0304 49 10 – – – пресноводной рыбы: – – – Freshwater fish:
0304 49 101 0 – – – – осетровых – – – – Sturgeon – 6 6

0304 49 108 0 – – – – прочее – – – – Other – 6 6

– – – прочее: – – – Other:
0304 49 500 0 – – – – окуня морского (Sebastes spp.) – – – – Redfish (Sebastes spp.) – 6 6

0304 49 800 0 – – – – прочее – – – – Other – 5 5

– прочее, свежее или охлажденное: – Other, fresh or chilled:

0304 51 000 0

– – тилапии (Oreochromis spp.), сома 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus 

spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угря (Anguilla spp.), 

латеса нильского (Lates niloticus) и 

змееголова (Channa spp.)

– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp., 

Nile perch (Lates niloticus) and 

snakeheads (Channa spp.)
– 6 6

0304 52 000 0 – – лососевых – – Salmon – 6 6
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0304 53 000 0

– – рыбы семейств Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и 

Muraenolepididae

– – Fish of the families Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae:
– 6 6

0304 54 000 0 – – меч-рыбы (Xiphias gladius) – – Swordfish (Xiphias gladius) – 6 6

0304 55 000 0 – – клыкача (Dissostichus spp.) – – Toothfish (Dissostichus spp.) – 6 6

0304 56 000 0 – – акул – – Sharks – 6 6

0304 57 000 0 – – скатов и ромбовых скатов (Rajidae) – – Skate or rays (Rajidae) – 6 6

0304 59 – – прочее: – – Other:
0304 59 200 0 – – – пресноводной рыбы – – – Freshwater fish – 6 6

– – – прочее: – – – Other:
0304 59 500 0 – – – – кусочки сельди – – – – Flaps of herring – 5 5

0304 59 800 0 – – – – прочее – – – – Other – 6 6

– филе мороженое тилапии 

(Oreochromis spp.), сома (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.), карпа (Cyprinus spp., Carassius 

spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

угря (Anguilla spp.), латеса нильского 

(Lates niloticus) и змееголова (Channa 

spp.):

– Frozen fillets of tilapias (Oreochromis 

spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus 

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp 

(Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodonidellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni,  Megalobrama 

spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch 

(Lates niloticus) and snakeheads (Channa 

spp.):

0304 61 000 0 – – тилапии (Oreochromis spp.) – – Tilapias (Oreochromis spp.) – 5 5

0304 62 000 0
– – сома (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)

– – Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.) – 5 5

0304 63 000 0 – – латеса нильского (Lates niloticus) – – Nile perch (Lates niloticus) – 5 5

0304 69 000 0 – – прочее – – Other – 5 5

– филе мороженое рыбы семейств 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

– Frozen fillets of fish of the families 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae и 

Muraenolepididae:

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae:

0304 71
– – трески (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

0304 71 100 0 – – – трески вида Gadus macrocephalus
– – – Cod of the species Gadus 

macrocephalus – 5 5

0304 71 900 0 – – – прочее – – – Other – 6 6

0304 72 000 0 – – пикши (Melanogrammus aeglefinus) – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus) – 5 5

0304 73 000 0 – – сайды (Pollachius virens) – – Coalfish (Pollachius virens) – 5 5

0304 74

– – мерлузы (Merluccius spp.) и 

американского нитеперого налима 

(Urophycis spp.):

– – Horse mackerel (Merluccius spp.) and 

hake (Urophycis spp.):

– – – мерлузы рода Merluccius: – – – Hake of the genus Merluccius:

0304 74 110 0

– – – – мерлузы капской (мелководной) 

(Merluccius capensis) и мерлузы 

намибийской (глубоководной) 

(Merluccius paradoxus)

– – – – Shallow-water cape hake 

(Merluccius capensis) and deepwater 

cape hake (Merluccius paradoxus)
– 7 7

0304 74 150 0
– – – – мерлузы аргентинской 

(Merluccius hubbsi)
– – – – Argentine hake (Merluccius hubbsi) – 7 7

0304 74 190 0 – – – – прочее – – – – Other – 7 7

0304 74 900 0
– – – американского нитеперого налима 

рода Urophycis
– – – Hake of the genus Urophycis – 7 7

0304 75 000 0 – – минтая (Theragra chalcogramma)
– – Alaska pollock (Theragra 

chalcogramma) – 7 7

0304 79 – – прочее: – – Other:
0304 79 100 0 – – – рыбы вида Boreogadus saida – – – Polar cod (Boreogadus saida) – 6 6

0304 79 300 0 – – – мерланга (Merlangius merlangus) – – – Whiting (Merlangius merlangus) – 7 7

0304 79 500 0
– – – макруронуса новозеландского 

(Macruronus novaezealandiae)

– – – Blue grenadier (Macruronus 

novaezealandiae) – 7 7

0304 79 800 0 – – – мольвы (Molva spp.) – – – Ling (Molva spp.) – 7 7

0304 79 900 0 – – – прочее – – – Other – 7 7

– филе прочей рыбы, мороженое: – Frozen fillets of other fish:

0304 81 000 0

– – лосося тихоокеанского 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося 

атлантического (Salmo salar) и лосося 

дунайского (Hucho hucho)

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou and Oncorhynchus rhodurus), 

Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube 

salmon (Hucho hucho)
– 4 4
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0304 82

– – форели (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster):

– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster):

0304 82 100 0
– – – вида Oncorhynchus mykiss, массой 

более 400 г каждое

– – – Of the species Oncorhynchus 

mykiss, weighing more than 400 g each – 4 4

0304 82 500 0

– – – видов Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster

– – – Of the species Oncorhynchus 

apache and Oncorhynchus chrysogaster
– 5 5

0304 82 900 0 – – – прочее – – – Other – 4 4

0304 83

– – камбалообразных (Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae и Citharidae):

– – Flatfish (Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae 

and Citharidae)

0304 83 100 0
– – – камбалы морской (Pleuronectes 

platessa)
– – – Plaice (Рleuronectes рlatessa) – 7 7

0304 83 300 0 – – – камбалы речной (Platichthys flesus) – – – Flounder (Platichthys flesus) – 7 7

0304 83 500 0 – – – мегрима (Lepidorhombus spp.) – – – Megrim (Lepidorhombus spp.) – 5 5

0304 83 900 0 – – – прочее – – – Other – 7 7

0304 84 000 0 – – меч-рыбы (Xiphias gladius) – – Swordfish (Xiphias gladius) – 7 7

0304 85 000 0 – – клыкача (Dissostichus spp.) – – Toothfish (Dissostichus spp.) – 7 7

0304 86 000 0
– – сельди (Clupea harengus, Clupea 

pallasii)

– – Herrings (Cluрea harengus, Cluрea 

рallasii) – 3 3

0304 87 000 0

– – тунца (рода Thunnus), скипджека, 

или тунца полосатого (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis)

– – Tunas (of the genus Thunnus), 

skipjack or stripe-bellied bonito 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) – 5 5

0304 88
– – акул, скатов и ромбовых скатов 

(Rajidae):
– – Sharks, skates or rays (Rajidae)

– – – акул: – – – Sharks

0304 88 100 0

– – – – акулы колючей (Squalus 

acanthias spp.) и акулы кошачьей 

(Scyliorhinus spp.)

– – – – Piked dogfish (Squalus acanthias 

sрр.) and catsharks (Scyliorhinus spp.)
– 7 7

0304 88 200 0 – – – – акулы сельдевой (Lamna nasus) – – – – Porbeagle shark (Lamna nasus) – 7 70304 88 200 0 – 7 7

0304 88 500 0 – – – – акул прочих – – – – Other sharks – 7 7

0304 88 900 0 – – – скатов и ромбовых скатов (Rajidae) – – – Skate or rays (Rajidae) – 7 7

0304 89 – – прочее: – – Other:
0304 89 10 – – – пресноводной рыбы: – – – Freshwater fish:
0304 89 101 0 – – – – осетровых – – – – Sturgeon – 5 5

0304 89 108 0 – – – – прочее – – – – Other – 5 5

– – – прочее: – – – Other:

– – – – окуня морского (Sebastes spp.): – – – – Redfish (Sebastes spp.)

0304 89 210 0 – – – – – вида Sebastes marinus – – – – – Of the species Sebastes marinus – 5 5

0304 89 290 0 – – – – – прочее – – – – – Other – 7 7

0304 89 300 0

– – – – рыбы рода Euthynnus, кроме 

скипджека, или тунца полосатого 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 

субпозиции 0304 87

– – – – Fish of the genus Euthynnus, other 

than skipjack or stripe-bellied bonito 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 

mentioned in subheading 0304 87
– 5 5

– – – – скумбрии (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 

japonicus) и рыбы вида Orcynopsis 

unicolor:

– – – – Mackerel (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 

japonicus) and fish of the species 

Orcynopsis unicolor:

0304 89 410 0
– – – – – скумбрии вида Scomber 

australasicus

– – – – – Mackerel of the species 

Scomber australasicus – 6 6

0304 89 490 0 – – – – – прочее – – – – – Other – 5 5

0304 89 600 0 – – – – удильщика (Lophius spp.) – – – – Monkfish (Lophius spp.) – 7 7

0304 89 800 0 – – – – прочее – – – – Other – 7 7

– прочее, мороженое: – Other, frozen:
0304 91 000 0 – – меч-рыбы (Xiphias gladius) – – Swordfish (Xiphias gladius) – 3 3

0304 92 000 0 – – клыкача (Dissostichus spp.) – – Toothfish (Dissostichus spp.) – 3 3

0304 93

– – тилапии (Oreochromis spp.), сома 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus 

spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угря (Anguilla spp.), 

латеса нильского (Lates niloticus) и 

змееголова (Channa spp.):

– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodonidellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates 

niloticus) and snakeheads (Channa spp.):

0304 93 200 0 – – – сурими – – – Surimi – 5 5

0304 93 800 0 – – – прочее – – – Other – 3 3
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0304 94 – – минтая (Theragra chalcogramma):
– – Alaska pollock (Theragra 

chalcogramma)
0304 94 100 0 – – – сурими – – – Surimi – 5 5

0304 94 900 0 – – – прочее – – – Other – 3 3

0304 95

– – рыбы семейств Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и 

Muraenolepididae, кроме минтая 

(Theragra chalcogramma):

– – Fish of the families Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae, other than Alaska 

pollock (Theragra chalcogramma):

0304 95 100 0 – – – сурими – – – Surimi – 51С) 51С)

– – – прочее: – – – Other:

– – – – трески (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы 

вида Boreogadus saida:

– – – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) and Polar cod 

(Boreogadus saida):

0304 95 210 0
– – – – – трески вида Gadus 

macrocephalus

– – – – – Cod of the species Gadus 

macrocephalus – 6 6

0304 95 250 0 – – – – – трески вида Gadus morhua
– – – – – Cod of the species Gadus 

morhua – 6 6

0304 95 290 0 – – – – – прочее – – – – – Other – 6 6

0304 95 300 0
– – – – пикши (Melanogrammus 

aeglefinus)

– – – – Haddock (Melanogrammus 

aeglefinus) – 6 6

0304 95 400 0 – – – – сайды (Pollachius virens) – – – – Coalfish (Pollachius virens) – 6 6

0304 95 500 0 – – – – мерлузы рода Merluccius – – – – Hake of the genus Merluccius: – 3 3

0304 95 600 0
– – – – путассу (Micromesistius 

poutassou, Gadus poutassou)

– – – – Blue whiting (Micromesistius 

poutassou, Micromesistius australis) – 3 3

0304 95 900 0 – – – – прочее – – – – Other – 3 3

0304 96 – – акул: – – Sharks:
0304 96 100 0 – – – сурими – – – Surimi – 5 5

0304 96 900 0 – – – прочее – – – Other – 3 3

0304 97 – – скатов и ромбовых скатов (Rajidae): – – Skate or rays (Rajidae)

0304 97 100 0 – – – сурими – – – Surimi – 5 5

0304 97 900 0 – – – прочее – – – Other – 3 3

0304 99 – – прочее: – – Other:
0304 99 110 0 – – – сурими – – – Surimi – 5 50304 99 110 0 – – – сурими – – – Surimi – 5 5

– – – прочее: – – – Other:
0304 99 220 0 – – – – пресноводной рыбы – – – – Freshwater fish – 3 3

– – – – прочее: – – – – Other:

0304 99 230 0
– – – – – сельди (Clupea harengus, 

Clupea pallasii)

– – – – – Herring (Cluрea harengus, 

Cluрea рallasii) – 3 3

0304 99 290 0 – – – – – окуня морского (Sebastes spp.) – – – – – Redfish (Sebastes spp.) – 3 3

0304 99 550 0 – – – – – мегрима (Lepidorhombus spp.) – – – – – Megrim (Lepidorhombus spp.) – 3 3

0304 99 610 0
– – – – – леща морского обыкновенного 

(Brama spp.)
– – – – – Ray's bream (Brama spp.) – 3 3

0304 99 650 0 – – – – – удильщика (Lophius spp.) – – – – – Monkfish (Lophius spp.) – 3 3

0304 99 980 0 – – – – – прочее – – – – – Other – 3 3

0305

Рыба сушеная, соленая или в рассоле; 

рыба копченая, не подвергнутая или 

подвергнутая тепловой обработке до 

или в процессе копчения; рыбная мука 

тонкого и грубого помола и гранулы из 

рыбы, пригодные для употребления в 

пищу:

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process; flours, meals and 

pellets of fish, fit for human consumption:

0305 10 000 0

– рыбная мука тонкого и грубого помола 

и гранулы из рыбы, пригодные для 

употребления в пищу

– Fish, meals and pellets of fish, fit for 

human consumption
– 5 5

0305 20 000 0

– печень, икра и молоки рыбы, 

сушеные, копченые, соленые или в 

рассоле

– Liver, roes and milt of fish, dried, 

smoked, salted or in brine
– 10 10

– филе рыбы, сушеное, соленое или в 

рассоле, но не копченое:

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but 

not smoked:

0305 31 000 0

– – тилапии (Oreochromis spp.), сома 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus 

spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угря (Anguilla spp.), 

латеса нильского (Lates niloticus) и 

змееголова (Channa spp.)

– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp., 

Nile perch (Lates niloticus) and 

snakeheads (Channa spp.)
– 6 6
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0305 32

– – рыбы семейств Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и 

Muraenolepididae:

– – Fish of the families Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae:

– – – трески (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы 

вида Boreogadus saida:

– – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) and Polar cod 

(Boreogadus saida):

0305 32 110 0 – – – – трески вида Gadus macrocephalus
– – – – Cod of the species Gadus 

macrocephalus – 5 5

0305 32 190 0 – – – – прочее – – – – Other – 5 5

0305 32 900 0 – – – прочее – – – Other – 6 6

0305 39 – – прочее: – – Other:

0305 39 100 0

– – – лосося тихоокеанского 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося 

атлантического (Salmo salar) и лосося 

дунайского (Hucho hucho), соленое или 

в рассоле

– – – Pacific salmon (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) 

and Danube salmon (Hucho hucho), 

salted or in brine
– 5 5

0305 39 500 0

– – – палтуса черного, или палтуса 

синекорого (Reinhardtius 

hippoglossoides), соленое или в рассоле

– – – Lesser or Greenland halibut 

(Reinhardtius hiррoglossoides), salted or 

in brine
– 6 6

0305 39 90 – – – прочее: – – – Other:
0305 39 901 0 – – – – осетровых – – – – Sturgeon – 6 6

0305 39 908 0 – – – – прочее – – – – Other – 6 6

– рыба копченая, включая филе, кроме 

пищевых рыбных субпродуктов:

– Smoked fish, including fillets, other than 

edible fish offal:

– – лосось тихоокеанский 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

0305 41 000 0

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось 

атлантический (Salmo salar) и лосось 

дунайский (Hucho hucho)

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou and Oncorhynchus rhodurus), 

Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube 

salmon (Hucho hucho)
–

8, но не менее 1,6 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 1,6 Euro per 

1 kg

0305 42 000 0
– – сельдь (Clupea harengus, Clupea 

pallasii)

– – Herrings (Clupea harengus, Clupea 

pallasii) – 5 5

0305 43 000 0

– – форель (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster)

– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster)
– 3 3

0305 44

– – тилапия (Oreochromis spp.), сом 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угорь (Anguilla spp.), 

латес нильский (Lates niloticus) и 

змееголов (Channa spp.):

– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodonidellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates 

niloticus) and snakeheads (Channa spp.):

0305 44 100 0 – – – угорь (Anguilla spp.) – – – Eels (Anguilla sрр.) – 3 3

0305 44 800 0 – – – прочая – – – Other – 3 3

0305 49 – – прочая: – – Other:

0305 49 100 0

– – – палтус черный, или палтус 

синекорый (Reinhardtius hippoglossoides)

– – – Lesser or Greenland halibut 

(Reinhardtius hippoglossoides)
– 3 3

0305 49 200 0

– – – палтус белокорый, или 

обыкновенный (Hippoglossus 

hippoglossus)

– – – Atlantic halibut (Hippoglossus 

hippoglossus)
– 3 3

0305 49 300 0

– – – скумбрия (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 

japonicus)

– – – Mackerel (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 

japonicus) – 3 3

0305 49 80 – – – прочая: – – – Other:
0305 49 801 0 – – – – осетровые – – – – Sturgeon – 3 3

0305 49 808 0 – – – – прочая – – – – Other – 3 3

– рыба сушеная, кроме пищевых 

рыбных субпродуктов, соленая или 

несоленая, но не копченая:

– Dried fish, other than edible fish offal, 

whether or not salted but not smoked:

0305 51
– – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):
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0305 51 100 0 – – – сушеная, несоленая – – – Dried, not salted – 5 5

0305 51 900 0 – – – сушеная, соленая – – – Dried, salted – 5 5

0305 52 000 0

– – тилапия (Oreochromis spp.), сом 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угорь (Anguilla spp.), 

латес нильский (Lates niloticus) и 

змееголов (Channa spp.)

– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), 

Nile perch (Lates niloticus) and 

snakeheads (Channa spp.)
– 7 7

0305 53

– – рыба семейств Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и 

Muraenolepididae, кроме трески (Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus):

– – Fish of the families Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and 

Muraenolepididae, other than cod (Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus):

0305 53 100 0 – – – рыба вида Boreogadus saida – – – Polar cod (Boreogadus saida) – 7 7

0305 53 900 0 – – – прочая – – – Other – 7 7

– – сельдь (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), анчоусы (Engraulis spp.), 

сардины (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), сардинелла (Sardinella spp.), 

кильки или шпроты (Sprattus sprattus), 

скумбрия (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus), 

скумбрии тропические (Rastrelliger 

spp.), макрели (Scomberomorus spp.), 

ставрида (Trachurus spp.), каранкс 

(Caranx spp.), кобия (Rachycentron 

canadum), рыба-зеркало (Pampus spp.), 

сайра тихоокеанская (Cololabis saira), 

– – Herrings (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), anchovies (Engraulis spp.), 

sardines (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling 

or sprats (Sprattus sprattus), mackerel 

(Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus), Indian 

mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes 

(Scomberomorus spp.), jack and horse 

mackerel (Trachurus spp.), crevalles 

(Caranx spp.), cobia (Rachycentron 

canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), 

0305 54

сайра тихоокеанская (Cololabis saira), 

десятиперая ставрида (Decapterus 

spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-

рыба (Xiphias gladius), тунец малый 

пятнистый (Euthynnus affinis), пеламида 

(Sarda spp.), рыбы семейства 

Istiophoridae (марлины, парусники, 

копьеносцы):

canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), 

Pacific saury (Cololabis saira), scads 

(Decapterus spp.), capelin (Mallotus 

villosus), swordfish (Xiphias gladius), 

Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos 

(Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish 

(Istiophoridae):

0305 54 100 0
– – – сельдь (Clupea harengus, Clupea 

pallasii)

– – – Herrings (Cluрea harengus, Cluрea 

рallasii) – 5 5

0305 54 200 0 – – – анчоусы (Engraulis spp.) – – – Anchovies (Engraulis spp.) – 3 3

0305 54 900 0 – – – прочая – – – Other – 7 7

0305 59 – – прочая: – – Other:

0305 59 700 0

– – – палтус белокорый, или 

обыкновенный (Hippoglossus 

hippoglossus)

– – – Atlantic halibut (Hippoglossus 

hippoglossus)
– 7 7

0305 59 900 0 – – – прочая – – – Other – 7 7

– рыба соленая, но не сушеная или не 

копченая, и рыба в рассоле, кроме 

пищевых рыбных субпродуктов:

– Fish, salted but not dried or smoked and 

fish in brine, other than edible fish offal:

0305 61 000 0
– – сельдь (Clupea harengus, Clupea 

pallasii)

– – Herrings (Clupea harengus, Clupea 

pallasii) – 5 5

0305 62 000 0
– – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus)

– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus): – 5 5

0305 63 000 0 – – анчоусы (Engraulis spp.) – – Anchovies (Engraulis spp.) – 8 8

0305 64 000 0

– – тилапия (Oreochromis spp.), сом 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), угорь (Anguilla spp.), 

латес нильский (Lates niloticus) и 

змееголов (Channa spp.)

– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), 

Nile perch (Lates niloticus) and 

snakeheads (Channa spp.)
– 7 7

0305 69 – – прочая: – – Other:
0305 69 100 0 – – – рыба вида Boreogadus saida – – – Polar cod (Boreogadus saida) – 7 7

0305 69 300 0

– – – палтус белокорый, или 

обыкновенный (Hippoglossus 

hippoglossus)

– – – Atlantic halibut (Hippoglossus 

hippoglossus)
– 7 7
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0305 69 500 0

– – – лосось тихоокеанский 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось 

атлантический (Salmo salar) и лосось 

дунайский (Hucho hucho)

– – – Pacific salmon (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) 

and Danube salmon (Hucho hucho)
– 5 5

0305 69 700 0 – – – прочая – – – Other – 7 7

– плавники, головы, хвосты, 

плавательные пузыри и прочие 

пищевые рыбные субпродукты:

– Fish fins, heads, tails, maws and other 

edible fish offal :

0305 71 – – плавники акульи: – – Sharks fins:
0305 71 100 0 – – – копченые – – – Smoked – 3 3

0305 71 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

0305 72 000
– – головы, хвосты, плавательные 

пузыри рыб:
– – Fish heads, tails, maws:

0305 72 000 1

– – – лосося тихоокеанского 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося 

атлантического (Salmo salar) и лосося 

дунайского (Hucho hucho)

– – – Pacific salmon (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) 

and Danube salmon (Hucho hucho)
– 5 5

0305 72 000 9 – – – прочие – – – Other – 3 3

0305 79 000 – – прочие: – – Other:

0305 79 000 1

– – – лосося тихоокеанского 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося 

атлантического (Salmo salar) и лосося 

дунайского (Hucho hucho)

– – – Pacific salmon (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) 

and Danube salmon (Hucho hucho)
– 5 5

0305 79 000 9 – – – прочие – – – Other – 3 30305 79 000 9 – – – прочие – – – Other – 3 3

0306

Ракообразные, в панцире или без 

панциря, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле; ракообразные копченые, в 

панцире или без панциря, не 

подвергнутые или подвергнутые 

тепловой обработке до или в процессе 

копчения; ракообразные в панцире, 

сваренные на пару или в кипящей воде, 

охлажденные или неохлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле; мука тонкого и грубого помола 

и гранулы из ракообразных, пригодные 

для употребления в пищу:

Crustaceans, whether in shell or not, live, 

fresh, chilled, frozen, dried, salted or in 

brine; smoked crustaceans, whether in 

shell or not, whether or not cooked before 

or during the smoking process; 

crustaceans, in shell, cooked by steaming 

or by boiling in water, whether or not 

chilled, frozen, dried, salted or in brine; 

flours, meals and pellets of crustaceans, 

fit for human consumption:

– мороженые: – Frozen:

0306 11

– – лангуст европейский и прочие 

лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.):

– – Rock lobster and other sea crawfish 

(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp.)

0306 11 050 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
– 7 7

– – – прочие: – – – Other:
0306 11 100 0 – – – – хвосты лангустов – – – – Crawfish tails – 7 7

0306 11 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 7 7

0306 12 – – омары (Homarus spp.): – – Lobsters (Homarus spp.):

0306 12 050

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения:

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process:

0306 12 050 1 – – – – в панцире – – – – In shell – 5 5

0306 12 050 9 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

– – – прочие: – – – Other:
0306 12 100 0 – – – – неразделанные – – – – Whole – 5 5

0306 12 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

0306 14 – – крабы: – – Crabs:

0306 14 050 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

13, но не менее 1,95 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 1,95 Euro 

per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:
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0306 14 100 0

– – – – крабы видов Paralithodes 

camchaticus, Chionoecetes spp. и 

Callinectes sapidus

– – – – Crabs of the species Рaralithodes 

camchaticus, Chionoecetes sрр. and 

Callinectes saрidus
– 5 5

0306 14 300 0 – – – – крабы вида Cancer pagurus
– – – – Crabs of the species Cancer 

pagurus – 5 5

0306 14 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

0306 15
– – омар норвежский (Nephrops 

norvegicus):

– – Norway lobsters (Nephrops 

norvegicus):

0306 15 100 0

– – – копченый, в панцире или без 

панциря, не подвергнутый или 

подвергнутый тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
–

15, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

0306 15 900 0 – – – прочий – – – Other – 8 8

0306 16
– – креветки холодноводные (Pandalus 

spp., Crangon crangon):

– – Cold-water shrimps and prawns 

(Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 16 100 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

5, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:

0306 16 910 0 – – – – креветки вида Crangon crangon
– – – – Shrimps of the species Crangon 

crangon – 5 5

0306 16 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 3 3

0306 17 – – креветки прочие: – – Other shrimps and prawns:

0306 17 100 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

5, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:

0306 17 910 0
– – – – глубоководные розовые 

креветки (Parapenaeus longirostris)

– – – – Deepwater pink shrimps 

(Parapenaeus longirostris) – 3 3

0306 17 920 0 – – – – креветки рода Penaeus – – – – Shrimps of the genus Penaeus – 3 3

0306 17 930 0

– – – – креветки семейства Pandalidae, 

кроме рода Pandalus spp.

– – – – Shrimps of the family Рandalidae, 

other than of the genus Pandalus
– 3 30306 17 930 0 – 3 3

0306 17 940 0

– – – – креветки рода Crangon, кроме 

вида Crangon crangon

– – – – Shrimps of the genus Crangon, 

other than of the species Crangon crangon
– 5 5

0306 17 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 3 3

0306 19

– – прочие, включая муку тонкого и 

грубого помола и гранулы из 

ракообразных, пригодные для 

употребления в пищу:

– – Other, including flours, meals and 

pellets of crustaceans, fit for human 

consumption:

0306 19 050 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

15, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:
0306 19 100 0 – – – – пресноводные раки – – – – Freshwater crayfish – 7 7

0306 19 900 – – – – прочие: – – – – Other:

0306 19 900 1
– – – – – криль антарктический 

(Euphausia superba)

– – – – – Antarctic krill.(Euphausia 

superba) – 31С) 31С)

0306 19 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7 7

– живые, свежие или охлажденные: – Live, fresh or chilled:

0306 31 000 0

– – лангуст европейский и прочие 

лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.)

– – Rock lobster and other sea crawfish 

(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp.) – 7 7

0306 32 – – омары (Homarus spp.): – – Lobsters (Homarus spp.):
0306 32 100 0 – – – живые – – – Live – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
0306 32 910 0 – – – – неразделанные – – – – Whole – 5 5

0306 32 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 6 6

0306 33 – – крабы: – – Crabs:

0306 33 100 0 – – – крабы вида Cancer pagurus – – – Crabs of the species Cancer рagurus – 8 8

0306 33 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

0306 34 000 0
– – омар норвежский (Nephrops 

norvegicus)

– – Norway lobsters (Nephrops 

norvegicus): – 8 8

0306 35
– – креветки холодноводные (Pandalus 

spp., Crangon crangon):

– – Cold-water shrimps and prawns 

(Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 35 100 0 – – – креветки вида Crangon crangon
– – – Shrimps of the species Crangon 

crangon – 6 6

0306 35 900 0 – – – креветки видов Pandalus spp.
– – – Shrimps of the species Pandalus 

spp. – 6 6

0306 36 – – креветки прочие: – – Other shrimps and prawns:

0306 36 100 0

– – – креветки семейства Pandalidae, за 

исключением креветок рода Pandalus

– – – Shrimps of the family Рandalidae, 

other than of the genus Pandalus
– 6 6
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0306 36 200 0

– – – креветки рода Crangon, за 

исключением креветок вида Crangon 

crangon

– – – Shrimps of the genus Crangon, other 

than of the species Crangon crangon
– 6 6

0306 36 900 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

0306 39

– – прочие, включая муку тонкого и 

грубого помола и гранулы из 

ракообразных, пригодные для 

употребления в пищу:

– – Other, including flours, meals and 

pellets of crustaceans, fit for human 

consumption:

0306 39 100 0 – – – пресноводные раки – – – Freshwater crayfish – 7 7

0306 39 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

– прочие: – Other:

0306 91

– – лангуст европейский и прочие 

лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.):

– – Rock lobster and other sea crawfish 

(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp.)

0306 91 100 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

15, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

0306 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

0306 92 – – омары (Homarus spp.): – – Lobsters (Homarus spp.):

0306 92 100 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

5, но не менее 0,9 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,9 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:
0306 92 910 0 – – – – неразделанные – – – – Whole – 5 5

0306 92 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 6 6

0306 93 – – крабы: – – Crabs:

0306 93 100 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

13, но не менее 1,95 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 1,95 Euro 

per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:

0306 93 910 0 – – – – крабы вида Cancer pagurus
– – – – Crabs of the species Cancer 

pagurus – 8 8

0306 93 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 80306 93 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

0306 94
– – омар норвежский (Nephrops 

norvegicus):

– – Norway lobsters (Nephrops 

norvegicus):

0306 94 100 0

– – – копченый, в панцире или без 

панциря, не подвергнутый или 

подвергнутый тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
–

15, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

0306 94 900 0 – – – прочий – – – Other – 8 8

0306 95 – – креветки: – – Shrimps and prawns:

0306 95 100 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

5, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:
0306 95 910 0 – – – – креветки рода Crangon – – – – Shrimps of the genus Crangon – 6 6

0306 95 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 6 6

0306 99

– – прочие, включая муку тонкого и 

грубого помола и гранулы из 

ракообразных, пригодные для 

употребления в пищу:

– – Other, including flours, meals and 

pellets of crustaceans, fit for human 

consumption:

0306 99 100 0

– – – копченые, в панцире или без 

панциря, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, in shell or not, whether or 

not cooked before or during the smoking 

process
–

15, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:
0306 99 910 0 – – – – пресноводные раки – – – – Freshwater crayfish – 7 7

0306 99 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

0307

Моллюски, в раковине или без 

раковины, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле; моллюски 

копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения; мука тонкого 

и грубого помола и гранулы из 

моллюсков, пригодные для 

употребления в пищу:

Molluscs, whether in shell or not, live, 

fresh, chilled, frozen, dried, salted or in 

brine; smoked molluscs, whether in shell 

or not, whether or not cooked before or 

during the smoking process; flours, meals 

and pellets of molluscs, fit for human 

consumption:

– устрицы: – Oysters:
0307 11 – – живые, свежие или охлажденные: – – Live, fresh or chilled:

0307 11 100 0

– – – устрицы плоские (рода Ostrea), 

живые и массой (включая раковину) не 

более 40 г каждая

– – – Flat oysters (of the genus Ostrea), 

live and weighing (shell included) not 

more than 40 g each – 7 7

0307 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

0307 12 – – мороженые: – – Frozen:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 
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value in Euro or in 
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0307 12 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 12 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

0307 19 – – прочие: – – Other:

0307 19 910 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 19 990 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

– гребешки, включая королевские 

гребешки, родов Pecten, Chlamys или 

Placopecten:

– Scallops, including queen scallops, of 

the genera Pecten, Chlamys or 

Placopecten:
0307 21 000 0 – – живые, свежие или охлажденные – – Live, fresh or chilled – 6 6

0307 22 – – мороженые: – – Frozen:

0307 22 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

– – – прочие: – – – Other:

0307 22 910 0
– – – – гребешки Святого Якова (Pecten 

maximus)

– – – – St. Jacob’s scallops (Рecten 

maximus) – 8 8

0307 22 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

0307 29 – – прочие: – – Other:

0307 29 200 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 29 800 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

– мидии (Mytilus spp., Perna spp.): – Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31 – – живые, свежие или охлажденные: – – Live, fresh or chilled:
0307 31 100 0 – – – Mytilus spp. – – – Mytilus spp. – 5 5

0307 31 900 0 – – – Perna spp. – – – Perna spp. – 6 6

0307 32 – – мороженые: – – Frozen:

– – – копченые, в раковине или без 
– – – Smoked, whether in shell or not, 

0307 32 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

– – – прочие: – – – Other:
0307 32 910 0 – – – – Mytilus spp. – – – – Mytilus spp. – 5 5

0307 32 990 0 – – – – Perna spp. – – – – Perna spp. – 5 5

0307 39 – – прочие: – – Other:

0307 39 200 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

– – – прочие: – – – Other:
0307 39 910 0 – – – – Mytilus spp. – – – – Mytilus spp. – 5 5

0307 39 990 0 – – – – Perna spp. – – – – Perna spp. – 5 5

– каракатицы и кальмары: – Cuttle fish and squid:
0307 42 – – живые, свежие или охлажденные: – – Live, fresh or chilled:

– – – каракатицы: – – – cuttle fish:

0307 42 110 0
– – – – видов Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma, Sepiola spp.

– – – – Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma, Sepiola spp. – 7 7

0307 42 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – кальмары: – – – Squid:
0307 42 910 0 – – – – видов Loligo spp. – – – – Loligo spp. – 7 7

0307 42 920 0 – – – – вида Todarodes sagittatus – – – – Todarodes sagittatus – 7 7

0307 42 930 0
– – – – видов Ommastrephes spp., 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

– – – – Ommastrephes spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp. – 7 7

0307 42 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

0307 43 – – мороженые: – – Frozen:

0307 43 100 0

– – – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether or not cooked 

before or during the smoking process
– 8 8

– – – прочие: – – – Other:

– – – – каракатицы: – – – – Cuttle fish:

– – – – – рода Sepiola: – – – – – Sepiola:
0307 43 110 0 – – – – – – вида Sepiola rondeleti – – – – – – Sepiola rondeleti – 5 5

0307 43 130 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

0307 43 150 0
– – – – – видов Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma

– – – – – Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma – 5 5

0307 43 190 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 71С) 71С)

– – – – кальмары: – – – – Squid:

– – – – – рода Loligo: – – – – – Loligo:
0307 43 310 0 – – – – – – вида Loligo vulgaris – – – – – – Loligo vulgaris – 8 8

0307 43 330 0 – – – – – – вида Loligo pealei – – – – – – Loligo pealei – 8 8

0307 43 350 0 – – – – – – вида Loligo patagonica – – – – – – Loligo patagonica – 8 8

0307 43 380 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 81С) 81С)



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0307 43 500 0 – – – – – вида Todarodes sagittatus – – – – – Todarodes sagittatus – 8 8

0307 43 600 0
– – – – – видов Ommastrephes spp., 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

– – – – – Ommastrephes spp., 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. – 8 8

0307 43 700 0 – – – – – видов Illex spp. – – – – – Illex spp. – 7 7

0307 43 900 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 71С) 71С)

0307 49 – – прочие: – – Other:

0307 49 050 0

– – – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether or not cooked 

before or during the smoking process
– 8 8

– – – прочие: – – – Other:

– – – – каракатицы: – – – – Cuttle fish:

0307 49 710 0
– – – – – видов Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma, Sepiola spp.

– – – – – Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma, Sepiola spp. – 5 5

0307 49 800 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 7 7

– – – – кальмары: – – – – Squid:
0307 49 910 0 – – – – – видов Loligo spp. – – – – – Loligo spp. – 8 8

0307 49 920 0 – – – – – вида Todarodes sagittatus – – – – – Todarodes sagittatus – 8 8

0307 49 930 0
– – – – – видов Ommastrephes spp., 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

– – – – – Ommastrephes spp., 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. – 8 8

0307 49 980 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 7 7

– осьминоги (Octopus spp.): – Octopus (Octopus spp.):
0307 51 000 0 – – живые, свежие или охлажденные – – Live, fresh or chilled – 7 7

0307 52 – – мороженые: – – Frozen:

0307 52 100 0

– – – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether or not cooked 

before or during the smoking process
– 8 8

0307 52 900 0 – – – прочие – – – Other – 8
1С)

81С)

0307 59 – – прочие: – – Other:

0307 59 200 0

– – – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether or not cooked 

before or during the smoking process
– 8 8

0307 59 800 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

0307 60 – улитки, кроме морских: – Snails, other than sea snails:

– – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

– – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
0307 60 100 0

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения
the smoking process

– 8 8

0307 60 900 0 – – прочие – – Other – 8 8

– клемы, сердцевидки и арки (семейств 

Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, 

Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, 

Myidae, Semelidae, Solecurtidae, 

Solenidae, Tridacnidae и Veneridae):

– Cams, cockles and ark shells (families 

of Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, 

Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, 

Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, 

Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and 

Veneridae):

0307 71 000 0 – – живые, свежие или охлажденные – – Live, fresh or chilled – 5 5

0307 72 – – мороженые: – – Frozen:

0307 72 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

– – – прочие: – – – Other:

0307 72 910 0
– – – – полосатый венус и другие виды 

семейства Veneridae

– – – – Striped venus and other species of 

the family Veneridae – 7 7

0307 72 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 7 7

0307 79 – – прочие: – – Other:

0307 79 110 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 79 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– морские ушки (Haliotis spp.) и 

стромбусы (Strombus spp.):

– Abalone (Haliotis spp.) and stromboid 

conchs (Strombus spp.):

0307 81 000 0
– – морские ушки (Haliotis spp.) живые, 

свежие или охлажденные

– – Live, fresh or chilled abalone (Haliotis 

spp.) – 5 5

0307 82 000 0
– – стромбусы (Strombus spp.) живые, 

свежие или охлажденные

– – Live, fresh or chilled stromboid conchs 

(Strombus spp.) – 5 5

0307 83
– – морские ушки (Haliotis spp.) 

мороженые:
– – Frozen abalone (Haliotis spp.):

0307 83 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 83 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

0307 84
– – стромбусы (Strombus spp.) 

мороженые:

– – Frozen stromboid conchs (Strombus 

spp.)

0307 84 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 84 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 7 7
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0307 87 – – морские ушки (Haliotis spp.) прочие: – – Other abalone (Haliotis spp.):

0307 87 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 87 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

0307 88 – – стромбусы (Strombus spp.) прочие:
– – Other stromboid conchs (Strombus 

spp.)

0307 88 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 88 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

– прочие, включая муку тонкого и 

грубого помола и гранулы, пригодные 

для употребления в пищу:

– Other, including flours, meals and 

pellets, fit for human consumption:

0307 91 000 0 – – живые, свежие или охлажденные – – Live, fresh or chilled – 5 5

0307 92 – – мороженые: – – Frozen:

0307 92 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 92 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

0307 99 – – прочие: – – Other:

0307 99 100 0

– – – копченые, в раковине или без 

раковины, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether in shell or not, 

whether or not cooked before or during 

the smoking process
– 8 8

0307 99 700 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

Водные беспозвоночные, кроме 

ракообразных и моллюсков, живые, 

свежие, охлажденные, мороженые, 

сушеные, соленые или в рассоле; 

водные беспозвоночные, кроме 

ракообразных и моллюсков, копченые, 

Aquatic invertebrates other than 

crustaceans and molluscs, live, fresh, 

chilled, frozen, dried, salted or in brine; 

smoked aquatic invertebrates other than 

crustaceans and molluscs, whether or not 

0308

ракообразных и моллюсков, копченые, 

не подвергнутые или подвергнутые 

тепловой обработке до или в процессе 

копчения; мука тонкого и грубого 

помола и гранулы из водных 

беспозвоночных, кроме ракообразных и 

моллюсков, пригодные для 

употребления в пищу:

crustaceans and molluscs, whether or not 

cooked before or during the smoking 

process; flours, meals and pellets of 

aquatic invertebrates other than 

crustaceans and molluscs, fit for human 

consumption:

– голотурии (Stichopus japonicus, 

Holothuroidea):

– Sea cucumbers (Stichopus japonicus, 

Holothuroidea):
0308 11 000 0 – – живые, свежие или охлажденные – – Live, fresh or chilled – 5 5

0308 12 – – мороженые: – – Frozen:

0308 12 100 0

– – – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether or not cooked 

before or during the smoking process
– 8 8

0308 12 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

0308 19 – – прочие: – – Other:

0308 19 200 0

– – – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether or not cooked 

before or during the smoking process
– 8 8

0308 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– морские ежи (Strongylocentrotus spp., 

Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, 

Echinus esculentus):

– Sea urchins (Strongylocentrotus spp., 

Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, 

Echinus esculentus):
0308 21 000 0 – – живые, свежие или охлажденные – – Live, fresh or chilled – 5 5

0308 22 – – мороженые: – – Frozen:

0308 22 100 0

– – – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether or not cooked 

before or during the smoking process
– 8 8

0308 22 900 0 – – – прочие – – – Other – 7 7

0308 29 – – прочие: – – Other:

0308 29 200 0

– – – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – – Smoked, whether or not cooked 

before or during the smoking process
– 8 8

0308 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

0308 30 – медузы (Rhopilema spp.): – Jellyfish (Rhopilema spp.):
0308 30 100 0 – – живые, свежие или охлажденные – – Live, fresh or chilled – 5 5

0308 30 300 0

– – копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения

– – Smoked, whether or not cooked before 

or during the smoking process
– 8 8

0308 30 500 0 – – мороженые – – Frozen – 7 7

0308 30 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

0308 90 – прочие: – Other:
0308 90 100 0 – – живые, свежие или охлажденные – – Live, fresh or chilled – 5 5
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0308 90 300 0

– – водные беспозвоночные, кроме 

ракообразных и моллюсков, копченые, 

не подвергнутые или подвергнутые 

тепловой обработке до или в процессе 

копчения

– – Smoked aquatic invertebrates, other 

than crustaceans and molluscs, whether 

or not cooked before or during the 

smoking process
– 8 8

0308 90 500 0 – – мороженые – – Frozen – 7 7

0308 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

0401

Молоко и сливки, несгущенные и без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ:

Milk and cream, not concentrated nor 

containing added sugar or other 

sweetening matter:

0401 10
– с содержанием жира не более 1 

мас.%:

– Of a fat content, by weight, not 

exceeding 1 %:

0401 10 100 0
– – в первичных упаковках нетто-

объемом не более 2 л

– – In immediate packings of a net content 

not exceeding 2 litres – 15 15

0401 10 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

0401 20
– с содержанием жира более 1 мас.%, 

но не более 6 мас.%:

– Of a fat content, by weight, exceeding 

1 % but not exceeding 6 %:

– – не более 3%: – – Not exceeding 3%:

0401 20 110
– – – в первичных упаковках нетто-

объемом не более 2 л:

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 2 litres:

0401 20 110 1

– – – – молоко в первичных упаковках 

нетто-объемом не более 0,35 л, для 

детского питания

– – – – Milk in immediate packings of a 

net content not exceeding 0.35 litres, for 

infants and young children: – 5 5

0401 20 110 9 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

0401 20 190 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

– – более 3%: – – Exceeding 3%:

0401 20 910
– – – в первичных упаковках нетто-

объемом не более 2 л:

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 2 litres:

0401 20 910 1

– – – – молоко в первичных упаковках 

нетто-объемом не более 0,35 л, для 

детского питания

– – – – Milk in immediate packings of a 

net content not exceeding 0.35 litres, for 

infants and young children: – 5 5

0401 20 910 9 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

0401 20 990 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

0401 40
– с содержанием жира более 6 мас.%, 

но не более 10 мас.%:

– Of a fat content, by weight, exceeding 

6 % but not exceeding 10 %:

– – в первичных упаковках нетто- – – In immediate packings of a net content 
0401 40 100 0

– – в первичных упаковках нетто-

объемом не более 2 л

– – In immediate packings of a net content 

not exceeding 2 litres – 15 15

0401 40 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

0401 50 – с содержанием жира более 10 мас.%:
– Of a fat content, by weight, exceeding 

10 %:

– – не более 21%: – – Not exceeding 21%:

0401 50 110 0
– – – в первичных упаковках нетто-

объемом не более 2 л

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 2 litres – 15 15

0401 50 190 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

– – более 21%, но не более 45%:
– – Exceeding 21 % but not exceeding 

45 %:

0401 50 310 0
– – – в первичных упаковках нетто-

объемом не более 2 л

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 2 litres – 15 15

0401 50 390 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

– – более 45%: – – Exceeding 45%:

0401 50 910 0
– – – в первичных упаковках нетто-

объемом не более 2 л

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 2 litres – 15 15

0401 50 990 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с 

добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ:

Milk and cream, concentrated or 

containing added sugar or other 

sweetening matter:

0402 10

– в порошке, гранулах или в других 

твердых видах, с содержанием жира не 

более 1,5 мас.%:

– In powder, granules or other solid forms, 

of a fat content, by weight, not exceeding 

1.5 %:

– – без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ:

– – Not containing added sugar or other 

sweetening matter:

0402 10 110 0
– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – In immediate packaging, net weight 

of up to 2.5 kg – 15 15

0402 10 190 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

– – прочие: – – Other:

0402 10 910 0
– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – In immediate packaging, net weight 

of up to 2.5 kg – 15 15

0402 10 990 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

– в порошке, гранулах или в других 

твердых видах, с содержанием жира 

более 1,5 мас.%:

– In powder, granules or other solid forms, 

of a fat content, by weight, exceeding 

1.5 %:

0402 21
– – без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ:

– – Not containing added sugar or other 

sweetening matter:

– – – с содержанием жира не более 27 

мас.%:

– – – Of a fat content, by weight, not 

exceeding 27 %:

0402 21 110 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – – In immediate packaging, net 

weight of up to 2.5 kg – 15 15

0402 21 180 0 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

– – – с содержанием жира более 27 

мас.%:

– – – Of a fat content, by weight, 

exceeding 27 %:



Import customs 
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(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Ставка ввозной 
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0402 21 910 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – – In immediate packaging, net 

weight of up to 2.5 kg – 15 15

0402 21 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

0402 29 – – прочие: – – Other:

– – – с содержанием жира не более 27 

мас.%:

– – – Of a fat content, by weight, not 

exceeding 27 %:

0402 29 110 0

– – – – молоко специального 

назначения, для грудных детей, в 

герметичной упаковке нетто-массой не 

более 500 г, с содержанием жира более 

10 мас.%

– – – – Special milk, for infants, in 

hermetically sealed containers of a net 

content not exceeding 500 g, of a fat 

content, by weight, exceeding 10 %
– 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

0402 29 150 0
– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 2.5 kg – 15 15

0402 29 190 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 15 15

– – – с содержанием жира более 27 

мас.%:

– – – Of a fat content, by weight, 

exceeding 27 %:

0402 29 910 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – – In immediate packaging, net 

weight of up to 2.5 kg – 15 15

0402 29 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

– прочие: – Other:

0402 91
– – без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ:

– – Not containing added sugar or other 

sweetening matter:

0402 91 100 0
– – – с содержанием жира не более 8 

мас.%

– – – Of a fat content, by weight, not 

exceeding 8 % – 15 15

0402 91 300 0
– – – с содержанием жира более 8 

мас.%, но не более 10 мас.%

– – – Of a fat content, by weight, 

exceeding 8 % but not exceeding 10 % – 15 15

– – – с содержанием жира более 10 

мас.%, но не более 45 мас.%:

– – – Of a fat content, by weight, 

exceeding 10 % but not exceeding 45 %

0402 91 510 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – – In immediate packaging, net 

weight of up to 2.5 kg – 15 15

0402 91 590 0 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

– – – с содержанием жира более 45 

мас.%:

– – – Of a fat content, by weight, 

exceeding 45 %:

0402 91 910 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – – In immediate packaging, net 

weight of up to 2.5 kg – 15 150402 91 910 0 массой не более 2,5 кг weight of up to 2.5 kg – 15 15

0402 91 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

0402 99 – – прочие: – – Other:

0402 99 100 0
– – – с содержанием жира не более 9,5 

мас.%

– – – Of a fat content, by weight, not 

exceeding 9.5 % – 15 15

– – – с содержанием жира более 9,5 

мас.%, но не более 45 мас.%:

– – – Of a fat content, by weight, 

exceeding 9.5 % but not exceeding 45 %:

0402 99 310 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – – In immediate packaging, net 

weight of up to 2.5 kg – 15 15

0402 99 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

– – – с содержанием жира более 45 

мас.%:

– – – Of a fat content, by weight, 

exceeding 45 %:

0402 99 910 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2,5 кг

– – – – In immediate packaging, net 

weight of up to 2.5 kg – 15 15

0402 99 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

0403

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, 

йогурт, кефир и прочие 

ферментированные или сквашенные 

молоко и сливки, сгущенные или 

несгущенные, с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, со вкусо-

ароматическими добавками или без 

них, с добавлением или без 

добавления фруктов, орехов или какао:

Buttermilk, curdled milk and cream, 

yogurt, kephir and other fermented or 

acidified milk and cream, whether or not 

concentrated or containing added sugar or 

other sweetening matter or flavoured or 

containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10 – йогурт: – Yogurt:

– – без вкусо-ароматических добавок и 

без добавления фруктов, орехов или 

какао:

– – Not flavoured nor containing added 

fruit, nuts or cocoa:

– – – без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, с 

содержанием жира:

– – – Not containing added sugar or other 

sweetening matter, of a fat content, by 

weight:

0403 10 110 0
– – – – не более 3 мас.% – – – – Not exceeding 3 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 10 130 0

– – – – более 3 мас.%, но не более 6 

мас.%

– – – – Exceeding 3 % but not exceeding 

6 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 10 190 0
– – – – более 6 мас.% – – – – Exceeding 6 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – – прочий, с содержанием жира: – – – Other, of a fat content, by weight:
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0403 10 310 0
– – – – не более 3 мас.% – – – – Not exceeding 3 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 10 330 0

– – – – более 3 мас.%, но не более 6 

мас.%

– – – – Exceeding 3 % but not exceeding 

6 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 10 390 0
– – – – более 6 мас.% – – – – Exceeding 6 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – со вкусо-ароматическими добавками 

или с добавлением фруктов, орехов 

или какао:

– – Flavoured or containing added fruit, 

nuts or cocoa:

– – – в порошке, гранулах или в других 

твердых видах, с содержанием 

молочного жира:

– – – In powder, granules or other solid 

forms, of a milkfat content, by weight:

0403 10 510 0
– – – – не более 1,5 мас.% – – – – Not exceeding 1.5 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 10 530 0

– – – – более 1,5 мас.%, но не более 27 

мас.%

– – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 10 590 0
– – – – более 27 мас.% – – – – Exceeding 27 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – – прочий, с содержанием молочного 

жира:
– – – Other, of a milkfat content, by weight:

0403 10 910 0
– – – – не более 3 мас.% – – – – Not exceeding 3 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 10 930 0

– – – – более 3 мас.%, но не более 6 

мас.%

– – – – Exceeding 3 % but not exceeding 

6 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 10 990 0
– – – – более 6 мас.% – – – – Exceeding 6 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 – прочие: – Other:0403 90 – прочие: – Other:

– – без вкусо-ароматических добавок и 

без добавления фруктов, орехов или 

какао:

– – Not flavoured nor containing added 

fruit, nuts or cocoa:

– – – в порошке, гранулах или в других 

твердых видах:

– – – In powder, granules or other solid 

forms:

– – – – без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ, с 

содержанием жира:

– – – – Not containing added sugar or 

other sweetening matter, of a fat content, 

by weight:

0403 90 110 0
– – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 130 0

– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 190 0
– – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – – – прочие, с содержанием жира: – – – – Other, of a fat content, by weight:

0403 90 310 0
– – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 330 0

– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 390 0
– – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:

– – – – без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ, с 

содержанием жира:

– – – – Not containing added sugar or 

other sweetening matter, of a fat content, 

by weight:
0403 90 510 – – – – – не более 3 мас.%: – – – – – Not exceeding 3 %:

– – – – – – кефир: – – – – – – Kephir:

0403 90 510 1

– – – – – – – в первичных упаковках 

нетто-объемом не более 0,35 л, для 

детского питания

– – – – – – – In immediate packings of a 

net content not exceeding 0.35 litres, for 

infants and young children –

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 510 2
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 510 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg
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0403 90 530
– – – – – более 3 мас.%, но не более 6 

мас.%:

– – – – – Exceeding 3 % but not 

exceeding 6 %:

– – – – – – кефир: – – – – – – Kephir:

0403 90 530 1

– – – – – – – в первичных упаковках 

нетто-объемом не более 0,35 л, для 

детского питания

– – – – – – – In immediate packings of a 

net content not exceeding 0.35 litres, for 

infants and young children –

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 530 2
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 530 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 590 0
– – – – – более 6 мас.% – – – – – Exceeding 6 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – – – прочие, с содержанием жира: – – – – Other, of a fat content, by weight:

0403 90 610 0
– – – – – не более 3 мас.% – – – – – Not exceeding 3 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 630 0

– – – – – более 3 мас.%, но не более 6 

мас.%

– – – – – Exceeding 3% but not exceeding 

6 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 690 0
– – – – – более 6 мас.% – – – – – Exceeding 6 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – со вкусо-ароматическими добавками 

или с добавлением фруктов, орехов 

или какао:

– – Flavoured or containing added fruit, 

nuts or cocoa:

– – – в порошке, гранулах или в других 

твердых видах, с содержанием 

молочного жира:

– – – In powder, granules or other solid 

forms, of a milkfat content, by weight:

0403 90 710 0
– – – – не более 1,5 мас.% – – – – Not exceeding 1.5 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – – – более 1,5 мас.%, но не более 27  – – – – Exceeding 1.5 % but not 
15, but not less 

0403 90 730 0

– – – – более 1,5 мас.%, но не более 27 

мас.%

– – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 790 0
– – – – более 27 мас.% – – – – Exceeding 27 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

– – – прочие, с содержанием молочного 

жира:
– – – Other, of a milkfat content, by weight:

0403 90 910 0
– – – – не более 3 мас.% – – – – Not exceeding 3 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 930 0

– – – – более 3 мас.%, но не более 6 

мас.%

– – – – Exceeding 3 % but not exceeding 

6 %
–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0403 90 990 0
– – – – более 6 мас.% – – – – Exceeding 6 %

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

0404

Молочная сыворотка, сгущенная или 

несгущенная, с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ; продукты из 

натуральных компонентов молока, с 

добавлением или без добавления 

сахара или других подслащивающих 

веществ, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Whey, whether or not concentrated or 

containing added sugar or other 

sweetening matter; products consisting of 

natural milk constituents, whether or not 

containing added sugar or other 

sweetening matter, not elsewhere 

specified or included:

0404 10

– молочная сыворотка и 

видоизмененная молочная сыворотка, 

сгущенная или несгущенная, с 

добавлением или без добавления 

сахара или других подслащивающих 

веществ:

– Whey and modified whey, whether or 

not concentrated or containing added 

sugar or other sweetening matter:

– – в порошке, гранулах или в других 

твердых видах:

– – In powder, granules or other solid 

forms:

– – – без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, с 

содержанием белка (содержание азота 

х 6,38):

– – – Not containing added sugar or other 

sweetening matter, of a protein content 

(nitrogen content × 6.38), by weight:

– – – – не более 15 мас.% и с 

содержанием жира:

– – – – Not exceeding 15 %, and of a fat 

content, by weight:
0404 10 020 0 – – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 % – 10 10

0404 10 040 0
– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 % – 15 15

0404 10 060 0 – – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 % – 15 15
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– – – – более 15 мас.% и с 

содержанием жира:

– – – – Exceeding 15 %, and of a fat 

content, by weight:
0404 10 120 – – – – – не более 1,5 мас.%: – – – – – Not exceeding 1.5 %:

0404 10 120 1

– – – – – – с содержанием белка 

(содержание азота х 6,38) более 79 

мас.% в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 04

– – – – – – Of a protein content (nitrogen 

content × 6.38), by weight, exceeding 

79 % in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 04
– 10 10

0404 10 120 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 15 15

0404 10 140 0
– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 % – 15 15

0404 10 160 – – – – – более 27 мас.%: – – – – – Exceeding 27 %

0404 10 160 1

– – – – – – с содержанием белка 

(содержание азота х 6,38) более 79 

мас.% в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

группе 04

– – – – – – Of a protein content (nitrogen 

content × 6.38), by weight, exceeding 

79 % in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to Chapter 04
– 10 10

0404 10 160 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 15 15

– – – прочие, с содержанием белка 

(содержание азота х 6,38):

– – – Other, of a protein content (nitrogen 

content × 6.38), by weight:

– – – – не более 15 мас.% и с 

содержанием жира:

– – – – Not exceeding 15 %, and of a fat 

content, by weight:
0404 10 260 0 – – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 % – 10 10

0404 10 280 0
– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 % – 15 15

0404 10 320 0 – – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 % – 15 15

– – – – более 15 мас.% и с 

содержанием жира:

– – – – Exceeding 15 %, and of a fat 

content, by weight:
0404 10 340 0 – – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 % – 15 15

0404 10 360 0
– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 % – 15 15

0404 10 380 0 – – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 % – 15 15

– – прочие: – – Other:

– – – без добавления сахара или других  – – – Not containing added sugar or other – – – без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ и с 

содержанием белка (содержание азота 

х 6,38):

– – – Not containing added sugar or other 

sweetening matter, and of a protein 

content (nitrogen content × 6.38), by 

weight:

– – – – не более 15 мас.% и с 

содержанием жира:

– – – – Not exceeding 15 %, and of a fat 

content, by weight:
0404 10 480 0 – – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 % – 15 15

0404 10 520 0
– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 % – 15 15

0404 10 540 0 – – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 % – 15 15

– – – – более 15 мас.% и с 

содержанием жира:

– – – – Exceeding 15 %, and of a fat 

content, by weight:
0404 10 560 0 – – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 % – 15 15

0404 10 580 0
– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 % – 15 15

0404 10 620 0 – – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 % – 15 15

– – – прочие, с содержанием белка 

(содержание азота х 6,38):

– – – Other, of a protein content (nitrogen 

content × 6.38), by weight:

– – – – не более 15 мас.% и с 

содержанием жира:

– – – – Not exceeding 15 %, and of a fat 

content, by weight:
0404 10 720 0 – – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 % – 15 15

0404 10 740 0
– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 % – 15 15

0404 10 760 0 – – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 % – 15 15

– – – – более 15 мас.% и с 

содержанием жира:

– – – – Exceeding 15 %, and of a fat 

content, by weight:
0404 10 780 0 – – – – – не более 1,5 мас.% – – – – – Not exceeding 1.5 % – 15 15

0404 10 820 0
– – – – – более 1,5 мас.%, но не более 

27 мас.%

– – – – – Exceeding 1.5 % but not 

exceeding 27 % – 15 15

0404 10 840 0 – – – – – более 27 мас.% – – – – – Exceeding 27 % – 15 15

0404 90 – прочие: – Other:

– – без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, с 

содержанием жира:

– – Not containing added sugar or other 

sweetening matter, of a fat content, by 

weight:
0404 90 210 0 – – – не более 1,5 мас.% – – – Not exceeding 1.5 % – 15 15

0404 90 230 0
– – – более 1,5 мас.%, но не более 27 

мас.%

– – – Exceeding 1.5 % but not exceeding 

27 % – 15 15

0404 90 290 0 – – – более 27 мас.% – – – Exceeding 27 % – 15 15

– – прочие, с содержанием жира: – – Other, of a fat content, by weight:
0404 90 810 0 – – – не более 1,5 мас.% – – – Not exceeding 1.5 % – 15 15

0404 90 830 0
– – – более 1,5 мас.%, но не более 27 

мас.%

– – – Exceeding 1.5 % but not exceeding 

27 % – 15 15

0404 90 890 0 – – – более 27 мас.% – – – Exceeding 27 % – 15 15
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0405

Сливочное масло и прочие жиры и 

масла, изготовленные из молока; 

молочные пасты:

Butter and other fats and oils derived from 

milk; dairy spreads:

0405 10 – сливочное масло: – Butter:

– – с содержанием жира не более 85 

мас.%:

– – Of a fat content, by weight, not 

exceeding 85 %:

– – – натуральное сливочное масло: – – – Natural butter:

0405 10 110 0

– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg
–

15, но не менее 0,22 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,22 Euro 

per 1 kg

0405 10 190 0
– – – – прочее – – – – Other

–

15, но не менее 0,22 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,22 Euro 

per 1 kg

0405 10 300 0
– – – рекомбинированное масло – – – Recombined butter

–

15, но не менее 0,22 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,22 Euro 

per 1 kg

0405 10 500 0
– – – сывороточное масло – – – Whey butter

–

15, но не менее 0,22 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,22 Euro 

per 1 kg

0405 10 900 0
– – прочее – – Other

–

15, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0405 20 – молочные пасты: – Dairy spreads:

0405 20 100 0

– – с содержанием жира 39 мас.% или 

более, но менее 60 мас.%

– – Of a fat content, by weight, of 39 % or 

more but less than 60 %
–

15, но не менее 0,22 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,22 Euro 

per 1 kg

0405 20 300 0

– – с содержанием жира 60 мас.% или 

более, но не более 75 мас.%

– – Of a fat content, by weight, of 60 % or 

more but less than 75 %
–

15, но не менее 0,22 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,22 Euro 

per 1 kg

0405 20 900 0

– – с содержанием жира более 75 

мас.%, но менее 80 мас.%

– – Of a fat content, by weight, of 75 % or 

more but less than 80 %
–

15, но не менее 0,22 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,22 Euro 

per 1 kg

0405 90 – прочие: – Other:

0405 90 100 0

– – с содержанием жира 99,3 мас.% или 

более и с содержанием воды не более 

0,5 мас.%

– – Of a fat content, by weight, of 99.3 % 

or more, and water content, by weight, not 

exceeding 0.5 % –

15, но не менее 0,22 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,22 Euro 

per 1 kg0405 90 100 0 0,5 мас.% exceeding 0.5 % – евро за 1 кг per 1 kg

0405 90 900 0
– – прочие – – Other

–

15, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

0406 Сыры и творог: Cheese and curd:

0406 10

– молодые сыры (недозрелые или 

невыдержанные), включая сывороточно-

альбуминовые сыры, и творог:

– Fresh (unripened or uncured) cheese, 

including whey cheese, and curd:

– – с содержанием жира не более 40 

мас.%:

– – Of a fat content, by weight, not 

exceeding 40 %:

0406 10 300 0
– – – моцарелла в жидкости или нет – – – Mozzarella, whether or not in a liquid

–

15, но не менее 0,19 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,19 Euro 

per 1 kg

0406 10 500 – – – прочие: – – – Other:

– – – – творог: – – – – Curd:

0406 10 500 1

– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 200 г, для детского 

питания

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 200 grams, for 

infants and young children –

15, но не менее 0,19 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,19 Euro 

per 1 kg

0406 10 500 2
– – – – – прочий – – – – – Other

–

15, но не менее 0,19 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,19 Euro 

per 1 kg

0406 10 500 9
– – – – прочие – – – – Other

–

15, но не менее 0,19 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,19 Euro 

per 1 kg

0406 10 800 0
– – прочие – – Other

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 20 000 0

– тертые сыры или сыры в порошке, 

всех видов
– Grated or powdered cheese, of all kinds

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 30
– плавленые сыры, нетертые или 

непорошкообразные:

– Processed cheese, not grated or 

powdered:

0406 30 100 0

– – при производстве которых 

использовались лишь сыры 

Эмменталер, Грюйер и Аппенцеллер и 

которые могут включать в качестве 

дополнительного ингредиента Гларский 

сыр (называемый также "Шабцигер"); 

упакованные для розничной продажи, с 

содержанием жира в сухом веществе не 

более 56 мас.%

– – In the manufacture of which no 

cheeses other than Emmentaler, Gruyère 

and Appenzell have been used and which 

may contain, as an addition, Glarus herb 

cheese (known as Schabziger); put up for 

retail sale, of a fat content by weight in the 

dry matter not exceeding 56 %

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

– – прочие: – – Other:
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– – – с содержанием жира не более 36 

мас.% при содержании его в сухом 

веществе:

– – – Of a fat content, by weight, not 

exceeding 36 % and of a fat content, by 

weight, in the dry matter:

0406 30 310 0
– – – – не более 48 мас.% – – – – Not exceeding 48 %

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 30 390 0
– – – – более 48 мас.% – – – – Exceeding 27 %

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 30 900 0

– – – с содержанием жира более 36 

мас.%

– – – Of a fat content, by weight, 

exceeding 36 %
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 40

– голубые и прочие сыры, содержащие 

прожилки, полученные использованием 

Penicillium roqueforti:

– Blue-veined cheese and other cheese 

containing veins produced by Penicillium 

roqueforti:

0406 40 100 0
– – Рокфор – – Roquefort

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 40 500 0
– – Горгонзола – – Gorgonzola

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 40 900 0
– – прочие – – Other

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 – сыры прочие: – Other cheese:

0406 90 010 0
– – для производства плавленых сыров – – For processing

–

14, но не менее 0,28 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,28 Euro 

per 1 kg

– – прочие: – – Other:

0406 90 130 0
– – – Эмменталер – – – Emmentaler

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 150 0
– – – Грюйер, Сбринц – – – Gruyère, Sbrinz

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

15, but not less 

0406 90 170 0
– – – Бергказе, Аппенцеллер – – – Bergkäse, Appenzell

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 180 0

– – – сыр фрибуржский, Вашрен Мон 

д’О и Тет де Муан

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin 

Mont d'Or and Tête de Moine
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 210 0
– – – Чеддер – – – Cheddar

–

14, но не менее 0,28 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,28 Euro 

per 1 kg

0406 90 230 0
– – – Эдам – – – Edam

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 250 0
– – – Тильзит – – – Tilsit

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 290 0
– – – Качокавалло – – – Kashkaval

–

12, но не менее 0,24 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,24 Euro 

per 1 kg

0406 90 320 – – – Фета: – – – Feta:

0406 90 320 1

– – – – из овечьего молока или молока 

буйволиц в контейнерах, содержащих 

рассол, или в бурдюках из овечьей или 

козьей шкуры

– – – – Of sheep's milk or buffalo milk in 

containers containing brine, or in 

sheepskin or goatskin bottles
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 320 9
– – – – прочие – – – – Other

–

15, но не менее 0,26 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,26 Euro 

per 1 kg

0406 90 350 0
– – – Кефалотири – – – Kefalo-Tyri

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 370 0
– – – Финляндия – – – Finlandia

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 390 0
– – – Яарлсберг – – – Jarlsberg

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:

0406 90 500 0

– – – – сыры из овечьего молока или 

молока буйволиц в контейнерах, 

содержащих рассол, или в бурдюках из 

овечьей или козьей шкуры

– – – – Cheese of sheep's milk or buffalo 

milk in containers containing brine, or in 

sheepskin or goatskin bottles
–

12, но не менее 0,24 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,24 Euro 

per 1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – с содержанием жира не более 

40 мас.% и содержанием влаги в 

обезжиренном веществе:

– – – – – Of a fat content, by weight, not 

exceeding 40 % and of a fat content, by 

weight, in the dry matter:

– – – – – – не более 47 мас.%: – – – – – – Not exceeding 47 %:
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0406 90 610 0

– – – – – – – Грана Падано, 

Пармиджано Реджано

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano 

Reggiano
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 630 0
– – – – – – – Фиоре Сардо, Пекорино – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 690 0
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

– – – – – – более 47 мас.%, но не более 

72 мас.%:

– – – – – – exceeding 47 % but not 

exceeding 72 %:

0406 90 730 0
– – – – – – – Проволоне – – – – – – – Provolone

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 740 0
– – – – – – – Маасдам – – – – – – – Maasdam

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 750 0

– – – – – – – Асиаго, Качокавалло, 

Монтасио, Рагузано

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, 

Montasio, Ragusano
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 760 0

– – – – – – – Данбо, Фонталь, Фонтина, 

Финбо, Аварти, Марибо, Самсо

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, 

Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 780 0
– – – – – – – Гауда – – – – – – – Gouda

–

15, но не менее 0,26 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,26 Euro 

per 1 kg

0406 90 790 0

– – – – – – – Эсром, Италико, Кернгем, 

Сен-Нектер, Сен-Полен, Таледжо

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, 

Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 810 0

– – – – – – – Канталь, Чешир, 

Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, 

Бларней, Колби, Монтерей

– – – – – – – Cantal, Cheshire, 

Wensleydale, Lancashire, Double 

Gloucester, Blarney, Colby, Monterey –

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 820 0
– – – – – – – Камамбер – – – – – – – Camembert

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

15, but not less 

0406 90 840 0
– – – – – – – Бри – – – – – – – Brie

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 850 0
– – – – – – – Кефалогравиера, Кассери – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

– – – – – – – прочие сыры с 

содержанием влаги в обезжиренном 

веществе:

– – – – – – – Other cheese, of a water 

content, by weight, in the non-fatty matter:

0406 90 860 0

– – – – – – – – более 47 мас.%, но не 

более 52 мас.%

– – – – – – – – Exceeding 47 % but not 

exceeding 52 %:
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 890 0

– – – – – – – – более 52 мас.%, но не 

более 62 мас.%

– – – – – – – – Exceeding 52 % but not 

exceeding 62 %:
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 920 0

– – – – – – – – более 62 мас.%, но не 

более 72 мас.%

– – – – – – – – Exceeding 62 % but not 

exceeding 72 %
–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 930 0
– – – – – – более 72 мас.% – – – – – – Exceeding 72 %

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0406 90 990 – – – – – прочие: – – – – – Other:

0406 90 990 1

– – – – – – Белый сыр из коровьего 

молока, в рассоле

– – – – – – White cheese from cow's milk, 

in brine
–

12, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

0406 90 990 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

15, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0407
Яйца птиц, в скорлупе, свежие, 

консервированные или вареные:

Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or 

cooked:

– оплодотворенные яйца для инкубации: – fertilised eggs for incubation:

0407 11 000 0 – – кур домашних (Gallus domesticus)
6) – – Of fowls of the species Gallus 

domesticus6) pcs 0 0

0407 19 – – прочие: – – Other:

– – – прочей домашней птицы, 

указанной в товарной позиции 0105:
– – – Of other poultry of heading 0105:

0407 19 110 0 – – – – индюшачьи или гусиные
6) – – – – Of turkeys or geese6) pcs 0 0

0407 19 190 0 – – – – прочие
6) – – – – Other6) pcs 0 0

0407 19 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

– яйца свежие прочие: – Other fresh eggs:

0407 21 000 0 – – кур домашних (Gallus domesticus)
– – Of fowls of the species Gallus 

domesticus 1,000 pcs 15 15

0407 29 – – прочие: – – Other:
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0407 29 100 0
– – – прочей домашней птицы, 

указанной в товарной позиции 0105
– – – Of other poultry of heading 0105 1,000 pcs 15 15

0407 29 900 0 – – – прочие – – – Other 1,000 pcs 10 10

0407 90 – прочие: – Other:

0407 90 100 0
– – прочей домашней птицы, указанной 

в товарной позиции 0105
– – Of other poultry of heading 0105 1,000 pcs 15 15

0407 90 900 0 – – прочие – – Other 1,000 pcs 10 10

0408

Яйца птиц без скорлупы и яичные 

желтки, свежие, сушеные, сваренные 

на пару или в кипящей воде, 

формованные, замороженные или 

консервированные другим способом, с 

добавлением или без добавления 

сахара или других подслащивающих 

веществ:

Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, 

fresh, dried, cooked by steaming or by 

boiling in water, moulded, frozen or 

otherwise preserved, whether or not 

containing added sugar or other 

sweetening matter:

– яичные желтки: – Egg yolks:
0408 11 – – сушеные: – – Dried:

0408 11 200 0
– – – непригодные для употребления в 

пищу
– – – Unfit for human consumption – 15 15

0408 11 800 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

0408 19 – – прочие: – – Other:

0408 19 200 0
– – – непригодные для употребления в 

пищу
– – – Unfit for human consumption – 15 15

– – – прочие: – – – Other:
0408 19 810 0 – – – – жидкие – – – – Liquid – 15 15

0408 19 890 0 – – – – прочие, включая замороженные – – – – Other, including frozen – 15 15

– прочие: – Other:
0408 91 – – сушеные: – – Dried:

0408 91 200 0
– – – непригодные для употребления в 

пищу
– – – Unfit for human consumption – 10 10

0408 91 800 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0408 99 – – прочие: – – Other:

0408 99 200 0

– – – непригодные для употребления в 

пищу
– – – Unfit for human consumption

–

15, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg0408 99 200 0 – евро за 1 кг 1 kg

0408 99 800 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0409 00 000 0 Мед натуральный Natural honey – 15 15

0410 00 000 0

Пищевые продукты животного 

происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные

Edible products of animal origin, not 

elsewhere specified or included
– 15 15

0501 00 000 0

Человеческий волос, необработанный, 

мытый или немытый, очищенный или 

неочищенный; отходы человеческого 

волоса

Human hair, unworked, whether or not 

washed or scoured; waste of human hair

– 5 5

0502

Щетина свиная или кабанья; барсучий 

или прочий волос, используемый для 

производства щеточных изделий; их 

отходы:

Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; 

badger hair and other brush making hair; 

waste of such bristles or hair:

0502 10 000 0
– щетина свиная или кабанья и ее 

отходы

– Pigs', hogs' or boars' bristles and hair 

and waste thereof – 10 10

0502 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

0504 00 000 0

Кишки, пузыри и желудки животных 

(кроме рыбьих), целые и в кусках, 

свежие, охлажденные, замороженные, 

соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые

Guts, bladders and stomachs of animals 

(other than fish), whole and pieces 

thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in 

brine, dried or smoked
– 5 5

0505

Шкурки и прочие части птиц с перьями 

или пухом, перья и части перьев (с 

подрезанными или неподрезанными 

краями) и пух, очищенные, 

дезинфицированные или обработанные 

для хранения, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке; порошок и 

отходы перьев или их частей:

Skins and other parts of birds, with their 

feathers or down, feathers and parts of 

feathers (whether or not with trimmed 

edges) and down, not further worked than 

cleaned, disinfected or treated for 

preservation; powder and waste of 

feathers or parts of feathers:

0505 10
– перья птиц, используемые для 

набивки; пух:

– Feathers of a kind used for stuffing; 

down:
0505 10 100 0 – – необработанные – – Raw – 10 10

0505 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

0505 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

0506

Кости и роговой стержень, 

необработанные, обезжиренные, 

подвергнутые первичной обработке 

(без придания формы), обработанные 

кислотой или дежелатинизированные; 

порошок и отходы этих продуктов:

Bones and horn-cores, unworked, 

defatted, simply prepared (but not cut to 

shape), treated with acid or degelatinised; 

powder and waste of these products:
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Heading

0506 10 000 0
– оссеин и кости, обработанные 

кислотой
– Ossein and bones treated with acid – 10 10

0506 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

0507

Слоновая кость, панцири черепах, ус 

китовый и щетина из китового уса, рога, 

оленьи рога, копыта, ногти, когти и 

клювы, необработанные или 

подвергнутые первичной обработке, но 

без придания формы; порошок и 

отходы этих продуктов:

Ivory, tortoise-shell, whalebone and 

whalebone hair, horns, antlers, hooves, 

nails, claws and beaks, unworked or 

simply prepared but not cut to shape; 

powder and waste of these products:

0507 10 000 0 – слоновая кость; порошок и отходы – Ivory; ivory powder and waste – 10 10

0507 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

0508 00 000 0

Кораллы и аналогичные материалы, 

необработанные или подвергнутые 

первичной обработке; раковины и 

панцири моллюсков, ракообразных или 

иглокожих и скелетные пластины 

каракатиц, необработанные или 

подвергнутые первичной обработке, 

без придания формы, порошок и 

отходы этих продуктов

Coral and similar materials, unworked or 

simply prepared but not otherwise worked; 

shells of molluscs, crustaceans or 

echinoderms and cuttle-bone, unworked 

or simply prepared but not cut to shape, 

powder and waste thereof

– 10 10

0510 00 000 0

Амбра серая, струя бобровая, циветта 

и мускус; шпанки; желчь, в том числе 

сухая; железы и прочие продукты 

животного происхождения, 

используемые в производстве 

фармацевтических продуктов, свежие, 

охлажденные, мороженые или 

обработанные иным способом для 

кратковременного хранения

Ambergris, castoreum, civet and musk; 

cantharides; bile, whether or not dried; 

glands and other animal products used in 

the preparation of pharmaceutical 

products, fresh, chilled, frozen or 

otherwise provisionally preserved

– 5 5

Продукты животного происхождения, в 

другом месте не поименованные или не 

включенные; павшие животные группы 

01 или 03, непригодные для 

употребления в пищу:

Animal products not elsewhere specified 

or included; dead animals of Chapter 01 

or 03, unfit for human consumption:

0511
употребления в пищу:

0511 10 000 0 – сперма бычья – Bovine semen – 5 5

– прочие: – Other:

0511 91

– – продукты из рыбы, ракообразных, 

моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных; павшие животные 

группы 03:

– – Products of fish or crustaceans, 

molluscs or other aquatic invertebrates; 

dead animals of Chapter 03:

0511 91 100 0 – – – отходы рыбные – – – Fish waste – 5 5

0511 91 90 – – – прочие: – – – Other:
0511 91 901 – – – – оплодотворенная икра рыб: – – – – Fertilized fish roes:
0511 91 901 1 – – – – – осетровых – – – – – Sturgeon – 8 8

0511 91 901 9 – – – – – прочая – – – – – Other – 848С) 848С)

0511 91 902 0
– – – – криоконсервированная сперма 

рыб
– – – – Cryopreserved fish sperm – 8 8

0511 91 909 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

0511 99 – – прочие: – – Other:

0511 99 100 0

– – – жилы и сухожилия; обрезки и 

аналогичные отходы необработанных 

шкур

– – – Sinews and tendons; parings and 

similar waste of raw hides or skins
– 5 5

– – – губки натуральные животного 

происхождения:
– – – Natural sponges of animal origin:

0511 99 310 0 – – – – необработанные – – – – Raw – 10 10

0511 99 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

0511 99 85 – – – прочие: – – – Other:
0511 99 851 0 – – – – грена тутового шелкопряда – – – – Silkworm grain – 5 5

0511 99 852 – – – – эмбрионы: – – – – Embryos:
0511 99 852 1 – – – – – лошадей – – – – – Of horses – 5 5

0511 99 852 2 – – – – – овец или коз – – – – – Of sheep and goats – 5 5

0511 99 852 3 – – – – – крупного рогатого скота – – – – – Of bovine animals – 5 5

0511 99 852 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

0511 99 853 – – – – сперма: – – – – Semen:
0511 99 853 1 – – – – – жеребцов – – – – – Of male horses – 5 5

0511 99 853 2 – – – – – баранов или козлов – – – – – Of male sheep or goats – 5 5

0511 99 853 9 – – – – – прочая – – – – – Other – 5 5

0511 99 859 – – – – прочие: – – – – Other:
0511 99 859 1 – – – – – личинки осетровых рыб – – – – – Sturgeon larval – 5 5

0511 99 859 2

– – – – – конский волос и его отходы, в 

том числе в виде полотна на подложке 

или без нее

– – – – – Horsehair and horsehair waste, 

whether or not put up as a layer with or 

without supporting material – 5 5

0511 99 859 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5
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0601

Луковицы, клубни, клубневидные корни, 

клубнелуковицы, корневища, включая 

разветвленные, находящиеся в 

состоянии вегетативного покоя, 

вегетации или цветения; растения и 

корни цикория, кроме корней товарной 

позиции 1212:

Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, 

crowns and rhizomes, dormant, in growth 

or in flower; chicory plants and roots other 

than roots of heading 1212:

0601 10

– луковицы, клубни, клубневидные 

корни, клубнелуковицы, корневища, 

включая разветвленные, находящиеся 

в состоянии вегетативного покоя:

– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, 

crowns and rhizomes, dormant:

0601 10 100 0 – – гиацинты – – Hyacinths pcs 5 5

0601 10 200 0 – – нарциссы – – Narcissi pcs 5 5

0601 10 300 0 – – тюльпаны – – Tulips pcs 5 5

0601 10 400 0 – – гладиолусы – – Gladioli pcs 5 5

0601 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

0601 20

– луковицы, клубни, клубневидные 

корни, клубнелуковицы, корневища, 

включая разветвленные, находящиеся 

в состоянии вегетации или цветения; 

растения и корни цикория:

– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, 

crowns and rhizomes, in growth or in 

flower; chicory plants and roots:

0601 20 100 0 – – растения и корни цикория – – Chicory plants and roots pcs 5 5

0601 20 300 0
– – орхидеи, гиацинты, нарциссы и 

тюльпаны
– – Orchids, hyacinths, narcissi and tulips pcs 5 5

0601 20 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

0602

Прочие живые растения (включая их 

корни), черенки и отводки; мицелий 

гриба:

Other live plants (including their roots), 

cuttings and slips; mushroom mycelium:

0602 10 – неукорененные черенки и отводки: – Unrooted cuttings and slips:
0602 10 100 0 – – винограда – – Of vines pcs 0 0

0602 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– деревья, кустарники и кустарнички, 

привитые или непривитые, приносящие 

съедобные плоды или орехи:

– Trees, shrubs and bushes, grafted or 

not, of kinds which bear edible fruit or nuts:
0602 20

съедобные плоды или орехи:
not, of kinds which bear edible fruit or nuts:

0602 20 100 0
– – черенки винограда, привитые или 

укорененные
– – Vine slips, grafted or rooted pcs 0 0

– – прочие: – – Other:
0602 20 200 0 – – – с открытой корневой системой – – – With bare roots pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:
0602 20 300 0 – – – – цитрусовые – – – – Citrus pcs 5 5

0602 20 800 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

0602 30 000 0
– рододендроны и азалии, привитые 

или непривитые

– Rhododendrons and azaleas, grafted or 

not pcs 5 5

0602 40 000 0 – розы, привитые или непривитые – Roses, grafted or not pcs 5 5

0602 90 – прочие: – Other:
0602 90 100 0 – – мицелий гриба – – Mushroom mycelium – 5 5

0602 90 200 0 – – растения ананаса – – Pineapple plants pcs 5 5

0602 90 300 0
– – растения овощных культур, 

земляники (клубники)

– – Vegetables, wild and garden 

strawberry plants pcs 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – растения для открытого грунта: – – – Outdoor plants:

– – – – деревья, кустарники и 

кустарнички:
– – – – Trees, shrubs and bushes:

0602 90 410 0 – – – – – лесные деревья – – – – – Forest trees pcs 5 5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

0602 90 450 0
– – – – – – черенки укорененные и 

молодые растения

– – – – – – Rooted cuttings and young 

plants pcs 5 5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

0602 90 460 0
– – – – – – – с открытой корневой 

системой
– – – – – – – With bare roots pcs 5 5

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

0602 90 470 0 – – – – – – – – хвойные и вечнозеленые – – – – – – – – Conifers and evergreens pcs 5 5

0602 90 480 0 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 5 5

0602 90 500 0
– – – – растения для открытого грунта 

прочие
– – – – Other outdoor plants: pcs 5 5

– – – растения для защищенного грунта:
– – – Plants cultivated on protected 

ground:

0602 90 700 0

– – – – черенки укорененные и молодые 

растения, за исключением кактусов

– – – – Rooted cuttings and young plants, 

excluding cacti
pcs 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

0602 90 910 0

– – – – – цветущие растения с бутонами 

или цветками, за исключением кактусов

– – – – – Flowering plants with buds or 

flowers, excluding cacti
pcs 5 5

0602 90 990 0 – – – – – прочие – – – – – other pcs 5 5
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0603

Срезанные цветы и бутоны, пригодные 

для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие, 

засушенные, окрашенные, отбеленные, 

пропитанные или подготовленные 

другими способами:

Cut flowers and flower buds of a kind 

suitable for bouquets or for ornamental 

purposes, fresh, dried, dyed, bleached, 

impregnated or otherwise prepared:

– свежие: – Fresh:

0603 11 000 0
– – розы – – Roses

pcs

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0603 12 000 0
– – гвоздики – – Carnations

pcs

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0603 13 000 0
– – орхидеи – – Orchids

pcs

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0603 14 000 0
– – хризантемы – – Chrysanthemums

pcs

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0603 15 000 0
– – лилии (Lilium spp.) – – Lilies (Lilium spp.)

pcs

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0603 19 – – прочие: – – Other:

0603 19 100 0
– – – гладиолусы – – – Gladioli

pcs

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0603 19 200 0
– – – ранункулы – – – Ranunculi

pcs

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0603 19 700 0
– – – прочие – – – Other

–

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0603 90 000 0
– прочие – Other

–

7,5, но не менее 0,45 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,45 Euro 

per 1 kg

0604

Листья, ветки и другие части растений 

без цветков или бутонов, травы, мхи и 

лишайники, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, 

свежие, засушенные, окрашенные, 

отбеленные, пропитанные или 

подготовленные другими способами:

Foliage, branches and other parts of 

plants, without flowers or flower buds, and 

grasses, mosses and lichens, being goods 

of a kind suitable for bouquets or for 

ornamental purposes, fresh, dried, dyed, 

bleached, impregnated or otherwise 

prepared:

0604 20 – свежие: – Fresh:

– – мхи и лишайники: – – Mosses and lichens:
0604 20 110 0 – – – ягель – – – Reindeer moss – 5 5

0604 20 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

0604 20 200 0 – – рождественские деревья – – Christmas trees pcs 5 5

0604 20 400 0 – – ветки хвойных деревьев – – Conifer branches – 5 5

0604 20 900 0
– – прочие – – Other

–

5, но не менее 0,3 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,3 Euro per 

1 kg

0604 90 – прочие: – Other:

– – мхи и лишайники: – – Mosses and lichens:
0604 90 110 0 – – – ягель – – – Reindeer moss – 5 5

0604 90 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:

0604 90 910 0
– – – засушенные, без дальнейшей 

обработки
– – – Not further prepared than dried – 5 5

0604 90 990 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

0701 Картофель свежий или охлажденный: Potatoes, fresh or chilled
0701 10 000 0 – семенной – Seed – 5 5

0701 90 – прочий: – Other:
0701 90 100 0 – – для производства крахмала – – For the manufacture of starch – 10 10

– – прочий: – – Other:
0701 90 500 0 – – – молодой, с 1 января по 30 июня – – – new, from 1 January to 30 June – 10 10

0701 90 900 0 – – – прочий – – – Other – 10 10

0702 00 000 Томаты свежие или охлажденные: Tomatoes, fresh or chilled

0702 00 000 1
– с 1 января по 31 марта – From 1 January to 31 March

–

10, но не менее 0,053 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,053 Euro 

per 1 kg

0702 00 000 2
– с 1 апреля по 30 апреля – From 1 April to 30 April

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

0702 00 000 3
– с 1 мая по 14 мая – From 1 May to 14 May

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

0702 00 000 4
– с 15 мая по 31 мая – From 15 May to 31 May

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg
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0702 00 000 5
– с 1 июня по 30 сентября – From 1 June to 30 September

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

0702 00 000 6
– с 1 октября по 31 октября – From 1 October to 31 October

–

10, но не менее 0,053 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,053 Euro 

per 1 kg

0702 00 000 7
– с 1 ноября по 20 декабря – From 1 November to 20 December

–

10, но не менее 0,053 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,053 Euro 

per 1 kg

0702 00 000 9
– с 21 декабря по 31 декабря – From 21 December to 31 December

–

10, но не менее 0,053 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,053 Euro 

per 1 kg

0703

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-

порей и прочие луковичные овощи, 

свежие или охлажденные:

Onions, shallots, garlic, leeks and other 

alliaceous vegetables, fresh or chilled:

0703 10 – лук репчатый и лук шалот: – Onions and shallots:

– – лук репчатый: – – Onions:
0703 10 110 0 – – – лук-севок – – – Sets – 10 10

0703 10 190 0 – – – прочий – – – Other – 10 10

0703 10 900 0 – – лук шалот – – Shallots – 10 10

0703 20 000 0 – чеснок – Garlic – 10 10

0703 90 000 0 – лук-порей и прочие луковичные овощи – Leeks and other alliaceous vegetables – 14 14

0704

Капуста кочанная, капуста цветная, 

кольраби, капуста листовая и 

аналогичные съедобные овощи из рода 

Brassica, свежие или охлажденные:

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and 

similar edible brassicas, fresh or chilled:

0704 10 000 0 – капуста цветная и брокколи – Cauliflowers and broccoli – 11 11

0704 20 000 0 – капуста брюссельская – Brussels sprouts – 13 13

0704 90 – прочие: – Other:

0704 90 100
– – белокочанная и краснокочанная 

капуста:
– – White cabbages and red cabbages:

0704 90 100 1 – – – белокочанная – – – White cabbages – 13 13

0704 90 100 9 – – – прочая – – – Other – 13 13

0704 90 900 0 – – прочие – – Other – 11 110704 90 900 0 – – прочие – – Other – 11 11

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий 

(Cichorium spp.), свежие или 

охлажденные:

Lettuce (Lactuca sative) and chicory 

(Cichorium spp.), fresh or chilled

– салат-латук: – Lettuce:

0705 11 000 0
– – салат-латук кочанный (салат 

кочанный)
– – Cabbage lettuce (head lettuce) – 15 15

0705 19 000 0 – – прочий – – Other – 15 15

– цикорий: – Chicory:

0705 21 000 0
– – цикорий обыкновенный (Cichorium 

intybus var. foliosum)

– – Witloof chicory (Cichorium intybus var. 

foliosum) – 15 15

0705 29 000 0 – – прочий – – Other – 15 15

0706

Морковь, репа, свекла столовая, 

козлобородник, сельдерей корневой, 

редис и прочие аналогичные 

съедобные корнеплоды, свежие или 

охлажденные:

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, 

celeriac, radishes and similar edible roots, 

fresh or chilled:

0706 10 000 – морковь и репа: – Carrots and turnips:
0706 10 000 1 – – морковь – – Carrots – 12 12

0706 10 000 9 – – репа – – Turnips – 12 12

0706 90 – прочие: – Other:
0706 90 100 0 – – сельдерей корневой – – Celeriac – 12 12

0706 90 300 0
– – хрен обыкновенный (Cochlearia 

armoracia)
– – Horseradish (Cochlearia armoracia) – 11 11

0706 90 900 – – прочие: – – Other:
0706 90 900 1 – – – свекла столовая – – – Salad beetroot – 12 12

0706 90 900 9 – – – прочие – – – Other – 12 12

0707 00
Огурцы и корнишоны, свежие или 

охлажденные:
Cucumbers and gherkins, fresh or chilled:

0707 00 050 – огурцы: – Cucumbers:

0707 00 050 1
– – с 1 января по конец февраля – – From 1 January to the end of February

–

10, но не менее 0,053 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,053 Euro 

per 1 kg

0707 00 050 2
– – с 1 марта по 30 апреля – – From 1 March to 30 April

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

0707 00 050 3
– – с 1 мая по 15 мая – – From 1 May to 15 May

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

0707 00 050 4
– – с 16 мая по 30 сентября – – From 16 May to 30 September

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

0707 00 050 5
– – с 1 октября по 31 октября – – From 1 October to 31 October

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg
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0707 00 050 6
– – с 1 ноября по 10 ноября – – From 1 November to 10 November

–

10, но не менее 0,053 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,053 Euro 

per 1 kg

0707 00 050 9
– – с 11 ноября по 31 декабря – – From 11 November to 31 December

–

10, но не менее 0,053 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,053 Euro 

per 1 kg

0707 00 900 0
– корнишоны – Gherkins

–

15, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

0708

Бобовые овощи, лущеные или 

нелущеные, свежие или охлажденные:

Leguminous vegetables, shelled or 

unshelled, fresh or chilled:

0708 10 000 0 – горох (Pisum sativum) – Peas (Pisum sativum) – 15 15

0708 20 000 0 – фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) – Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) – 15 15

0708 90 000 0 – бобовые овощи прочие – Other leguminous vegetables – 15 15

0709
Овощи прочие, свежие или 

охлажденные:
Other vegetables, fresh or chilled

0709 20 000 0 – спаржа – Asparagus – 5 5

0709 30 000 0 – баклажаны (бадриджаны) – Aubergines (eggplants) – 10 10

0709 40 000 0
– сельдерей прочий, кроме сельдерея 

корневого
– Celery other than celeriac – 12 12

– грибы и трюфели: – Mushrooms and truffles:
0709 51 000 0 – – грибы рода Agaricus – – Of the genus Agaricus – 10 10

0709 59 – – прочие: – – Other:
0709 59 100 0 – – – лисички – – – Chanterelles – 10 10

0709 59 300 0 – – – моховики – – – Flap mushrooms – 10 10

0709 59 500 0 – – – трюфели – – – Truffles – 10 10

0709 59 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0709 60
– плоды рода Capsicum или рода 

Pimenta:

– Fruits of the genus Capsicum or of the 

genus Pimenta:
0709 60 100 – – перец стручковый сладкий: – – Sweet peppers:
0709 60 100 1 – – – с 1 апреля по 30 сентября – – – From 1 April to 30 September – 10 10

0709 60 100 2 – – – с 1 октября по 31 марта – – – From 1 October to 31 March – 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – рода Capsicum, для производства 

капсицина или перцовых живичных 

– – – Of the genus Capsicum, for the 

manufacture of capsicin or capsicum 
0709 60 910 0

капсицина или перцовых живичных 

красителей

manufacture of capsicin or capsicum 

oleoresin dyes – 12 12

0709 60 950 0

– – – для промышленного производства 

эфирных масел или резиноидов

– – – for the industrial manufacture of 

essential oils or resinoids
– 12 12

0709 60 990 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

0709 70 000 0
– шпинат, шпинат новозеландский и 

шпинат гигантский (шпинат садовый)

– Spinach, New Zealand spinach and 

orache spinach (garden spinach) – 10 10

– прочие: – Other:
0709 91 000 0 – – артишоки – – Globe artichokes – 12 12

0709 92 – – маслины, или оливки: – – Olives:

0709 92 100 0
– – – для использования, кроме 

переработки на масло

– – – For uses other than the production 

of oil – 10 10

0709 92 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0709 93
– – тыквы, кабачки и прочие овощи 

рода тыква (Cucurbita spp.):

– – Pumpkins, squash and gourds 

(Cucurbita spp.)
0709 93 100 0 – – – кабачки – – – Courgettes – 10 10

0709 93 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0709 99 – – прочие: – – Other:

0709 99 100 0

– – – салатные овощи, кроме салата-

латука (Lactuca sativa) и цикория 

(Cichorium spp.)

– – – Salad vegetables, other than lettuce 

(Lactuca sativa) and chicory (Cichorium 

spp.) – 10 10

0709 99 200 0 – – – свекла листовая и кардон – – – Chard (or white beet) and cardoons – 10 10

0709 99 400 0 – – – каперсы – – – Capers – 10 10

0709 99 500 0 – – – фенхель – – – Fennel – 10 10

0709 99 600 0 – – – сахарная кукуруза – – – Sweetcorn – 10 10

0709 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0710
Овощи (сырые или сваренные в воде 

или на пару) замороженные:

Vegetables (uncooked or cooked by 

steaming or boiling in water), frozen:
0710 10 000 0 – картофель – Potatoes – 10 10

– бобовые овощи, лущеные или 

нелущеные:

– Leguminous vegetables, shelled or 

unshelled:
0710 21 000 0 – – горох (Pisum sativum) – – Peas (Pisum sativum) – 10 10

0710 22 000 0 – – фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) – – Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) – 10 10

0710 29 000 0 – – прочие – – Other – 12 12

0710 30 000 0
– шпинат, шпинат новозеландский и 

шпинат гигантский (шпинат садовый)

– Spinach, New Zealand spinach and 

orache spinach (garden spinach) – 13 13

0710 40 000 0 – сахарная кукуруза – Sweetcorn – 11 11

0710 80 – прочие овощи: – Other vegetables:
0710 80 100 0 – – маслины, или оливки – – Olives – 13 13

– – плоды рода Capsicum или рода 

Pimenta:

– – Fruits of the genus Capsicum or of the 

genus Pimenta:
0710 80 510 0 – – – перец стручковый сладкий – – – Sweet peppers – 13 13
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0710 80 590 0 – – – прочий – – – Other – 13 13

– – грибы: – – Mushrooms:
0710 80 610 0 – – – рода Agaricus – – – Of the genus Agaricus – 13 13

0710 80 690 0 – – – прочие – – – Other – 13 13

0710 80 700 0 – – томаты – – Tomatoes – 13 13

0710 80 800 0 – – артишоки – – Globe artichokes – 13 13

0710 80 850 0 – – спаржа – – Asparagus – 13 13

0710 80 950 0 – – прочие – – Other – 13 13

0710 90 000 0 – овощные смеси – mixtures of vegetables – 13 13

0711

Овощи консервированные для 

кратковременного хранения (например, 

диоксидом серы, в рассоле, сернистой 

воде или в другом временно 

консервирующем растворе), но в таком 

виде непригодные для 

непосредственного употребления в 

пищу:

Vegetables provisionally preserved (for 

example, by sulphur dioxide gas, in brine, 

in sulphur water or in other preservative 

solutions), but unsuitable in that state for 

immediate consumption:

0711 20 – маслины, или оливки: – Olives:

0711 20 100 0
– – для использования, кроме 

переработки на масло

– – For uses other than the production of 

oil – 15 15

0711 20 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

0711 40 000 0 – огурцы и корнишоны – Cucumbers and gherkins – 10 10

– грибы и трюфели: – Mushrooms and truffles:
0711 51 000 0 – – грибы рода Agaricus – – Of the genus Agaricus – 10 10

0711 59 000 0 – – прочие – – Other – 12 12

0711 90 – овощи прочие; овощные смеси:
– Other vegetables; mixtures of 

vegetables:

– – овощи: – – Vegetables:

0711 90 100 0

– – – плоды рода Capsicum или рода 

Pimenta, кроме перца стручкового 

сладкого

– – – Fruits of the genus Capsicum or of 

the genus Pimenta, excluding sweet 

peppers – 12 12

0711 90 300 0 – – – кукуруза сахарная – – – Sweetcorn – 12 12

0711 90 500 0 – – – лук репчатый – – – Onions – 15 15

0711 90 700 0 – – – каперсы – – – Capers – 10 10

0711 90 800 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

0711 90 900 0 – – овощные смеси – – Mixtures of vegetables – 12 120711 90 900 0 – – овощные смеси – – Mixtures of vegetables – 12 12

0712

Овощи сушеные, целые, нарезанные 

кусками, ломтиками, измельченные или 

в виде порошка, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке:

Dried vegetables, whole, cut, sliced, 

broken or in powder, but not further 

prepared:

0712 20 000 0 – лук репчатый – Onions – 13 13

– грибы, древесные уши, или 

аурикулярии (Auricularia spp.), 

дрожалковые грибы (Tremella spp.) и 

трюфели:

– Mushrooms, wood ears (Auricularia 

spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and 

truffles:

0712 31 000 0 – – грибы рода Agaricus – – Mushrooms of the genus Agaricus – 13 13

0712 32 000 0
– – древесные уши, или аурикулярии 

(Auricularia spp.)
– – Wood ears (Auricularia spp.) – 13 13

0712 33 000 0 – – дрожалковые грибы (Tremella spp.) – – Jelly fungi (Tremella spp.) – 13 13

0712 39 000 0 – – прочие – – Other – 13 13

0712 90 – овощи прочие; овощные смеси:
– Other vegetables; mixtures of 

vegetables:

0712 90 050 0

– – картофель, целый или нарезанный 

ломтиками, но не подвергнутый 

дальнейшей обработке

– – Potatoes, whether or not cut or sliced 

but not further prepared
– 10 10

– – кукуруза сахарная (Zea mays var. 

saccharata):
– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata):

0712 90 110 0 – – – гибридная для посева – – – Hybrids for sowing – 10 10

0712 90 190 0 – – – прочая – – – Other – 10 10

0712 90 300 0 – – томаты – – Tomatoes – 10 10

0712 90 500 0 – – морковь – – Carrots – 10 10

0712 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

0713

Овощи бобовые сушеные, лущеные, 

очищенные от семенной кожуры или 

неочищенные, колотые или неколотые:

Dried leguminous vegetables, shelled, 

whether or not skinned or split:

0713 10 – горох (Pisum sativum): – Peas (Pisum sativum):
0713 10 100 0 – – для посева – – For sowing – 10 10

0713 10 900 – – прочий: – – Other:
0713 10 900 1 – – – для кормления животных – – – Field peas – 0 0

0713 10 900 9 – – – прочий – – – Other – 10 10

0713 20 000 0 – нут – Chickpeas – 10 10

– фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): – Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 000 0
– – фасоль видов Vigna mungo (L.) 

Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek

– – Beans of the species Vigna mungo (L.) 

Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek – 10 10

0713 32 000 0
– – фасоль мелкая красная (адзуки) 

(Phaseolus или Vigna angularis)

– – Small red (Adzuki) beans (Phaseolus 

or Vigna angularis) – 10 10
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0713 33

– – фасоль обыкновенная, включая 

белую мелкосеменную фасоль 

(Phaseolus vulgaris):

– – Kidney beans, including white pea 

beans (Phaseolus vulgaris)

0713 33 100 0 – – – для посева – – – For sowing – 10 10

0713 33 900 0 – – – прочая – – – Other – 10 10

0713 34 000

– – земляной орех бамбарский (Vigna 

subterranea или Voandzeia subterranea):

– – Bambara beans (Vigna subterranea or 

Voandzeia subterranea)

0713 34 000 1 – – – для посева – – – For sowing – 10 10

0713 34 000 9 – – – прочий – – – Other – 12 12

0713 35 000 – – коровий горох (Vigna unguiculata): – – Cow peas (Vigna unguiculata):
0713 35 000 1 – – – для посева – – – For sowing – 10 10

0713 35 000 9 – – – прочий – – – Other – 12 12

0713 39 000 – – прочая: – – Other:
0713 39 000 1 – – – для посева – – – For sowing – 10 10

0713 39 000 9 – – – прочая – – – Other – 12 12

0713 40 000 0 – чечевица – Lentils – 10 10

0713 50 000 0

– бобы кормовые, или конские, 

крупносеменные (Vicia faba var. major) и 

бобы кормовые, или конские, 

мелкосеменные (Vicia faba var. equina, 

Vicia faba var. minor)

– Broad beans (Vicia faba var.  major) and 

horse beans (Vicia faba var.  equina, Vicia 

faba var.  minor)
– 10 10

0713 60 000 – голубиный горох (Cajanus cajan): – Pigeon peas (Cajanus cajan):
0713 60 000 1 – – для посева – – For sowing – 10 10

0713 60 000 9 – – прочий – – Other – 12 12

0713 90 000 – прочие: – Other:
0713 90 000 1 – – для посева – – For sowing – 10 10

0713 90 000 9 – – прочие – – Other – 12 12

Маниок, маранта, салеп, земляная 

груша, или топинамбур, сладкий 

картофель, или батат, и аналогичные 

корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, 

свежие, охлажденные, замороженные 

или сушеные, целые или нарезанные 

ломтиками или в виде гранул; 

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem 

artichokes, sweet potatoes and similar 

roots and tubers with high starch or inulin 

content, fresh, chilled, frozen or dried, 

whether or not sliced or in the form of 

pellets; sago pith:

0714

ломтиками или в виде гранул; 

сердцевина саговой пальмы:

pellets; sago pith:

0714 10 000 – маниок (кассава): Manioc (cassava)

0714 10 000 1

– – предназначенный для употребления 

в пищу, в первичных упаковках нетто-

массой не более 28 кг, либо свежий и 

целый, либо без кожуры и 

замороженный, нарезанный ломтиками 

или ненарезанный

– – Of a kind used for human 

consumption, in immediate packings of a 

net content not exceeding 28 kg, either 

fresh and whole or without skin and 

frozen, whether or not sliced
– 9 9

– – прочий: – – Other:

0714 10 000 2
– – – гранулы из муки грубого и тонкого 

помола
– – – Pellets of flour and meal – 9 9

0714 10 000 9 – – – прочий – – – Other – 11 11

0714 20 – сладкий картофель, или батат: – Sweet potatoes

0714 20 100 0
– – свежий, целый, предназначенный 

для употребления в пищу

– – fresh, whole, intended for human 

consumption – 12,5 12,5

0714 20 900 0 – – прочий – – Other – 12,5 12,5

0714 30 000 0 – ямс (Dioscorea spp.) – Yams (Dioscorea spp.) – 10 10

0714 40 000 0 – таро (Colocasia spp.) – Taro (Colocasia spp.) – 10 10

0714 50 000 0 – карибская капуста (Xanthosoma spp.) – Yautia (Xanthosoma spp.) – 10 10

0714 90 – прочие: – Other:

0714 90 200 0

– – маранта, салеп и аналогичные 

корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала

– – Arrowroot, salep and similar roots and 

tubers with high starch content
– 10 10

0714 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

0801

Орехи кокосовые, орехи бразильские и 

орехи кешью, свежие или сушеные, 

очищенные от скорлупы или не 

очищенные, с кожурой или без кожуры:

Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, 

fresh or dried, whether or not shelled or 

peeled:

– орехи кокосовые: – Coconuts:
0801 11 000 0 – – высушенные – – Desiccated – 3 3

0801 12 000 0 – – с внутренней оболочкой (эндокарп) – – In the inner shell (endocarp) – 3 3

0801 19 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

– орехи бразильские: – Brazil nuts:
0801 21 000 0 – – в скорлупе – – In shell – 5 5

0801 22 000 0 – – очищенные от скорлупы – – Shelled – 5 5

– орехи кешью: – Cashew nuts:
0801 31 000 0 – – в скорлупе – – In shell – 521С) 521С)

0801 32 000 0 – – очищенные от скорлупы – – Shelled – 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0802

Прочие орехи, свежие или сушеные, 

очищенные от скорлупы или 

неочищенные, с кожурой или без 

кожуры:

Other nuts, fresh or dried, whether or not 

shelled or peeled:

– миндаль: – Almonds:
0802 11 – – в скорлупе: – – In shell
0802 11 100 0 – – – горький – – – Bitter – 0 0

0802 11 900 0 – – – прочий – – – Other – 0 0

0802 12 – – очищенный от скорлупы: – – Shelled:
0802 12 100 0 – – – горький – – – Bitter – 0 0

0802 12 900 0 – – – прочий – – – Other – 0 0

– орех лесной, или лещина (Corylus 

spp.):
– Hazelnuts or filberts (Corylus spp.):

0802 21 000 0 – – в скорлупе – – In shell – 5 5

0802 22 000 0 – – очищенный от скорлупы – – Shelled – 0 0

– орехи грецкие: – Walnuts:
0802 31 000 0 – – в скорлупе – – In shell – 5 5

0802 32 000 0 – – очищенные от скорлупы – – Shelled – 5 5

– каштаны (Castanea spp.): – Chestnuts (Castanea spp.):
0802 41 000 0 – – в кожуре – – In shell – 5 5

0802 42 000 0 – – очищенные от кожуры – – Shelled – 5 5

– фисташки: – Pistachios:
0802 51 000 0 – – в скорлупе – – In shell – 5 5

0802 52 000 0 – – очищенные от скорлупы – – Shelled – 5 5

– орехи макадамии: – Macadamia nuts:
0802 61 000 0 – – в скорлупе – – In shell – 5 5

0802 62 000 0 – – очищенные от скорлупы – – Shelled – 5 5

0802 70 000 0 – орехи колы (Cola spp.) – Kola nuts (Cola spp.) – 5 5

0802 80 000 0 – орехи ареки, или бетеля – Areca nuts – 5 5

0802 90 – прочие: – Other:
0802 90 100 0 – – пекан – – Pecans – 5 5

0802 90 500 0 – – кедровые орехи (Pinus spp.) – – Pine nuts (Pinus spp.) – 5 5

0802 90 850 0 – – прочие – – Other – 5 5

0803
Бананы, включая плантайны, свежие 

или сушеные:

Bananas, including plantains, fresh or 

dried:
0803 10 – плантайны: – Plantains:0803 10 – плантайны: – Plantains:

0803 10 100 0
– – свежие – – Fresh:

–

5, но не менее 0,02 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,02 Euro 

per 1 kg

0803 10 900 0
– – сушеные – – Dried

–

4, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

4, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

0803 90 – прочие: – Other:

0803 90 100 0
– – свежие – – Fresh:

–

4, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

4, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

0803 90 900 0
– – сушеные – – Dried

–

4, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

4, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

0804

Финики, инжир, ананасы, авокадо, 

гуайява, манго и мангостан, или 

гарциния, свежие или сушеные:

Dates, figs, pineapples, avocados, 

guavas, mangoes and mangosteens, fresh 

or dried:
0804 10 000 0 – финики – Dates – 5 5

0804 20 – инжир: – Figs:
0804 20 100 0 – – свежий – – Fresh – 5 5

0804 20 900 0 – – сушеный – – Dried – 5 5

0804 30 000 – ананасы: – Pineapples:
0804 30 000 1 – – свежие – – Fresh: – 3 3

0804 30 000 9 – – сушеные – – Dried – 3 3

0804 40 000 0 – авокадо – Avocados – 5 5

0804 50 000
– гуайява, манго и мангостан, или 

гарциния:
– Guavas, mangoes and mangosteens:

0804 50 000 1 – – свежие – – Fresh: – 3 3

0804 50 000 9 – – сушеные – – Dried – 5 5

0805
Цитрусовые плоды, свежие или 

сушеные:
Citrus fruits, fresh or dried:

0805 10 – апельсины: – Oranges:

0805 10 200 0
– – апельсины сладкие, свежие – – Sweet oranges, fresh

–

5, но не менее 0,017 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,017 Euro 

per 1 kg

0805 10 800 0
– – прочие – – Other

–

5, но не менее 0,017 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,017 Euro 

per 1 kg

– мандарины (включая танжерины и 

сатсума); клементины, вилкинги и 

аналогичные гибриды цитрусовых:

– Mandarins (including tangerines and 

satsumas); clementines, wilkings and 

similar citrus hybrids:

0805 21 000 0

– – мандарины (включая танжерины и 

сатсума)

– – Mandarins (including tangerines and 

satsumas)
–

5, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg
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0805 22 000 0
– – клементины – – Clementines

–

5, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

0805 29 000 0
– – прочие – – Other

–

5, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

0805 40 000 0
– грейпфруты, включая помелло – Grapefruit, including pomelos

–

5, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

0805 50

– лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) и 

лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

– Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) 

and limes (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia):

0805 50 100 0
– – лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) – – Lemons (Citrus limon, Citrus limonum)

–

5, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

0805 50 900 0
– – лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia)

– – Limes (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia) – 5 5

0805 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

0806 Виноград, свежий или сушеный: Grapes, fresh or dried:
0806 10 – свежий: – Fresh:
0806 10 100 0 – – столовых сортов – – Table grapes – 5 5

0806 10 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

0806 20 – сушеный: – Dried:
0806 20 100 0 – – коринка – – Currants – 5 5

0806 20 300 0 – – султана – – Sultanas – 52С) 52С)

0806 20 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

0807
Дыни (включая арбузы) и папайя, 

свежие:

Melons (including watermelons) and 

papayas, fresh

– дыни (включая арбузы): – Melons (including watermelons):
0807 11 000 0 – – арбузы – – Watermelons – 5 5

0807 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

0807 20 000 0 – папайя – Papayas – 3 3

0808 Яблоки, груши и айва, свежие: Apples, pears and quinces, fresh:
0808 10 – яблоки: – Apples:

– – для производства сидра, навалом, с 

16 сентября по 15 декабря

– – Cider apples, in bulk, from September 

16 to December 15
0808 10 100 0

16 сентября по 15 декабря 16 to December 15
– 0,06 евро за 1 кг 0,06 Euro per 1 kg

0808 10 800 – – прочие: – – Other:

0808 10 800 1 – – – с 1 января по 31 марта – – – From January 1 to March 31 – 0,03 евро за 1 кг 0,03 Euro per 1 kg

0808 10 800 2 – – – с 1 апреля по 30 июня – – – From April 1 to June 30 – 0,015 евро за 1 кг

0,015 Euro per 

1 kg

0808 10 800 3 – – – с 1 июля по 31 июля – – – From July 1 to July 31 – 0,03 евро за 1 кг 0,03 Euro per 1 kg

– – – с 1 августа по 30 ноября: – – – From August 1 to November 30:

0808 10 800 5
– – – – сорта Голден Делишес или 

Гренни Смит
– – – – Golden Delicious or Granny Smith – 0,06 евро за 1 кг 0,06 Euro per 1 kg

0808 10 800 6 – – – – прочие – – – – Other – 0,06 евро за 1 кг 0,06 Euro per 1 kg

– – – с 1 декабря по 31 декабря: – – – From December 1 to December 31:

0808 10 800 7
– – – – сорта Голден Делишес или 

Гренни Смит
– – – – Golden Delicious or Granny Smith – 0,03 евро за 1 кг 0,03 Euro per 1 kg

0808 10 800 8 – – – – прочие – – – – Other – 0,03 евро за 1 кг 0,03 Euro per 1 kg

0808 30 – груши: – Pears:

0808 30 100 0

– – для производства грушевого сидра, 

навалом, с 1 августа по 31 декабря

– – Perry pears, in bulk, from August 1 to 

December 31
– 5 5

0808 30 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

0808 40 000 0 – айва – Quinces – 5 5

0809

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, 

свежие:

Apricots, cherries, peaches (including 

nectarines), plums and sloes, fresh:

0809 10 000 0 – абрикосы – Apricots – 5 5

– вишня и черешня: – Cherries:

0809 21 000 0
– – вишня кислая, или вишня 

обыкновенная (Prunus cerasus)

– – Sour cherries, or common cherries 

(Prunus cerasus) – 5 5

0809 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

0809 30 – персики, включая нектарины: – Peaches, including nectarines:
0809 30 100 0 – – нектарины – – Nectarines – 0 0

0809 30 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

0809 40 – сливы и терн: – Plums and sloes:
0809 40 050 0 – – сливы – – Plums – 5 5

0809 40 900 0 – – терн – – Sloes – 5 5

0810 Прочие фрукты, свежие: Other fruit, fresh:
0810 10 000 0 – земляника (клубника) – Strawberries – 5 5

0810 20
– малина, ежевика, тутовая ягода, или 

шелковица, и логанова ягода:

– Raspberries, blackberries, mulberries 

and loganberries:
0810 20 100 0 – – малина – – Raspberries – 5 5

0810 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5
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Heading

0810 30
– смородина черная, белая или красная 

и крыжовник:

– Black, white or red currants and 

gooseberries:
0810 30 100 0 – – смородина черная – – Black currants – 10 10

0810 30 300 0 – – смородина красная – – Red currants – 10 10

0810 30 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

0810 40
– клюква, черника и прочие ягоды рода 

Vaccinium:

– Cranberries, bilberries and other fruits of 

the genus Vaccinium:

0810 40 100 0
– – брусника (плоды растений вида 

Vaccinium vitis-idaea)

– – Cowberries (fruit of the species 

Vaccinium vitis-idaea) – 10 10

0810 40 300 0
– – плоды растений вида Vaccinium 

myrtillus
– – Fruit of the species Vaccinium myrtillus – 10 10

0810 40 500 0

– – плоды растений видов Vaccinium 

macrocarpon и Vaccinium corymbosum

– – Fruit of the species Vaccinium 

macrocarpon and Vaccinium corymbosum
– 10 10

0810 40 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

0810 50 000 0 – киви – Kiwifruit – 0 0

0810 60 000 0 – дуриан – Durians – 0 0

0810 70 000 0 – хурма – Persimmons – 5 5

0810 90 – прочие: – Other:

0810 90 200 0

– – тамаринд, анакардия, или акажу, 

личи, джекфрут, саподилла, 

пассифлора, или страстоцвет, 

карамбола и питайя

– – Tamarinds, cashew apples, lychees, 

jackfruit, sapodilla plums, passion fruit, 

carambola and pitahaya
– 0 0

0810 90 750 0 – – прочие – – Other – 5 5

0811

Фрукты и орехи, подвергнутые или не 

подвергнутые тепловой обработке в 

кипящей воде или на пару, 

замороженные, с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ:

Fruit and nuts, uncooked or cooked by 

steaming or boiling in water, frozen, 

whether or not containing added sugar or 

other sweetening matter:

0811 10 – земляника (клубника): – Strawberries:

– – с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ:

– – Containing added sugar or other 

sweetening matter:

0811 10 110 0
– – – с содержанием сахара более 13 

мас.%

– – – With a sugar content exceeding 

13 % by weight – 10 10

0811 10 190 0 – – – прочие – – – Other – 10 100811 10 190 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0811 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

0811 20

– малина, ежевика, тутовая ягода, или 

шелковица, логанова ягода, смородина 

черная, белая или красная и крыжовник:

– Raspberries, blackberries, mulberries, 

loganberries, black, white or red currants 

and gooseberries:

– – с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ:

– – Containing added sugar or other 

sweetening matter:

0811 20 110 0
– – – с содержанием сахара более 13 

мас.%

– – –  With a sugar content exceeding 

13 % by weight – 10 10

0811 20 190 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

– – прочие: – – Other:
0811 20 310 0 – – – малина – – – Raspberries – 10 10

0811 20 390 0 – – – смородина черная – – – Black currants – 10 10

0811 20 510 0 – – – смородина красная – – – Red currants – 10 10

0811 20 590 0
– – – ежевика и тутовая ягода, или 

шелковица
– – – Blackberries and mulberries – 10 10

0811 20 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0811 90 – прочие: – Other:

– – с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ:

– – Containing added sugar or other 

sweetening matter:

– – – с содержанием сахара более 13 

мас.%:

– – – With a sugar content exceeding 

13 % by weight

0811 90 110
– – – – тропические фрукты и 

тропические орехи:
– – – – Tropical fruit and tropical nuts:

0811 90 110 1 – – – – – орехи кокосовые – – – – – Coconuts – 5 5

0811 90 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 8 8

0811 90 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

– – – прочие: – – – Other:

0811 90 310
– – – – тропические фрукты и 

тропические орехи:
– – – – Tropical fruit and tropical nuts:

0811 90 310 1 – – – – – орехи кокосовые – – – – – Coconuts – 5 5

0811 90 310 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 8 8

0811 90 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

– – прочие: – – Other:

0811 90 500 0
– – – плоды растений вида Vaccinium 

myrtillus

– – – Fruit of the species Vaccinium 

myrtillus – 8 8

0811 90 700 0

– – – плоды растений видов Vaccinium 

myrtilloides и Vaccinium angustifolium

– – – Fruit of the species Vaccinium 

macrocarpon and Vaccinium corymbosum
– 8 8

– – – вишня и черешня: – – – Cherries:

0811 90 750 0
– – – – вишня кислая, или вишня 

обыкновенная (Prunus cerasus)

– – – – Sour cherries, or common cherries 

(Prunus cerasus) – 8 8

0811 90 800 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

0811 90 850
– – – тропические фрукты и 

тропические орехи:
– – – Tropical fruit and tropical nuts:

0811 90 850 1 – – – – орехи кокосовые – – – – Coconuts – 5 5

0811 90 850 9 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

0811 90 950 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

0812

Фрукты и орехи, консервированные для 

кратковременного хранения (например, 

диоксидом серы, в рассоле, сернистой 

воде или в другом временно 

консервирующем растворе), но в таком 

виде непригодные для 

непосредственного употребления в 

пищу:

Fruit and nuts, provisionally preserved (for 

example, by sulphur dioxide gas, in brine, 

in sulphur water or in other preservative 

solutions), but unsuitable in that state for 

immediate consumption:

0812 10 000 0 – вишня и черешня – Cherries – 10 10

0812 90 – прочие: – Other:
0812 90 250 0 – – абрикосы; апельсины – – Apricots; oranges – 10 10

0812 90 300 0 – – папайя – – Papayas – 10 10

0812 90 400 0
– – плоды растений вида Vaccinium 

myrtillus
– – Fruit of the species Vaccinium myrtillus – 10 10

0812 90 700 0

– – гуайява, манго, мангостан, или 

гарциния, тамаринд, анакардия, или 

акажу, личи, джекфрут, саподилла, 

пассифлора, или страстоцвет, 

карамбола, питайя и тропические орехи

– – Guavas, mangoes, mangosteens, 

tamarinds, cashew apples, lychees, 

jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, 

carambola, pitahaya and tropical nuts
– 5 5

0812 90 980 0 – – прочие – – Other – 10 10

0813

Фрукты сушеные, кроме плодов 

товарных позиций 0801 – 0806; смеси 

орехов или сушеных плодов данной 

группы:

Fruit, dried, other than that of headings 

0801 to 0806; mixtures of nuts or dried 

fruits of this Chapter:

0813 10 000 0 – абрикосы – Apricots – 5 5

0813 20 000 0 – чернослив – Dried plums – 5 5

0813 30 000 0 – яблоки – Apples – 8 8

0813 40 – прочие фрукты: – Other fruit:
0813 40 100 0 – – персики, включая нектарины – – Peaches, including nectarines – 5 5

0813 40 300 0 – – груши – – Pears – 5 50813 40 300 0 – – груши – – Pears – 5 5

0813 40 500 0 – – папайя – – Papayas – 5 5

0813 40 650 0

– – тамаринд, анакардия, или акажу, 

личи, джекфрут, саподилла, 

пассифлора, или страстоцвет, 

карамбола и питайя

– – Tamarinds, cashew apples, lychees, 

jackfruit, sapodilla plums, passion fruit, 

carambola and pitahaya
– 5 5

0813 40 950 0 – – прочие – – Other – 5 5

0813 50
– смеси орехов или сушеных плодов 

данной группы:

– Mixtures of nuts or dried fruits of this 

Chapter:

– – смеси из сушеных фруктов, кроме 

плодов товарных позиций 0801 – 0806:

– – Mixtures of dried fruit, other than that 

of headings 0801 to 0806:

– – – без чернослива: – – – Not containing prunes:

0813 50 120 0

– – – – из папайи, тамаринда, 

анакардии, или акажу, личи, джекфрута, 

саподиллы, пассифлоры, или 

страстоцвета, карамболы и питайи

– – – – Of papayas, tamarinds, cashew 

apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, 

passion fruit, carambola and pitahaya
– 10 10

0813 50 150 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

0813 50 190 0 – – – с черносливом – – – Containing prunes – 10 10

– – смеси, состоящие исключительно из 

сушеных орехов товарных позиций 0801 

и 0802:

– – Mixtures exclusively of dried nuts of 

headings 0801 and 0802:

0813 50 310 0 – – – из тропических орехов – – – Of tropical nuts – 10 10

0813 50 390 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

– – смеси прочие: – – Other mixtures:

0813 50 910 0
– – – не содержащие чернослива или 

инжира
– – – Not containing prunes or figs – 10 10

0813 50 990 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

0814 00 000 0

Кожура цитрусовых плодов или корки 

дынь (включая корки арбуза), свежие, 

замороженные, сушеные или 

консервированные для 

кратковременного хранения в рассоле, 

сернистой воде или в другом временно 

консервирующем растворе

Peel of citrus fruit or melons (including 

watermelons), fresh, frozen, dried or 

provisionally preserved in brine, in sulphur 

water or in other preservative solutions

– 10 10

0901

Кофе, жареный или нежареный, с 

кофеином или без кофеина; кофейная 

шелуха и оболочки зерен кофе; 

заменители кофе, содержащие кофе в 

любой пропорции:

Coffee, whether or not roasted or 

decaffeinated; coffee husks and skins; 

coffee substitutes containing coffee in any 

proportion:

– кофе нежареный: – Coffee, not roasted:
0901 11 000 – – с кофеином: – – Not decaffeinated:
0901 11 000 1 – – – арабика (Coffea arabica) – – – Arabica (Coffea arabica) – 0 0
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0901 11 000 2 – – – робуста (Coffea canephora) – – – Robusta (Coffea canephora) – 0 0

0901 11 000 9 – – – прочий – – – Other – 0 0

0901 12 000 – – без кофеина: – – Decaffeinated:
0901 12 000 1 – – – арабика (Coffea arabica) – – – Arabica (Coffea arabica) – 0 0

0901 12 000 2 – – – робуста (Coffea canephora) – – – Robusta (Coffea canephora) – 0 0

0901 12 000 9 – – – прочий – – – Other – 0 0

– кофе жареный: – Coffee, roasted:
0901 21 000 – – с кофеином: – – Not decaffeinated:

– – – в зернах: – – – Coffee beans:

0901 21 000 1
– – – – арабика (Coffea arabica) – – – – Arabica (Coffea arabica)

–

8, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0901 21 000 2
– – – – робуста (Coffea canephora) – – – – Robusta (Coffea canephora)

–

8, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0901 21 000 8
– – – – прочий – – – – Other

–

8, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0901 21 000 9
– – – прочий – – – Other

–

8, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0901 22 000 – – без кофеина: – – Decaffeinated:

– – – в зернах: – – – Coffee beans:

0901 22 000 1
– – – – арабика (Coffea arabica) – – – – Arabica (Coffea arabica)

–

8, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0901 22 000 2
– – – – робуста (Coffea canephora) – – – – Robusta (Coffea canephora)

–

8, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0901 22 000 8
– – – – прочий – – – – Other

–

8, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0901 22 000 9
– – – прочий – – – Other

–

8, но не менее 0,16 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,16 Euro 

per 1 kg

0901 90 – прочие: – Other:0901 90 – прочие: – Other:

0901 90 100 0
– – кофейная шелуха и оболочки зерен 

кофе
– – Coffee husks and skins – 5 5

0901 90 900 0 – – заменители кофе, содержащие кофе – – Coffee substitutes containing coffee – 5 5

0902
Чай со вкусо-ароматическими 

добавками или без них:
Tea, whether or not flavoured:

0902 10 000

– чай зеленый (неферментированный), 

в первичных упаковках нетто-массой не 

более 3 кг:

– Green tea (not fermented) in immediate 

packings of a net content not exceeding 3 

kg:

0902 10 000 1
– – в одноразовой упаковке – – In disposable packaging

–

12, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

0902 10 000 9
– – прочий – – Other

–

12, но не менее 0,24 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,24 Euro 

per 1 kg

0902 20 000 0
– прочий чай зеленый 

(неферментированный)
– Other green tea (not fermented) – 0 0

0902 30 000

– чай черный (ферментированный) и 

частично ферментированный, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 3 кг:

– Black tea (fermented) and partly 

fermented tea, in immediate packings of a 

net content not exceeding 3 kg:

0902 30 000 1
– – в одноразовой упаковке – – In disposable packaging

–

12,5, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

0902 30 000 9
– – прочий – – Other

–

12,5, но не менее 0,25 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,25 Euro 

per 1 kg

0902 40 000 0

– прочий чай черный 

(ферментированный) и частично 

ферментированный

– Other black tea (fermented) and other 

partly fermented tea
– 0 0

0903 00 000 0 Мате, или парагвайский чай Maté or Paraguay tea – 5 5

0904

Перец рода Piper; плоды рода Capsicum 

или рода Pimenta, сушеные или 

дробленые, или молотые:

Pepper of the genus Piper; dried or 

crushed or ground fruits of the genus 

Capsicum or of the genus Pimenta:

– перец рода Piper: – Pepper of the genus Piper:
0904 11 000 0 – – недробленый и немолотый – – Neither crushed nor ground – 3 3

0904 12 000 0 – – дробленый или молотый – – Crushed or ground – 5 5

– плоды рода Capsicum или рода 

Pimenta:

– Fruits of the genus Capsicum or of the 

genus Pimenta

0904 21
– – сушеные, недробленые и 

немолотые:
– – Dried, neither crushed nor ground:

0904 21 100 0 – – – перец стручковый сладкий – – – Sweet peppers – 5 5

0904 21 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5
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0904 22 000 0 – – дробленые или молотые – – Crushed or ground – 5 5

0905 Ваниль: Vanilla:
0905 10 000 0 – недробленая и немолотая – Neither crushed nor ground – 5 5

0905 20 000 0 – дробленая или молотая – Crushed or ground – 5 5

0906 Корица и цветки коричного дерева: Cinnamon and cinnamon-tree flowers:

– недробленые и немолотые: – Neither crushed nor ground:

0906 11 000 0
– – корица (Cinnamomum zeylanicum 

Blume)

– – Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum 

Blume) – 3 3

0906 19 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

0906 20 000 0 – дробленые или молотые – Crushed or ground – 3 3

0907
Гвоздика (целые плоды, цветы и 

цветоножки):
Cloves (whole fruit, cloves and stems):

0907 10 000 0 – недробленая и немолотая – Neither crushed nor ground – 5 5

0907 20 000 0 – дробленая или молотая – Crushed or ground – 5 5

0908 Мускатный орех, мацис и кардамон: Nutmeg, mace and cardamoms:

– мускатный орех: – Nutmeg:
0908 11 000 0 – – недробленый и немолотый – – Neither crushed nor ground – 5 5

0908 12 000 0 – – дробленый или молотый – – Crushed or ground – 5 5

– мацис: – Mace:
0908 21 000 0 – – недробленый и немолотый – – Neither crushed nor ground – 5 5

0908 22 000 0 – – дробленый или молотый – – Crushed or ground – 5 5

– кардамон: – Cardamoms:
0908 31 000 0 – – недробленый и немолотый – – Neither crushed nor ground – 5 5

0908 32 000 0 – – дробленый или молотый – – Crushed or ground – 5 5

0909

Семена аниса, бадьяна, фенхеля, 

кориандра, тмина римского, или тмина 

волошского, или тмина; ягоды 

можжевельника:

Seeds of anise, badian, fennel, coriander, 

cumin or caraway; juniper berries:

– семена кориандра: – Seeds of coriander:
0909 21 000 0 – – недробленые и немолотые – – Neither crushed nor ground: – 5 5

0909 22 000 0 – – дробленые или молотые – – Crushed or ground – 5 5

– семена тмина римского, или тмина 

волошского:
– Seeds of cumin or caraway:

0909 31 000 0 – – недробленые и немолотые – – Neither crushed nor ground: – 5 5

0909 32 000 0 – – дробленые или молотые – – Crushed or ground – 5 5

– семена аниса, бадьяна, тмина или  – Seeds of anise, badian, cumin or fennel; – семена аниса, бадьяна, тмина или 

фенхеля; ягоды можжевельника:

– Seeds of anise, badian, cumin or fennel; 

juniper berries:
0909 61 000 – – недробленые и немолотые: – – Neither crushed nor ground:
0909 61 000 1 – – – семена аниса или бадьяна – – – Seeds of anise or badian – 3 3

0909 61 000 2
– – – семена тмина или фенхеля; ягоды 

можжевельника

– – – Seeds of cumin or fennel; juniper 

berries: – 5 5

0909 62 000 – – дробленые или молотые: – – Crushed or ground:
0909 62 000 1 – – – семена аниса или бадьяна – – – Seeds of anise or badian – 3 3

0909 62 000 2
– – – семена тмина или фенхеля; ягоды 

можжевельника

– – – Seeds of cumin or fennel; juniper 

berries: – 5 5

0910

Имбирь, шафран, турмерик (куркума), 

тимьян, или чабрец, лавровый лист, 

карри и прочие пряности:

Ginger, saffron, turmeric (curcuma), 

thyme, bay leaves, curry and other spices

– имбирь: – Ginger:
0910 11 000 0 – – недробленый и немолотый – – Neither crushed nor ground – 3 3

0910 12 000 0 – – дробленый или молотый – – Crushed or ground – 3 3

0910 20 – шафран: – Saffron:
0910 20 100 0 – – недробленый и немолотый – – Neither crushed nor ground – 5 5

0910 20 900 0 – – дробленый или молотый – – Crushed or ground – 5 5

0910 30 000 0 – турмерик (куркума) – Turmeric (curcuma) – 3 3

– прочие пряности: – Other spices:

0910 91
– – смеси, упомянутые в примечании 1 

(б) к данной группе:

– – Mixtures referred to in Note 1 (b) to 

this Chapter:
0910 91 050 0 – – – карри – – – Curry – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
0910 91 100 0 – – – – недробленые и немолотые – – – – Neither crushed nor ground – 5 5

0910 91 900 0 – – – – дробленые или молотые – – – – Crushed or ground – 5 5

0910 99 – – прочие: – – Other:
0910 99 100 0 – – – семена пажитника сенного – – – Fenugreek seeds – 5 5

– – – тимьян, или чабрец: – – – Thyme:

– – – – недробленый и немолотый: – – – – Neither crushed nor ground:

0910 99 310 0
– – – – – тимьян ползучий (Thymus 

serpyllum)
– – – – – Wild thyme (Thymus serpyllum) – 5 5

0910 99 330 0 – – – – – прочий – – – – – Other – 5 5

0910 99 390 0 – – – – дробленый или молотый – – – – Crushed or ground – 5 5

0910 99 500 0 – – – лавровый лист – – – Bay leaves – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
0910 99 910 0 – – – – недробленые и немолотые – – – – Neither crushed nor ground – 5 5

0910 99 990 0 – – – – дробленые или молотые – – – – Crushed or ground – 5 5

1001 Пшеница и меслин: Wheat and meslin:

– пшеница твердая: – Durum wheat:
1001 11 000 0 – – семенная – – Seed – 5 5

1001 19 000 0 – – прочая – – Other – 5 5

– прочие: – Other:
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1001 91 – – семенные: – – Seed:
1001 91 100 0 – – – спельта – – – Spelt – 5 5

1001 91 200 0 – – – пшеница мягкая и меслин – – – Common wheat and meslin – 5 5

1001 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1001 99 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

1002 Рожь: Rye:
1002 10 000 0 – семенная – Seed – 5 5

1002 90 000 0 – прочая – Other – 5 5

1003 Ячмень: Barley:
1003 10 000 0 – семенной – Seed – 5 5

1003 90 000 0 – прочий – Other – 5 5

1004 Овес: Oats:
1004 10 000 0 – семенной – Seed – 5 5

1004 90 000 0 – прочий – Other – 5 5

1005 Кукуруза: Maize (corn):
1005 10 – семенная: – Seed:

– – гибридная: – – Hybrid:
1005 10 130 0 – – – тройные гибриды – – – Three-cross hybrids – 5 5

1005 10 150 0 – – – простые гибриды – – – Simple hybrids – 5 5

1005 10 180 – – – прочие: – – – Other:

1005 10 180 1
– – – – двойные гибриды и топкроссные 

гибриды

– – – – Double hybrids and top cross 

hybrids – 5 5

1005 10 180 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

1005 10 900 0 – – прочая – – Other – 3 3

1005 90 000 0 – прочая – Other – 0 0

1006 Рис: Rice:
1006 10 – нешелушеный рис (рис-сырец): – Rice in the husk (paddy or rough):
1006 10 100 0 – – для посева – – For sowing – 10 10

– – прочий: – – Other:

– – – пропаренный: – – – Parboiled:

1006 10 210 0
– – – – короткозерный – – – – Short-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 10 230 0
– – – – среднезерный – – – – Medium-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg1006 10 230 0 – евро за 1 кг per 1 kg

– – – – длиннозерный: – – – – Long-grain:

1006 10 250 0

– – – – – с отношением длины к ширине 

более 2, но менее 3

– – – – – With the length to width ratio of 

over 2, but less than 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 10 270 0

– – – – – с отношением длины к ширине, 

равным 3 или более

– – – – – With the length to width ratio 

equal to or exceeding 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – – прочий: – – – Other:

1006 10 920 0
– – – – короткозерный – – – – Short-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 10 940 0 – – – – среднезерный – – – – Medium-grain – 30 30

– – – – длиннозерный: – – – – Long-grain:

1006 10 960 0

– – – – – с отношением длины к ширине 

более 2, но менее 3

– – – – – With the length to width ratio of 

over 2, but less than 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 10 980 0

– – – – – с отношением длины к ширине, 

равным 3 или более

– – – – – With the length to width ratio 

equal to or exceeding 3
–

10, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

1006 20 – шелушеный рис (неполированный): – Husked (brown) rice:

– – пропаренный: – – Parboiled:

1006 20 110 0
– – – короткозерный – – – Short-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 20 130 0
– – – среднезерный – – – Medium-grain

–

10, но не менее 0,015 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,015 Euro 

per 1 kg

– – – длиннозерный: – – – Long-grain:

1006 20 150 0

– – – – с отношением длины к ширине 

более 2, но менее 3

– – – – With the length to width ratio of 

over 2, but less than 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 20 170 0

– – – – с отношением длины к ширине, 

равным 3 или более

– – – – With the length to width ratio equal 

to or exceeding 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – прочий: – – Other:

1006 20 920 0
– – – короткозерный – – – Short-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 20 940 0
– – – среднезерный – – – Medium-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – – длиннозерный: – – – Long-grain:
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1006 20 960 0

– – – – с отношением длины к ширине 

более 2, но менее 3

– – – – With the length to width ratio of 

over 2, but less than 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 20 980 0

– – – – с отношением длины к ширине, 

равным 3 или более

– – – – With the length to width ratio equal 

to or exceeding 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 30

– полуобрушенный или полностью 

обрушенный рис, полированный или 

неполированный, глазированный или 

неглазированный:

– Semi-milled or wholly milled rice, 

whether or not polished or glazed:

– – полуобрушенный рис: – – Semi-milled rice:

– – – пропаренный: – – – Parboiled:

1006 30 210 0
– – – – короткозерный – – – – Short-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 30 230 0
– – – – среднезерный – – – – Medium-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – – – длиннозерный: – – – – Long-grain:

1006 30 250 0

– – – – – с отношением длины к ширине 

более 2, но менее 3

– – – – – With the length to width ratio of 

over 2, but less than 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 30 270 0

– – – – – с отношением длины к ширине, 

равным 3 или более

– – – – – With the length to width ratio 

equal to or exceeding 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – – прочий: – – – Other:

1006 30 420 0
– – – – короткозерный – – – – Short-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 30 440 0
– – – – среднезерный – – – – Medium-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – – – длиннозерный: – – – – Long-grain:

1006 30 460 0

– – – – – с отношением длины к ширине 

более 2, но менее 3

– – – – – With the length to width ratio of 

over 2, but less than 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg1006 30 460 0 – евро за 1 кг per 1 kg

1006 30 480 0

– – – – – с отношением длины к ширине, 

равным 3 или более

– – – – – With the length to width ratio 

equal to or exceeding 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – полностью обрушенный рис: – – Wholly milled rice:

– – – пропаренный: – – – Parboiled:

1006 30 610 0
– – – – короткозерный – – – – Short-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 30 630 0
– – – – среднезерный – – – – Medium-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – – – длиннозерный: – – – – Long-grain:

1006 30 650 0

– – – – – с отношением длины к ширине 

более 2, но менее 3

– – – – – With the length to width ratio of 

over 2, but less than 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 30 670
– – – – – с отношением длины к ширине, 

равным 3 или более:

– – – – – With the length to width ratio 

equal to or exceeding 3

1006 30 670 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

данной группе

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter
– 0 0

1006 30 670 9
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – – прочий: – – – Other:

1006 30 920 0
– – – – короткозерный – – – – Short-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 30 940 0
– – – – среднезерный – – – – Medium-grain

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – – – длиннозерный: – – – – Long-grain:

1006 30 960 0

– – – – – с отношением длины к ширине 

более 2, но менее 3

– – – – – With the length to width ratio of 

over 2, but less than 3
–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1006 30 980
– – – – – с отношением длины к ширине, 

равным 3 или более:

– – – – – With the length to width ratio 

equal to or exceeding 3

1006 30 980 1

– – – – – – в порядке, указанном в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 1 к 

данной группе

– – – – – – in the manner referred to in 

Additional Note 1 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter
– 0 0

1006 30 980 9
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

1006 40 000 0
– дробленый рис – Broken rice

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1007 Сорго зерновое: Grain sorghum:
1007 10 – семенное: – Seed:
1007 10 100 0 – – гибриды – – Hybrids – 5 5

1007 10 900 0 – – прочее – – Other – 5 5

1007 90 000 0 – прочее – Other – 5 5

1008
Гречиха, просо и семена канареечника; 

прочие злаки:

Buckwheat, millet and canary seeds; other 

cereals:
1008 10 000 – гречиха: – Buckwheat:
1008 10 000 1 – – семенная – – Seed – 5 5

1008 10 000 9 – – прочая – – Other – 5 5

– просо: – Millet:
1008 21 000 0 – – семенное – – Seed – 5 5

1008 29 000 0 – – прочее – – Other – 5 5

1008 30 000 0 – семена канареечника – Canary seeds – 5 5

1008 40 000 0 – росичка (Digitaria spp.) – Fonio (Digitaria spp.) – 5 5

1008 50 000 0
– киноа, или рисовая лебеда 

(Chenopodium quinoa)
– Quinoa (Chenopodium quinoa) – 5 5

1008 60 000 0 – тритикале – Triticale – 5 5

1008 90 000 0 – прочие злаки – Other cereals – 5 5

1101 00 Мука пшеничная или пшенично-ржаная: Wheat or meslin flour

– мука пшеничная: – Wheat flour:
1101 00 110 0 – – из пшеницы твердой – – Of durum wheat: – 10 10

1101 00 150 0 – – из пшеницы мягкой и спельты – – Of common wheat and spelt – 7,5 7,5

1101 00 900 0 – мука пшенично-ржаная – Meslin flour – 10 10

1102
Мука из зерна прочих злаков, кроме 

пшеничной или пшенично-ржаной:

Cereal flours other than of wheat and 

meslin
1102 20 – мука кукурузная: – Maize (corn) flour:

1102 20 100 0
– – с содержанием жира не более 1,5 

мас.%

– – Of a fat content not exceeding 1.5 % 

by weight – 10 10

1102 20 900 0 – – прочая – – Other – 10 10

1102 90 – прочая: – Other:
1102 90 100 0 – – мука ячменная – – Barley flour – 10 101102 90 100 0 – – мука ячменная – – Barley flour – 10 10

1102 90 300 0 – – мука овсяная – – Oat flour – 10 10

1102 90 500 0 – – мука рисовая – – Rice flour – 10 10

1102 90 700 0 – – мука ржаная – – Rye flour – 10 10

1102 90 900 – – прочая: – – Other:
1102 90 900 1 – – – мука сорговая – – – Sorghum flour – 10 10

1102 90 900 9 – – – прочая – – – Other – 10 10

1103
Крупа, мука грубого помола и гранулы 

из зерна злаков:
Cereal groats, meal and pellets:

– крупа и мука грубого помола: – Groats and meal:
1103 11 – – из пшеницы: – – Of wheat:
1103 11 100 0 – – – из пшеницы твердой – – – Of durum wheat: – 10 10

1103 11 900 0 – – – из пшеницы мягкой и спельты – – – Of common wheat and spelt – 10 10

1103 13 – – из кукурузы: – – Of maize (corn):

1103 13 100 0
– – – с содержанием жира не более 1,5 

мас.%

– – – Of a fat content not exceeding 1.5 % 

by weight – 10 10

1103 13 900 0 – – – прочая – – – Other – 10 10

1103 19 – – из зерна прочих злаков: – – Of other cereals:
1103 19 200 0 – – – из ржи или ячменя – – – Of rye or barley – 10 10

1103 19 400 0 – – – из овса – – – Of oats – 10 10

1103 19 500 0
– – – из риса – – – Of rice

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1103 19 900 – – – прочая: – – – Other:
1103 19 900 1 – – – – из сорго – – – – Of sorghum – 10 10

1103 19 900 9 – – – – прочая – – – – Other – 10 10

1103 20 – гранулы: – Pellets:
1103 20 250 0 – – из ржи или ячменя – – Of rye or barley – 10 10

1103 20 300 0 – – из овса – – Of oats – 10 10

1103 20 400 0 – – из кукурузы – – Of maize (corn) – 10 10

1103 20 500 0
– – из риса – – Of rice

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1103 20 600 0 – – из пшеницы – – Of wheat – 10 10

1103 20 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

1104

Зерно злаков, обработанное другими 

способами (например, шелушеное, 

плющеное, переработанное в хлопья, 

обрушенное, в виде сечки или 

дробленое), кроме риса товарной 

позиции 1006; зародыши зерна злаков, 

целые, плющеные, в виде хлопьев или 

молотые:

Cereal grains otherwise worked (for 

example, hulled, rolled, flaked, pearled, 

sliced or kibbled), except rice of heading 

1006; germ of cereals, whole, rolled, 

flaked or ground:

– зерно плющеное или переработанное 

в хлопья:
– Rolled or flaked grains:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

1104 12 – – овса: – – Of oats:
1104 12 100 0 – – – плющеное – – – Rolled – 10 10

1104 12 900 0 – – – переработанное в хлопья – – – Flaked – 10 10

1104 19 – – прочих злаков: – – Of other cereals:
1104 19 100 0 – – – пшеницы – – – Of wheat – 10 10

1104 19 300 0 – – – ржи – – – Of rye – 10 10

1104 19 500 0 – – – кукурузы – – – Of maize (corn) – 10 10

– – – ячменя: – – – Of barley:
1104 19 610 0 – – – – плющеное – – – – Rolled – 10 10

1104 19 690 0 – – – – переработанное в хлопья – – – – Flaked – 10 10

– – – прочее: – – – Other:

1104 19 910 0
– – – – рисовые хлопья – – – – Flaked rice

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1104 19 990 0 – – – – прочее – – – – Other – 10 10

– прочее обработанное зерно 

(например, шелушеное, обрушенное, в 

виде сечки или дробленое):

– Other worked grains (for example, 

hulled, pearled, sliced or kibbled):

1104 22 – – овса: – – Of oats:

1104 22 400 0

– – – шелушеное, переработанное в 

сечку или непереработанное, 

дробленое или недробленое

– – – Hulled (shelled or husked), whether 

or not sliced or kibbled
– 10 10

1104 22 500 0 – – – обрушенное – – – Pearled – 10 10

1104 22 950 0 – – – прочее – – – Other – 10 10

1104 23 – – кукурузы: – – Of maize (corn):

1104 23 400 0

– – – шелушеное, переработанное в 

сечку или непереработанное, 

дробленое или недробленое; 

обрушенное

– – – Hulled (shelled or husked), whether 

or not sliced or kibbled; pearled
– 10 10

1104 23 980 0 – – – прочее – – – Other – 10 10

1104 29 – – прочих злаков: – – Of other cereals:

– – – ячменя: – – – Of barley:

1104 29 040 0

– – – – шелушеное, переработанное в 

сечку или непереработанное, 

дробленое или недробленое

– – – – Hulled (shelled or husked), 

whether or not sliced or kibbled
– 10 10

1104 29 050 0 – – – – обрушенное – – – – Pearled – 10 101104 29 050 0 – – – – обрушенное – – – – Pearled – 10 10

1104 29 080 0 – – – – прочее – – – – Other – 10 10

– – – прочее: – – – Other:

1104 29 170 0

– – – – шелушеное, переработанное в 

сечку или непереработанное, 

дробленое или недробленое

– – – – Hulled (shelled or husked), 

whether or not sliced or kibbled
– 10 10

1104 29 300 0 – – – – обрушенное – – – – Pearled – 10 10

– – – – дробленое без какой-либо иной 

обработки:
– – – – Not otherwise worked than kibbled:

1104 29 510 0 – – – – – пшеницы – – – – – Of wheat – 10 10

1104 29 550 0 – – – – – ржи – – – – – Of rye – 10 10

1104 29 590 0 – – – – – прочее – – – – – Other – 10 10

– – – – прочее: – – – – Other:
1104 29 810 0 – – – – – пшеницы – – – – – Of wheat – 10 10

1104 29 850 0 – – – – – ржи – – – – – Of rye – 10 10

1104 29 890 0 – – – – – прочее – – – – – Other – 10 10

1104 30

– зародыши зерна злаков, целые, 

плющеные, в виде хлопьев или 

молотые:

– Germ of cereals, whole, rolled, flaked or 

ground:

1104 30 100 0 – – пшеницы – – Of wheat – 10 10

1104 30 900 0 – – других злаков – – Of other cereals – 10 10

1105

Мука тонкого и грубого помола, 

порошок, хлопья, гранулы 

картофельные:

Flour, meal, powder, flakes, granules and 

pellets of potatoes:

1105 10 000 0
– мука тонкого и грубого помола и 

порошок
– Flour, meal and powder – 10 10

1105 20 000 0 – хлопья и гранулы – Flakes, granules and pellets – 5 5

1106

Мука тонкого и грубого помола и 

порошок из сушеных бобовых овощей 

товарной позиции 0713, из сердцевины 

саговой пальмы, из корнеплодов или 

клубнеплодов товарной позиции 0714 

или продуктов группы 08:

Flour, meal and powder of the dried 

leguminous vegetables of heading 0713, 

of sago or of roots or tubers of heading 

0714 or of the products of Chapter 8:

1106 10 000 0
– из сушеных бобовых овощей 

товарной позиции 0713

– Of dried leguminous vegetables of 

heading 0713 – 10 10

1106 20

– из сердцевины саговой пальмы, из 

корнеплодов или клубнеплодов 

товарной позиции 0714:

– Of sago or of roots or tubers of heading 

0714:

1106 20 100 0 – – денатурированные – – Denatured – 9 9

1106 20 900 0 – – прочие – – Other – 9 9

1106 30 – из продуктов группы 08: – Of the products of Chapter 08:
1106 30 100 0 – – из бананов – – Of bananas – 10 10

1106 30 900 0 – – прочие – – Other – 10 10
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1107
Солод, поджаренный или 

неподжаренный:
Malt, whether or not roasted:

1107 10 – неподжаренный: – Not roasted:

– – из пшеницы: – – Of wheat:
1107 10 110 0 – – – в виде муки – – – In the form of flour – 7 7

1107 10 190 0 – – – прочий – – – Other – 7 7

– – прочий: – – Other:
1107 10 910 0 – – – в виде муки – – – In the form of flour – 7 7

1107 10 990 0 – – – прочий – – – Other – 7 7

1107 20 000 0 – поджаренный – Roasted – 7 7

1108 Крахмал; инулин: Starches; inulin:

– крахмал: – Starches:

1108 11 000 0
– – пшеничный – – Wheat starch

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1108 12 000 0
– – кукурузный – – Corn starch

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1108 13 000 0
– – картофельный – – Potato starch

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1108 14 000 0
– – маниоковый – – Manioca starch

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1108 19 – – прочий: – – Other:

1108 19 100 0
– – – рисовый – – – Rice starch

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1108 19 900 0
– – – прочий – – – Other

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

1108 20 000 0 – инулин – Inulin – 10 10

1109 00 000 0 Клейковина пшеничная, сухая или сырая Wheat gluten, whether or not dried – 10 10

1201
Соевые бобы, дробленые или 

недробленые:
Soya beans, whether or not broken:

1201 недробленые:
1201 10 000 0 – семенные – Seed – 0 0

1201 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

1202

Арахис, нежареный или не 

приготовленный каким-либо другим 

способом, лущеный или нелущеный, 

дробленый или недробленый:

Groundnuts, not roasted or otherwise 

cooked, whether or not shelled or broken:

1202 30 000 0 – семенной – Seed – 0 0

– прочий: – Other:
1202 41 000 0 – – нелущеный – – In shell – 0 0

1202 42 000 0
– – лущеный, дробленый или 

недробленый
– – Shelled, whether or not broken – 0 0

1203 00 000 0 Копра Copra – 5 5

1204 00
Семена льна, дробленые или 

недробленые:
Linseed, whether or not broken:

1204 00 100 – для посева: – For sowing:
1204 00 100 1 – – льна-долгунца – – Of linen flax – 5 5

1204 00 100 9 – – льна-кудряша – – Of common flax – 5 5

1204 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

1205
Семена рапса, или кользы, дробленые 

или недробленые:

Rape or colza seeds, whether or not 

broken:

1205 10

– семена рапса, или кользы, с низким 

содержанием эруковой кислоты:
– Low erucic acid rape or colza seeds:

1205 10 100 0 – – для посева – – For sowing – 0 0

1205 10 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

1205 90 000 – прочие: – Other:
1205 90 000 1 – – для посева – – For sowing – 0 0

1205 90 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

1206 00
Семена подсолнечника, дробленые или 

недробленые:
Sunflower seeds, whether or not broken:

1206 00 100 0 – для посева – For sowing – 2,5 2,5

– прочие: – Other:

1206 00 910 0
– – лущеные; в лузге серого цвета и с 

белыми полосками
– – Shelled; in grey-and-white-striped shell – 5 5

1206 00 990 0 – – прочие – – Other – 5 5

1207

Семена и плоды прочих масличных 

культур, дробленые или недробленые:

Other oil seeds and oleaginous fruits, 

whether or not broken:

1207 10 000 0 – пальмовые орехи и ядра – Palm nuts and kernels – 5 5

– семена хлопчатника: – Cotton seeds:
1207 21 000 0 – – семенные – – Seed – 5 5

1207 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

1207 30 000 0 – семена клещевины – Сastor oil seeds – 5 5

1207 40 – семена кунжута: – Sesamum seeds:
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1207 40 100 0 – – семенные – – Seed – 0 0

1207 40 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

1207 50 – семена горчицы: – Mustard seeds:
1207 50 100 0 – – семенные – – Seed – 5 5

1207 50 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

1207 60 000 0 – семена сафлора (Carthamus tinctorius) – Safflower (Carthamus tinctorius) seeds – 5 5

1207 70 000 0 – семена дыни – Melon seeds – 5 5

– прочие: – Other:
1207 91 – – семена мака: – – Poppy seeds:
1207 91 100 0 – – – семенные – – – Seed – 5 5

1207 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1207 99 – – прочие: – – Other:
1207 99 200 0 – – – семенные – – – Seed – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
1207 99 910 0 – – – – семена конопли – – – – Hemp seeds – 5 5

1207 99 960 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

1208

Мука тонкого и грубого помола из семян 

или плодов масличных культур, кроме 

семян горчицы:

Flours and meals of oil seeds or 

oleaginous fruits, other than those of 

mustard
1208 10 000 0 – из соевых бобов – Of soya beans – 2,5 2,5

1208 90 000 0 – прочая – Other – 2,5 2,5

1209 Семена, плоды и споры для посева:
Seeds, fruit and spores, of a kind used for 

sowing:
1209 10 000 0 – семена сахарной свеклы – Sugar beet seeds – 0 0

– семена кормовых растений: – Seeds of forage plants:
1209 21 000 0 – – семена люцерны – – Lucerne seeds – 5 5

1209 22 – – семена клевера (Trifolium spp.): – – Clover (Trifolium spp.) seeds:

1209 22 100 0
– – – клевера лугового (Trifolium 

pratense L.)
– – – Red clover (Trifolium pratense L.) – 5 5

1209 22 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1209 23 – – семена овсяницы: – – Fescue seeds:

1209 23 110 0
– – – овсяницы луговой (Festuca 

pratensis Huds.)

– – – Meadow fescue (Festuca pratensis 

Huds.) seeds – 5 5

1209 23 150 0
– – – овсяницы красной (Festuca rubra 

L.)
– – – Red fescue (Festuca rubra L.) seeds – 5 51209 23 150 0 L.) – 5 5

1209 23 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1209 24 000 0
– – семена мятлика лугового (Poa 

pratensis L.)

– – Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) 

seeds – 5 5

1209 25
– – семена райграса (Lolium multiflorum 

Lam., Lolium perenne L.):

– – Ryegrass (Lolium multiflorum Lam., 

Lolium perenne L.) seeds:

1209 25 100 0

– – – райграса итальянского (включая 

семена райграса вестервольдского) 

(Lolium multiflorum Lam.)

– – – Italian ryegrass (including 

westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.)
– 5 5

1209 25 900 0
– – – райграса пастбищного (Lolium 

perenne L.)

– – – Perennial ryegrass (Lolium 

perenne L.) – 5 5

1209 29 – – прочих: – – Other:

1209 29 450 0

– – – семена тимофеевки луговой; 

семена вики; семена растений рода Poa 

(Poa palustris L., Poa trivialis L.); ежи 

сборной (Dactylis glomerata L.); 

полевицы (Agrostis)

– – – Timothy grass seed; vetch seed; 

seeds of the genus Poa (Poa palustris L., 

Poa trivialis L.); cocksfoot grass (Dactylis 

glomerata L.); bent grass (Agrostis)
– 5 5

1209 29 500 0 – – – семена люпина – – – Lupine seeds – 5 5

1209 29 600 0
– – – семена свеклы кормовой (Beta 

vulgaris var. alba)

– – – Fodder beet seeds (Beta vulgaris 

var. alba) – 5 5

1209 29 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1209 30 000 0

– семена травянистых растений, 

выращиваемых главным образом для 

получения цветов

– Seeds of herbaceous plants cultivated 

principally for their flowers
– 5 5

– прочие: – Other:
1209 91 – – семена овощных культур: – – Vegetable seeds:

1209 91 300 0

– – – семена свеклы салатной или 

свеклы листовой (Beta vulgaris var. 

conditiva)

– – – Salad beet seed or beetroot seed 

(Beta vulgaris var.  conditiva)
– 5 5

1209 91 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1209 99 – – прочие: – – Other:
1209 99 10 – – – семена лесных деревьев: – – – Forest-tree seeds:

1209 99 101 0
– – – – пихты кавказской (Abies 

nordmanniana (Stev.) Spach)

– – – – Caucasian fir (Abies 

nordmanniana (Stev.) Spach) – 5 5

1209 99 109 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

1209 99 910 0

– – – – семена растений, 

выращиваемых главным образом для 

получения цветов, кроме 

поименованных в подсубпозиции 1209 

30 000 0

– – – – Seeds of plants cultivated 

principally for their flowers, other than 

those of subheading 1209 30 000 0
– 5 5

1209 99 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5
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1210

Шишки хмеля, свежие или сушеные, 

дробленые или недробленые, в 

порошкообразном виде или в виде 

гранул; лупулин:

Hop cones, fresh or dried, whether or not 

ground, powdered or in the form of pellets; 

lupulin:

1210 10 000 0

– шишки хмеля недробленые, не в 

порошкообразном виде и не в виде 

гранул

– Hop cones, neither ground nor 

powdered nor in the form of pellets
– 5 5

1210 20

– шишки хмеля дробленые, в 

порошкообразном виде или в виде 

гранул; лупулин:

– Hop cones, ground, powdered or in the 

form of pellets; lupulin:

1210 20 100 0

– – шишки хмеля дробленые, в 

порошкообразном виде или в виде 

гранул, с высоким содержанием 

лупулина; лупулин

– – Hop cones, ground, powdered or in 

the form of pellets, with higher lupulin 

content; lupulin
– 5 5

1210 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

1211

Растения и их части (включая семена и 

плоды), используемые главным 

образом в парфюмерии, фармации или 

инсектицидных, фунгицидных или 

аналогичных целях, свежие, 

охлажденные, мороженные или 

сушеные, целые или измельченные, 

дробленые или молотые:

Plants and parts of plants (including seeds 

and fruits), of a kind used primarily in 

perfumery, in pharmacy or for insecticidal, 

fungicidal or similar purposes, fresh, 

chilled, frozen or dried, whether or not cut, 

crushed or powdered:

1211 20 000 0 – корни женьшеня – Ginseng roots – 5 5

1211 30 000 0 – листья коки – Coca leaf – 5 5

1211 40 000 0 – маковая соломка – Poppy straw – 5 5

1211 50 000 0 – эфедра, или хвойник – Ephedra – 5 5

1211 90 – прочие: – Other:
1211 90 400 0 – – бобы тонка, или английского боба – – Tonquin beans – 5 5

1211 90 860 – – прочие: – – Other:
1211 90 860 1 – – – корни солодки – – – Liquorice root – 5 5

1211 90 860 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

Плоды рожкового дерева, морские и 

прочие водоросли, свекла сахарная и 

1212

сахарный тростник, свежие, 

охлажденные, мороженые или 

сушеные, дробленые или недробленые; 

косточки плодов и их ядра, прочие 

продукты растительного происхождения 

(включая необжаренные корни цикория 

разновидности Cichorium intybus 

sativum), используемые главным 

образом для пищевых целей, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные:

Locust beans, seaweeds and other algae, 

sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, 

frozen or dried, whether or not ground; 

fruit stones and kernels and other 

vegetable products (including unroasted 

chicory roots of the variety Cichorium 

intybus sativum) of a kind used primarily 

for human consumption, not elsewhere 

specified or included:

– морские и прочие водоросли: – Seaweeds and other algae:

1212 21 000 0 – – пригодные для употребления в пищу – – Fit for human consumption – 3 3

1212 29 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

– прочие: – Other:
1212 91 – – свекла сахарная: – – Sugar beet:

1212 91 200 0
– – – сушеная, измельченная или 

неизмельченная
– – – Dried, whether or not ground – 5 5

1212 91 800 0 – – – прочая – – – Other – 5 5

1212 92 000 0 – – плоды рожкового дерева (цератония) – – Locust beans (carob) – 5 5

1212 93 000 0 – – сахарный тростник – – Sugar cane – 5 5

1212 94 000 0 – – корни цикория – – Chicory roots – 5 5

1212 99 – – прочие: – – Other:

– – – семена рожкового дерева: – – – Locust bean seeds:

1212 99 410 0
– – – – неочищенные, недробленые или 

немолотые

– – – – Not decorticated, crushed or 

ground – 5 5

1212 99 490 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

1212 99 950 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1213 00 000 0

Солома и мякина зерновых, 

необработанная, измельченная или 

неизмельченная, размолотая или 

неразмолотая, прессованная или в 

виде гранул

Cereal straw and husks, unprepared, 

whether or not chopped, ground, pressed 

or in the form of pellets
– 5 5

1214

Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 

клевер, эспарцет, капуста кормовая, 

люпин, вика и аналогичные кормовые 

продукты, гранулированные или 

негранулированные:

Swedes, mangolds, fodder roots, hay, 

lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage 

kale, lupines, vetches and similar forage 

products, whether or not in the form of 

pellets:

1214 10 000 0
– мука грубого помола и гранулы из 

люцерны
– Lucerne (alfalfa) meal and pellets: – 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

1214 90 – прочие: – Other:

1214 90 100 0

– – свекла листовая (мангольд), брюква 

и прочие корнеплоды кормовые

– – Mangolds, swedes and other fodder 

roots
– 5 5

1214 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

1301

Шеллак природный неочищенный; 

природные камеди, смолы, гуммисмолы 

и живица (например, бальзамы):

Lac; natural gums, resins, gum-resins and 

oleoresins (for example, balsams):

1301 20 000 0 – гуммиарабик – Gum Arabic – 5 5

1301 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

1302

Соки и экстракты растительные; 

пектиновые вещества, пектинаты и 

пектаты; агар-агар и другие клеи и 

загустители растительного 

происхождения, видоизмененные или 

невидоизмененные:

Vegetable saps and extracts; pectic 

substances, pectinates and pectates; agar-

agar and other mucilages and thickeners, 

whether or not modified, derived from 

vegetable products:

– растительные соки и экстракты: – Vegetable saps and extracts:
1302 11 000 0 – – опиум – – Opium – 5 5

1302 12 000 0 – – из солодки – – Of liquorice – 5 5

1302 13 000 0 – – из хмеля – – Of hops – 5 5

1302 14 000 0 – – из эфедры, или хвойника – – Of ephedra – 5 5

1302 19 – – прочие: – – Other:
1302 19 050 0 – – – живица ванильная – – – Vanilla oleoresin – 5 5

1302 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1302 20
– пектиновые вещества, пектинаты и 

пектаты:

– Pectic substances, pectinates and 

pectates:
1302 20 100 0 – – сухие – – Dry – 5 5

1302 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

– клеи и загустители растительного 

происхождения, видоизмененные или 

невидоизмененные:

– Mucilages and thickeners, whether or 

not modified, derived from vegetable 

products:
1302 31 000 0 – – агар-агар – – Agar-agar – 5 5

– – клеи и загустители из плодов и 

семян рожкового дерева или из семян 

циамопсиса, или гуара, 

– – Mucilages and thickeners, whether or 

not modified, derived from locust beans, 

1302 32

циамопсиса, или гуара, 

видоизмененные или 

невидоизмененные:

not modified, derived from locust beans, 

locust bean seeds or guar seeds:

1302 32 100 0
– – – из плодов или семян рожкового 

дерева
– – – Of locust beans or locust bean seeds – 5 5

1302 32 900 0 – – – из семян циамопсиса, или гуара – – – Of guar seeds – 5 5

1302 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

1401

Материалы растительного 

происхождения, используемые главным 

образом для плетения (например, 

бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, 

рафия, очищенная, отбеленная или 

окрашенная солома зерновых и 

липовая кора):

Vegetable materials of a kind used 

primarily for plaiting (for example, 

bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, 

raffia, cleaned, bleached or dyed cereal 

straw, and lime bark):

1401 10 000 0 – бамбук – Bamboos – 9 9

1401 20 000 0 – ротанг – Rattans – 13 13

1401 90 000 0 – прочие – Other – 13 13

1404

Материалы растительного 

происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Vegetable products not elsewhere 

specified or included:

1404 20 000 0 – хлопковый линт – Cotton linters – 5 5

1404 90 000 – прочие: – Other:

1404 90 000 1

– – материалы растительного 

происхождения, используемые главным 

образом для набивки или мягкой 

прокладки (например, капок, 

растительные волокна и взморник 

морской), в том числе в виде пластов, 

на подложке или без нее, или 

используемые главным образом в 

метлах или щетках (например, сорго 

веничное, пиассава, пырей ползучий и 

истль)

– – Vegetable products used primarily as 

a stuffing material or a soft pad (for 

example, kapok, vegetable fibers and 

zostera marina), whether or not put up as 

a layer with or without supporting material, 

or used primarily in brooms or brushes (for 

example, sorghum, broomcorn, piassava, 

couch grass and century plant)

– 13 13

1404 90 000 8 – – прочие – – Other – 8 8

1501

Жир свиной (включая лярд) и жир 

домашней птицы, кроме жира товарной 

позиции 0209 или 1503:

Pig fat (including lard) and poultry fat, 

other than that of heading 0209 or 1503:

1501 10 – лярд: – Lard:

1501 10 100 0

– – для промышленного применения, 

кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу

– – For industrial uses other than the 

manufacture of foodstuffs for human 

consumption
– 10 10

1501 10 900 0 – – прочий – – Other – 10 10

1501 20 – жир свиной прочий: – Other pig fat:
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долларах США)

Heading

1501 20 100 0

– – для промышленного применения, 

кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу

– – For industrial uses other than the 

manufacture of foodstuffs for human 

consumption
– 10 10

1501 20 900 0 – – прочий – – Other – 10 10

1501 90 000 0 – прочий – Other – 10 10

1502

Жир крупного рогатого скота, овец или 

коз, кроме жира товарной позиции 1503:

Fats of bovine animals, sheep or goats, 

other than those of heading 15.03:

1502 10 – жир топленый: – Tallow:

1502 10 100 0

– – для промышленного применения, 

кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу

– – For industrial uses other than the 

manufacture of foodstuffs for human 

consumption
– 5 5

1502 10 900 0 – – прочий – – Other – 10 10

1502 90 – прочий: – Other:

1502 90 100 0

– – для промышленного применения, 

кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу

– – For industrial uses other than the 

manufacture of foodstuffs for human 

consumption
– 5 5

1502 90 900 0 – – прочий – – Other – 10 10

1503 00

Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, 

олео-ойль и животное масло, 

неэмульгированные или несмешанные, 

или не приготовленные каким-либо 

иным способом:

Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil 

and tallow oil, not emulsified or mixed or 

otherwise prepared:

– лярд-стеарин и олеостеарин: – Lard stearin and oleostearin:
1503 00 110 0 – – для промышленного применения – – For industrial uses – 10 10

1503 00 190 0 – – прочие – – Other – 15 15

1503 00 300 0

– животное масло для промышленного 

применения, кроме производства 

продуктов, используемых для 

употребления в пищу

– Tallow oil for industrial uses other than 

the manufacture of foodstuffs for human 

consumption
– 15 15

1503 00 900 0 – прочие – Other – 15 151503 00 900 0 – прочие – Other – 15 15

1504

Жиры, масла и их фракции, из рыбы 

или морских млекопитающих, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Fats and oils and their fractions, of fish or 

marine mammals, whether or not refined, 

but not chemically modified:

1504 10 – жиры из печени рыбы и их фракции: – Fish-liver oils and their fractions:

1504 10 100 0

– – с содержанием витамина А не 

более 2500 МЕ/г

– – Of a vitamin A content not exceeding 

2,500 International Units per gram
– 11 11

– – прочие: – – Other:
1504 10 910 0 – – – из палтуса – – – Of halibut – 11 11

1504 10 990 0 – – – прочие – – – Other – 11 11

1504 20
– жиры и масла из рыбы и их фракции, 

кроме жира из печени:

– Fats and oils and their fractions, of fish, 

other than liver oils:
1504 20 100 0 – – твердые фракции – – Solid fractions – 10 10

1504 20 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

1504 30
– жиры и масла морских 

млекопитающих и их фракции:

– Fats and oils and their fractions, of 

marine mammals:
1504 30 100 0 – – твердые фракции – – Solid fractions – 11 11

1504 30 900 0 – – прочие – – Other – 11 11

1505 00

Жиропот и жировые вещества, 

получаемые из него (включая ланолин):

Wool grease and fatty substances derived 

therefrom (including lanolin):

1505 00 100 0 – жиропот сырой – Wool grease, crude – 5 5

1505 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

1506 00 000 0

Прочие животные жиры, масла и их 

фракции, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава

Other animal fats and oils and their 

fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified
– 15 15

1507

Масло соевое и его фракции, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Soya-bean oil and its fractions, whether or 

not refined, but not chemically modified:

1507 10
– масло сырое, нерафинированное или 

рафинированное гидратацией:
– Crude oil, whether or not degummed:

1507 10 100 0

– – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 13 13

1507 10 900 – – прочее: – – Other:

1507 10 900 1

– – – в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 10 litres
–

15, но не менее 0,09 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,09 Euro 

per 1 kg
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1507 10 900 9
– – – прочее – – – Other

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

1507 90 – прочие: – Other:

1507 90 100 0

– – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 15 15

1507 90 900 – – прочие: – – Other:

1507 90 900 1

– – – в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 10 litres
–

14, но не менее 0,09 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,09 Euro 

per 1 kg

1507 90 900 9
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

1508

Масло арахисовое и его фракции, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Groundnut oil and its fractions, whether or 

not refined, but not chemically modified:

1508 10 – масло сырое: – Crude oil:

1508 10 100 0

– – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 5 5

1508 10 900 0 – – прочее – – Other – 5 5

1508 90 – прочие: – Other:

1508 90 100 0

– – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 3 3

1508 90 900 0 – – прочие – – Other – 3 3

Масло оливковое и его фракции, 

нерафинированные или  Olive oil and its fractions, whether or not 

1509

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Olive oil and its fractions, whether or not 

refined, but not chemically modified:

1509 10
– масло оливковое первого (холодного) 

прессования:
– Virgin:

1509 10 100 0
– – очищенное оливковое масло 

первого (холодного) прессования
– – Extra virgin – 5 5

1509 10 900 0 – – прочее – – Other – 5 5

1509 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

1510 00

Прочие масла и их фракции, 

получаемые только из маслин, или 

оливок, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава, включая смеси 

этих масел или фракций с маслами или 

фракциями товарной позиции 1509:

Other oils and their fractions, obtained 

solely from olives, whether or not refined, 

but not chemically modified, including 

blends of these oils or fractions with oils or 

fractions of heading 1509:

1510 00 100 0 – масла сырые – Crude oils – 10 10

1510 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

1511

Масло пальмовое и его фракции, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Palm oil and its fractions, whether or not 

refined, but not chemically modified:

1511 10 – масло сырое: – Crude oil:

1511 10 100 0

– – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 0 0

1511 10 900 – – прочее: – – Other:

1511 10 900 2
– – – в таре нетто-массой 20 000 кг или 

менее

– – – In packings of a net content not 

exceeding 20,000 kg – 3 3

1511 10 900 8 – – – прочее – – – Other – 0 0

1511 90 – прочие: – Other:

– – твердые фракции: – – Solid fractions:

1511 90 110 0
– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – In immediate packagings of a net 

content not exceeding 1 kg – 3 3

1511 90 190 – – – прочие: – – – Other:

1511 90 190 2
– – – – в таре нетто-массой 20 000 кг 

или менее

– – – – In packings of a net content not 

exceeding 20,000 kg – 3 3

1511 90 190 8 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

– – прочие: – – Other:
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1511 90 910 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 0 0

1511 90 990 – – – прочие: – – – Other:

1511 90 990 2
– – – – в таре нетто-массой 20 000 кг 

или менее

– – – – In packings of a net content not 

exceeding 20,000 kg – 3 3

1511 90 990 8 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или 

хлопковое и их фракции, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Sunflower-seed, safflower or cotton-seed 

oil and fractions thereof, whether or not 

refined, but not chemically modified:

– масло подсолнечное или сафлоровое 

и их фракции:

– Sunflower-seed or safflower oil and 

fractions thereof:
1512 11 – – масло сырое: – – Crude oil:

1512 11 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 15 15

– – – прочее: – – – Other:
1512 11 910 – – – – масло подсолнечное: – – – – Sunflower-seed oil:

1512 11 910 1

– – – – – в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 10 litres
–

15, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1512 11 910 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

15, но не менее 0,09 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,09 Euro 

per 1 kg

1512 11 990 – – – – масло сафлоровое: – – – – Safflower oil:

1512 11 990 1

– – – – – в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 10 litres
–

15, но не менее 0,11 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,11 Euro 

per 1 kg

– – – – – прочее – – – – – Other 15, но не менее 0,09 

15, but not less 

than 0,09 Euro 

1512 11 990 9
– – – – – прочее – – – – – Other

–

15, но не менее 0,09 

евро за 1 кг

than 0,09 Euro 

per 1 kg

1512 19 – – прочие: – – Other:

1512 19 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 15 15

1512 19 900 – – – прочие: – – – Other:

1512 19 900 2

– – – – подсолнечное масло или его 

фракции в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – – Sunflower oil or fractions thereof in 

immediate packaging, net volume of 10 

litres or less –

15, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1512 19 900 3

– – – – сафлоровое масло или его 

фракции в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – – Safflower oil or fractions thereof in 

immediate packaging, net volume of 10 

litres or less –

15, но не менее 0,095 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,095 Euro 

per 1 kg

1512 19 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

15, но не менее 0,09 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,09 Euro 

per 1 kg

– масло хлопковое и его фракции: – Cotton-seed oil and its fractions:

1512 21
– – масло сырое, очищенное от 

госсипола или не очищенное:

– – Crude oil, whether or not gossypol has 

been removed:

1512 21 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 10 10

1512 21 900 0 – – – прочее – – – Other – 10 10

1512 29 – – прочие: – – Other:

1512 29 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 13 13

1512 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 13 13

1513

Масло кокосовое (копровое), 

пальмоядровое или масло бабассу и их 

фракции, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Coconut (copra), palm kernel or babassu 

oil and fractions thereof, whether or not 

refined, but not chemically modified:

– масло кокосовое (копровое) и его 

фракции:
– Coconut (copra) oil and its fractions:

1513 11 – – масло сырое: – – Crude oil:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

1513 11 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 0 0

– – – прочее: – – – Other:

1513 11 910 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg – 3 3

1513 11 990 – – – – прочее: – – – – Other:

1513 11 990 2
– – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг 

или менее

– – – – – In packings of a net content not 

exceeding 19,000 kg – 3 3

1513 11 990 8 – – – – – прочее – – – – – Other – 0 0

1513 19 – – прочие: – – Other:

– – – твердые фракции: – – – Solid fractions:

1513 19 110 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg – 3 3

1513 19 190 – – – – прочие: – – – – Other:

1513 19 190 2
– – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг 

или менее

– – – – – In packings of a net content not 

exceeding 19,000 kg – 3 3

1513 19 190 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

1513 19 300 0

– – – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – – For technical or industrial uses 

other than the manufacture of foodstuffs 

for human consumption
– 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

1513 19 910 0
– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg – 3 3

1513 19 990 – – – – – прочие: – – – – – Other:

1513 19 990 2
– – – – – – в таре нетто-массой 19 000 

кг или менее

– – – – – – In packings of a net content 

not exceeding 19,000 kg – 3 3

1513 19 990 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 0 0

– масло пальмоядровое или масло 

бабассу и их фракции:

– Palm kernel or babassu oil and fractions 

thereof:
1513 21 – – масло сырое: – – Crude oil:1513 21 – – масло сырое: – – Crude oil:

1513 21 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 0 0

– – – прочее: – – – Other:

1513 21 300 0

– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg
–

5, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1513 21 900 – – – – прочее: – – – – Other:

1513 21 900 2

– – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг 

или менее

– – – – – In packings of a net content not 

exceeding 19,000 kg
–

5, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1513 21 900 8 – – – – – прочее – – – – – Other – 0 0

1513 29 – – прочие: – – Other:

– – – твердые фракции: – – – Solid fractions:

1513 29 110 0

– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg
–

5, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1513 29 190 – – – – прочие: – – – – Other:

1513 29 190 2

– – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг 

или менее

– – – – – In packings of a net content not 

exceeding 19,000 kg
–

5, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1513 29 190 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

1513 29 300 0

– – – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – – For technical or industrial uses 

other than the manufacture of foodstuffs 

for human consumption
– 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

1513 29 500 0

– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой 1 кг или менее

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg
–

5, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1513 29 900 – – – – – прочие: – – – – – Other:

1513 29 900 2

– – – – – – в таре нетто-массой 19 000 

кг или менее

– – – – – – In packings of a net content 

not exceeding 19,000 kg
–

5, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1513 29 900 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 0 0

1514

Масло рапсовое (из рапса, или кользы) 

или горчичное и их фракции, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Rape, colza or mustard oil and fractions 

thereof, whether or not refined, but not 

chemically modified:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– масло рапсовое (из рапса, или 

кользы) с низким содержанием 

эруковой кислоты и его фракции:

– Low-erucic-acid rape or colza oil and its 

fractions:

1514 11 – – масло сырое: – – Crude oil:

1514 11 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 15 15

1514 11 900 – – – прочее: – – – Other:

1514 11 900 1
– – – – в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 10 litres – 13 13

1514 11 900 9 – – – – прочее – – – – Other – 13 13

1514 19 – – прочие: – – Other:

1514 19 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 13 13

1514 19 900 – – – прочие: – – – Other:

1514 19 900 1

– – – – в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 10 litres
–

13, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1514 19 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

13, но не менее 0,087 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 0,087 Euro 

per 1 kg

– прочие: – Other:
1514 91 – – масло сырое: – – Crude oil:

1514 91 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 15 15

1514 91 900 – – – прочее: – – – Other:

1514 91 900 1
– – – – в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 10 litres – 13 131514 91 900 1 объемом 10 л или менее content not exceeding 10 litres – 13 13

1514 91 900 9 – – – – прочее – – – – Other – 13 13

1514 99 – – прочие: – – Other:

1514 99 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 13 13

1514 99 900 – – – прочие: – – – Other:

1514 99 900 1

– – – – в первичных упаковках нетто-

объемом 10 л или менее

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 10 litres
–

13, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1514 99 900 9
– – – – прочие – – – – Other

–

13, но не менее 0,087 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 0,087 Euro 

per 1 kg

1515

Прочие нелетучие растительные жиры, 

масла (включая масло жожоба) и их 

фракции, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава:

Other fixed vegetable fats and oils 

(including jojoba oil) and their fractions, 

whether or not refined, but not chemically 

modified:

– масло льняное и его фракции: – Linseed oil and its fractions:
1515 11 000 0 – – масло сырое – – Crude oil – 5 5

1515 19 – – прочие: – – Other:

1515 19 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 5 5

1515 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– масло кукурузное и его фракции: – Maize (corn) oil and its fractions:
1515 21 – – масло сырое: – – Crude oil:

1515 21 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 5 5

1515 21 900 0 – – – прочее – – – Other – 5 5

1515 29 – – прочие: – – Other:

1515 29 100 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 5 5

1515 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5
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(as a percentage 
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US Dollars)

Код Товарной 
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долларах США)

Heading

1515 30 – масло касторовое и его фракции: – Castor oil and its fractions:

1515 30 100 0

– – для производства 

аминоундекановой кислоты для 

использования в производстве 

синтетического волокна или 

искусственных полимерных материалов

– – For the production of 

aminoundecanoic acid for use in the 

manufacture of synthetic textile fibres or of 

artificial plastic materials
– 5 5

1515 30 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

1515 50 – масло кунжутное и его фракции: – Sesame oil and its fractions:

– – масло сырое: – – Crude oil:

1515 50 110 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 5 5

1515 50 190 0 – – – прочее – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:

1515 50 910 0

– – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – For technical or industrial uses other 

than the manufacture of foodstuffs for 

human consumption
– 5 5

1515 50 990 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

1515 90 – прочие: – Other:

1515 90 110 0

– – тунговое масло; масла жожоба и 

ойтиковое; воск из мирта и японский 

воск; их фракции

– – Tung oil; jojoba and oiticica oils; myrtle 

wax and Japan wax; their fractions
– 5 5

– – масло табачное и его фракции: – – Tobacco-seed oil and its fractions:

– – – масло сырое: – – – Crude oil:

1515 90 210 0

– – – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – – For technical or industrial uses 

other than the manufacture of foodstuffs 

for human consumption
– 5 5

1515 90 290 0 – – – – прочее – – – – Other – 5 5

– – – прочие: – – – Other:– – – прочие: – – – Other:

1515 90 310 0

– – – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – – For technical or industrial uses 

other than the manufacture of foodstuffs 

for human consumption
– 5 5

1515 90 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – прочие масла и их фракции: – – Other oils and their fractions:

– – – масла сырые: – – – Crude oils:

1515 90 400 0

– – – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – – For technical or industrial uses 

other than the manufacture of foodstuffs 

for human consumption
– 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

1515 90 510 0

– – – – – в твердом виде, в первичных 

упаковках нетто-массой не более 1 кг

– – – – – Solid, in immediate packings of a 

net content not exceeding 1 kg
– 5 5

1515 90 590 0
– – – – – в твердом виде, прочие; в 

жидком виде
– – – – – Solid, other; fluid – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

1515 90 600 0

– – – – для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – – For technical or industrial uses 

other than the manufacture of foodstuffs 

for human consumption
– 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

1515 90 910 0

– – – – – в твердом виде, в первичных 

упаковках нетто-массой не более 1 кг

– – – – – Solid, in immediate packings of a 

net content not exceeding 1 kg
– 5 5

1515 90 990 0
– – – – – в твердом виде, прочие; в 

жидком виде
– – – – – Solid, other; fluid – 5 5

1516

Жиры и масла животные или 

растительные и их фракции, полностью 

или частично гидрогенизированные, 

переэтерифицированные, 

реэтерифицированные или 

элаидинизированные, 

нерафинированные или 

рафинированные, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке:

Animal or vegetable fats and oils and their 

fractions, partly or wholly hydrogenated, 

inter-esterified, re-esterified or elaidinised, 

whether or not refined, but not further 

prepared.

1516 10 – жиры и масла животные и их фракции: – Animal fats and oils and their fractions:
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1516 10 100 0
– – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – In immediate packings of a net content 

not exceeding 1 kg – 15 15

1516 10 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

1516 20
– жиры и масла растительные и их 

фракции:

– Vegetable fats and oils and their 

fractions:

1516 20 100 0

– – масло гидрогенизированное 

касторовое, так называемый "опаловый 

воск"

– – Hydrogenated castor oil, so called 

“opal-wax”
– 15 15

– – прочие: – – Other:

1516 20 910 0
– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – In immediate packagings of a net 

content not exceeding 1 kg – 15 15

– – – прочие: – – – Other:

1516 20 950 0

– – – – масла льняное, рапсовое (из 

рапса, или кользы), подсолнечное, 

брассии, карите, макоре, тулукуна или 

бабассу для технического или 

промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу

– – – – Linseed, rapeseed, colza, 

sunflower-seed, illipe, karite, makore, 

touloucouna or babassu oils, for technical 

or industrial uses other than the 

manufacture of foodstuffs for human 

consumption

– 13 13

– – – – прочие: – – – – Other:

1516 20 960

– – – – – масла арахисовое, хлопковое, 

соевое или подсолнечное; масла 

прочие, содержащие менее 50 мас.% 

свободных жирных кислот, за 

исключением масел пальмоядрового, 

брассии, кокосового, рапсового (из 

рапса, или кользы) или копайба:

– – – – – Groundnut, cotton-seed, soya-

bean or sunflower-seed oils; other oils 

containing less than 50% by weight of free 

fatty acids and excluding palm kernel, 

illipe, coconut, colza, rapeseed or copaiba 

oils:

1516 20 960 1
– – – – – – масло хлопковое 

гидрогенизированное
– – – – – – Hydrogenated cotton-seed oil – 13 13

1516 20 960 2
– – – – – – масло из виноградных 

косточек
– – – – – – Grape-seed oil – 12 12

– – – – – – прочие – – – – – – Other 14, но не менее 0,12 

14, but not less 

than 0,12 Euro 

1516 20 960 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

14, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1516 20 980 – – – – – прочие: – – – – – Other:
1516 20 980 1 – – – – – – заменители какао-масла – – – – – – Cocoa butter substitutes – 12 12

1516 20 980 2 – – – – – – эквиваленты какао-масла – – – – – – Cocoa butter equivalents – 12 12

1516 20 980 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 12 12

1517

Маргарин; пригодные для употребления 

в пищу смеси или готовые продукты из 

животных или растительных жиров или 

масел или фракций различных жиров 

или масел данной группы, кроме 

пищевых жиров или масел или их 

фракций товарной позиции 1516:

Margarine; edible mixtures or preparations 

of animal or vegetable fats or oils or of 

fractions of different fats or oils of this 

Chapter, other than edible fats or oils or 

their fractions of heading 1516:

1517 10
– маргарин, за исключением жидкого 

маргарина:
– Margarine, excluding liquid margarine

1517 10 100 0

– – содержащий более 10 мас.%, но не 

более 15 мас.% молочных жиров

– – Containing, by weight, more than 10% 

but not more than 15% of milkfats
–

15, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1517 10 900 0
– – прочий – – Other

–

15, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1517 90 – прочие: – Other:

1517 90 100 0

– – содержащие более 10 мас.%, но не 

более 15 мас.% молочных жиров

– – Containing, by weight, more than 10% 

but not more than 15% of milkfats
–

15, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

– – прочие: – – Other:

1517 90 910 0

– – – нелетучие растительные масла 

жидкие, смешанные
– – – Fixed vegetable oils, fluid, mixed

–

15, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1517 90 930 0

– – – пригодные для употребления в 

пищу смеси или готовые продукты, 

используемые в качестве смазки для 

форм

– – – Edible mixtures or preparations of a 

kind used as mould-release preparations
–

15, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1517 90 990 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg
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1518 00

Животные или растительные жиры и 

масла и их фракции, вареные, 

окисленные, дегидратированные, 

сульфурированные, окисленные 

воздушной продувкой, 

полимеризованные путем нагревания в 

вакууме или в инертном газе или 

химически модифицированные другим 

способом, кроме продуктов товарной 

позиции 1516; непригодные для 

употребления в пищу смеси или 

готовые продукты из животных или 

растительных жиров или масел или 

фракций различных жиров или масел 

данной группы, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Animal or vegetable fats and oils and their 

fractions, boiled, oxidised, dehydrated, 

sulphurised, blown, polymerised by heat in 

vacuum or in inert gas or otherwise 

chemically modified, excluding those of 

heading 1516; inedible mixtures or 

preparations of animal or vegetable fats or 

oils or of fractions of different fats or oils 

of this Chapter, not elsewhere specified or 

included:

1518 00 100 0 – линоксин – Linoxyn – 15 15

– нелетучие растительные масла 

жидкие, смешанные, для технического 

или промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых 

для употребления в пищу:

– Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for 

technical or industrial uses other than the 

manufacture of foodstuffs for human 

consumption:

1518 00 310 0 – – сырые – – Crude – 15 15

1518 00 390 0 – – прочие – – Other – 15 15

– прочие: – Other:

– – животные или растительные жиры и 

масла и их фракции, вареные, 

окисленные, дегидратированные, 

сульфурированные, окисленные 

воздушной продувкой, 

полимеризованные путем нагревания в 

вакууме или в инертном газе или 

химически модифицированные другим 

– – Animal or vegetable fats and oils and 

their fractions, boiled, oxidised, 

dehydrated, sulphurised, blown, 

polymerised by heat in vacuum or in inert 

gas or otherwise chemically modified, 

excluding those of heading 1516

1518 00 910 0

химически модифицированные другим 

способом, кроме продуктов товарной 

позиции 1516

excluding those of heading 1516

– 15 15

– – прочие: – – Other:

1518 00 950 0

– – – непригодные для употребления в 

пищу смеси или готовые продукты из 

животных или животных и растительных 

жиров и масел и их фракций

– – – Inedible mixtures or preparations of 

animal or of animal and vegetable fats and 

oils and their fractions
– 12 12

1518 00 990 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

1520 00 000 0
Глицерин сырой; глицериновая вода и 

глицериновый щелок

Glycerol, crude; glycerol waters and 

glycerol lyes – 5 5

1521

Воски растительные (кроме 

триглицеридов), воск пчелиный, воски 

других насекомых и спермацет, 

окрашенные или неокрашенные, 

рафинированные или 

нерафинированные:

Vegetable waxes (other than 

triglycerides), beeswax, other insect 

waxes and spermaceti, whether or not 

refined or coloured:

1521 10 000 0 – воски растительные – Vegetable waxes – 12 12

1521 90 – прочие: – Other:

1521 90 100 0

– – спермацет, рафинированный или 

нерафинированный, окрашенный или 

неокрашенный

– – Spermaceti, whether or not refined or 

coloured
– 15 15

– – воск пчелиный и воски других 

насекомых, рафинированные или 

нерафинированные, окрашенные или 

неокрашенные:

– – Beeswax and other insect waxes, 

whether or not refined or coloured:

1521 90 910 0 – – – сырые – – – Raw – 15 15

1521 90 990 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

1522 00

Дегра; остатки после обработки 

жировых веществ или восков 

растительного или животного 

происхождения:

Degras; residues resulting from the 

treatment of fatty substances or animal or 

vegetable waxes:

1522 00 100 0 – дегра – Degras – 15 15

– остатки после обработки жировых 

веществ или восков растительного или 

животного происхождения:

– Residues resulting from the treatment of 

fatty substances or animal or vegetable 

waxes:

– – содержащие масло со свойствами 

оливкового масла:

– – Containing oil having the 

characteristics of olive oil:
1522 00 310 0 – – – соапстоки – – – Soapstocks – 15 15

1522 00 390 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

– – прочие: – – Other:

1522 00 910 0
– – – масличный фуз и жировые 

остатки; соапстоки
– – – Oil foots and dregs; soapstocks – 15 15
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1522 00 990 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

1601 00

Колбасы и аналогичные продукты из 

мяса, мясных субпродуктов или крови; 

готовые пищевые продукты, 

изготовленные на их основе:

Sausages and similar products, of meat, 

meat offal or blood; food preparations 

based on these products:

1601 00 100 0 – из печени – Of liver – 0,25 евро за 1 кг 0,25 Euro per 1 kg

– прочие: – Other:

1601 00 910 0
– – колбасы, сухие или пастообразные, 

сырые

– – Sausages, dry or for spreading, 

uncooked – 0,25 евро за 1 кг 0,25 Euro per 1 kg

1601 00 990 0 – – прочие – – Other – 0,25 евро за 1 кг 0,25 Euro per 1 kg

1602

Готовые или консервированные 

продукты из мяса, мясных субпродуктов 

или крови прочие:

Other prepared or preserved meat, meat 

offal or blood:

1602 10 00
– гомогенизированные готовые 

продукты:
– Homogenised preparations:

1602 10 001 0 – – для детей раннего возраста – – For infants or young children – 0 0

1602 10 009 0
– – прочие – – Other

–

17, но не менее 0,43 

евро за 1 кг

17, but not less 

than 0,43 Euro 

per 1 kg

1602 20 – из печени любых животных: – Of liver of any animal:

1602 20 100 0
– – гусиной и утиной печени – – Goose or duck liver

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 20 900 0
– – прочие – – Other

–

20, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

– из домашней птицы товарной позиции 

0105:
– Of poultry of heading 0105:

1602 31 – – из индейки: – – Of turkeys:

– – – содержащие 57 мас.% или более 

мяса домашней птицы или 

субпродуктов:

– – – Containing 57% or more by weight 

of poultry meat or offal:

– – – – содержащие исключительно 

сырое мясо индейки

– – – – Containing exclusively uncooked 

turkey meat
20, но не менее 0,5 

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1602 31 110 0
сырое мясо индейки turkey meat

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 31 190 0
– – – – прочие – – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 31 800 0
– – – прочие – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 32 – – из кур домашних (Gallus domesticus):
– – Of fowls of the species Gallus 

domesticus:

– – – содержащие 57 мас.% или более 

мяса домашней птицы или 

субпродуктов:

– – – Containing 57% or more by weight 

of poultry meat or offal:

1602 32 110 0
– – – – сырого – – – – Uncooked

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 32 190 0
– – – – прочего – – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 32 300 0

– – – содержащие 25 мас.% или более, 

но менее 57 мас.% мяса домашней 

птицы или субпродуктов

– – – Containing 25% or more but less 

than 57% by weight of poultry meat or offal
–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 32 900 0
– – – прочие – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 39 – – прочие: – – Other:

– – – содержащие 57 мас.% или более 

мяса домашней птицы или 

субпродуктов:

– – – Containing 57% or more by weight 

of poultry meat or offal:

1602 39 210 0
– – – – сырого – – – – Uncooked

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 39 290 0
– – – – прочего – – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 39 850 0
– – – прочие – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

– из свинины: – Of swine:
1602 41 – – окорока и их отруба: – – Hams and cuts thereof:

1602 41 100 0
– – – домашней свиньи – – – Of domestic swine

–

20, но не менее 0,35 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,35 Euro 

per 1 kg
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1602 41 900 0
– – – прочие – – – Other

–

20, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

1602 42 – – лопаточная часть и ее отруба: – – Shoulders and cuts thereof:

1602 42 100 0
– – – домашней свиньи – – – Of domestic swine

–

20, но не менее 0,31 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,31 Euro 

per 1 kg

1602 42 900 0
– – – прочие – – – Other

–

20, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

1602 49 – – прочие, включая смеси: – – Other, including mixtures:

– – – из домашней свиньи: – – – Of domestic swine:

– – – – содержащие 80 мас.% или более 

мяса или мясных субпродуктов любого 

вида, включая жиры любого вида или 

происхождения:

– – – – Containing by weight 80% or more 

of meat or meat offal, of any kind, 

including fats of any kind or origin:

1602 49 110 0

– – – – – филейные части (исключая 

шейные части) и их отруба, включая 

смеси филейных частей или окороков

– – – – – Loins (excluding collars) and 

cuts thereof, including mixtures of loins or 

hams
–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 49 130 0

– – – – – шейные части и их отруба, 

включая смеси шейных и лопаточных 

частей

– – – – – Collars and cuts thereof, 

including mixtures of collars and shoulders
–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 49 150 0

– – – – – прочие смеси, содержащие 

окорока, лопаточные части, филейные 

части или шейные части и их отруба

– – – – – Other mixtures containing hams 

(legs), shoulders, loins or collars, and cuts 

thereof
–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 49 190 0
– – – – – прочие – – – – – Other

–

20, но не менее 0,25 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,25 Euro 

per 1 kg

1602 49 300 0

– – – – содержащие 40 мас.% или 

более, но менее 80 мас.% мяса или 

мясных субпродуктов любого вида, 

включая жиры любого вида или 

происхождения

– – – – Containing by weight 40% or more 

but less than 80% of meat or meat offal, of 

any kind, including fats of any kind or 

origin
–

20, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg1602 49 300 0 происхождения – евро за 1 кг 1 kg

1602 49 500 0

– – – – содержащие менее 40 мас.% 

мяса или мясных субпродуктов любого 

вида, включая жиры любого вида или 

происхождения

– – – – Containing by weight less than 

40% of meat or meat offal, of any kind, 

including fats of any kind or origin
–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 49 900 0
– – – прочие – – – Other

–

20, но не менее 0,25 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,25 Euro 

per 1 kg

1602 50 – из мяса крупного рогатого скота: – Of bovine animals:

1602 50 100 0

– – сырые; смеси отварного мяса или 

субпродуктов и сырого мяса или 

субпродуктов

– – Uncooked; mixtures of cooked meat or 

offal and uncooked meat or offal
–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

– – прочие: – – Other:
1602 50 310 – – – солонина: – – – Corned beef:

1602 50 310 1
– – – – в герметичных контейнерах – – – – In airtight containers

–

20, но не менее 0,4 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 kg

1602 50 310 9
– – – – прочая – – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 50 950 – – – прочие: – – – Other:

1602 50 950 1
– – – – в герметичных контейнерах – – – – In airtight containers

–

20, но не менее 0,25 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,25 Euro 

per 1 kg

1602 50 950 9
– – – – прочие – – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 90
– прочие, включая готовые продукты из 

крови любых животных:

– Other, including preparations of blood of 

any animal:

1602 90 100 0
– – продукты из крови любых животных – – Preparations of blood of any animal

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

– – прочие: – – Other:

1602 90 310 0
– – – из дичи или кролика – – – Of game or rabbit

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:

1602 90 510 0

– – – – содержащие мясо или мясные 

субпродукты из домашней свиньи

– – – – Containing meat or meat offal of 

domestic swine
–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – содержащие мясо крупного 

рогатого скота или субпродукты:
– – – – – Containing bovine meat or offal:
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1602 90 610 0

– – – – – – сырые; смеси отварного 

мяса или субпродуктов и сырого мяса 

или субпродуктов

– – – – – – Uncooked; mixtures of cooked 

meat or offal and uncooked meat or offal
–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 90 690 0
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

– – – – – прочие: – – – – – Other:

1602 90 910 0
– – – – – – из баранины – – – – – – Of sheep

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 90 950 0
– – – – – – из козлятины – – – – – – Of goats

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1602 90 990 0
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

20, но не менее 0,5 

евро за 1 кг

20, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 kg

1603 00

Экстракты и соки из мяса, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных:

Extracts and juices of meat, fish or 

crustaceans, molluscs or other aquatic 

invertebrates:

1603 00 100 0
– в первичных упаковках нетто-массой 

1 кг или менее

– In immediate packings of a net content 

of 1 kg or less – 14 14

1603 00 800 0 – прочие – Other – 14 14

1604

Готовая или консервированная рыба; 

икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок рыбы:

Prepared or preserved fish; caviar and 

caviar substitutes prepared from fish eggs:

– рыба целиком или в кусках, но 

нефаршированная:
– Fish, whole or in pieces, but not minced:

1604 11 000 0
– – лосось – – Salmon

–

12, но не менее 0,79 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,79 Euro 

per 1 kg

1604 12 – – сельдь: – – Herring:

1604 12 100 0

– – – филе, сырое, в тесте или 

панировке, не обжаренное или 

предварительно обжаренное в масле, 

замороженное

– – – Fillets, raw, merely coated with 

batter or breadcrumbs, whether or not pre-

fried in oil, frozen
– 12 121604 12 100 0 замороженное – 12 12

– – – прочая: – – – Other:
1604 12 910 0 – – – – в герметичных упаковках – – – – In airtight containers – 12 12

1604 12 990 0 – – – – прочая – – – – Other – 12 12

1604 13
– – сардины, сардинелла, килька или 

шпроты:

– – Sardines, sardinella and brisling or 

sprats:

– – – сардины: – – – Sardines:
1604 13 110 0 – – – – в оливковом масле – – – – In olive oil – 12 12

1604 13 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 12 12

1604 13 900 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

1604 14
– – тунец, скипджек, или тунец 

полосатый, и пеламида (Sarda spp.):
– – Tuna, skipjack and bonito (Sarda spp.):

– – – тунец и скипджек, или тунец 

полосатый:

– – – Tuna and skipjack or stripe-bellied 

bonito:

– – – – скипджек, или тунец полосатый: – – – – Skipjack or stripe-bellied bonito:

1604 14 210 0 – – – – – в растительном масле – – – – – In vegetable oil – 12,5 12,5

– – – – – прочий: – – – – – Other:

1604 14 260 0
– – – – – – филе, известное как "корды, 

или балык"
– – – – – – Fillets known as “loins or balyk” – 12,5 12,5

1604 14 280 0 – – – – – – прочий – – – – – – Other – 12,5 12,5

– – – – желтоперый тунец (Thunnus 

albacares):

– – – – Yellowfin tuna (Thunnus 

albacares):
1604 14 310 0 – – – – – в растительном масле – – – – – In vegetable oil – 12,5 12,5

– – – – – прочий: – – – – – Other:

1604 14 360 0
– – – – – – филе, известное как "корды, 

или балык"
– – – – – – Fillets known as “loins or balyk” – 12,5 12,5

1604 14 380 0 – – – – – – прочий – – – – – – Other – 12,5 12,5

– – – – прочий: – – – – Other:
1604 14 410 0 – – – – – в растительном масле – – – – – In vegetable oil – 12,5 12,5

– – – – – прочий: – – – – – Other:

1604 14 460 0
– – – – – – филе, известное как "корды, 

или балык"
– – – – – – Fillets known as “loins or balyk” – 12,5 12,5

1604 14 480 0 – – – – – – прочий – – – – – – Other – 12,5 12,5

1604 14 900 0 – – – пеламида (Sarda spp.) – – – Bonito (Sarda spp.) – 12,5 12,5

1604 15 – – скумбрия: – – Mackerel:

– – – видов Scomber scombrus и 

Scomber japonicus:

– – – Of the species Scomber scombrus 

and Scomber japonicus:
1604 15 110 0 – – – – филе – – – – Fillets – 15 15

1604 15 190 0 – – – – прочая – – – – Other – 14 14

1604 15 900 0 – – – вида Scomber australasicus
– – – Of the species Scomber 

australasicus – 15 15

1604 16 000 0 – – анчоусы – – Anchovies – 15 15

1604 17 000 0 – – угорь – – Eels – 15 15

1604 18 000 0 – – плавники акульи – – Sharks fins – 15 15
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1604 19 – – прочая: – – Other:
1604 19 100 0 – – – лососевые, кроме лосося – – – Salmonidae, other than salmon – 15 15

– – – рыба рода Euthynnus, кроме 

скипджека, или тунца полосатого 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

– – – Fish of the genus Euthynnus, other 

than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) 

pelamis):

1604 19 310 0
– – – – филе, известное как "корды, или 

балык"
– – – – Fillets known as “loins or balyk” – 15 15

1604 19 390 0 – – – – прочая – – – – Other – 15 15

1604 19 500 0 – – – рыба вида Orcynopsis unicolor
– – – Fish of the species Orcynopsis 

unicolor – 15 15

– – – прочая: – – – Other:

1604 19 910 0

– – – – филе, сырое, в тесте или 

панировке, не обжаренное или 

предварительно обжаренное в масле, 

замороженное

– – – – Fillets, raw, merely coated with 

batter or breadcrumbs, whether or not pre-

fried in oil, frozen
– 15 15

– – – – прочая: – – – – Other:

1604 19 920 0
– – – – – треска (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus)

– – – – – Cod (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus) – 14 14

1604 19 930 0 – – – – – сайда (Pollachius virens) – – – – – Coalfish (Pollachius virens) – 12,5 12,5

1604 19 940 0

– – – – – мерлуза (Merluccius spp.) и 

американский нитеперый налим 

(Urophycis spp.)

– – – – – Horse mackerel (Merluccius 

spp.) and hake (Urophycis spp.):
– 14 14

1604 19 950 0

– – – – – минтай (Theragra 

chalcogramma) и серебристая сайда 

(Pollachius pollachius)

– – – – – Alaska pollack (Theragra 

chalcogramma) and pollack (Pollachius 

pollachius) – 14 14

1604 19 97 – – – – – прочая: – – – – – Other:
1604 19 971 0 – – – – – – осетровые – – – – – – Sturgeon – 15 15

1604 19 978 0 – – – – – – прочая – – – – – – Other – 15 15

1604 20
– готовая или консервированная рыба 

прочая:
– Other prepared or preserved fish:

1604 20 050 0 – – готовые продукты из сурими – – Preparations of surimi – 12,5 12,5

– – прочая: – – Other:
1604 20 100 0 – – – из лосося – – – Of salmon – 12,5 12,5

1604 20 300 0 – – – из лососевых, кроме лосося – – – Of salmonidae, other than salmon – 12,5 12,5

1604 20 400 0 – – – из анчоусов – – – Of anchovies – 12,5 12,5

– – – из сардин, пеламиды, скумбрий 
– – – Of sardines, bonito, mackerel of the 

1604 20 500 0

– – – из сардин, пеламиды, скумбрий 

видов Scomber scombrus и Scomber 

japonicus, рыбы вида Orcynopsis unicolor

– – – Of sardines, bonito, mackerel of the 

species Scomber scombrus and Scomber 

japonicus, fish of the species Orcynopsis 

unicolor – 12,5 12,5

1604 20 700 0

– – – из тунца, скипджека, или тунца 

полосатого, или другой рыбы рода 

Euthynnus

– – – Of tuna, skipjack or other fish of the 

genus Euthynnus
– 12,5 12,5

1604 20 90 – – – из прочей рыбы: – – – Of other fish:
1604 20 901 0 – – – – из осетровых – – – – Of sturgeon – 12 12

1604 20 909 0 – – – – из прочей рыбы – – – – Of other fish – 12 12

– икра осетровых и заменители икры 

осетровых:
– Caviar and caviar substitutes:

1604 31 000 0
– – икра осетровых – – Caviar

–

17, но не менее 18,7 

евро за 1 кг

17, but not less 

than 18,7 Euro 

per 1 kg

1604 32 00 – – заменители икры осетровых: – – Caviar substitutes:

1604 32 001 0
– – – икра лососевых (красная икра) – – – Salmon caviar (red caviar)

–

15, но не менее 8,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 8,3 Euro per 

1 kg

1604 32 009 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 8,3 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 8,3 Euro per 

1 kg

1605

Готовые или консервированные 

ракообразные, моллюски и прочие 

водные беспозвоночные:

Crustaceans, molluscs and other aquatic 

invertebrates, prepared or preserved:

1605 10 000 0
– крабы – Crabs

–

13, но не менее 1,95 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 1,95 Euro 

per 1 kg

– креветки: – Shrimps and prawns:
1605 21 – – в негерметичной упаковке: – – Not in airtight containers:

1605 21 100 0

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 2 кг

– – – In immediate packagings of a net 

content not exceeding 2 kg
–

5, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1605 21 900 0
– – – прочие – – – Other

–

5, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1605 29 000 0
– – прочие – – Other

–

5, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1605 30 – омары: – Lobster:

1605 30 100 0

– – мясо омаров, подвергнутое 

тепловой обработке, для производства 

омарного масла или омарных паштетов, 

паст, супов или соусов

– – Lobster meat, cooked, for the 

manufacture of lobster butter or of lobster 

pastes, pâtés, soups or sauces
–

5, но не менее 0,9 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,9 Euro per 

1 kg
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1605 30 900 0
– – прочие – – Other

–

5, но не менее 0,9 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,9 Euro per 

1 kg

1605 40 000 – прочие ракообразные: – Other crustaceans:

1605 40 000 1

– – мясо криля, подвергнутое тепловой 

обработке, в первичных упаковках 

нетто-массой более 2 кг

– – Krill meat, cooked, in immediate 

packings of a net weight exceeding 2 kg
–

5, но не менее 0,1 

евро за 1 кг
1С)

5, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg1С)

1605 40 000 9
– – прочие – – Other

–

15, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

– моллюски: – Molluscs:
1605 51 000 0 – – устрицы – – Oysters – 8 8

1605 52 000 0
– – гребешки, включая королевские 

гребешки
– – Scallops, including queen scallops – 8 8

1605 53 – – мидии: – – Mussels:
1605 53 100 0 – – – в герметичных упаковках – – – In airtight containers – 8 8

1605 53 900 0 – – – прочие – – – Other – 8
1С)

81С)

1605 54 000 0 – – каракатицы и кальмары – – Cuttle fish and squid – 8 8

1605 55 000 0 – – осьминоги – – Octopus – 8 8

1605 56 000 0 – – клемы, сердцевидки и арки – – Clams, cockles and arkshells – 8 8

1605 57 000 0 – – морские ушки – – Abalone – 8 8

1605 58 000 0 – – улитки, кроме морских – – Snails, other than sea snails – 8 8

1605 59 000 0 – – прочие – – Other – 8 8

– прочие водные беспозвоночные: – Other aquatic invertebrates:
1605 61 000 0 – – голотурии – – Sea cucumbers – 8 8

1605 62 000 0 – – морские ежи – – Sea urchins – 8 8

1605 63 000 0 – – медузы – – Jellyfish – 8 8

1605 69 000 0 – – прочие – – Other – 8 8

1701

Сахар тростниковый или свекловичный 

и химически чистая сахароза, в твердом 

состоянии:

Cane or beet sugar and chemically pure 

sucrose, in solid form:

– сахар-сырец без вкусо-ароматических 

или красящих добавок:

– Raw sugar not containing added 

flavouring or colouring matter:

1701 12 – – свекловичный сахар: – – Beet sugar:
1701 12 100 – – – для рафинирования: – – – For refining:1701 12 100 – – – для рафинирования: – – – For refining:

1701 12 100 1 – – – – с 1 января по 30 июня – – – – From 1 January to 30 June –

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 12 100 9 – – – – с 1 июля по 31 декабря – – – – From 1 July to 31 December –

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 12 900 – – – прочий: – – – Other:

1701 12 900 1 – – – – с 1 января по 30 июня – – – – From 1 January to 30 June –

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 12 900 9 – – – – с 1 июля по 31 декабря – – – – From 1 July to 31 December –

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 13

– – тростниковый сахар, указанный в 

примечании к субпозициям 2 к данной 

группе:

– – Cane sugar specified in subheading 

note 2 to this chapter:

1701 13 10 – – – для рафинирования: – – – For refining:
1701 13 101 – – – – с 1 января по 30 апреля: – – – – From 1 January to 30 April:

1701 13 101 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 13 101 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 13 101 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 13 101 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 13 101 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 13 102 – – – – с 1 мая по 31 июля: – – – – From 1 May to 31 July:

1701 13 102 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg
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1701 13 102 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 326,28 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 326.28 USD
–

248 долларов США за 

1000 кг

248 USD per 

1,000 kg

1701 13 102 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 326,29 доллара США за 1 т, но 

не более 365,97 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 326.29 USD, but does 

not exceed 365.97 USD
–

227 долларов США за 

1000 кг

227 USD per 

1,000 kg

1701 13 102 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 365,98 доллара США за 1 т, но 

не более 405,65 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 365.98 USD, but does 

not exceed 405.65 USD
–

205 долларов США за 

1000 кг

205 USD per 

1,000 kg

1701 13 102 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 405,66 доллара США за 1 т, но 

не более 445,33 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 405.66 USD, but does 

not exceed 445.33 USD
–

183 доллара США за 

1000 кг

183 USD per 

1,000 kg

1701 13 102 6

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 445,34 доллара США за 1 т, но 

не более 485,02 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 445.34 USD, but does 

not exceed 485.02 USD
–

162 доллара США за 

1000 кг

162 USD per 

1,000 kg

1701 13 102 7

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 485,03 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 485.03 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 13 103 – – – – с 1 августа по 31 декабря: – – – – From 1 August to 31 December:

1701 13 103 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

1701 13 103 2

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 13 103 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 13 103 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 13 103 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 13 90 – – – прочий: – – – Other:
1701 13 901 – – – – с 1 января по 30 апреля: – – – – From 1 January to 30 April:

1701 13 901 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 13 901 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 13 901 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 13 901 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 13 901 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 13 902 – – – – с 1 мая по 31 июля: – – – – From 1 May to 31 July:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

1701 13 902 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 13 902 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 326,28 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 326.28 USD
–

248 долларов США за 

1000 кг

248 USD per 

1,000 kg

1701 13 902 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 326,29 доллара США за 1 т, но 

не более 365,97 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 326.29 USD, but does 

not exceed 365.97 USD
–

227 долларов США за 

1000 кг

227 USD per 

1,000 kg

1701 13 902 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 365,98 доллара США за 1 т, но 

не более 405,65 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 365.98 USD, but does 

not exceed 405.65 USD
–

205 долларов США за 

1000 кг

205 USD per 

1,000 kg

1701 13 902 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 405,66 доллара США за 1 т, но 

не более 445,33 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 405.66 USD, but does 

not exceed 445.33 USD
–

183 доллара США за 

1000 кг

183 USD per 

1,000 kg

1701 13 902 6

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 445,34 доллара США за 1 т, но 

не более 485,02 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 445.34 USD, but does 

not exceed 485.02 USD
–

162 доллара США за 

1000 кг

162 USD per 

1,000 kg

1701 13 902 7

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 485,03 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 485.03 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 13 903 – – – – с 1 августа по 31 декабря: – – – – From 1 August to 31 December:

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

1701 13 903 1

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 13 903 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 13 903 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 13 903 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 13 903 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 14 – – тростниковый сахар прочий: – – Other cane sugar:
1701 14 10 – – – для рафинирования: – – – For refining:
1701 14 101 – – – – с 1 января по 30 апреля: – – – – From 1 January to 30 April:

1701 14 101 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 14 101 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 14 101 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 14 101 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

1701 14 101 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 14 102 – – – – с 1 мая по 31 июля: – – – – From 1 May to 31 July:

1701 14 102 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 14 102 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 326,28 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 326.28 USD
–

248 долларов США за 

1000 кг

248 USD per 

1,000 kg

1701 14 102 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 326,29 доллара США за 1 т, но 

не более 365,97 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 326.29 USD, but does 

not exceed 365.97 USD
–

227 долларов США за 

1000 кг

227 USD per 

1,000 kg

1701 14 102 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 365,98 доллара США за 1 т, но 

не более 405,65 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 365.98 USD, but does 

not exceed 405.65 USD
–

205 долларов США за 

1000 кг

205 USD per 

1,000 kg

1701 14 102 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 405,66 доллара США за 1 т, но 

не более 445,33 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 405.66 USD, but does 

not exceed 445.33 USD
–

183 доллара США за 

1000 кг

183 USD per 

1,000 kg

1701 14 102 6

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 445,34 доллара США за 1 т, но 

не более 485,02 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 445.34 USD, but does 

not exceed 485.02 USD
–

162 доллара США за 

1000 кг

162 USD per 

1,000 kg

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 485,03 доллара США за 1 т на 

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

1701 14 102 7

менее 485,03 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 485.03 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 14 103 – – – – с 1 августа по 31 декабря: – – – – From 1 August to 31 December:

1701 14 103 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 14 103 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 14 103 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 14 103 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 14 103 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 14 90 – – – прочий: – – – Other:
1701 14 901 – – – – с 1 января по 30 апреля: – – – – From 1 January to 30 April:

1701 14 901 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 14 901 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 14 901 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg
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1701 14 901 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 14 901 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 14 902 – – – – с 1 мая по 31 июля: – – – – From 1 May to 31 July:

1701 14 902 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 14 902 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 326,28 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 326.28 USD
–

248 долларов США за 

1000 кг

248 USD per 

1,000 kg

1701 14 902 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 326,29 доллара США за 1 т, но 

не более 365,97 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 326.29 USD, but does 

not exceed 365.97 USD
–

227 долларов США за 

1000 кг

227 USD per 

1,000 kg

1701 14 902 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 365,98 доллара США за 1 т, но 

не более 405,65 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 365.98 USD, but does 

not exceed 405.65 USD
–

205 долларов США за 

1000 кг

205 USD per 

1,000 kg

1701 14 902 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 405,66 доллара США за 1 т, но 

не более 445,33 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 405.66 USD, but does 

not exceed 445.33 USD
–

183 доллара США за 

1000 кг

183 USD per 

1,000 kg

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 445,34 доллара США за 1 т, но 

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

1701 14 902 6

менее 445,34 доллара США за 1 т, но 

не более 485,02 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 445.34 USD, but does 

not exceed 485.02 USD
–

162 доллара США за 

1000 кг

162 USD per 

1,000 kg

1701 14 902 7

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 485,03 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 485.03 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 14 903 – – – – с 1 августа по 31 декабря: – – – – From 1 August to 31 December:

1701 14 903 1

– – – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 14 903 2

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 14 903 3

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 14 903 4

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 14 903 5

– – – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

– прочий: – Other:

1701 91 00
– – со вкусо-ароматическими или 

красящими добавками:

– – Containing added flavouring or 

colouring matter:
1701 91 001 – – – с 1 января по 30 апреля: – – – From 1 January to 30 April:

1701 91 001 1

– – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 91 001 2

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg
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(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

1701 91 001 3

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 91 001 4

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 91 001 5

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 91 002 – – – с 1 мая по 31 июля: – – – From 1 May to 31 July:

1701 91 002 1

– – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 91 002 2

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 326,28 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 326.28 USD
–

248 долларов США за 

1000 кг

248 USD per 

1,000 kg

1701 91 002 3

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 326,29 доллара США за 1 т, но 

не более 365,97 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 326.29 USD, but does 

not exceed 365.97 USD
–

227 долларов США за 

1000 кг

227 USD per 

1,000 kg

1701 91 002 4

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 365,98 доллара США за 1 т, но 

не более 405,65 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 365.98 USD, but does 

not exceed 405.65 USD
–

205 долларов США за 

1000 кг

205 USD per 

1,000 kg

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 405,66 доллара США за 1 т, но 

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

1701 91 002 5

менее 405,66 доллара США за 1 т, но 

не более 445,33 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 405.66 USD, but does 

not exceed 445.33 USD
–

183 доллара США за 

1000 кг

183 USD per 

1,000 kg

1701 91 002 6

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 445,34 доллара США за 1 т, но 

не более 485,02 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 445.34 USD, but does 

not exceed 485.02 USD
–

162 доллара США за 

1000 кг

162 USD per 

1,000 kg

1701 91 002 7

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 485,03 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 485.03 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 91 003 – – – с 1 августа по 31 декабря: – – – From 1 August to 31 December:

1701 91 003 1

– – – – при среднемесячной цене не 

более 286,60 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange does not exceed 286.60 USD
–

250 долларов США за 

1000 кг

250 USD per 

1,000 kg

1701 91 003 2

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 286,61 доллара США за 1 т, но 

не более 324,08 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 286.61 USD, but does 

not exceed 324.08 USD
–

240 долларов США за 

1000 кг

240 USD per 

1,000 kg

1701 91 003 3

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 324,09 доллара США за 1 т, но 

не более 361,56 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 324.09 USD, but does 

not exceed 361.56 USD
–

203 доллара США за 

1000 кг

203 USD per 

1,000 kg

1701 91 003 4

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 361,57 доллара США за 1 т, но 

не более 396,83 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange exceeds 361.57 USD, but does 

not exceed 396.83 USD
–

171 доллар США за 

1000 кг

171 USD per 

1,000 kg

1701 91 003 5

– – – – при среднемесячной цене не 

менее 396,84 доллара США за 1 т на 

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

– – – – When the average monthly price 

of 1 ton on the New York Mercantile 

Exchange is equal to or exceeds 396.84 

USD –

140 долларов США за 

1000 кг

140 USD per 

1,000 kg

1701 99 – – прочий: – – Other:
1701 99 100 – – – сахар белый: – – – White sugar:

1701 99 100 1 – – – – с 1 января по 30 июня – – – – From 1 January to 30 June –

340 долларов США за 

1000 кг

340 USD per 

1,000 kg

1701 99 100 9 – – – – с 1 июля по 31 декабря – – – – From 1 July to 31 December –

340 долларов США за 

1000 кг

340 USD per 

1,000 kg

1701 99 900 – – – прочий: – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

1701 99 900 1 – – – – с 1 января по 30 июня – – – – From 1 January to 30 June –

340 долларов США за 

1000 кг

340 USD per 

1,000 kg

1701 99 900 9 – – – – с 1 июля по 31 декабря – – – – From 1 July to 31 December –

340 долларов США за 

1000 кг

340 USD per 

1,000 kg

1702

Прочие сахара, включая химически 

чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и 

фруктозу, в твердом состоянии; сиропы 

сахарные без добавления вкусо-

ароматических или красящих веществ; 

искусственный мед, смешанный или не 

смешанный с натуральным медом; 

карамельный кулер:

Other sugars, including chemically pure 

lactose, maltose, glucose and fructose, in 

solid form; sugar syrups not containing 

added flavouring or colouring matter; 

artificial honey, whether or not mixed with 

natural honey; caramel:

– лактоза и сироп лактозы: – Lactose and lactose syrup:

1702 11 000 0

– – содержащие 99 мас.% или более 

лактозы, выраженной как безводная 

лактоза, в пересчете на сухое вещество

– – Containing by weight 99% or more 

lactose, expressed as anhydrous lactose, 

calculated on the dry matter
– 5 5

1702 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

1702 20 – сахар и сироп кленовые: – Maple sugar and maple syrup:

1702 20 100 0

– – сахар кленовый в твердом 

состоянии, содержащий добавки вкусо-

ароматических или красящих веществ

– – Maple sugar in solid form, containing 

added flavouring or colouring matter
– 5 5

1702 20 900 0 – – прочие – – Other – 0,12 евро за 1 кг 0,12 Euro per 1 kg

1702 30

– глюкоза и сироп глюкозы, не 

содержащие фруктозу или содержащие 

менее 20 мас.% фруктозы в сухом 

состоянии:

– Glucose and glucose syrup, not 

containing fructose or containing in the dry 

state less than 20 % by weight of fructose:

1702 30 100 0 – – изоглюкоза – – Isoglucose – 5 5

– – прочие: – – Other:

1702 30 500 0

– – – в виде белого кристаллического 

порошка, агломерированного или 

неагломерированного

– – – In the form of white crystalline 

powder, whether or not agglomerated
– 5 51702 30 500 0 – 5 5

1702 30 900 – – – прочие: – – – Other:
1702 30 900 1 – – – – патока крахмальная – – – – Starch syrup – 5 5

1702 30 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

1702 40

– глюкоза и сироп глюкозы, 

содержащие в сухом состоянии не 

менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% 

фруктозы, не включая инвертный сахар:

– Glucose and glucose syrup, containing 

in the dry state at least 20 % but less than 

50 % by weight of fructose, excluding 

invert sugar:

1702 40 100 0 – – изоглюкоза – – Isoglucose – 5 5

1702 40 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

1702 50 000 0 – фруктоза химически чистая – Chemically pure fructose – 5 5

1702 60

– фруктоза прочая и сироп фруктозы, 

содержащие в сухом состоянии более 

50 мас.% фруктозы, не включая 

инвертный сахар:

– Other fructose and fructose syrup, 

containing in the dry state more than 50 % 

by weight of fructose, excluding invert 

sugar:

1702 60 100 0 – – изоглюкоза – – Isoglucose – 5 5

1702 60 800 0 – – сироп инулина – – Inulin syrup – 5 5

1702 60 950 0 – – прочие – – Other – 5 5

1702 90

– прочие, включая инвертный сахар и 

прочие сахара и сахарные сиропы, 

содержащие в сухом состоянии 50 

мас.% фруктозы:

– Other, including invert sugar and other 

sugar and sugar syrup blends containing 

in the dry state 50% by weight of fructose:

1702 90 100 0 – – мальтоза химически чистая – – Chemically pure maltose – 5 5

1702 90 300 0 – – изоглюкоза – – Isoglucose – 5 5

1702 90 500 0
– – мальтодекстрин и сироп 

мальтодекстрина
– – Maltodextrine and maltodextrine syrup – 5 5

– – карамельный кулер: – – Caramel:

1702 90 710 0
– – – содержащий 50 мас.% или более 

сахарозы в сухом состоянии

– – – Containing 50% or more by weight 

of sucrose in the dry matter – 0,12 евро за 1 кг 0,12 Euro per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:

1702 90 750 0

– – – – в виде порошка, 

агломерированного или 

неагломерированного

– – – – In the form of powder, whether or 

not agglomerated
– 10 10

1702 90 790 0 – – – – прочие – – – – Other – 0,12 евро за 1 кг 0,12 Euro per 1 kg

1702 90 800 0 – – сироп инулина – – Inulin syrup – 5 5

1702 90 950 0 – – прочие – – Other – 10 10

1703

Меласса, полученная в результате 

извлечения или рафинирования сахара:

Molasses resulting from the extraction or 

refining of sugar:

1703 10 000 0 – меласса тростниковая – Cane molasses – 5 5

1703 90 000 0 – прочая – Other – 5 5
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1704

Кондитерские изделия из сахара 

(включая белый шоколад), не 

содержащие какао:

Sugar confectionery (including white 

chocolate), not containing cocoa:

1704 10
– жевательная резинка, покрытая или 

не покрытая сахаром:

– Chewing gum, whether or not sugar-

coated:

1704 10 100 0

– – содержащая менее 60 мас.% 

сахарозы (включая инвертный сахар, 

выраженный как сахароза)

– – Containing less than 60% by weight of 

sucrose (including invert sugar expressed 

as sucrose) –

10, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

1704 10 900

– – содержащая 60 мас.% или более 

сахарозы (включая инвертный сахар, 

выраженный как сахароза):

– – Containing 60% or more by weight of 

sucrose (including invert sugar expressed 

as sucrose)

1704 10 900 1
– – – жевательная резинка в полосках – – – Stripped chewing gum

–

10, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

1704 10 900 9
– – – прочая – – – Other

–

10, но не менее 0,38 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,38 Euro 

per 1 kg

1704 90 – прочие: – Other:

1704 90 100 0

– – экстракт солодки, содержащий 

более 10 мас.% сахарозы, но не 

содержащий других добавок

– – Liquorice extract containing more than 

10% by weight of sucrose but not 

containing other added substances –

14, но не менее 0,17 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,17 Euro 

per 1 kg

1704 90 300 0
– – шоколад белый – – White chocolate

–

12, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– – прочие: – – Other:

1704 90 510 0

– – – пасты и массы, включая 

марципан, в первичных упаковках нетто-

массой 1 кг или более

– – – Pastes, including marzipan, in 

immediate packings of a net content of 1 

kg or more –

14, но не менее 0,17 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,17 Euro 

per 1 kg

1704 90 550 0
– – – пастилки от боли в горле и 

таблетки от кашля
– – – Throat pastilles and cough drops – 7 7

1704 90 610 0

– – – покрытые сахаром 

(дражированные) товары
– – – Sugar-coated (panned) goods

–

14, но не менее 0,175 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,175 Euro 

per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:

– – – – кондитерские изделия в виде 

резинки и желе, включая фруктовую 
– – – – Gum confectionery and jelly 

confectionery, including fruit pastes in the 
14, but not less 

1704 90 650 0

резинки и желе, включая фруктовую 

пасту в виде кондитерских изделий из 

сахара

confectionery, including fruit pastes in the 

form of sugar confectionery
–

14, но не менее 0,175 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,175 Euro 

per 1 kg

1704 90 710 0

– – – – леденцовая карамель, с 

начинкой или без начинки
– – – – Boiled sweets, whether or not filled

–

14, но не менее 0,175 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,175 Euro 

per 1 kg

1704 90 750 0

– – – – тоффи, карамели прочие и 

аналогичные сладости

– – – – Toffee, caramel and other similar 

sweets
–

14, но не менее 0,13 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,13 Euro 

per 1 kg

– – – – прочие: – – – – other:

1704 90 810 0
– – – – – отпрессованные таблетки – – – – – Compressed tablets

–

14, но не менее 0,175 

евро за 1 кг

14, but not less 

than 0,175 Euro 

per 1 kg

1704 90 990 0
– – – – – прочие – – – – – Other

–

12, но не менее 0,14 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,14 Euro 

per 1 kg

1801 00 000 0
Какао-бобы, целые или дробленые, 

сырые или жареные

Cocoa beans, whole or broken, raw or 

roasted – 0 0

1802 00 000 0
Шелуха, оболочки, кожица и прочие 

отходы какао

Cocoa shells, husks or skins, and other 

cocoa waste – 5 5

1803
Какао-паста, обезжиренная или 

необезжиренная:
Cocoa paste, whether or not defatted:

1803 10 000 0 – необезжиренная – Not defatted – 3
59С)

359С)

1803 20 000 0
– частично или полностью 

обезжиренная
– Wholly or partly defatted – 5 5

1804 00 000 0 Какао-масло, какао-жир Cocoa butter, fat and oil – 5
59С)

559С)

1805 00 000 0

Какао-порошок без добавок сахара или 

других подслащивающих веществ

Cocoa powder, not containing added 

sugar or other sweetening matter
– 5 5

1806
Шоколад и прочие готовые пищевые 

продукты, содержащие какао:

Chocolate and other food preparations 

containing cocoa:

1806 10

– какао-порошок с добавлением сахара 

или других подслащивающих веществ:

– Cocoa powder, containing added sugar 

or other sweetening matter:

1806 10 150 0

– – не содержащий сахарозы или 

содержащий менее 5 мас.% сахарозы 

(включая инвертный сахар, 

выраженный как сахароза) или 

изоглюкозы, выраженной как сахароза

– – Containing no sucrose or containing 

less than 5% by weight of sucrose 

(including invert sugar expressed as 

sucrose) or isoglucose expressed as 

sucrose
– 5 5
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1806 10 200 0

– – содержащий 5 мас.% или более, но 

менее 65 мас.% сахарозы (включая 

инвертный сахар, выраженный как 

сахароза) или изоглюкозы, выраженной 

как сахароза

– – Containing 5 % or more but less than 

65 % by weight of sucrose (including 

invert sugar expressed as sucrose) or 

isoglucose expressed as sucrose
– 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

1806 10 300 0

– – содержащий 65 мас.% или более, но 

менее 80 мас.% сахарозы (включая 

инвертный сахар, выраженный как 

сахароза) или изоглюкозы, выраженной 

как сахароза

– – Containing 65% or more but less than 

80% by weight of sucrose (including invert 

sugar expressed as sucrose) or 

isoglucose expressed as sucrose
– 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

1806 10 900 0

– – содержащий 80 мас.% или более 

сахарозы (включая инвертный сахар, 

выраженный как сахароза) или 

изоглюкозы, выраженной как сахароза

– – Containing 80% or more by weight of 

sucrose (including invert sugar expressed 

as sucrose) or isoglucose expressed as 

sucrose
– 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

1806 20

– изделия готовые прочие, в брикетах, 

пластинках или плитках массой более 2 

кг, или в жидком, пастообразном, 

порошкообразном, гранулированном 

или другом аналогичном виде в 

контейнерах или в первичных упаковках 

с содержимым более 2 кг:

– Other preparations in blocks, slabs or 

bars weighing more than 2 kg or in liquid, 

paste, powder, granular or other bulk form 

in containers or immediate packings, of a 

content exceeding 2 kg:

1806 20 100 0

– – содержащие 31 мас.% или более 

какао-масла или содержащие в сумме 

31 мас.% или более какао-масла и 

молочного жира

– – Containing 31% or more by weight of 

cocoa butter or containing a combined 

weight of 31% or more of cocoa butter and 

milkfat – 5 5

1806 20 300 0

– – содержащие в сумме 25 мас.% или 

более, но менее 31 мас.% какао-масла 

и молочного жира

– – Containing a combined weight of 25% 

or more, but less than 31% of cocoa butter 

and milkfat – 5 5

– – прочие: – – Other:

1806 20 500 0
– – – содержащие 18 мас.% или более 

какао-масла

– – – Containing 18% or more by weight of 

cocoa butter – 5 5

1806 20 700 0 – – – молочно-шоколадная крошка – – – Chocolate milk crumb – 5 51806 20 700 0 – – – молочно-шоколадная крошка – – – Chocolate milk crumb – 5 5

1806 20 800 0 – – – шоколадная глазурь – – – Chocolate flavour coating – 5 5

1806 20 950 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– прочие, в брикетах, пластинках или 

плитках:
– Other, in blocks, slabs or bars:

1806 31 000 0 – – с начинкой – – Filled – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

1806 32 – – без начинки: – – Not filled:

1806 32 100 0
– – – с добавкой зерна злаков, плодов 

или орехов
– – – With added cereal, fruit or nuts – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

1806 32 900 0 – – – прочие – – – Other – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

1806 90 – прочие: – Other:

– – шоколад и изделия из него: – – Chocolate and chocolate products:

– – – шоколадные конфеты, с начинкой 

или без начинки:
– – – Chocolates, whether or not filled:

1806 90 110 0 – – – – содержащие алкоголь – – – – Containing alcohol – 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

1806 90 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:

1806 90 310 0 – – – – с начинкой – – – – Filled – 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

1806 90 390 0 – – – – без начинки – – – – Not filled – 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

1806 90 500

– – кондитерские изделия из сахара и 

их заменители, изготовленные из 

заменяющих сахар продуктов, 

содержащие какао:

– – Sugar confectionery and substitutes 

therefor made from sugar substitution 

products, containing cocoa:

1806 90 500 1
– – – леденцовая карамель, с начинкой 

или без начинки
– – – Lollipops, whether or not filled – 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

1806 90 500 2
– – – тоффи, карамели прочие и 

аналогичные сладости

– – – Toffee, caramel and other similar 

sweets – 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

1806 90 500 9 – – – прочие – – – Other – 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

1806 90 600 0 – – пасты, содержащие какао – – Spreads containing cocoa – 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

1806 90 700 0

– – готовые изделия, содержащие какао 

и предназначенные для производства 

или приготовления напитков

– – Preparations containing cocoa for 

making beverages
– 0,28 евро за 1 кг 0,28 Euro per 1 kg

1806 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10
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1901

Экстракт солодовый; готовые пищевые 

продукты из муки тонкого или грубого 

помола, крупы, крахмала или 

солодового экстракта, не содержащие 

какао или содержащие менее 40 мас.% 

какао в пересчете на полностью 

обезжиренную основу, в другом месте 

не поименованные или не включенные; 

готовые пищевые продукты из сырья 

товарных позиций 0401 – 0404, не 

содержащие или содержащие менее 5 

мас.% какао в пересчете на полностью 

обезжиренную основу, в другом месте 

не поименованные или не включенные:

Malt extract; food preparations of flour, 

groats, meal, starch or malt extract, not 

containing cocoa or containing less than 

40 % by weight of cocoa calculated on a 

totally defatted basis, not elsewhere 

specified or included; food preparations of 

goods of headings 0401 to 0404, not 

containing cocoa or containing less than 5 

% by weight of cocoa calculated on a 

totally defatted basis, not elsewhere 

specified or included:

1901 10 000 0

– готовые пищевые продукты, 

предназначенные для детей раннего 

возраста, расфасованные для 

розничной продажи

– Preparations suitable for infants or 

young children, put up for retail sale
– 5 5

1901 20 000 0

– смеси и тесто для изготовления 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий товарной позиции 1905

– Mixes and doughs for the preparation of 

bakers' wares of heading 1905
– 11 11

1901 90 – прочие: – Other:

– – экстракт солодовый: – – Malt extract:

1901 90 110 0
– – – с содержанием сухого экстракта 

90 мас.% или более

– – – With a dry extract content of 90% or 

more by weight – 13 13

1901 90 190 0 – – – прочий – – – Other – 13 13

– – прочие: – – Other:

– – – не содержащие молочного жира, 

сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или 

крахмала или содержащие менее 1,5 

мас.% молочного жира, 5 мас.% 

сахарозы (включая инвертный сахар) 

или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или 

– – – Containing no milkfats, sucrose, 

isoglucose, glucose or starch or 

containing, by weight, less than 1.5% 

milkfat, 5% sucrose (including invert 

sugar) or isoglucose, 5% glucose or 

1901 90 910 0

или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или 

крахмала, кроме пищевых продуктов в 

виде порошка из сырья товарных 

позиций 0401 – 0404

sugar) or isoglucose, 5% glucose or 

starch, excluding food preparations in 

powder form of goods of headings 0401 to 

0404

– 13 13

1901 90 990 0 – – – прочие – – – Other – 11 11

1902

Макаронные изделия, подвергнутые 

или не подвергнутые тепловой 

обработке, с начинкой (из мяса или 

прочих продуктов) или без начинки, или 

приготовленные другим способом или 

неприготовленные, такие как спагетти, 

макароны, лапша, лазанья, клецки, 

равиоли, каннеллони; кускус, 

приготовленный или неприготовленный:

Pasta, whether or not cooked or stuffed 

(with meat or other substances) or 

otherwise prepared, such as spaghetti, 

macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, 

ravioli, cannelloni; couscous, whether or 

not prepared:

– макаронные изделия, не 

подвергнутые тепловой обработке, без 

начинки или не приготовленные каким-

либо другим способом:

– Uncooked pasta, not stuffed or 

otherwise prepared:

1902 11 000 0
– – содержащие яйца – – Containing eggs

–

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

1902 19 – – прочие: – – Other:

1902 19 100 0

– – – не содержащие муки грубого или 

тонкого помола из мягкой пшеницы

– – – Containing no common wheat flour 

or meal
–

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

1902 19 900 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

1902 20

– макаронные изделия с начинкой, 

подвергнутые или не подвергнутые 

тепловой обработке или 

приготовленные другим способом:

– Stuffed pasta, whether or not cooked or 

otherwise prepared:

1902 20 100 0

– – содержащие более 20 мас.% рыбы, 

ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных

– – Containing more than 20% by weight 

of fish, crustaceans, molluscs or other 

aquatic invertebrates –

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

1902 20 300 0

– – содержащие более 20 мас.% 

колбасы и аналогичных изделий из 

мяса и мясных субпродуктов любого 

вида, включая жиры любого вида или 

происхождения

– – Containing more than 20% by weight 

of sausages and the like, of meat and 

meat offal of any kind, including fats of 

any kind or origin
–

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

– – прочие: – – Other:
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1902 20 910 0
– – – подвергнутые тепловой обработке – – – Cooked

–

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

1902 20 990 0
– – – прочие – – – Other

–

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

1902 30 – макаронные изделия прочие: – Other pasta:

1902 30 100 0
– – сушеные – – Dried

–

13, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

1902 30 900 0
– – прочие – – Other

–

13, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

1902 40 – кускус: – Couscous:

1902 40 100 0
– – неприготовленный – – Unprepared

–

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

1902 40 900 0
– – прочий – – Other

–

15, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

1903 00 000 0

Тапиока и ее заменители, 

приготовленные из крахмала, в форме 

хлопьев, гранул, зернышек, крупинок 

или в других аналогичных формах

Tapioca and substitutes therefor prepared 

from starch, in the form of flakes, grains, 

pearls, siftings or in similar forms
– 13 13

Готовые пищевые продукты, 

полученные путем вздувания или 

обжаривания зерна злаков или 

зерновых продуктов (например, 

кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна 

кукурузы) в виде зерна или в виде 

хлопьев или зерна, обработанного 

иным способом (за исключением муки 

тонкого и грубого помола, крупы), 

предварительно отваренные или 

приготовленные иным способом, в 

Prepared foods obtained by the swelling 

or roasting of cereals or cereal products 

(for example, corn flakes); cereals (other 

than maize (corn)) in grain form or in the 

form of flakes or other worked grains 

(except flour, groats and meal), pre-

cooked, or otherwise prepared, not 

elsewhere specified or included:

1904

приготовленные иным способом, в 

другом месте не поименованные или не 

включенные:

1904 10

– готовые пищевые продукты, 

полученные путем вздувания или 

обжаривания зерна злаков или 

зерновых продуктов:

– Prepared foods obtained by the swelling 

or roasting of cereals or cereal products:

1904 10 100 0 – – полученные из кукурузы – – Obtained from maize – 10 10

1904 10 300 0 – – полученные из риса – – Obtained from rice – 10 10

1904 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

1904 20

– готовые пищевые продукты, 

полученные из необжаренных зерновых 

хлопьев или смесей из необжаренных 

зерновых хлопьев с обжаренными 

зерновыми хлопьями или с вздутыми 

зернами злаков:

– Prepared foods obtained from unroasted 

cereal flakes or from mixtures of 

unroasted cereal flakes and roasted 

cereal flakes or swelled cereals:

1904 20 100 0

– – продукты типа мюсли на основе 

необжаренных хлопьев из зерна злаков

– – Preparation of the Müsli type based on 

unroasted cereal flakes
– 12 12

– – прочие: – – Other:
1904 20 910 0 – – – полученные из кукурузы – – – Obtained from maize – 12 12

1904 20 950 0 – – – полученные из риса – – – Obtained from rice – 12 12

1904 20 990 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

1904 30 000 0 – пшеница Bulgur – Bulgur wheat – 11 11

1904 90 – прочие: – Other:
1904 90 100 0 – – рис – – Rice – 11 11

1904 90 800 0 – – прочие – – Other – 11 11

1905

Хлеб, мучные кондитерские изделия, 

пирожные, печенье и прочие 

хлебобулочные и мучные кондитерские 

изделия, содержащие или не 

содержащие какао; вафельные 

пластины, пустые капсулы, пригодные 

для использования в 

фармацевтических целях, вафельные 

облатки для запечатывания, рисовая 

бумага и аналогичные продукты:

Bread, pastry, cakes, biscuits and other 

bakers' wares, whether or not containing 

cocoa; communion wafers, empty cachets 

of a kind suitable for pharmaceutical use, 

sealing wafers, rice paper and similar 

products:

1905 10 000 0
– хрустящие хлебцы – Crispbread

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

1905 20
– имбирное печенье и аналогичные 

изделия:
– Gingerbread and the like:
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1905 20 100 0

– – содержащие менее 30 мас.% 

сахарозы (включая инвертный сахар, 

выраженный как сахароза)

– – Containing by weight less than 30% of 

sucrose (including invert sugar expressed 

as sucrose) –

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

1905 20 300 0

– – содержащие 30 мас.% или более, но 

менее 50 мас.% сахарозы (включая 

инвертный сахар, выраженный как 

сахароза)

– – Containing by weight 30% or more but 

less than 50% of sucrose (including invert 

sugar expressed as sucrose)
–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

1905 20 900 0

– – содержащие 50 мас.% или более 

сахарозы (включая инвертный сахар, 

выраженный как сахароза)

– – Containing by weight 50% or more of 

sucrose (including invert sugar expressed 

as sucrose) –

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

– сладкое сухое печенье; вафли и 

вафельные облатки:
– Sweet biscuits; waffles and wafers:

1905 31 – – сладкое сухое печенье: – – Sweet biscuits:

– – – полностью или частично покрытое 

шоколадом или другими изделиями, 

содержащими какао:

– – – Completely or partially coated or 

covered with chocolate or other 

preparations containing cocoa:

1905 31 110 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 85 г

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 85 g – 0,11 евро за 1 кг 0,11 Euro per 1 kg

1905 31 190 0 – – – – прочее – – – – Other – 0,11 евро за 1 кг 0,11 Euro per 1 kg

– – – прочее: – – – Other:

1905 31 300 0

– – – – содержащее 8 мас.% или более 

молочных жиров

– – – – Containing 8% or more by weight 

of milkfats
–

12, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

– – – – прочее: – – – – Other:

1905 31 910 0

– – – – – сухое печенье в виде 

сандвичей
– – – – – Sandwich biscuits

–

12, но не менее 0,09 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,09 Euro 

per 1 kg

1905 31 990 0
– – – – – прочее – – – – – Other

–

12, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1905 32 – – вафли и вафельные облатки: – – Waffles and wafers:

1905 32 050 0

– – – с содержанием влаги более 10 

мас.%

– – – With a water content exceeding 10% 

by weight
–

11, но не менее 0,11 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,11 Euro 

per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:– – – прочие: – – – Other:

– – – – полностью или частично 

покрытые шоколадом или другими 

изделиями, содержащими какао:

– – – – Completely or partially coated or 

covered with chocolate or other 

preparations containing cocoa:

1905 32 110 0
– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 85 г

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 85 g – 0,11 евро за 1 кг 0,11 Euro per 1 kg

1905 32 190 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 0,11 евро за 1 кг 0,11 Euro per 1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:

1905 32 910 0
– – – – – соленые, с начинкой или без 

начинки
– – – – – Salted, whether or not filled – 0,11 евро за 1 кг 0,11 Euro per 1 kg

1905 32 990 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 0,11 евро за 1 кг 0,11 Euro per 1 kg

1905 40
– сухари, гренки и аналогичные 

обжаренные продукты:

– Rusks, toasted bread and similar 

toasted products:

1905 40 100 0
– – сухари – – Rusks

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

1905 40 900 0
– – прочие – – Other

–

15, но не менее 0,15 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,15 Euro 

per 1 kg

1905 90 – прочие: – Other:

1905 90 100 0
– – маца – – Matzos

–

10, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

1905 90 200 0

– – вафельные пластины, пустые 

капсулы, пригодные для использования 

в фармацевтических целях, вафельные 

облатки для запечатывания, рисовая 

бумага и аналогичные продукты

– – Communion wafers, empty cachets of 

a kind suitable for pharmaceutical use, 

sealing wafers, rice paper and similar 

products
–

12, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

– – прочие: – – Other:

1905 90 300 0

– – – хлебобулочные изделия, не 

содержащие добавок в виде меда, яиц, 

сыра или плодов и содержащие в сухом 

состоянии не более 5 мас.% сахара и 

не более 5 мас.% жира

– – – Bread, not containing added honey, 

eggs, cheese or fruit, and containing by 

weight in the dry matter state not more 

than 5% of sugars and not more than 5% 

of fat –

12, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

1905 90 450 0
– – – сухое печенье – – – Biscuits:

–

11, но не менее 0,11 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,11 Euro 

per 1 kg

1905 90 550 0

– – – экструдированные или вытянутые 

продукты, острые или соленые

– – – Extruded or expanded products, 

savoury or salted
–

10, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:
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1905 90 600 0

– – – – с добавлением 

подслащивающих веществ
– – – – With added sweetening matter

–

11, но не менее 0,11 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,11 Euro 

per 1 kg

1905 90 900 0
– – – – прочие – – – – Other

–

10, но не менее 0,09 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,09 Euro 

per 1 kg

2001

Овощи, фрукты, орехи и другие 

съедобные части растений, 

приготовленные или консервированные 

с добавлением уксуса или уксусной 

кислоты:

Vegetables, fruit, nuts and other edible 

parts of plants, prepared or preserved by 

vinegar or acetic acid:

2001 10 000 0
– огурцы и корнишоны – Cucumbers and gherkins

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2001 90 – прочие: – Other:

2001 90 100 0
– – манговое чутни – – Mango chutney

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2001 90 200 0

– – плоды рода Capsicum, кроме перца 

стручкового сладкого или перца 

душистого

– – Fruit of the genus Capsicum other 

than sweet peppers or pimentos
–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2001 90 300 0

– – сахарная кукуруза (Zea mays var. 

saccharata)
– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2001 90 400 0

– – ямс, сладкий картофель, или батат, 

и аналогичные употребляемые в пищу 

части растений, содержащие 5 мас.% и 

более крахмала

– – Yams, sweet potatoes and similar 

edible parts of plants containing 5% or 

more by weight of starch
–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2001 90 500 0
– – грибы – – Mushrooms

–

11, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2001 90 650 0
– – маслины, или оливки – – Olives

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

12, but not less 

2001 90 700 0
– – сладкий перец – – Sweet peppers

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2001 90 920 0

– – тропические фрукты и тропические 

орехи; пальмовая сердцевина

– – Tropical fruit and tropical nuts; palm 

hearts
–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2001 90 970 – – прочие: – – Other:

2001 90 970 1
– – – лук репчатый – – – Onions:

–

15, но не менее 0,075 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,075 Euro 

per 1 kg

2001 90 970 2

– – – краснокочанная капуста и свекла 

салатная (Beta vulgaris var. conditiva)

– – –  Red cabbages and beet (Beta 

vulgaris var. conditiva)
–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2001 90 970 9
– – – прочие – – – Other

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2002

Томаты, приготовленные или 

консервированные без добавления 

уксуса или уксусной кислоты:

Tomatoes prepared or preserved 

otherwise than by vinegar or acetic acid:

2002 10 – томаты целые или резаные на части: – Tomatoes, whole or in pieces:

2002 10 100 0
– – очищенные – – Peeled

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2002 10 900 0
– – прочие – – Other

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2002 90 – прочие: – Other:

– – с содержанием сухого вещества 

менее 12 мас.%:

– – With a dry matter content of less than 

12% by weight:

2002 90 110 0

– – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг

– – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg
–

11, но не менее 0,055 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,055 Euro 

per 1 kg

2002 90 190 0

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg
–

11, но не менее 0,055 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,055 Euro 

per 1 kg

– – с содержанием сухого вещества не 

менее 12 мас.%, но не более 30 мас.%:

– – With a dry matter content of not less 

than 12% but not more than 30% by 

weight:

2002 90 310 0

– – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг

– – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg
–

11, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2002 90 390 0

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg
–

11, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg
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Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – с содержанием сухого вещества 

более 30 мас.%:

– – With a dry matter content of more than 

30% by weight:

2002 90 910 0

– – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг

– – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg
–

11, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2002 90 990 0

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg
–

11, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2003

Грибы и трюфели, приготовленные или 

консервированные без добавления 

уксуса или уксусной кислоты:

Mushrooms and truffles, prepared or 

preserved otherwise than by vinegar or 

acetic acid:

2003 10 – грибы рода Agaricus: – Mushrooms of the genus Agaricus:

2003 10 200 0

– – предварительно консервированные, 

полностью подвергнутые тепловой 

обработке

– – Provisionally preserved, completely 

cooked
– 10 10

2003 10 300 0 – – прочие – – Other – 10 10

2003 90 – прочие: – Other:
2003 90 100 0 – – трюфели – – Truffles – 12 12

2003 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

2004

Овощи прочие, приготовленные или 

консервированные без добавления 

уксуса или уксусной кислоты, 

замороженные, кроме продуктов 

товарной позиции 2006:

Other vegetables prepared or preserved 

otherwise than by vinegar or acetic acid, 

frozen, other than products of heading 

2006:

2004 10 – картофель: – Potatoes:

2004 10 100 0

– – подвергнутый тепловой обработке, 

не приготовленный каким-либо другим 

способом

– – Cooked, not otherwise prepared
–

11, но не менее 0,055 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,055 Euro 

per 1 kg

– – прочий: – – Other:

2004 10 910 0

– – – в виде муки грубого и тонкого 

помола или хлопьев
– – – In the form of flour, meal or flakes

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2004 10 990 0
– – – прочий – – – Other

–

11, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg2004 10 990 0 – евро за 1 кг per 1 kg

2004 90 – прочие овощи и овощные смеси:
– Other vegetables and mixtures of 

vegetables:

2004 90 100 0

– – сахарная кукуруза (Zea mays var. 

saccharata)
– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

–

11, но не менее 0,055 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,055 Euro 

per 1 kg

2004 90 300 0

– – капуста квашеная, каперсы и 

маслины, или оливки
– – Sauerkraut, capers and olives

–

11, но не менее 0,055 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,055 Euro 

per 1 kg

2004 90 500 0

– – горох (Pisum sativum) и незрелая 

фасоль Phaseolus spp., в стручках

– – Peas (Pisum sativum) and immature 

beans of the species Phaseolus spp., in 

pod –

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

– – прочие, включая смеси: – – Other, including mixtures:

2004 90 910 0

– – – лук репчатый, подвергнутый 

тепловой обработке, не 

приготовленный каким-либо другим 

способом

– – – Onions, cooked, not otherwise 

prepared
–

11, но не менее 0,055 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,055 Euro 

per 1 kg

2004 90 980 0
– – – прочие – – – Other

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2005

Овощи прочие, приготовленные или 

консервированные, без добавления 

уксуса или уксусной кислоты, 

незамороженные, кроме продуктов 

товарной позиции 2006:

Other vegetables prepared or preserved 

otherwise than by vinegar or acetic acid, 

not frozen, other than products of heading 

2006:

2005 10 00 – овощи гомогенизированные: – Homogenised vegetables:
2005 10 001 0 – – для детей раннего возраста – – For infants or young children – 0 0

2005 10 009 0 – – прочие – – Other – 12 12

2005 20 – картофель: – Potatoes:

2005 20 100 0

– – в виде муки грубого и тонкого 

помола или хлопьев
– – In the form of flour, meal or flakes

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

– – прочий: – – Other:

2005 20 200 0

– – – нарезанный тонкими ломтиками, 

обжаренный или подсушенный, 

соленый или несоленый, 

ароматизированный или 

неароматизированный, в герметичных 

упаковках, пригодный для 

непосредственного употребления

– – – Thin slices, fried or baked, whether 

or not salted or flavoured, in airtight 

packings, suitable for immediate 

consumption

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2005 20 800 0
– – – прочий – – – Other

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры
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либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

2005 40 000 0
– горох (Pisum sativum) – Peas (Pisum sativum)

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

– фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): – Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 000 0
– – фасоль лущеная – – Beans, shelled

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2005 59 000 0
– – прочая – – Other

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2005 60 000 0
– спаржа – Asparagus

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2005 70 000 0 – маслины, или оливки – Olives – 10 10

2005 80 000 0

– сахарная кукуруза (Zea mays var. 

saccharata)
– Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

–

10, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– прочие овощи и овощные смеси:
– Other vegetables and mixtures of 

vegetables:

2005 91 000 0
– – побеги бамбука – – Bamboo shoots

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2005 99 – – прочие: – – Other:

2005 99 100 0

– – – плоды рода Capsicum, кроме 

перца стручкового сладкого и перца 

душистого

– – – Fruit of the genus Capsicum other 

than sweet peppers or pimentos
–

11, но не менее 0,055 

евро за 1 кг

11, but not less 

than 0,055 Euro 

per 1 kg

2005 99 200 0
– – – каперсы – – – Capers

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 kg

2005 99 300 0
– – – артишоки – – – Globe artichokes

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2005 99 500 0
– – – смеси овощей – – – Mixtures of vegetables

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

10, but not less 

2005 99 600 0
– – – капуста квашеная – – – Sauerkraut

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2005 99 800 0
– – – прочие – – – Other

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 kg

2006 00

Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и 

другие части растений, 

консервированные с помощью сахара 

(пропитанные сахарным сиропом, 

глазированные или засахаренные):

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other 

parts of plants, preserved by sugar 

(drained, glacé or crystallised):

2006 00 100 0 – имбирь – Ginger – 9 9

– прочие: – Other:

– – с содержанием сахара более 13 

мас.%:

– – With a sugar content exceeding 13% 

by weight:
2006 00 310 0 – – – вишня и черешня – – – Cherries – 12 12

2006 00 350 0
– – – тропические фрукты и 

тропические орехи
– – – Tropical fruit and tropical nuts – 10 10

2006 00 380 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

– – прочие: – – Other:

2006 00 910 0
– – – тропические фрукты и 

тропические орехи
– – – Tropical fruit and tropical nuts – 10 10

2006 00 990 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

2007

Джемы, желе фруктовое, мармелады, 

пюре фруктовое или ореховое, паста 

фруктовая или ореховая, полученные 

путем тепловой обработки, в том числе 

с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ:

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut 

purée and fruit or nut pastes, obtained by 

cooking, whether or not containing added 

sugar or other sweetening matter:

2007 10
– гомогенизированные готовые 

продукты:
– Homogenised preparations:

2007 10 10
– – с содержанием сахара более 13 

мас.%:

– – With a sugar content exceeding 13% 

by weight:
2007 10 101 0 – – – для детей раннего возраста – – – For infants or young children – 0 0

2007 10 109 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

– – прочие: – – Other:
2007 10 91 – – – из тропических фруктов: – – – Of tropical fruit:
2007 10 911 0 – – – – для детей раннего возраста – – – – For infants or young children – 0 0

2007 10 919 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

2007 10 99 – – – прочие: – – – Other:
2007 10 991 0 – – – – для детей раннего возраста – – – – For infants or young children – 0 0

2007 10 999 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– прочие: – Other:
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2007 91 – – цитрусовые: – – Citrus fruit:

2007 91 100 0
– – – с содержанием сахара более 30 

мас.%

– – – With a sugar content exceeding 30% 

by weight – 10 10

2007 91 300 0
– – – с содержанием сахара более 13 

мас.%, но не более 30 мас.%

– – – With a sugar content exceeding 13% 

but not exceeding 30% by weight – 10 10

2007 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

2007 99 – – прочие: – – Other:

– – – с содержанием сахара более 30 

мас.%:

– – – With a sugar content exceeding 30% 

by weight

2007 99 100 0

– – – – пюре и паста из сливы видов 

рода Prunus, в первичных упаковках 

нетто-массой более 100 кг, для 

промышленной обработки

– – – – Prunus plum purée and paste, in 

immediate packings of a net content 

exceeding 100 kg, for industrial processing
– 13 13

2007 99 200 0 – – – – каштановые пюре и паста – – – – Chestnut purée and paste – 13 13

– – – – прочие: – – – – Other:
2007 99 310 0 – – – – – из вишни и черешни – – – – – Of cherries – 10 10

2007 99 330 0 – – – – – из земляники (клубники) – – – – – Of strawberries – 10 10

2007 99 350 0 – – – – – из малины – – – – – Of raspberries – 10 10

2007 99 390 – – – – – прочие: – – – – – Other:

2007 99 390 1
– – – – – – в первичных упаковках нетто-

массой 40 кг или более

– – – – – – In immediate packings of a net 

content of 40 kg or more – 12 12

2007 99 390 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 12 12

2007 99 500
– – – с содержанием сахара более 13 

мас.%, но не более 30 мас.%:

– – – With a sugar content exceeding 13% 

but not exceeding 30% by weight:

2007 99 500 1 – – – – яблочное пюре, включая компоты – – – – Apple purée, including compotes – 13 13

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой 40 кг или более:

– – – – – In immediate packings of a net 

content of 40 kg or more
2007 99 500 3 – – – – – – абрикосовое пюре – – – – – – Apricot purée – 10

54С)
1054С)

2007 99 500 4 – – – – – – грушевое пюре – – – – – – Pear purée – 1054С) 1054С)

2007 99 500 5 – – – – – – персиковое пюре – – – – – – Peach purée – 1054С) 1054С)

2007 99 500 7 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10
54С)

1054С)

2007 99 500 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

– – – прочие: – – – Other:

– – – – из тропических фруктов и 
– – – – Of tropical fruit and tropical nuts

2007 99 930 0
– – – – из тропических фруктов и 

тропических орехов
– – – – Of tropical fruit and tropical nuts – 10 10

2007 99 970 – – – – прочие: – – – – Other:

2007 99 970 1
– – – – – яблочное пюре, включая 

компоты
– – – – – Apple purée, including compotes – 13 13

– – – – – прочие: – – – – – Other:

2007 99 970 2
– – – – – – в первичных упаковках нетто-

массой 40 кг или более

– – – – – – In immediate packings of a net 

content of 40 kg or more – 10 10

2007 99 970 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

2008

Фрукты, орехи и прочие съедобные 

части растений, приготовленные или 

консервированные иным способом, 

содержащие или не содержащие 

добавок сахара или других 

подслащивающих веществ или спирта, 

в другом месте не поименованные или 

не включенные:

Fruit, nuts and other edible parts of plants, 

otherwise prepared or preserved, whether 

or not containing added sugar or other 

sweetening matter or spirit, not elsewhere 

specified or included:

– орехи, арахис и прочие семена, 

смешанные или не смешанные между 

собой:

– Nuts, ground-nuts and other seeds, 

whether or not mixed together:

2008 11 – – арахис: – – Groundnuts:
2008 11 100 0 – – – арахисовая паста – – – Peanut butter – 6 6

– – – прочие, в первичных упаковках 

нетто-массой:

– – – Other, in immediate packings of a 

net content:
2008 11 910 0 – – – – более 1 кг – – – – Exceeding 1 kg – 6 6

– – – – не более 1 кг: – – – – Not exceeding 1 kg
2008 11 960 0 – – – – – обжаренные – – – – – Roasted – 6 6

2008 11 980 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 6 6

2008 19 – – прочие, включая смеси: – – Other, including mixtures:

– – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg:

2008 19 120 0

– – – – тропические орехи; смеси, 

содержащие 50 мас.% или более 

тропических орехов

– – – – Tropical nuts; mixtures containing 

by weight 50% or more of tropical nuts
– 7,5 7,5

– – – – прочие: – – – – Other:

2008 19 130 0
– – – – – обжаренные миндаль и 

фисташки
– – – – – Roasted almonds and pistachios – 10 10

2008 19 190 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg:

2008 19 920

– – – – тропические орехи; смеси, 

содержащие 50 мас.% или более 

тропических орехов:

– – – – Tropical nuts; mixtures containing 

by weight 50% or more of tropical nuts:

2008 19 920 1 – – – – – обжаренные тропические орехи – – – – – Roasted tropical nuts – 9 9
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2008 19 920 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – обжаренные орехи: – – – – – Roasted nuts:
2008 19 930 0 – – – – – – миндаль и фисташки – – – – – – Almonds and pistachios – 10 10

2008 19 950 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

2008 19 990 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

2008 20 – ананасы: – Pineapples:

– – содержащие спиртовые добавки: – – Containing added spirit:

– – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg:

2008 20 110 0
– – – – с содержанием сахара более 17 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

17% by weight – 6 6

2008 20 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 6 6

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg:

2008 20 310 0
– – – – с содержанием сахара более 19 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

19% by weight – 6 6

2008 20 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 6 6

– – не содержащие спиртовых добавок: – – Not containing added spirit:

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg:

2008 20 510 0
– – – – с содержанием сахара более 17 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

17% by weight – 6 6

2008 20 590 0 – – – – прочие – – – – Other – 6 6

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg:

2008 20 710 0
– – – – с содержанием сахара более 19 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

19% by weight – 6 6

2008 20 790 0 – – – – прочие – – – – Other – 6 6

2008 20 900 0 – – – не содержащие добавок сахара – – – Not containing added sugar – 6 6

2008 30 – цитрусовые: – Citrus fruit:

– – содержащие спиртовые добавки: – – Containing added spirit:

– – – с содержанием сахара более 9  – – – With a sugar content exceeding 9% – – – с содержанием сахара более 9 

мас.%:

– – – With a sugar content exceeding 9% 

by weight:

2008 30 110 0
– – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

mass not exceeding 11.85% mas – 11 11

2008 30 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – – прочие: – – – Other:

2008 30 310 0
– – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

mass not exceeding 11.85% mas – 11 11

2008 30 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – не содержащие спиртовых добавок: – – Not containing added spirit:

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg:
2008 30 510 0 – – – – дольки грейпфрута – – – – Grapefruit segments – 11 11

2008 30 550 0

– – – – мандарины (включая танжерины 

и сатсума); клементины, вилкинги и 

прочие аналогичные гибриды 

цитрусовых

– – – – Mandarins (including tangerines 

and satsumas); clementines, wilkings and 

other similar citrus hybrids
– 10 10

2008 30 590 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg:
2008 30 710 0 – – – – дольки грейпфрута – – – – Grapefruit segments – 11 11

2008 30 750 0

– – – – мандарины (включая танжерины 

и сатсума); клементины, вилкинги и 

прочие аналогичные гибриды 

цитрусовых

– – – – Mandarins (including tangerines 

and satsumas); clementines, wilkings and 

other similar citrus hybrids
– 10 10

2008 30 790 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

2008 30 900 – – – не содержащие добавок сахара: – – – Not containing added sugar:

2008 30 900 1
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой 4,5 кг или более

– – – – In immediate packings of a net 

content of 4.5 kg or more – 11 11

2008 30 900 9
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой менее 4,5 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content exceeding 4.5 kg – 12 12

2008 40 – груши: – Pears:

– – содержащие спиртовые добавки: – – Containing added spirit:

– – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg:

– – – – с содержанием сахара более 13 

мас.%:

– – – – With a sugar content exceeding 

13% by weight:

2008 40 110 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 11 11

2008 40 190 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 11 11

– – – – прочие: – – – – Other:
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2008 40 210 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 11 11

2008 40 290 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 11 11

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg:

2008 40 310 0
– – – – с содержанием сахара более 15 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

15% by weight – 11 11

2008 40 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – не содержащие спиртовых добавок: – – Not containing added spirit:

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg:

2008 40 510 0
– – – – с содержанием сахара более 13 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

13% by weight – 11 11

2008 40 590 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg:

2008 40 710 0
– – – – с содержанием сахара более 15 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

15% by weight – 11 11

2008 40 790 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

2008 40 900 0 – – – не содержащие добавок сахара – – – Not containing added sugar – 11 11

2008 50 – абрикосы: – Apricots:

– – содержащие спиртовые добавки: – – Containing added spirit:

– – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg:

– – – – с содержанием сахара более 13 

мас.%:

– – – – With a sugar content exceeding 

13% by weight:

2008 50 110 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 11 11

2008 50 190 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 11 11

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – с фактической концентрацией  – – – – – Of an actual alcoholic strength 

2008 50 310 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 11 11

2008 50 390 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 11 11

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg:

2008 50 510 0
– – – – с содержанием сахара более 15 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

15% by weight – 11 11

2008 50 590 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – не содержащие спиртовых добавок: – – Not containing added spirit:

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg:

2008 50 610 0
– – – – с содержанием сахара более 13 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

13% by weight – 10 10

2008 50 690 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg:

2008 50 710 0
– – – – с содержанием сахара более 15 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

15% by weight – 10 10

2008 50 790 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– – – не содержащие добавок сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой:

– – – Not containing added sugar, in 

immediate packings of a net content:

2008 50 920 0 – – – – 5 кг или более – – – – Of 5 kg or more – 11 11

2008 50 980 0 – – – – менее 5 кг – – – – Of less than 5 kg – 11 11

2008 60 – вишня и черешня: – Cherries:

– – содержащие спиртовые добавки: – – Containing added spirit:

– – – с содержанием сахара более 9 

мас.%:

– – – With a sugar content exceeding 9% 

by weight:

2008 60 110 0
– – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

mass not exceeding 11.85% mas – 11 11

2008 60 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– – – прочие: – – – Other:

2008 60 310 0
– – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

mass not exceeding 11.85% mas – 13 13

2008 60 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 13 13

– – не содержащие спиртовых добавок: – – Not containing added spirit:

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content:
2008 60 500 – – – – более 1 кг: – – – – Exceeding 1 kg:
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2008 60 500 1
– – – – – вишня кислая, или вишня 

обыкновенная (Prunus cerasus)

– – – – – Sour cherries, or common 

cherries (Prunus cerasus) – 10 10

2008 60 500 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 13 13

2008 60 600 – – – – не более 1 кг: – – – – Not exceeding 1 kg

2008 60 600 1
– – – – – вишня кислая, или вишня 

обыкновенная (Prunus cerasus)

– – – – – Sour cherries, or common 

cherries (Prunus cerasus) – 13 13

2008 60 600 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

– – – не содержащие добавок сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой:

– – – Not containing added sugar, in 

immediate packings of a net content:

2008 60 700 0 – – – – 4,5 кг или более – – – – Of 4.5 kg or more – 13 13

2008 60 900 0 – – – – менее 4,5 кг – – – – Of less than 4.5 kg – 13 13

2008 70 – персики, включая нектарины: – Peaches, including nectarines:

– – содержащие спиртовые добавки: – – Containing added spirit:

– – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg:

– – – – с содержанием сахара более 13 

мас.%:

– – – – With a sugar content exceeding 

13% by weight:

2008 70 110 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 11 11

2008 70 190 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 11 11

– – – – прочие: – – – – Other:

2008 70 310 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 11 11

2008 70 390 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 11 11

– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг:

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg:

2008 70 510 0
– – – – с содержанием сахара более 15 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

15% by weight – 11 11

2008 70 590 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – не содержащие спиртовых добавок: – – Not containing added spirit:

– – – содержащие добавки сахара в 

первичных упаковках нетто-массой 

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг:

immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg:

2008 70 610 0
– – – – с содержанием сахара более 13 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

13% by weight – 10 10

2008 70 690 0 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

– – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг:

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg:

2008 70 710 0
– – – – с содержанием сахара более 15 

мас.%

– – – – With a sugar content exceeding 

15% by weight – 10 10

2008 70 790 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– – – не содержащие добавок сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой:

– – – Not containing added sugar, in 

immediate packings of a net content:

2008 70 920 0 – – – – 5 кг или более – – – – Of 5 kg or more – 10 10

2008 70 980 – – – – менее 5 кг: – – – – Of less than 5 kg:
2008 70 980 1 – – – – – 4,5 кг или более – – – – – Of 4.5 kg or more – 10 10

2008 70 980 9 – – – – – менее 4,5 кг – – – – – Of less than 4.5 kg – 11 11

2008 80 – земляника (клубника): – Strawberries:

– – содержащая спиртовые добавки: – – Containing added spirit:

– – – с содержанием сахара более 9 

мас.%:

– – – With a sugar content exceeding 9% 

by weight:

2008 80 110 0
– – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

mass not exceeding 11.85% mas – 13 13

2008 80 190 0 – – – – прочая – – – – Other – 13 13

– – – прочая: – – – Other:

2008 80 310 0
– – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

mass not exceeding 11.85% mas – 13 13

2008 80 390 0 – – – – прочая – – – – Other – 13 13

– – не содержащая спиртовых добавок: – – Not containing added spirit:

2008 80 500 0

– – – содержащая добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg – 10 10

2008 80 700 0

– – – содержащая добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг

– – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg – 10 10

2008 80 900 0 – – – не содержащая добавок сахара – – – Not containing added sugar – 13 13

– прочие, включая смеси, кроме смесей 

субпозиции 2008 19:

– Other, including mixtures other than 

those of subheading 2008 19:
2008 91 000 0 – – сердцевина пальмы – – Palm hearts – 10 10

2008 93

– – клюква (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-

idaea):

– – Cranberries (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-

idaea):
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– – – содержащая спиртовые добавки: – – – Containing added spirit:

– – – – с содержанием сахара более 9 

мас.%:

– – – – With a sugar content exceeding 

9% by weight:

2008 93 110 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 6 6

2008 93 190 0 – – – – – прочая – – – – – Other – 6 6

– – – – прочая: – – – – Other:

2008 93 210 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 6 6

2008 93 290 0 – – – – – прочая – – – – – Other – 6 6

– – – не содержащая спиртовых 

добавок:
– – – Not containing added spirit:

2008 93 910 0

– – – – содержащая добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг

– – – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg – 6 6

2008 93 930 0

– – – – содержащая добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг

– – – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg – 6 6

2008 93 990 0 – – – – не содержащая добавок сахара – – – – Not containing added sugar – 6 6

2008 97 – – смеси: – – Mixtures:

– – – тропические орехи и тропические 

фрукты, содержащие 50 мас. % или 

более тропических орехов:

– – – Of tropical nuts and tropical fruit, 

containing by weight 50%  or more of 

tropical nuts:

2008 97 030 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg – 7,5 7,5

2008 97 050 0
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 1 kg – 7,5 7,5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – содержащие спиртовые добавки: – – – – Containing added spirit:

– – – – – с содержанием сахара более 9  – – – – – With a sugar content exceeding – – – – – с содержанием сахара более 9 

мас.%:

– – – – – With a sugar content exceeding 

9% by weight:

– – – – – – с фактической 

концентрацией спирта не более 11,85 

мас.%:

– – – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas:

2008 97 120 0

– – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 140 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2008 97 160 0

– – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 180 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – с фактической 

концентрацией спирта не более 11,85 

мас.%:

– – – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas:

2008 97 320 0

– – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 340 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2008 97 360 0

– – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 380 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – не содержащие спиртовых 

добавок:
– – – – Not containing added spirit:

– – – – – содержащие добавки сахара: – – – – – Containing added sugar:

– – – – – – в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг:

– – – – – – In immediate packings of a net 

content exceeding 1 kg:

2008 97 510 0

– – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 590 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:
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– – – – – – – смеси плодов, в которых 

доля каждого из компонентов не 

превышает 50 мас.% всей массы:

– – – – – – – Mixtures of fruit in which no 

single fruit exceeds 50% of the total 

weight of the fruit:

2008 97 720 0

– – – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 740 0 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

2008 97 760 0

– – – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 780 0 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – не содержащие добавок 

сахара, в первичных упаковках нетто-

массой:

– – – – – Not containing added sugar, in 

immediate packings of a net content:

– – – – – – 5 кг или более: – – – – – – Of 5 kg or more:

2008 97 920 0

– – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 930 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – – 4,5 кг или более, но менее 5 

кг:

– – – – – – Of 4,5 kg or more but less than 

5 kg:

2008 97 940 0

– – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

– – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 960 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – – менее 4,5 кг: – – – – – – Of less than 4.5 kg:

– – – – – – – из тропических фруктов 

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 
– – – – – – – Of tropical fruit (including 

mixtures containing by weight 50% or 

2008 97 970 0

(включая смеси, содержащие 50 мас.% 

или более тропических орехов и 

тропических фруктов)

mixtures containing by weight 50% or 

more of tropical nuts and tropical fruit)
– 6 6

2008 97 980 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

2008 99 – – прочие: – – Other:

– – – содержащие спиртовые добавки: – – – Containing added spirit:

– – – – имбирь: – – – – Ginger:

2008 99 110 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 11,85 мас.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas
– 6 6

2008 99 190 0 – – – – – прочий – – – – – Other – 6 6

– – – – виноград: – – – – Grapes:

2008 99 210 0
– – – – – с содержанием сахара более 

13 мас.%

– – – – – With a sugar content exceeding 

13% by weight – 6 6

2008 99 230 0 – – – – – прочий – – – – – Other – 6 6

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – с содержанием сахара более 9 

мас.%:

– – – – – With a sugar content exceeding 

9% by weight:

– – – – – – с фактической 

концентрацией спирта не более 11,85 

мас.%:

– – – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas:

2008 99 240 0 – – – – – – – тропические фрукты – – – – – – – Tropical fruit: – 6 6

2008 99 280 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:
2008 99 310 0 – – – – – – – тропические фрукты – – – – – – – Tropical fruit: – 6 6

2008 99 340 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – с фактической 

концентрацией спирта не более 11,85 

мас.%:

– – – – – – Of an actual alcoholic strength 

by mass not exceeding 11.85% mas:

2008 99 360 0 – – – – – – – тропические фрукты – – – – – – – Tropical fruit: – 6 6

2008 99 370 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:
2008 99 380 0 – – – – – – – тропические фрукты – – – – – – – Tropical fruit: – 6 6

2008 99 400 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 6 6

– – – не содержащие спиртовых 

добавок:
– – – Not containing added spirit:

– – – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг:

– – – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg:
2008 99 410 0 – – – – – имбирь – – – – – Ginger – 6 6

2008 99 430 0 – – – – – виноград – – – – – Grapes – 6 6

2008 99 450 0 – – – – – слива и чернослив – – – – – Plum and prunes – 6 6

2008 99 480 0 – – – – – тропические фрукты – – – – – Tropical fruit – 6 6
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2008 99 490 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 6 6

– – – – содержащие добавки сахара, в 

первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг:

– – – – Containing added sugar, in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg:
2008 99 510 0 – – – – – имбирь – – – – – Ginger – 6 6

2008 99 630 0 – – – – – тропические фрукты – – – – – Tropical fruit – 6 6

2008 99 670 – – – – – прочие: – – – – – Other:
2008 99 670 1 – – – – – – виноград – – – – – – Grapes – 6 6

2008 99 670 2 – – – – – – слива и чернослив – – – – – – Plum and prunes – 6 6

2008 99 670 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 6 6

– – – – не содержащие добавок сахара: – – – – Not containing added sugar:

– – – – – слива и чернослив, в 

первичных упаковках нетто-массой:

– – – – – Plum and prunes, in immediate 

packings of a net content:
2008 99 720 0 – – – – – – 5 кг или более – – – – – – Of 5 kg or more – 6 6

2008 99 780 0 – – – – – – менее 5 кг – – – – – – Of less than 5 kg – 6 6

2008 99 850 0
– – – – – кукуруза, кроме сахарной 

кукурузы (Zea mays var. saccharata)

– – – – – Maize (corn), excluding 

sweetcorn (Zea mays var. saccharata) – 6 6

2008 99 910 0

– – – – – ямс, сладкий картофель, или 

батат, и аналогичные употребляемые в 

пищу части растений, содержащие 5 

мас.% или более крахмала

– – – – – Yams, sweet potatoes and 

similar edible parts of plants containing 

5% or more by weight of starch
– 6 6

2008 99 980 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 6 6

2009

Соки фруктовые (включая виноградное 

сусло) и соки овощные, несброженные 

и не содержащие добавок спирта, с 

добавлением или без добавления 

сахара или других подслащивающих 

веществ:

Fruit juices (including grape must) and 

vegetable juices, unfermented and not 

containing added spirit, whether or not 

containing added sugar or other 

sweetening matter:

– апельсиновый сок: – Orange juice:
2009 11 – – замороженный: – – Frozen:

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

2009 11 110 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre2009 11 110 0 – евро за 1 л per 1 litre

2009 11 190 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 11 190 2

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 11 190 3

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 5 5

2009 11 190 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса не более 67: – – – Of a Brix value not exceeding 67:

2009 11 910 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы, и с 

содержанием добавок сахара более 30 

мас.%

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight and with an added 

sugar content exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 11 990 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 11 990 1

– – – – – концентрированный, с числом 

Брикса более 20, в бочках, цистернах, 

флекси-танках вместимостью не менее 

40 кг

– – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 11 990 3

– – – – – концентрированный, с числом 

Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a Brix value not 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity not exceeding 40 kg
– 5 5

2009 11 990 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 12 000
– – незамороженный, с числом Брикса 

не более 20:

– – Not frozen, of a Brix value not 

exceeding 20:

2009 12 000 1

– – – в упаковках объемом не более 

0,35 л, для детского питания

– – – In packings of a net content not 

exceeding 0.35 litres, for infants and 

young children –

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – прочий: – – – Other:

2009 12 000 2

– – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 5 5

2009 12 000 8
– – – – прочий – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 19 – – прочий: – – Other:

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

2009 19 110 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre
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2009 19 190 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 19 190 2

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 19 190 3

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 5 5

2009 19 190 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса более 20, но не 

более 67:

– – – Of a Brix value exceeding 20, but 

not exceeding 67:

2009 19 910 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы, и с 

содержанием добавок сахара более 30 

мас.%

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight and with an added 

sugar content exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 19 980 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 19 980 1

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 19 980 9
– – – – – прочий – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– грейпфрутовый сок (включая сок 

помелло):
– Grapefruit (including pomelo) juice:

2009 21 000 – – с числом Брикса не более 20: – – Of a Brix value not exceeding 20:

2009 21 000 1

– – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – Concentrated, in barrels, tanks, flexi-

tanks with a capacity not exceeding 40 kg
– 5 5

2009 21 000 9
– – – прочий – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 29 – – прочий: – – Other:

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight
10, но не менее 0,046 

10, but not less 

than 0,046 Euro 

2009 29 110 0
30 евро за 100 кг нетто-массы per 100 kg net weight

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 29 190 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 29 190 2

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 29 190 3

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 5 5

2009 29 190 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса более 20, но не 

более 67:

– – – Of a Brix value exceeding 20, but 

not exceeding 67:

2009 29 910 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы, и с 

содержанием добавок сахара более 30 

мас.%

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight and with an added 

sugar content exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 29 990 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 29 990 1

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 29 990 9
– – – – – прочий – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– соки прочих цитрусовых: – Juice of any other single citrus fruit:
2009 31 – – с числом Брикса не более 20: – – Of a Brix value not exceeding 20:

– – – стоимостью, превышающей 30 

евро за 100 кг нетто-массы:

– – – Of a value exceeding 30 Euro per 

100 kg net weight:

2009 31 110 0
– – – – содержащие добавки сахара – – – – Containing added sugar

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 31 190 0
– – – – прочие – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – стоимостью, не превышающей 30 

евро за 100 кг нетто-массы:

– – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight:

– – – – лимонный сок: – – – – Lemon juice:
2009 31 510 – – – – – содержащий добавки сахара: – – – – – Containing added sugar:

2009 31 510 1

– – – – – – концентрированный, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg – 5 5

2009 31 510 9
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre
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2009 31 590
– – – – – не содержащий добавок 

сахара:
– – – – – Not containing added sugar:

2009 31 590 1

– – – – – – концентрированный, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg – 5 5

2009 31 590 9
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – соки прочих цитрусовых: – – – – Juice of any other single citrus fruit:

2009 31 910 – – – – – содержащие добавки сахара: – – – – – Containing added sugar:

2009 31 910 1

– – – – – – концентрированные, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg – 5 5

2009 31 910 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 31 990
– – – – – не содержащие добавок 

сахара:
– – – – – Not containing added sugar:

2009 31 990 1

– – – – – – концентрированные, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg – 5 5

2009 31 990 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 39 – – прочие: – – Other:

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

2009 39 110 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 39 190 – – – – прочие: – – – – Other:

2009 39 190 2

– – – – – концентрированные, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

– – – – – концентрированные, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 
2009 39 190 3

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 5 5

2009 39 190 8
– – – – – прочие – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса более 20, но не 

более 67:

– – – Of a Brix value exceeding 20, but 

not exceeding 67:

– – – – стоимостью, превышающей 30 

евро за 100 кг нетто-массы:

– – – – Of a value exceeding 30 Euro per 

100 kg net weight:
2009 39 310 – – – – – содержащие добавки сахара: – – – – – Containing added sugar:

2009 39 310 1

– – – – – – концентрированные, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity 

exceeding 40 kg – 0 0

2009 39 310 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 39 390
– – – – – не содержащие добавок 

сахара:
– – – – – Not containing added sugar:

2009 39 390 1

– – – – – – концентрированные, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity 

exceeding 40 kg – 0 0

2009 39 390 9
– – – – – – прочие – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы:

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight:

– – – – – лимонный сок: – – – – – Lemon juice:

2009 39 510 0

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 39 550 0

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара не более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 39 590 0

– – – – – – не содержащий добавок 

сахара
– – – – – – Not containing added sugar

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – – соки прочих цитрусовых:
– – – – – Juice of any other single citrus 

fruit:

2009 39 910 0

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 39 950 0

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара не более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre
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2009 39 990 0

– – – – – – не содержащие добавок 

сахара
– – – – – – Not containing added sugar

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– ананасовый сок: – Pineapple juice
2009 41 – – с числом Брикса не более 20: – – Of a Brix value not exceeding 20:
2009 41 920 – – – содержащий добавки сахара: – – – Containing added sugar:

2009 41 920 1

– – – – в упаковках объемом не более 

0,35 л, для детского питания

– – – – In packings of a net content not 

exceeding 0.35 litres, for infants and 

young children –

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 41 920 9
– – – – прочий – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 41 990 0
– – – не содержащий добавок сахара – – – Not containing added sugar

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 49 – – прочий: – – Other:

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

2009 49 110 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 49 190 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 49 190 2

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 49 190 3

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 5 5

2009 49 190 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса более 20, но не 

более 67:

– – – Of a Brix value exceeding 20, but 

not exceeding 67:

2009 49 300 0

– – – – стоимостью, превышающей 30 

евро за 100 кг нетто-массы, 

содержащий добавки сахара

– – – – Of a value exceeding 30 Euro per 

100 kg net weight, with an added sugar 

content –

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – прочий: – – – – Other:– – – – прочий: – – – – Other:

2009 49 910 0

– – – – – с содержанием добавок сахара 

более 30 мас.%

– – – – – With a sugar content exceeding 

30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 49 930 0

– – – – – с содержанием добавок сахара 

не более 30 мас.%

– – – – – With a sugar content not 

exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 49 990
– – – – – не содержащий добавок 

сахара:
– – – – – Not containing added sugar:

2009 49 990 1

– – – – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 49 990 9
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 50 – томатный сок: – Tomato juice:
2009 50 100 – – содержащий добавки сахара: – – Containing added sugar:

2009 50 100 1

– – – в упаковках объемом не более 

0,35 л, для детского питания

– – – In packings of a net content not 

exceeding 0.35 litres, for infants and 

young children –

13, но не менее 0,06 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

2009 50 100 9
– – – прочий – – – Other

–

13, но не менее 0,06 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

2009 50 900 – – прочий: – – Other:

2009 50 900 2

– – – концентрированный, с числом 

Брикса не менее 17, но не более 67, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 17, but not exceeding 67, of a 

value exceeding 30 Euro per 100 kg net 

weight, in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity exceeding 40 kg
–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 litre

2009 50 900 3

– – – концентрированный, с числом 

Брикса не менее 17, но не более 67, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 17, but not exceeding 67, of a 

value exceeding 30 Euro per 100 kg net 

weight, in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity not exceeding 40 kg
–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 litre

2009 50 900 8
– – – прочий – – – Other

–

13, но не менее 0,06 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

– виноградный сок (включая 

виноградное сусло):
– Grape juice (including grape must):

2009 61 – – с числом Брикса не более 30: – – Of a Brix value not exceeding 30:
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2009 61 100
– – – стоимостью, превышающей 18 

евро за 100 кг нетто-массы:

– – – Of a value exceeding 18 Euro per 

100 kg net weight:

2009 61 100 2

– – – – в упаковках объемом не более 

0,35 л, для детского питания

– – – – In packings of a net content not 

exceeding 0.35 litres, for infants and 

young children –

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – прочий: – – – – Other:

2009 61 100 3

– – – – – концентрированный, с числом 

Брикса не менее 26, стоимостью, 

превышающей 30 евро за 100 кг нетто-

массы, в бочках, цистернах, флекси-

танках вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a Brix value of 

26 or more, of a value exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 61 100 4

– – – – – концентрированный, с числом 

Брикса не более 26, стоимостью, 

превышающей 30 евро за 100 кг нетто-

массы, в бочках, цистернах, флекси-

танках вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a Brix value not 

exceeding 26, of a value exceeding 30 

Euro per 100 kg net weight, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg
– 5 5

2009 61 100 7
– – – – – прочий – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 61 900 0

– – – стоимостью, не превышающей 18 

евро за 100 кг нетто-массы

– – – Of a value not exceeding 18 Euro 

per 100 kg net weight
–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 69 – – прочий: – – Other:

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

2009 69 110 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

22 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 22 Euro 

per 100 kg net weight
–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 69 190 0
– – – – прочий – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса более 30, но не 

более 67:

– – – Of a Brix value exceeding 30, but 

not exceeding 67:

– – – – стоимостью, превышающей 18 

евро за 100 кг нетто-массы:

– – – – Of a value exceeding 18 Euro per 

100 kg net weight:евро за 100 кг нетто-массы: 100 kg net weight:
2009 69 510 – – – – – концентрированный: – – – – – Concentrated:

2009 69 510 1

– – – – – – стоимостью, превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – Of a value exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 69 510 9
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 69 590 0
– – – – – прочий – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – стоимостью, не превышающей 

18 евро за 100 кг нетто-массы:

– – – – Of a value not exceeding 18 Euro 

per 100 kg net weight:

– – – – – с содержанием добавок сахара 

более 30 мас.%:

– – – – – With a sugar content exceeding 

30% by weight:

2009 69 710 0
– – – – – – концентрированный – – – – – – Concentrated

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 69 790 0
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 69 900 0
– – – – – прочий – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– яблочный сок: – Apple juice:
2009 71 – – с числом Брикса не более 20: – – Of a Brix value not exceeding 20:
2009 71 200 – – – содержащий добавки сахара: – – – Containing added sugar:

2009 71 200 1

– – – – стоимостью, превышающей 18 

евро за 100 кг нетто-массы, в упаковках 

объемом не более 0,35 л, для детского 

питания

– – – – Of a value exceeding 18 Euro per 

100 kg net weight, in packings of a net 

content not exceeding 0.35 litres, for 

infants and young children –

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – прочий: – – – – Other:

2009 71 200 2

– – – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity not exceeding 40 kg
– 10 10

2009 71 200 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

13, но не менее 0,06 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

2009 71 990 – – – не содержащий добавок сахара: – – – Not containing added sugar:
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2009 71 990 1

– – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity not exceeding 40 kg
–

8, но не менее 0,04 

евро за 1 л

8, but not less 

than 0,04 Euro 

per 1 litre

2009 71 990 9
– – – – прочий – – – – Other

–

14, но не менее 0,065 

евро за 1 л

14, but not less 

than 0,065 Euro 

per 1 litre

2009 79 – – прочий: – – Other:

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

2009 79 110 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

22 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 22 Euro 

per 100 kg net weight
–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 79 190 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 79 190 2

– – – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity exceeding 40 kg
–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 litre

2009 79 190 3

– – – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity not exceeding 40 kg
– 10 10

2009 79 190 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

11, но не менее 0,05 

евро за 1 л

11, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса более 20, но не 

более 67:

– – – Of a Brix value exceeding 20, but 

not exceeding 67:

2009 79 300

– – – – стоимостью, превышающей 18 

евро за 100 кг нетто-массы, 

содержащий добавки сахара:

– – – – Of a value exceeding 18 Euro per 

100 kg net weight, with an added sugar 

content:

– – – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

– – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity exceeding 40 kg
10, но не менее 0,05 

10, but not less 

than 0,05 Euro 

2009 79 300 1
цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг
capacity exceeding 40 kg

–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 л

than 0,05 Euro 

per 1 litre

2009 79 300 9
– – – – – прочий – – – – – Other

–

13, но не менее 0,06 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

– – – – прочий: – – – – Other:

2009 79 910 0

– – – – – с содержанием добавок сахара 

более 30 мас.%

– – – – – With a sugar content exceeding 

30% by weight
–

13, но не менее 0,06 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

2009 79 980 – – – – – прочий: – – – – – Other:

2009 79 980 1

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара не более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

13, но не менее 0,06 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

– – – – – – не содержащий добавок 

сахара:
– – – – – – Not containing added sugar:

2009 79 980 2

– – – – – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity exceeding 40 kg
–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 litre

2009 79 980 9
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

14, но не менее 0,065 

евро за 1 л

14, but not less 

than 0,065 Euro 

per 1 litre

– сок из одного вида любых других 

фруктов или овощей:

– Juice of any other single fruit or 

vegetable:

2009 81

– – клюквенный (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium vitis-idaea):

– – Cranberry (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-

idaea):

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

2009 81 110 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight
–

7, но не менее 0,032 

евро за 1 л

7, but not less 

than 0,032 Euro 

per 1 litre

2009 81 190 – – – – прочий: – – – – Other:

2009 81 190 2

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 81 190 3

– – – – – концентрированный, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 10 10

2009 81 190 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса не более 67: – – – Of a Brix value not exceeding 67:
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2009 81 310

– – – – стоимостью, превышающей 30 

евро за 100 кг нетто-массы, 

содержащий добавки сахара:

– – – – Of a value exceeding 30 Euro per 

100 kg net weight, with an added sugar 

content:

2009 81 310 1

– – – – – концентрированный, с числом 

Брикса более 20, в бочках, цистернах, 

флекси-танках вместимостью не менее 

40 кг

– – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 81 310 3

– – – – – концентрированный, с числом 

Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a Brix value not 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity not exceeding 40 kg
– 10 10

2009 81 310 8
– – – – – прочий – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – прочий: – – – – Other:

2009 81 510 0

– – – – – с содержанием добавок сахара 

более 30 мас.%

– – – – – With a sugar content exceeding 

30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 81 590 0

– – – – – с содержанием добавок сахара 

не более 30 мас.%

– – – – – With a sugar content not 

exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – – не содержащий добавок 

сахара:
– – – – – Not containing added sugar:

2009 81 950 0

– – – – – – сок плодов растений вида 

Vaccinium macrocarpon

– – – – – – Juice of fruit of the species 

Vaccinium macrocarpon
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 81 990 0
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 89 – – прочий: – – Other:

– – – с числом Брикса более 67: – – – Of a Brix value exceeding 67:

– – – – грушевый сок: – – – – Pear juice:

2009 89 110 0

– – – – – стоимостью, не превышающей 

22 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – – Of a value not exceeding 22 

Euro per 100 kg net weight
–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 89 190 – – – – – прочий: – – – – – Other:2009 89 190 – – – – – прочий: – – – – – Other:

2009 89 190 2

– – – – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 89 190 3

– – – – – – концентрированный, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity not exceeding 40 kg
– 5 5

2009 89 190 8
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – прочий: – – – – Other:

– – – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы:

– – – – – Of a value not exceeding 30 

Euro per 100 kg net weight:

2009 89 340 0
– – – – – – сок из тропических фруктов – – – – – – Juices of tropical fruit

–

7, но не менее 0,032 

евро за 1 л

7, but not less 

than 0,032 Euro 

per 1 litre

2009 89 350 0
– – – – – – прочий – – – – – – Other

–

7, но не менее 0,032 

евро за 1 л

7, but not less 

than 0,032 Euro 

per 1 litre

– – – – – прочий: – – – – – Other:

2009 89 360 – – – – – – сок из тропических фруктов: – – – – – – Juices of tropical fruit:

2009 89 360 2

– – – – – – – концентрированный, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity 

exceeding 40 kg – 0 0

2009 89 360 3

– – – – – – – концентрированный, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg – 5 5

2009 89 360 8
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 89 380 – – – – – – прочий: – – – – – – Other:

2009 89 380 2

– – – – – – – концентрированный, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity 

exceeding 40 kg – 0 0

2009 89 380 3

– – – – – – – концентрированный, в 

бочках, цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg – 10 10
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2009 89 380 8
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – с числом Брикса не более 67: – – – Of a Brix value not exceeding 67:

– – – – грушевый сок: – – – – Pear juice:

2009 89 500 0

– – – – – стоимостью, превышающей 18 

евро за 100 кг нетто-массы, 

содержащий добавки сахара

– – – – – Of a value exceeding 18 Euro 

per 100 kg net weight, with an added 

sugar content –

14, но не менее 0,065 

евро за 1 л

14, but not less 

than 0,065 Euro 

per 1 litre

– – – – – прочий: – – – – – Other:

2009 89 610 0

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 89 630 0

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара не более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 89 690 0

– – – – – – не содержащий добавок 

сахара
– – – – – – Not containing added sugar

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – прочий: – – – – Other:

– – – – – стоимостью, превышающей 30 

евро за 100 кг нетто-массы, 

содержащий добавки сахара:

– – – – – Of a value exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight, with an added 

sugar content:

2009 89 710
– – – – – – сок вишневый или 

черешневый:
– – – – – – Cherry juice:

2009 89 710 1

– – – – – – – концентрированный, с 

числом Брикса более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 89 710 3

– – – – – – – концентрированный, с 

числом Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

not exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-

tanks with a capacity not exceeding 40 kg
– 5 5

2009 89 710 8
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – – – сок из тропических фруктов: – – – – – – Juices of tropical fruit:
2009 89 730 – – – – – – сок из тропических фруктов: – – – – – – Juices of tropical fruit:

2009 89 730 1

– – – – – – – концентрированный, с 

числом Брикса более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 89 730 3

– – – – – – – концентрированный, с 

числом Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

not exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-

tanks with a capacity not exceeding 40 kg
– 5 5

2009 89 730 8
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 89 790 – – – – – – прочий: – – – – – – Other:

2009 89 790 1

– – – – – – – концентрированный, с 

числом Брикса более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 89 790 3

– – – – – – – концентрированный, с 

числом Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

not exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-

tanks with a capacity not exceeding 40 kg
– 10 10

2009 89 790 8
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – – прочий: – – – – – Other:

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара более 30 мас.%:

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight:

2009 89 850 0
– – – – – – – сок из тропических фруктов – – – – – – – Juices of tropical fruit

–

7, но не менее 0,032 

евро за 1 л

7, but not less 

than 0,032 Euro 

per 1 litre

2009 89 860 0
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара не более 30 мас.%:

– – – – – – With a sugar content not 

exceeding 30% by weight:

2009 89 880 0
– – – – – – – сок из тропических фруктов – – – – – – – Juices of tropical fruit

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 89 890 0
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – – – не содержащий добавок 

сахара:
– – – – – – Not containing added sugar:
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2009 89 960 0

– – – – – – – сок вишневый или 

черешневый
– – – – – – – Cherry juice

–

12, но не менее 0,06 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

2009 89 970 0
– – – – – – – сок из тропических фруктов – – – – – – – Juices of tropical fruit

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 89 990 0
– – – – – – – прочий – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 90 – смеси соков: – Mixtures of juices:

– – с числом Брикса более 67: – – Of a Brix value exceeding 67:

– – – смеси яблочного и грушевого 

соков:
– – – Mixtures of apple and pear juice:

2009 90 110 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

22 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 22 Euro 

per 100 kg net weight
–

14, но не менее 0,065 

евро за 1 л

14, but not less 

than 0,065 Euro 

per 1 litre

2009 90 190 – – – – прочие: – – – – Other:

2009 90 190 2

– – – – – концентрированные, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity exceeding 40 kg
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 90 190 3

– – – – – концентрированные, 

стоимостью, превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, of a value 

exceeding 30 Euro per 100 kg net weight, 

in barrels, tanks, flexi-tanks with a 

capacity not exceeding 40 kg
–

10, но не менее 0,05 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,05 Euro 

per 1 litre

2009 90 190 8
– – – – – прочие – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – прочие: – – – Other:

2009 90 210 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 90 290 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – концентрированные, в бочках, 
– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

2009 90 290 2

– – – – – концентрированные, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 90 290 3

– – – – – концентрированные, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – Concentrated, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 10 10

2009 90 290 8
– – – – – прочие – – – – – Other

–

13, но не менее 0,06 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,06 Euro 

per 1 litre

– – с числом Брикса не более 67: – – Of a Brix value not exceeding 67:

– – – смеси яблочного и грушевого 

соков:
– – – Mixtures of apple and pear juice:

2009 90 310 0

– – – – стоимостью, не превышающей 

18 евро за 100 кг нетто-массы, и с 

содержанием добавок сахара более 30 

мас.%

– – – – Of a value not exceeding 18 Euro 

per 100 kg net weight and with an added 

sugar content exceeding 30% by weight
–

14, но не менее 0,065 

евро за 1 л

14, but not less 

than 0,065 Euro 

per 1 litre

2009 90 390 – – – – прочие: – – – – Other:

2009 90 390 1

– – – – – в упаковках объемом не более 

0,35 л, для детского питания

– – – – – In packings of a net content not 

exceeding 0.35 litres, for infants and 

young children –

14, но не менее 0,065 

евро за 1 л

14, but not less 

than 0,065 Euro 

per 1 litre

2009 90 390 9
– – – – – прочие – – – – – Other

–

14, но не менее 0,065 

евро за 1 л

14, but not less 

than 0,065 Euro 

per 1 litre

– – – прочие: – – – Other:

– – – – стоимостью, превышающей 30 

евро за 100 кг нетто-массы:

– – – – Of a value exceeding 30 Euro per 

100 kg net weight:

– – – – – смеси соков цитрусовых и 

ананасового:

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and 

pineapple juice:

2009 90 410 – – – – – – содержащие добавки сахара: – – – – – – Containing added sugar:

2009 90 410 1

– – – – – – – концентрированные, с 

числом Брикса более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

2009 90 410 2

– – – – – – – – в упаковках объемом не 

более 0,35 л, для детского питания

– – – – – – – – In packings of a net 

content not exceeding 0.35 litres, for 

infants and young children –

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – – – – – прочие: – – – – – – – – Other:

2009 90 410 4

– – – – – – – – – концентрированные, с 

числом Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – – – Concentrated, of a Brix 

value not exceeding 20, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 5 5
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2009 90 410 7
– – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 90 490 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2009 90 490 1

– – – – – – – концентрированные, с 

числом Брикса более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 90 490 3

– – – – – – – концентрированные, с 

числом Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

not exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-

tanks with a capacity not exceeding 40 kg
– 5 5

2009 90 490 8
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – – прочие: – – – – – Other:

2009 90 510 – – – – – – содержащие добавки сахара: – – – – – – Containing added sugar:

2009 90 510 1

– – – – – – – концентрированные, с 

числом Брикса более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

2009 90 510 2

– – – – – – – – в упаковках объемом не 

более 0,35 л, для детского питания

– – – – – – – – In packings of a net 

content not exceeding 0.35 litres, for 

infants and young children –

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – – – – – прочие: – – – – – – – – Other:

2009 90 510 4

– – – – – – – – – концентрированные, с 

числом Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – – – Concentrated, of a Brix 

value not exceeding 20, in barrels, tanks, 

flexi-tanks with a capacity not exceeding 

40 kg – 10 10

2009 90 510 7
– – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

2009 90 590 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

– – – – – – – концентрированные, с 
– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

2009 90 590 1

– – – – – – – концентрированные, с 

числом Брикса более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не менее 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-tanks 

with a capacity exceeding 40 kg
– 0 0

2009 90 590 3

– – – – – – – концентрированные, с 

числом Брикса не более 20, в бочках, 

цистернах, флекси-танках 

вместимостью не более 40 кг

– – – – – – – Concentrated, of a Brix value 

not exceeding 20, in barrels, tanks, flexi-

tanks with a capacity not exceeding 40 kg
– 10 10

2009 90 590 8
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

12, но не менее 0,056 

евро за 1 л

12, but not less 

than 0,056 Euro 

per 1 litre

– – – – стоимостью, не превышающей 

30 евро за 100 кг нетто-массы:

– – – – Of a value not exceeding 30 Euro 

per 100 kg net weight:

– – – – – смеси соков цитрусовых и 

ананасового:

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and 

pineapple juice:

2009 90 710 0

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 90 730 0

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара не более 30 мас.%

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 90 790 0

– – – – – – не содержащие добавок 

сахара
– – – – – – Not containing added sugar

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара более 30 мас.%:

– – – – – – With a sugar content 

exceeding 30% by weight:

2009 90 920 0

– – – – – – – смеси соков из тропических 

фруктов

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical 

fruit
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 90 940 0
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – – – с содержанием добавок 

сахара не более 30 мас.%:

– – – – – – With a sugar content not 

exceeding 30% by weight:

2009 90 950 0

– – – – – – – смеси соков из тропических 

фруктов

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical 

fruit
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 90 960 0
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

– – – – – – не содержащие добавок 

сахара:
– – – – – – Not containing added sugar:
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2009 90 970 0

– – – – – – – смеси соков из тропических 

фруктов

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical 

fruit
–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2009 90 980 0
– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

–

10, но не менее 0,046 

евро за 1 л

10, but not less 

than 0,046 Euro 

per 1 litre

2101

Экстракты, эссенции и концентраты 

кофе, чая или мате, или парагвайского 

чая, и готовые продукты на их основе 

или на основе кофе, чая или мате, или 

парагвайского чая; обжаренный 

цикорий и прочие обжаренные 

заменители кофе и экстракты, эссенции 

и концентраты из них:

Extracts, essences and concentrates, of 

coffee, tea or maté and preparations with 

a basis of these products or with a basis 

of coffee, tea or maté; roasted chicory and 

other roasted coffee substitutes, and 

extracts, essences and concentrates 

thereof:

– экстракты, эссенции и концентраты 

кофе и готовые продукты на основе 

этих экстрактов, эссенций или 

концентратов или на основе кофе:

– Extracts, essences and concentrates, of 

coffee, and preparations with a basis of 

these extracts, essences or concentrates 

or with a basis of coffee:

2101 11 00 – – экстракты, эссенции и концентраты: – – Extracts, essences and concentrates:

2101 11 001

– – – экстракты и концентраты кофе 

твердые, с содержанием сухого 

вещества на основе кофе 95 мас.% или 

более:

– – – Solid extracts and concentrates, of 

coffee, with the content of a dry extract 

with a basis of coffee of 95% or more by 

weight:

– – – – кофе растворимый 

порошкообразный:
– – – – Instant coffee, powder:

2101 11 001 1

– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 3 кг

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 3 kg
–

7,5, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

2101 11 001 2
– – – – – прочий – – – – – Other

–

7,5, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

– – – – кофе растворимый 

гранулированный:
– – – – Instant coffee, granules:

гранулированный:

2101 11 001 3

– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 3 кг

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 3 kg
–

7,5, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

2101 11 001 4
– – – – – прочий – – – – – Other

–

7,5, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

– – – – кофе растворимый 

сублимированный:
– – – – Freeze dried instant coffee:

2101 11 001 5

– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 3 кг

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 3 kg
–

7,5, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

2101 11 001 6
– – – – – прочий – – – – – Other

–

7,5, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:

2101 11 001 7

– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 3 кг

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 3 kg
–

7,5, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

2101 11 001 8
– – – – – прочие – – – – – Other

–

7,5, но не менее 0,34 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,34 Euro 

per 1 kg

2101 11 009 – – – прочие: – – – Other:

– – – – с содержанием сухого вещества 

на основе кофе 95 мас.% или более:

– – – – With the content of a dry extract 

with a basis of coffee of 95% or more by 

weight:

2101 11 009 2
– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 3 кг

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 3 kg – 10 10

2101 11 009 3 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

– – – – прочие: – – – – Other:

2101 11 009 7

– – – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 3 кг

– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 3 kg
–

7,5, но не менее 0,375 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,375 Euro 

per 1 kg

2101 11 009 8
– – – – – прочие – – – – – Other

–

7,5, но не менее 0,375 

евро за 1 кг

7,5, but not less 

than 0,375 Euro 

per 1 kg

2101 12

– – готовые продукты на основе этих 

экстрактов, эссенций или концентратов 

или на основе кофе:

– – Preparations with a basis of these 

extracts, essences or concentrates or with 

a basis of coffee:

2101 12 920

– – – готовые продукты на основе этих 

экстрактов, эссенций или концентратов 

кофе:

– – – Preparations with a basis of these 

extracts, essences or concentrates of 

coffee:

2101 12 920 1
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 3 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 3 kg – 11 11

2101 12 920 9 – – – – прочие – – – – Other – 11 11
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2101 12 980 – – – прочие: – – – Other:

2101 12 980 1
– – – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 3 кг

– – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 3 kg – 11 11

2101 12 980 9 – – – – прочие – – – – Other – 11 11

2101 20

– экстракты, эссенции и концентраты 

чая или мате, или парагвайского чая, и 

готовые продукты на их основе или на 

основе чая или мате, или парагвайского 

чая:

– Extracts, essences and concentrates, of 

tea or maté, and preparations with a basis 

of these extracts, essences or 

concentrates or with a basis of tea or maté:

2101 20 200 0
– – экстракты, эссенции или 

концентраты
– – Extracts, essences or concentrates – 11 11

– – готовые продукты: – – Preparations:

2101 20 920 0

– – – на основе экстрактов, эссенций 

или концентратов чая или мате, или 

парагвайского чая

– – – With a basis of extracts, essences or 

concentrates or with a basis of tea or maté
– 11 11

2101 20 980 0 – – – прочие – – – Other – 11 11

2101 30

– обжаренный цикорий и прочие 

обжаренные заменители кофе и 

экстракты, эссенции и концентраты из 

них:

– Roasted chicory and other roasted 

coffee substitutes, and extracts, essences 

and concentrates thereof:

– – обжаренный цикорий и прочие 

обжаренные заменители кофе:

– – Roasted chicory and other roasted 

coffee substitutes:
2101 30 110 0 – – – обжаренный цикорий – – – Roasted chicory – 12 12

2101 30 190 0 – – – прочие – – – Other – 13 13

– – экстракты, эссенции и концентраты 

обжаренного цикория и прочих 

обжаренных заменителей кофе:

– – Extracts, essences and concentrates, 

of roasted chicory and other roasted 

coffee substitutes:

2101 30 910 0 – – – обжаренного цикория – – – Of roasted chicory – 13 13

2101 30 990 0 – – – прочих – – – Other – 13 13

2102

Дрожжи (активные или неактивные); 

прочие мертвые одноклеточные 

микроорганизмы (кроме вакцин 

товарной позиции 3002); готовые 

пекарные порошки:

Yeasts (active or inactive); other single-

cell micro-organisms, dead (but not 

including vaccines of heading 3002); 

prepared baking powders:
2102 пекарные порошки:
2102 10 – дрожжи активные: – Active yeasts:
2102 10 100 0 – – дрожжи культуральные – – Culture yeasts – 12,5 12,5

– – дрожжи пекарные: – – Baker’s yeasts:
2102 10 310 0 – – – сухие – – – Dried – 12,5 12,5

2102 10 390 0 – – – прочие – – – Other – 12,5 12,5

2102 10 900 0 – – прочие – – Other – 12,5 12,5

2102 20

– дрожжи неактивные; прочие мертвые 

одноклеточные микроорганизмы:

– Inactive yeasts; other single-cell micro-

organisms, dead:

– – дрожжи неактивные: – – Inactive yeasts:

2102 20 110 0

– – – в виде таблеток, кубиков или в 

аналогичной форме, или в первичных 

упаковках нетто-массой не более 1 кг

– – – In tablet, cube or similar form, or in 

immediate packings of a net content not 

exceeding 1 kg
– 12 12

2102 20 190 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

2102 20 900 0 – – прочие – – Other – 12 12

2102 30 000 0 – порошки пекарные готовые – Prepared baking powders – 10 10

2103

Продукты для приготовления соусов и 

готовые соусы; вкусовые добавки и 

приправы смешанные; горчичный 

порошок и готовая горчица:

Sauces and preparations therefor; mixed 

condiments and mixed seasonings; 

mustard flour and meal and prepared 

mustard:
2103 10 000 0 – соус соевый – Soya sauce – 8 8

2103 20 000 0
– кетчуп томатный и прочие томатные 

соусы

– Tomato ketchup and other tomato 

sauces – 10 10

2103 30 – горчичный порошок и готовая горчица:
– Mustard flour and meal and prepared 

mustard:
2103 30 100 0 – – горчичный порошок – – Mustard flour and meal – 15 15

2103 30 900 0 – – горчица готовая – – Prepared mustard – 10 10

2103 90 – прочие: – Other:
2103 90 100 0 – – манговое чутни жидкое – – Mango chutney, liquid – 6 6

2103 90 300 0

– – ароматические горечи, содержащие 

44,2 – 49,2 об.% спирта и 1,5 – 6 мас.% 

горечавки, специй и различных 

ингредиентов и содержащие 4 – 10% 

сахара, в емкостях 0,5 л или менее

– – Aromatic bitters of an alcoholic 

strength by volume of 44.2 to 49.2% vol 

containing from 1.5 to 6% by weight of 

gentian, spices and various ingredients 

and from 4 to 10% of sugar, in containers 

holding 0.5 litre or less l alc. 100% 2 евро за 1 л 2 Euro per 1 litre

2103 90 900 – – прочие: – – Other:
2103 90 900 1 – – – соус майонез – – – Mayonnaise sauce – 6 6

2103 90 900 9 – – – прочие – – – Other – 6 6

2104

Супы и бульоны готовые и заготовки 

для их приготовления; 

гомогенизированные составные 

готовые пищевые продукты:

Soups and broths and preparations 

therefor; homogenised composite food 

preparations:
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таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

2104 10 000 0
– супы и бульоны готовые и заготовки 

для их приготовления

– Soups and broths and preparations 

therefor – 12,5 12,5

2104 20 00
– гомогенизированные составные 

готовые пищевые продукты:

– Homogenised composite food 

preparations:
2104 20 001 0 – – для детей раннего возраста – – For infants or young children – 0 0

2104 20 009 0 – – прочие – – Other – 10 10

2105 00

Мороженое и прочие виды пищевого 

льда, не содержащие или содержащие 

какао:

Ice cream and other edible ice, whether or 

not containing cocoa:

2105 00 100 0

– не содержащие молочных жиров или 

содержащие менее 3 мас.% молочных 

жиров

– Containing no milkfats or containing less 

than 3% by weight of such fats
– 10 10

– содержащие молочные жиры: – Containing by weight of milkfats:

2105 00 910 0
– – 3 мас.% или более, но менее 7 

мас.%
– – 3% or more but less than 7% – 10 10

2105 00 990 0 – – 7 мас.% или более – – 7% or more – 10 10

2106

Пищевые продукты, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Food preparations not elsewhere 

specified or included:

2106 10

– белковые концентраты и 

текстурированные белковые вещества:

– Protein concentrates and textured 

protein substances:

2106 10 200 0

– – не содержащие молочных жиров, 

сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или 

крахмала или содержащие менее 1,5 

мас.% молочного жира, 5 мас.% 

сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% 

глюкозы или крахмала

– – Containing no milkfats, sucrose, 

isoglucose, glucose or starch or 

containing, by weight, less than 1.5% 

milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% 

glucose or starch
– 5 5

2106 10 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

2106 90 – прочие: – Other:

2106 90 200 0

– – составные спиртовые 

полуфабрикаты, кроме продуктов на 

основе душистых веществ, 

используемые при производстве 

напитков

– – Compound alcoholic preparations, 

other than those based on odoriferous 

substances, of a kind used for the 

manufacture of beverages
l alc. 100% 10 10

– – сахарные сиропы со вкусо-– – сахарные сиропы со вкусо-

ароматическими или красящими 

добавками:

– – Flavoured or coloured sugar syrups:

2106 90 300 0 – – – сиропы изоглюкозы – – – Isoglucose syrups – 8 8

– – – прочие: – – – Other:
2106 90 510 0 – – – – сироп лактозы – – – – Lactose syrup – 8 8

2106 90 550 0
– – – – сироп глюкозы и сироп 

мальтодекстрина

– – – – Glucose syrup and maltodextrine 

syrup – 8 8

2106 90 590 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– – прочие: – – Other:

2106 90 920 0

– – – не содержащие молочных жиров, 

сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или 

крахмала или содержащие менее 1,5 

мас.% молочного жира, 5 мас.% 

сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% 

глюкозы или крахмала

– – – Containing no milkfats, sucrose, 

isoglucose, glucose or starch or 

containing, by weight, less than 1.5% 

milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% 

glucose or starch
– 10 10

2106 90 980 – – – прочие: – – – Other:

2106 90 980 1

– – – – жевательная резинка без сахара 

(сахарозы) и/или с использованием 

заменителя сахара

– – – – Sugar- (sucrose-) free gum and/or 

gum containing sugar substitute
–

10, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

2106 90 980 2

– – – – жевательная резинка без сахара 

(полуфабрикат)
– – – – Sugar-free gum (semifinished)

–

8, но не менее 0,33 

евро за 1 кг

8, but not less 

than 0,33 Euro 

per 1 kg

2106 90 980 3

– – – – смеси витаминов и минеральных 

веществ, предназначенные для 

сбалансированного дополнения к 

питанию

– – – – Mixtures of vitamins and minerals 

regarded as a balanced food supplement

– 5 5

2106 90 980 4

– – – – пригодные для употребления в 

пищу смеси или готовые продукты из 

животных или растительных жиров или 

масел или их фракций, содержащие 

более 15 мас.% молочных жиров

– – – – Human grade food mixtures or 

preparations of animal or vegetable fats or 

oils or fractions thereof, containing over 

15 % of milk fat by weight
–

12, но не менее 0,12 

евро за 1 кг

12, but not less 

than 0,12 Euro 

per 1 kg

2106 90 980 5
– – – – сырное фондю – – – – Cheese fondue

–

10, но не менее 0,2 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,2 Euro per 

1 kg

2106 90 980 9 – – – – прочие – – – – Other – 12 12

2201

Воды, включая природные или 

искусственные минеральные, 

газированные, без добавления сахара 

или других подслащивающих или вкусо-

ароматических веществ; лед и снег:

Waters, including natural or artificial 

mineral waters and aerated waters, not 

containing added sugar or other 

sweetening matter nor flavoured; ice and 

snow:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

2201 10 – воды минеральные и газированные: – Mineral waters and aerated waters:

– – природные минеральные воды: – – Natural mineral waters:

2201 10 110 0
– – – негазированные – – – Not carbonated

l

15, но не менее 0,07 

евро за 1 л

15, but not less 

than 0,07 Euro 

per 1 litre

2201 10 190 0
– – – прочие – – – Other

l

13, но не менее 0,061 

евро за 1 л

13, but not less 

than 0,061 Euro 

per 1 litre

2201 10 900 0
– – прочие – – Other

l

15, но не менее 0,07 

евро за 1 л

15, but not less 

than 0,07 Euro 

per 1 litre

2201 90 000 0
– прочие – Other

l

15, но не менее 0,07 

евро за 1 л

15, but not less 

than 0,07 Euro 

per 1 litre

2202

Воды, включая минеральные и 

газированные, содержащие добавки 

сахара или других подслащивающих 

или вкусо-ароматических веществ, и 

прочие безалкогольные напитки, за 

исключением фруктовых или овощных 

соков товарной позиции 2009:

Waters, including mineral waters and 

aerated waters, containing added sugar or 

other sweetening matter or flavoured, and 

other non-alcoholic beverages, not 

including fruit or vegetable juices of 

heading 2009:

2202 10 000 0

– воды, включая минеральные и 

газированные, содержащие добавки 

сахара или других подслащивающих 

или вкусо-ароматических веществ

– Waters, including mineral waters and 

aerated waters, containing added sugar or 

other sweetening matter or flavoured
l

8, но не менее 0,02 

евро за 1 л

8, but not less 

than 0,02 Euro 

per 1 litre

– прочие: – Other:

2202 91 000 0 – – безалкогольное пиво – – Non-alcoholic beer l 0,1 евро за 1 л 0,1 Euro per 1 litre

2202 99 – – прочие: – – Other:

– – – не содержащие продуктов 

товарных позиций 0401 – 0404 или 

жира, полученного из продуктов 

товарных позиций 0401 – 0404:

– – – Not containing products of headings 

0401 to 0404 or fat obtained from 

products of headings 0401 to 0404:

– – – – напитки на основе сои с 

содержанием белка 2,8 мас.% или 
– – – – Soya-based beverages with a 

protein content of 2.8% or more by weight
8, но не менее 0,03 

8, but not less 

than 0,03 Euro 

2202 99 110 0
содержанием белка 2,8 мас.% или 

более
protein content of 2.8% or more by weight

l

8, но не менее 0,03 

евро за 1 л

than 0,03 Euro 

per 1 litre

2202 99 150 0

– – – – напитки на основе сои с 

содержанием белка менее 2,8 мас.%; 

напитки на основе орехов группы 08, 

злаков группы 10 или семян группы 12

– – – – Soya-based beverages with a 

protein content of less than 2.8% by 

weight; beverages based on nuts of 

Chapter 8, cereals of Chapter 10 or seeds 

of Chapter 12 l

8, но не менее 0,03 

евро за 1 л

8, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 litre

2202 99 190 0
– – – – прочие – – – – Other

l

8, но не менее 0,03 

евро за 1 л

8, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 litre

– – – прочие, содержащие жир, 

полученный из продуктов товарных 

позиций 0401 – 0404:

– – – Other, containing by weight of fat 

obtained from the products of headings 

0401 to 0404:

2202 99 910 0
– – – – менее 0,2 мас.% – – – – Less than 0.2%

l

9, но не менее 0,042 

евро за 1 л

9, but not less 

than 0,042 Euro 

per 1 litre

2202 99 950 0

– – – – 0,2 мас.% или более, но менее 2 

мас.%
– – – – 0.2% or more but less than 2%

l

9, но не менее 0,042 

евро за 1 л

9, but not less 

than 0,042 Euro 

per 1 litre

2202 99 990 0
– – – – 2 мас.% или более – – – – 2% or more

l

9, но не менее 0,042 

евро за 1 л

9, but not less 

than 0,042 Euro 

per 1 litre

2203 00 Пиво солодовое: Beer made from malt:

– в сосудах емкостью 10 л или менее: – In containers holding 10 litres or less:

2203 00 010 0 – – в бутылках – – In bottles l 0,018 евро за 1 л

0,018 Euro per 

1 litre

2203 00 090 0 – – прочее – – Other l 0,018 евро за 1 л

0,018 Euro per 

1 litre

2203 00 100 0 – в сосудах емкостью более 10 л – In containers holding more than 10 litres l 0,04 евро за 1 л

0,04 Euro per 

1 litre

2204

Вина виноградные натуральные, 

включая крепленые; сусло 

виноградное, кроме указанного в 

товарной позиции 2009:

Wine of fresh grapes, including fortified 

wines; grape must other than that of 

heading 2009:

2204 10 – вина игристые: – Sparkling wine:

– – с защищенным наименованием по 

происхождению (Protected Designation 

of Origin, PDO):

– – With a protected designation of origin 

(PDO):

2204 10 110 0 – – – шампанское – – – Champagne l 12,5 12,5

2204 10 910 0 – – – Асти спуманте – – – Asti spumante l 12,5 12,5

2204 10 930 – – – прочие: – – – Other:

2204 10 930 1
– – – – с фактической концентрацией 

спирта не менее 8,5 об.%

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

volume equal to or exceeding 8.5 % l 12,5 12,5

2204 10 930 9 – – – – прочие – – – – Other l 12,5 12,5
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of the customs 
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Heading

2204 10 940

– – с защищенным географическим 

указанием (Protected Geographical 

Indication, PGI):

– – With a protected geographical 

indication (PGI):

2204 10 940 1
– – – с фактической концентрацией 

спирта не менее 8,5 об.%

– – – Of an actual alcoholic strength by 

volume equal to or exceeding 8.5 % l 12,5 12,5

2204 10 940 9 – – – прочие – – – Other l 12,5 12,5

2204 10 960 – – прочие сортовые вина: – – Other varietal wines:

2204 10 960 1
– – – с фактической концентрацией 

спирта не менее 8,5 об.%

– – – Of an actual alcoholic strength by 

volume equal to or exceeding 8.5 % l 12,5 12,5

2204 10 960 9 – – – прочие – – – Other l 12,5 12,5

2204 10 980 – – прочие: – – Other:

2204 10 980 1
– – – с фактической концентрацией 

спирта не менее 8,5 об.%

– – – Of an actual alcoholic strength by 

volume equal to or exceeding 8.5 % l 12,5 12,5

2204 10 980 9 – – – прочие – – – Other l 12,5 12,5

– вина прочие; виноградное сусло, 

брожение которого было 

предотвращено или приостановлено 

путем добавления спирта:

– Other wine; grape must with 

fermentation prevented or arrested by the 

addition of alcohol:

2204 21 – – в сосудах емкостью 2 л или менее: – – In containers holding 2 litres or less:

– – – вино, за исключением указанного 

в субпозиции 2204 10, в бутылках с 

"грибовидными" пробками, 

удерживаемыми завязками или 

креплениями; вино в другой таре с 

избыточным давлением, 

обусловленным диоксидом углерода в 

напитке, не менее 1 бар, но менее 3 

бар при температуре 20 °C:

– – – Wine, other than that referred to in 

subheading 2204 10, in bottles with 

“mushroom” stoppers held in place by ties 

or fastenings; wine, otherwise put up, with 

an excess pressure due to carbon dioxide 

in solution of not less than 1 bar but less 

than 3 bar, measured at a temperature of 

20 °C:

2204 21 060 0

– – – – с защищенным наименованием 

по происхождению (Protected 

Designation of Origin, PDO)

– – – – With a protected designation of 

origin (PDO)
l 12,5 12,5

2204 21 070 0

– – – – с защищенным географическим 

указанием (Protected Geographical 

Indication, PGI)

– – – – With a protected geographical 

indication (PGI)
l 12,5 12,52204 21 070 0 Indication, PGI) l 12,5 12,5

2204 21 080 0 – – – – прочие сортовые вина – – – – Other varietal wines l 12,5 12,5

2204 21 090 0 – – – – прочее – – – – Other l 12,5 12,5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – произведенные в Европейском 

союзе:
– – – – Produced in the European Union:

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 15 об.%:

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume not exceeding 15% vol:

– – – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO):

– – – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO):

– – – – – – – белые: – – – – – – – White:
2204 21 110 0 – – – – – – – – Эльзас – – – – – – – – Alsace l 12,5 12,5

2204 21 120 0 – – – – – – – – Бордо – – – – – – – – Bordeaux l 12,5 12,5

2204 21 130 0 – – – – – – – – Бургундия – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) l 12,5 12,5

2204 21 170 0
– – – – – – – – Валь де Луар (Долина 

Луары)
– – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) l 12,5 12,5

2204 21 180 0 – – – – – – – – Мозель-Саар-Рувер – – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer l 12,5 12,5

2204 21 190 0 – – – – – – – – Пфальц – – – – – – – – Pfalz l 12,5 12,5

2204 21 220 0 – – – – – – – – Рейнхессен – – – – – – – – Rheinhessen l 12,5 12,5

2204 21 230 0 – – – – – – – – Токай – – – – – – – – Tokaj l 12,5 12,5

2204 21 240 0 – – – – – – – – Лацио – – – – – – – – Lazio l 12,5 12,5

2204 21 260 0 – – – – – – – – Тоскана – – – – – – – – Tuscany l 12,5 12,5

2204 21 270 0
– – – – – – – – Трентино, Альто-Адидже 

и Фриули

– – – – – – – – Trentino, Alto Adige and 

Friuli l 12,5 12,5

2204 21 280 0 – – – – – – – – Венето – – – – – – – – Veneto l 12,5 12,5

2204 21 320 0 – – – – – – – – Виньо Верде – – – – – – – – Vinho Verde l 12,5 12,5

2204 21 340 0 – – – – – – – – Пенедес – – – – – – – – Penedés l 12,5 12,5

2204 21 360 0 – – – – – – – – Риойя – – – – – – – – Rioja l 12,5 12,5

2204 21 370 0 – – – – – – – – Валенсия – – – – – – – – Valencia l 12,5 12,5

2204 21 380 0 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:
2204 21 420 0 – – – – – – – – Бордо – – – – – – – – Bordeaux l 12,5 12,5

2204 21 430 0 – – – – – – – – Бургундия – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) l 12,5 12,5

2204 21 440 0 – – – – – – – – Божоле – – – – – – – – Beaujolais l 12,5 12,5

2204 21 460 0 – – – – – – – – Вале-дю-Рон – – – – – – – – Vallée du Rhône l 12,5 12,5

2204 21 470 0 – – – – – – – – Лангедок-Руссильон – – – – – – – – Languedoc-Roussillon l 12,5 12,5

2204 21 480 0
– – – – – – – – Валь де Луар (Долина 

Луары)
– – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) l 12,5 12,5

2204 21 620 0 – – – – – – – – Пьемонт – – – – – – – – Piemonte (Piedmont) l 12,5 12,5

2204 21 660 0 – – – – – – – – Тоскана – – – – – – – – Tuscany l 12,5 12,5

2204 21 670 0 – – – – – – – – Трентино и Альто-Адидже – – – – – – – – Trentino and Alto Adige l 12,5 12,5

2204 21 680 0 – – – – – – – – Венето – – – – – – – – Veneto l 12,5 12,5
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2204 21 690 0 – – – – – – – – Дао, Беррада и Дуро – – – – – – – – Dão, Bairrada and Douro l 12,5 12,5

2204 21 710 0 – – – – – – – – Наварра – – – – – – – – Navarra l 12,5 12,5

2204 21 740 0 – – – – – – – – Пенедес – – – – – – – – Penedés l 12,5 12,5

2204 21 760 0 – – – – – – – – Риойя – – – – – – – – Rioja l 12,5 12,5

2204 21 770 0 – – – – – – – – Вальдепениас – – – – – – – – Valdepeñas l 12,5 12,5

2204 21 780 0 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – вина с защищенным 

географическим указанием (Protected 

Geographical Indication, PGI):

– – – – – – Wines with a protected 

geographical indication (PGI):

2204 21 790 0 – – – – – – – белые – – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 21 800 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – прочие сортовые вина: – – – – – – Other varietal wines:
2204 21 810 0 – – – – – – – белые – – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 21 820 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:
2204 21 830 0 – – – – – – – белые – – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 21 840 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта более 15 об.%, но не более 22 

об.%:

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume exceeding 15% vol but not 

exceeding 22% vol:

– – – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO) 

или с защищенным географическим 

указанием (Protected Geographical 

Indication, PGI):

– – – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO) or a protected 

geographical indication (PGI):

2204 21 850 0
– – – – – – – мадера и Мускатель 

сетюбал (Setubal muscatel)

– – – – – – – Madeira and Setubal 

muscatel l 12,5 12,5

2204 21 860 0 – – – – – – – херес – – – – – – – Sherry l 12,5 12,5

2204 21 870 0 – – – – – – – марсала – – – – – – – Marsala l 12,5 12,5

2204 21 880 0
– – – – – – – Самос (Samos) и Мускат де 

Лемнос (Muscat de Lemnos)

– – – – – – – Samos and Muscat de 

Lemnos l 12,5 12,5

2204 21 890 0 – – – – – – – портвейн – – – – – – – Port wine l 12,5 12,5

2204 21 900 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 21 910 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – с фактической концентрацией  – – – – – Of an actual alcoholic strength 
2204 21 920 0

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта более 22 об.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume exceeding 22% vol l 12,5 12,5

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO) 

или с защищенным географическим 

указанием (Protected Geographical 

Indication, PGI):

– – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO) or a protected 

geographical indication (PGI):

2204 21 930 0 – – – – – – белые – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 21 940 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – прочие сортовые вина: – – – – – Other varietal wines:
2204 21 950 0 – – – – – – белые – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 21 960 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – прочие: – – – – – Other:
2204 21 970 0 – – – – – – белые – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 21 980 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 22
– – в сосудах емкостью более 2 л, но не 

более 10 л:

– – In containers holding more than 2 

litres but not more than 10 litres:

2204 22 100 0

– – – вино, за исключением указанного 

в субпозиции 2204 10, в бутылках с 

"грибовидными" пробками, 

удерживаемыми завязками или 

креплениями; вино в другой таре с 

избыточным давлением, 

обусловленным диоксидом углерода в 

напитке, не менее 1 бар, но менее 3 

бар при температуре 20 °C

– – – Wine, other than that referred to in 

subheading 2204 10, in bottles with 

“mushroom” stoppers held in place by ties 

or fastenings; wine, otherwise put up, with 

an excess pressure due to carbon dioxide 

in solution of not less than 1 bar but less 

than 3 bar, measured at a temperature of 

20 °C

l 12,5 12,5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – произведенные в Европейском 

союзе:
– – – – Produced in the European Union:

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 15 об.%:

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume not exceeding 15% vol:

– – – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO):

– – – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO):

– – – – – – – белые: – – – – – – – White:
2204 22 110 0 – – – – – – – – Токай – – – – – – – – Tokaj l 12,5 12,5

2204 22 120 0 – – – – – – – – Бордо – – – – – – – – Bordeaux l 12,5 12,5

2204 22 130 0 – – – – – – – – Бургундия – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) l 12,5 12,5

2204 22 170 0
– – – – – – – – Валь де Луар (Долина 

Луары)
– – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) l 12,5 12,5

2204 22 180 0 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5
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– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:
2204 22 420 0 – – – – – – – – Бордо – – – – – – – – Bordeaux l 12,5 12,5

2204 22 430 0 – – – – – – – – Бургундия – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) l 12,5 12,5

2204 22 440 0 – – – – – – – – Божоле – – – – – – – – Beaujolais l 12,5 12,5

2204 22 460 0 – – – – – – – – Вале-дю-Рон – – – – – – – – Vallée du Rhône l 12,5 12,5

2204 22 470 0 – – – – – – – – Лангедок-Руссильон – – – – – – – – Languedoc-Roussillon l 12,5 12,5

2204 22 480 0
– – – – – – – – Валь де Луар (Долина 

Луары)
– – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) l 12,5 12,5

2204 22 580 0 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – вина с защищенным 

географическим указанием (Protected 

Geographical Indication, PGI):

– – – – – – Wines with a protected 

geographical indication (PGI):

2204 22 790 0 – – – – – – – белые – – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 22 800 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – прочие сортовые вина: – – – – – – Other varietal wines:
2204 22 810 0 – – – – – – – белые – – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 22 820 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:
2204 22 830 0 – – – – – – – белые – – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 22 840 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта более 15 об.%, но не более 22 

об.%:

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume exceeding 15% vol but not 

exceeding 22% vol:

– – – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO) 

или с защищенным географическим 

указанием (Protected Geographical 

Indication, PGI):

– – – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO) or a protected 

geographical indication (PGI):

2204 22 850 0
– – – – – – – мадера и Мускатель 

сетюбал (Setubal muscatel)

– – – – – – – Madeira and Setubal 

muscatel l 12,5 12,5

2204 22 860 0 – – – – – – – херес – – – – – – – Sherry l 12,5 12,5

2204 22 870 0 – – – – – – – марсала – – – – – – – Marsala l 12,5 12,5

2204 22 880 0
– – – – – – – Самос (Samos) и Мускат де 

Лемнос (Muscat de Lemnos)

– – – – – – – Samos and Muscat de 

Lemnos l 12,5 12,5

2204 22 890 0 – – – – – – – портвейн – – – – – – – Port wine l 12,5 12,52204 22 890 0 – – – – – – – портвейн – – – – – – – Port wine l 12,5 12,5

2204 22 900 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 22 910 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 22 920 0
– – – – – с фактической концентрацией 

спирта более 22 об.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume exceeding 22% vol l 12,5 12,5

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO) 

или с защищенным географическим 

указанием (Protected Geographical 

Indication, PGI):

– – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO) or a protected 

geographical indication (PGI):

2204 22 930 0 – – – – – – белые – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 22 940 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – прочие сортовые вина: – – – – – Other varietal wines:
2204 22 950 0 – – – – – – белые – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 22 960 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – прочие: – – – – – Other:
2204 22 970 0 – – – – – – белые – – – – – – White l 12,5 12,5

2204 22 980 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 – – прочие: – – Other:

2204 29 050 0

– – – вино, за исключением указанного 

в субпозиции 2204 10, в бутылках с 

"грибовидными" пробками, 

удерживаемыми завязками или 

креплениями; вино в другой таре с 

избыточным давлением, 

обусловленным диоксидом углерода в 

напитке, не менее 1 бар, но менее 3 

бар при температуре 20 °C

– – – Wine, other than that referred to in 

subheading 2204 10, in bottles with 

“mushroom” stoppers held in place by ties 

or fastenings; wine, otherwise put up, with 

an excess pressure due to carbon dioxide 

in solution of not less than 1 bar but less 

than 3 bar, measured at a temperature of 

20 °C

l 12,5 12,5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – произведенные в Европейском 

союзе:
– – – – Produced in the European Union:

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 15 об.%:

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume not exceeding 15% vol:

– – – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO):

– – – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO):

– – – – – – – белые: – – – – – – – White:
2204 29 110 – – – – – – – – Токай: – – – – – – – – Tokaj:

2204 29 110 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 110 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

2204 29 120 – – – – – – – – Бордо: – – – – – – – – Bordeaux:

2204 29 120 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 120 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 130 – – – – – – – – Бургундия: – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy):

2204 29 130 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 130 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 170
– – – – – – – – Валь де Луар (Долина 

Луары):
– – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley):

2204 29 170 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 170 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 180 – – – – – – – – прочие: – – – – – – – – Other:

2204 29 180 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 180 8 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:
2204 29 420 – – – – – – – – Бордо: – – – – – – – – Bordeaux:

2204 29 420 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 420 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 430 – – – – – – – – Бургундия: – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy):

2204 29 430 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 430 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 440 – – – – – – – – Божоле: – – – – – – – – Beaujolais:

2204 29 440 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 440 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 460 – – – – – – – – Вале-дю-Рон: – – – – – – – – Vallée du Rhône:

2204 29 460 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 460 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 470 – – – – – – – – Лангедок-Руссильон: – – – – – – – – Languedoc-Roussillon:

– – – – – – – – – в таре вместимостью  – – – – – – – – – In containers holding 227 
2204 29 470 1

– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 470 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 480
– – – – – – – – Валь де Луар (Долина 

Луары):
– – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley):

2204 29 480 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 480 8 – – – – – – – – – прочее – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 580 – – – – – – – – прочие: – – – – – – – – Other:

2204 29 580 1
– – – – – – – – – в таре вместимостью 

227 л или более

– – – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 580 8 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – вина с защищенным 

географическим указанием (Protected 

Geographical Indication, PGI):

– – – – – – Wines with a protected 

geographical indication (PGI):

2204 29 790 – – – – – – – белые: – – – – – – – White:

2204 29 790 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 790 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 800 – – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

2204 29 800 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 800 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – прочие сортовые вина: – – – – – – Other varietal wines:
2204 29 810 – – – – – – – белые: – – – – – – – White:

2204 29 810 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 810 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 820 – – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

2204 29 820 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 820 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:
2204 29 830 – – – – – – – белые: – – – – – – – White:

2204 29 830 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 830 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 840 – – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

2204 29 840 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 840 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта более 15 об.%, но не более 22 

об.%:

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume exceeding 15% vol but not 

exceeding 22% vol:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO) 

или с защищенным географическим 

указанием (Protected Geographical 

Indication, PGI):

– – – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO) or a protected 

geographical indication (PGI):

2204 29 850
– – – – – – – мадера и Мускатель 

сетюбал (Setubal muscatel):

– – – – – – – Madeira and Setubal 

muscatel:

2204 29 850 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 850 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 860 – – – – – – – херес: – – – – – – – Sherry:

2204 29 860 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 860 8 – – – – – – – – прочий – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 870 – – – – – – – марсала: – – – – – – – Marsala:

2204 29 870 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 870 8 – – – – – – – – прочее – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 880
– – – – – – – Самос (Samos) и Мускат де 

Лемнос (Muscat de Lemnos):

– – – – – – – Samos and Muscat de 

Lemnos:

2204 29 880 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 880 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 890 – – – – – – – портвейн: – – – – – – – Port wine:

2204 29 890 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 890 8 – – – – – – – – прочий – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 900 – – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

2204 29 900 1
– – – – – – – – в таре вместимостью 227 

л или более

– – – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 900 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 910 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2204 29 910 1
– – – – – – – в таре вместимостью 227 л 

или более

– – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 910 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,52204 29 910 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 920
– – – – – с фактической концентрацией 

спирта более 22 об.%:

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume exceeding 22% vol:

2204 29 920 1
– – – – – – в таре вместимостью 227 л 

или более

– – – – – – In containers holding 227 litres 

or more l 12,5 12,5

2204 29 920 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – вина с защищенным 

наименованием по происхождению 

(Protected Designation of Origin, PDO) 

или с защищенным географическим 

указанием (Protected Geographical 

Indication, PGI):

– – – – – Wines with a protected 

designation of origin (PDO) or a protected 

geographical indication (PGI):

2204 29 930 – – – – – – белые: – – – – – – White:

2204 29 930 1
– – – – – – – в таре вместимостью 227 л 

или более

– – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 930 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 940 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2204 29 940 1
– – – – – – – в таре вместимостью 227 л 

или более

– – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 940 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – прочие сортовые вина: – – – – – Other varietal wines:
2204 29 950 – – – – – – белые: – – – – – – White:

2204 29 950 1
– – – – – – – в таре вместимостью 227 л 

или более

– – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 950 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 960 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2204 29 960 1
– – – – – – – в таре вместимостью 227 л 

или более

– – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 960 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – – – прочие: – – – – – Other:
2204 29 970 – – – – – – белые: – – – – – – White:

2204 29 970 1
– – – – – – – в таре вместимостью 227 л 

или более

– – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 970 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 29 980 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2204 29 980 1
– – – – – – – в таре вместимостью 227 л 

или более

– – – – – – – In containers holding 227 

litres or more l 12,5 12,5

2204 29 980 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l 12,5 12,5

2204 30 – прочее сусло виноградное: – Other grape must:

2204 30 100 0

– – в процессе брожения или с 

брожением, приостановленным 

способом, отличным от добавления 

спирта

– – In fermentation or with fermentation 

arrested otherwise than by the addition of 

alcohol
l 5 5

– – прочее: – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – плотностью 1,33 г/см3 или менее 

при температуре 20 °C и с фактической 

концентрацией спирта не более 1 об.%:

– – – Of a density of 1,33 g/cm3 or less at 

20 °C and of an actual alcoholic strength 

by volume not exceeding 1% vol:

2204 30 920 0 – – – – концентрированное – – – – Concentrated l 5 5

2204 30 940 0 – – – – прочее – – – – Other l 5 5

– – – прочее: – – – Other:
2204 30 960 0 – – – – концентрированное – – – – Concentrated l 5 5

2204 30 980 0 – – – – прочее – – – – Other l 5 5

2205

Вермуты и виноградные натуральные 

вина прочие с добавлением 

растительных или ароматических 

веществ:

Vermouth and other wine of fresh grapes 

flavoured with plants or aromatic 

substances:

2205 10 – в сосудах емкостью 2 л или менее: – In containers holding 2 litres or less:

2205 10 100 0
– – с фактической концентрацией 

спирта 18 об.% или менее

– – Of an actual alcoholic strength by 

volume of 18% vol or less l 10 10

2205 10 900 0
– – с фактической концентрацией 

спирта более 18 об.%

– – Of an actual alcoholic strength by 

volume exceeding 18% vol l 10 10

2205 90 – прочие: – Other:

2205 90 100 0
– – с фактической концентрацией 

спирта 18 об.% или менее

– – Of an actual alcoholic strength by 

volume of 18% vol or less l 10 10

2205 90 900 0
– – с фактической концентрацией 

спирта более 18 об.%

– – Of an actual alcoholic strength by 

volume exceeding 18% vol l 10 10

2206 00

Напитки прочие сброженные (например, 

сидр, сидр грушевый, напиток медовый, 

сакэ); смеси из сброженных напитков и 

смеси сброженных напитков и 

безалкогольных напитков, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные:

Other fermented beverages (for example, 

cider, perry, mead, saké); mixtures of 

fermented beverages and mixtures of 

fermented beverages and non-alcoholic 

beverages, not elsewhere specified or 

included:

2206 00 100 0 – пикет – Piquette l 12,5 12,5

– прочие: – Other:

– – игристые: – – Sparkling:
2206 00 310 0 – – – сидр и грушевый сидр – – – Cider and perry l 12,5 12,5

2206 00 390 – – – прочие: – – – Other:2206 00 390 – – – прочие: – – – Other:

2206 00 390 1
– – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 7 об.%

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

volume not exceeding 7% vol l 12,5 12,5

2206 00 390 9 – – – – прочие – – – – Other l 12,5 12,5

– – неигристые, в сосудах емкостью: – – Still, in containers holding:

– – – 2 л или менее: – – – 2 litres or less:
2206 00 510 0 – – – – сидр и грушевый сидр – – – – Cider and perry l 12,5 12,5

2206 00 590 – – – – прочие: – – – – Other:

2206 00 590 1

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 7 об.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume not exceeding 7% vol
l 12,5 12,5

2206 00 590 9 – – – – – прочие – – – – – Other l 12,5 12,5

– – – более 2 л: – – – More than 2 litres
2206 00 810 0 – – – – сидр и грушевый сидр – – – – Cider and perry l 12,5 12,5

2206 00 890 – – – – прочие: – – – – Other:

2206 00 890 1

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 7 об.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume not exceeding 7% vol
l 12,5 12,5

2206 00 890 9 – – – – – прочие – – – – – Other l 12,5 12,5

2207

Спирт этиловый неденатурированный с 

концентрацией спирта 80 об.% или 

более; этиловый спирт и прочие 

спиртовые настойки, 

денатурированные, любой 

концентрации:

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic 

strength by volume of 80 % vol or higher; 

ethyl alcohol and other spirits, denatured, 

of any strength:

2207 10 000 0

– спирт этиловый неденатурированный 

с концентрацией спирта 80 об.% или 

более

– Undenatured ethyl alcohol of an 

alcoholic strength by volume of 80 % vol 

or higher
l

100, но не менее 2 

евро за 1 л

100, but not less 

than 2 Euro per 

1 litre

2207 20 000 0

– спирт этиловый и прочие спиртовые 

настойки, денатурированные, любой 

концентрации

– Ethyl alcohol and other spirits, 

denatured, of any strength
l

100, но не менее 2 

евро за 1 л

100, but not less 

than 2 Euro per 

1 litre

2208

Спирт этиловый неденатурированный с 

концентрацией спирта менее 80 об.%; 

спиртовые настойки, ликеры и прочие 

спиртные напитки:

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic 

strength by volume of less than 80 % vol; 

spirits, liqueurs and other spirituous 

beverages:

2208 20

– спиртовые настойки, полученные в 

результате дистилляции виноградного 

вина или выжимок винограда:

– Spirits obtained by distilling grape wine 

or grape marc:

– – в сосудах емкостью 2 л или менее: – – In containers holding 2 litres or less:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

2208 20 120 0 – – – коньяк – – – Cognac l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 20 140 0 – – – арманьяк – – – Armagnac l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 20 260 0 – – – граппа – – – Grappa l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 20 270 0 – – – хересный бренди (Brandy de Jerez) – – – Brandy de Jerez l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 20 290 0 – – – прочие – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – в сосудах емкостью более 2 л:
– – In containers holding more than 2 

litres:

2208 20 400 0 – – – дистилляты необработанные – – – Raw distillate l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – прочие: – – – Other:

2208 20 620 0 – – – – коньяк – – – – Cognac l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 20 640 0 – – – – арманьяк – – – – Armagnac l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 20 860 0 – – – – граппа – – – – Grappa l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 20 870 0
– – – – хересный бренди (Brandy de 

Jerez)
– – – – Brandy de Jerez l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 20 890 0 – – – – прочие – – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 30 – виски: – Whiskies:

– – виски "Бурбон", в сосудах емкостью:
– – Bourbon whiskey, in containers 

holding:

2208 30 110 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 30 190 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – виски шотландское: – – Scotch whisky:
2208 30 300 – – – виски односолодовое: – – – Single malt whisky:

2208 30 300 1
– – – – в сосудах емкостью 2 л или 

менее
– – – – In containers holding 2 litres or less l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre2208 30 300 1 менее l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 30 300 9 – – – – в сосудах емкостью более 2 л
– – – – In containers holding more than 2 

litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – виски солодовое купажированное, 

в сосудах емкостью:

– – – Blended malt whisky, in containers 

holding:

2208 30 410 0 – – – – 2 л или менее – – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 30 490 0 – – – – более 2 л – – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – виски однозерновое и 

купажированное зерновое, в сосудах 

емкостью:

– – – Single grain whisky and blended 

grain whisky, in containers holding:

2208 30 610 0 – – – – 2 л или менее – – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 30 690 0 – – – – более 2 л – – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – виски купажированное прочее, в 

сосудах емкостью:

– – – Other blended whisky, in containers 

holding:

2208 30 710 0 – – – – 2 л или менее – – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 30 790 0 – – – – более 2 л – – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – прочее, в сосудах емкостью: – – Other, in containers holding:

2208 30 820 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 30 880 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 40

– ром и прочие спиртовые настойки, 

полученные в результате дистилляции 

сброженных продуктов из сахарного 

тростника:

– Rum and other spirits obtained by 

distilling fermented sugar-cane products:

– – в сосудах емкостью 2 л или менее: – – In containers holding 2 litres or less:

2208 40 110 0

– – – ром с содержанием летучих 

веществ, кроме этилового и метилового 

спиртов, 225 г или более на 1 гектолитр 

чистого спирта (с допустимым 

отклонением 10%)

– – – Rum with a content of volatile 

substances other than ethyl and methyl 

alcohol equal to or exceeding 225 grams 

per hectolitre of pure alcohol (with a 10% 

tolerance) l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – прочие: – – – Other:

2208 40 310 0
– – – – стоимостью более 7,9 евро за 1 

л чистого спирта

– – – – Of a value exceeding 7.9 Euro per 

litre of pure alcohol l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 40 390 0 – – – – прочие – – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre



Import customs 
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(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 
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– – в сосудах емкостью более 2 л:
– – In containers holding more than 2 

litres:

2208 40 510 0

– – – ром с содержанием летучих 

веществ, кроме этилового и метилового 

спиртов, 225 г или более на 1 гектолитр 

чистого спирта (с допустимым 

отклонением 10%)

– – – Rum with a content of volatile 

substances other than ethyl and methyl 

alcohol equal to or exceeding 225 grams 

per hectolitre of pure alcohol (with a 10% 

tolerance) l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – прочие: – – – Other:

2208 40 910 0
– – – – стоимостью более 2 евро за 1 л 

чистого спирта

– – – – Of a value exceeding 2 Euro per 

litre of pure alcohol l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 40 990 0 – – – – прочие – – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 50 – джин и можжевеловая настойка: – Gin and Geneva:

– – джин, в сосудах емкостью: – – Gin, in containers holding:

2208 50 110 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 50 190 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – можжевеловая настойка, в сосудах 

емкостью:
– – Geneva, in containers holding:

2208 50 910 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 50 990 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 60 – водка: – Vodka:

– – с концентрацией спирта 45,4 об.% 

или менее, в сосудах емкостью:

– – Of an alcoholic strength by volume of 

45.4% vol or less in containers holding:

2208 60 110 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 60 190 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – с концентрацией спирта более 45,4 

об.%, в сосудах емкостью:

– – Of an alcoholic strength by volume of 

more than 45.4% vol in containers holding:

– – – 2 л или менее – – – 2 litres or less
2208 60 910 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 60 990 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 70 – ликеры: – Liqueurs and cordials:

2208 70 100 0 – – в сосудах емкостью 2 л или менее – – In containers holding 2 litres or less l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 70 900 0 – – в сосудах емкостью более 2 л – – In containers holding more than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 – прочие: – Other:

– – аррак, в сосудах емкостью: – – Arrack, in containers holding:

2208 90 110 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 190 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – сливовая, грушевая или вишневая 

спиртовая настойка (исключая ликеры), 

в сосудах емкостью:

– – Plum, pear or cherry spirit (excluding 

liqueurs), in containers holding:

2208 90 330 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 380 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – спиртовые настойки прочие и 

спиртные напитки прочие, в сосудах 

емкостью:

– – Other spirits and other spirituous 

beverages, in containers holding:

– – – 2 л или менее: – – – 2 litres or less:

2208 90 410 0 – – – – узо – – – – Ouzo l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – спиртовые настойки (исключая 

ликеры):
– – – – – Spirits (excluding liqueurs):

– – – – – – перегнанные из фруктов: – – – – – – Distilled from fruit:

2208 90 450 0 – – – – – – – кальвадос – – – – – – – Calvados l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 480 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2208 90 540 0 – – – – – – – текила – – – – – – – Tequila l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 90 560 – – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

2208 90 560 1 – – – – – – – – мескаль – – – – – – – – Mezcal l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 90 560 2 – – – – – – – – шочу – – – – – – – – Shōchū l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre
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2208 90 560 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 690 – – – – – спиртные напитки прочие: – – – – – Other spirituous beverages:

2208 90 690 1

– – – – – – с фактической 

концентрацией спирта не более 7 об.%

– – – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume not exceeding 7% vol
l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 690 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – – более 2 л: – – – More than 2 litres

– – – – спиртовые настойки (исключая 

ликеры):
– – – – Spirits (excluding liqueurs):

2208 90 710 0 – – – – – перегнанные из фруктов – – – – – Distilled from fruit l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 750 0 – – – – – текила – – – – – Tequila l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 90 770 – – – – – прочие: – – – – – Other:

2208 90 770 1 – – – – – – мескаль – – – – – – Mezcal l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 90 770 2 – – – – – – шочу – – – – – – Shōchū l alc. 100% 1,4 евро за 1 л 1,4 Euro per 1 litre

2208 90 770 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 780 – – – – спиртные напитки прочие: – – – – Other spirituous beverages:

2208 90 780 1

– – – – – с фактической концентрацией 

спирта не более 7 об.%

– – – – – Of an actual alcoholic strength 

by volume not exceeding 7% vol
l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

2208 90 780 9 – – – – – прочие – – – – – Other l alc. 100% 1,5 евро за 1 л 1,5 Euro per 1 litre

– – спирт этиловый 

неденатурированный с концентрацией 

спирта менее 80 об.%, в сосудах 

емкостью:

– – Undenatured ethyl alcohol of an 

alcoholic strength by volume not 

exceeding 80 % vol, in containers holding:

2208 90 910 0 – – – 2 л или менее – – – 2 litres or less l alc. 100% 4 евро за 1 л 4 Euro per 1 litre

2208 90 990 0 – – – более 2 л – – – More than 2 litres l alc. 100% 4 евро за 1 л 4 Euro per 1 litre

2209 00
Уксус и его заменители, полученные из 

уксусной кислоты:

Vinegar and substitutes for vinegar 

obtained from acetic acid:2209 00 уксусной кислоты: obtained from acetic acid:

– уксус винный, в сосудах емкостью: – Wine vinegar, in containers holding:
2209 00 110 0 – – 2 л или менее – – 2 litres or less l 11 11

2209 00 190 0 – – более 2 л – – More than 2 litres l 11 11

– прочие, в сосудах емкостью: – Other, in containers holding:
2209 00 910 0 – – 2 л или менее – – 2 litres or less l 11 11

2209 00 990 0 – – более 2 л – – More than 2 litres l 11 11

2301

Мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных, непригодные для 

употребления в пищу; шкварки:

Flours, meals and pellets, of meat or meat 

offal, of fish or of crustaceans, molluscs or 

other aquatic invertebrates, unfit for 

human consumption; greaves:

2301 10 000 0

– мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов; шкварки

– Flours, meals and pellets, of meat or 

meat offal; greaves
– 5 5

2301 20 000 0

– мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных

– Flours, meals and pellets, of fish or of 

crustaceans, molluscs or other aquatic 

invertebrates
– 0 0

2302

Отруби, высевки, месятки и прочие 

остатки от просеивания, помола или 

других способов переработки зерна 

злаков или бобовых культур, 

негранулированные или 

гранулированные:

Bran, sharps and other residues, whether 

or not in the form of pellets, derived from 

the sifting, milling or other working of 

cereals or of leguminous plants:

2302 10 – кукурузные: – Of maize (corn):

2302 10 100 0
– – с содержанием крахмала не более 

35 мас.%

– – With a starch content not exceeding 

35% by weight – 5 5

2302 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2302 30 – пшеничные: – Of wheat:

2302 30 100 0

– – с содержанием крахмала не более 

28 мас.% и в которых доля, прошедшая 

через сито с размером ячеек 0,2 мм, не 

превышает 10 мас.% или в которых 

доля, прошедшая через это сито, имеет 

зольность в пересчете на сухое 

вещество 1,5 мас.% или более

– – Of which the starch content does not 

exceed 28% by weight, and of which the 

proportion that passes through a sieve 

with an aperture of 0.2 mm does not 

exceed 10% by weight or alternatively the 

proportion that passes through the sieve 

has an ash content, calculated on the dry 

product, equal to or more than 1.5% by 

weight – 5 5

2302 30 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2302 40 – прочих злаков: – Of other cereals:

– – рисовые: – – Of rice:
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2302 40 020 0
– – – с содержанием крахмала не более 

35 мас.%

– – – With a starch content not exceeding 

35% by weight – 5 5

2302 40 080 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:

2302 40 100 0

– – – с содержанием крахмала не более 

28 мас.% и в которых доля, прошедшая 

через сито с размером ячеек 0,2 мм, не 

превышает 10 мас.% или в которых 

доля, прошедшая через это сито, имеет 

зольность в пересчете на сухое 

вещество 1,5 мас.% или более

– – – Of which the starch content does not 

exceed 28% by weight, and of which the 

proportion that passes through a sieve 

with an aperture of 0.2 mm does not 

exceed 10% by weight or alternatively the 

proportion that passes through the sieve 

has an ash content, calculated on the dry 

product, equal to or more than 1.5% by 

weight – 5 5

2302 40 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2302 50 000 0 – бобовых культур – Of leguminous plants – 5 5

2303

Остатки от производства крахмала и 

аналогичные остатки, свекловичный 

жом, багасса, или жом сахарного 

тростника, и прочие отходы 

производства сахара, барда и прочие 

отходы пивоварения или винокурения, 

негранулированные или 

гранулированные:

Residues of starch manufacture and 

similar residues, beet-pulp, bagasse and 

other waste of sugar manufacture, 

brewing or distilling dregs and waste, 

whether or not in the form of pellets:

2303 10
– остатки от производства крахмала и 

аналогичные остатки:

– Residues of starch manufacture and 

similar residues:

– – остатки от производства крахмала 

из кукурузы (за исключением 

концентрированной замочной 

жидкости), с содержанием белка в 

пересчете на сухое вещество:

– – Residues from the manufacture of 

starch from maize (excluding concentrated 

steeping liquors), of a protein content, 

calculated on the dry product:

2303 10 110 0 – – – более 40 мас.% – – – Exceeding 40 % by weight – 5 5

2303 10 190 0 – – – не более 40 мас.% – – – Not exceeding 40 % by weight – 5 5

2303 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

– свекловичный жом, багасса, или жом 

сахарного тростника, и прочие отходы 
– Beet-pulp, bagasse and other waste of 

sugar manufacture:
2303 20

сахарного тростника, и прочие отходы 

производства сахара:
sugar manufacture:

2303 20 100 0 – – свекловичный жом – – Beet-pulp – 5 5

2303 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2303 30 000 0
– барда и прочие отходы пивоварения 

или винокурения
– Brewing or distilling dregs and waste – 5 5

2304 00 000

Жмыхи и другие твердые остатки, 

получаемые при извлечении соевого 

масла, немолотые или молотые, 

негранулированные или 

гранулированные:

Oilcake and other solid residues, whether 

or not ground or in the form of pellets, 

resulting from the extraction of soya-bean 

oil:

2304 00 000 1 – соевый шрот – Soya-bean oil mean – 0 0

2304 00 000 9 – прочие – Other – 0 0

2305 00 000 0

Жмыхи и другие твердые остатки, 

получаемые при извлечении 

арахисового масла, немолотые или 

молотые, негранулированные или 

гранулированные

Oilcake and other solid residues, whether 

or not ground or in the form of pellets, 

resulting from the extraction of ground-nut 

oil
– 5 5

2306

Жмыхи и другие твердые остатки, 

получаемые при извлечении 

растительных жиров или масел, кроме 

указанных в товарной позиции 2304 или 

2305, немолотые или молотые, 

негранулированные или 

гранулированные:

Oilcake and other solid residues, whether 

or not ground or in the form of pellets, 

resulting from the extraction of vegetable 

fats or oils, other than those of heading 

2304 or 2305:

2306 10 000 0 – из семян хлопчатника – Of cotton seeds – 5 5

2306 20 000 0 – из семян льна – Of linseed – 5 5

2306 30 000 0 – из семян подсолнечника – Of sunflower seeds – 5 5

– из семян рапса, или кользы: – Of rape or colza seeds:

2306 41 000 0

– – из семян рапса, или кользы, с 

низким содержанием эруковой кислоты
– – Of low erucic acid rape or colza seeds

– 0 0

2306 49 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

2306 50 000 0 – из орехов кокосовых или копры – Of coconut or copra – 3 3

2306 60 000 0
– из околоплодников или ядер орехов 

масличной пальмы
– Of palm nuts or kernels – 5 5

2306 90 – прочие: – Other:
2306 90 050 0 – – из зародышей зерен кукурузы – – Of maize (corn) germ – 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – жмыхи и другие остатки, 

получаемые при извлечении оливкового 

масла:

– – – Oilcake and other residues resulting 

from the extraction of olive oil:

2306 90 110 0
– – – – содержащие 3 мас.% или менее 

оливкового масла

– – – – Containing 3% or less by weight of 

olive oil – 5 5
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2306 90 190 0
– – – – содержащие более 3 мас.% 

оливкового масла

– – – – Containing more than 3% by 

weight of olive oil – 5 5

2306 90 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2307 00 Винный отстой; винный камень: Wine lees; argol:

– винный отстой: – Wine lees:

2307 00 110 0

– – с общей концентрацией спирта не 

более 7,9 мас.% и содержанием сухого 

вещества не менее 25 мас.%

– – Having a total alcoholic strength by 

mass not exceeding 7.9% mas and a dry 

matter content not less than 25% by weight
– 5 5

2307 00 190 0 – – прочий – – Other – 5 5

2307 00 900 0 – винный камень – Argol – 5 5

2308 00

Продукты растительного 

происхождения и растительные отходы, 

растительные остатки и побочные 

продукты, негранулированные или 

гранулированные, используемые для 

кормления животных, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Vegetable materials and vegetable waste, 

vegetable residues and by-products, 

whether or not in the form of pellets, of a 

kind used in animal feeding, not 

elsewhere specified or included:

– виноградные выжимки: – Grape marc:

2308 00 110 0

– – с общей концентрацией спирта не 

более 4,3 мас.% и содержанием сухого 

вещества не менее 40 мас.%

– – Having a total alcoholic strength by 

mass not exceeding 4.3% mas and a dry 

matter content not less than 40% by weight
– 5 5

2308 00 190 0 – – прочие – – Other – 5 5

2308 00 400 0

– желуди и конские каштаны; яблочные 

выжимки и выжимки других плодов, 

кроме виноградных

– Acorns and horse-chestnuts; pomace or 

marc of fruit, other than grapes
– 5 5

2308 00 900 0 – прочие – Other – 3 3

2309
Продукты, используемые для 

кормления животных:

Preparations of a kind used in animal 

feeding:

2309 10

– корм для собак или кошек, 

расфасованный для розничной 

продажи:

– Dog or cat food, put up for retail sale:

– – содержащий крахмал, глюкозу, 

сироп глюкозы, мальтодекстрин или 

сироп мальтодекстрина, включенные в 

подсубпозиции 1702 30 500 0, 1702 30 

900, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 и 

2106 90 550 0, или молочные продукты:

– – Containing starch, glucose, glucose 

syrup, maltodextrine or maltodextrine 

syrup of sub-subheadings 1702 30 500 0, 

1702 30 900, 1702 40 900 0, 

1702 90 500 0 and 2106 90 550 0 or milk 

products:

– – – содержащий крахмал, глюкозу, 

сироп глюкозы, мальтодекстрин или 

сироп мальтодекстрина:

– – – Containing starch, glucose, glucose 

syrup, maltodextrine or maltodextrine 

syrup:

– – – – не содержащий крахмала или 

содержащий 10 мас.% или менее 

крахмала:

– – – – Containing no starch or containing 

10% or less by weight of starch:

2309 10 110 0

– – – – – не содержащий молочных 

продуктов или содержащий менее 10 

мас.% молочных продуктов

– – – – – Containing no milk products or 

containing less than 10% by weight of milk 

products –

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 10 130 0

– – – – – содержащий не менее 10 

мас.%, но менее 50 мас.% молочных 

продуктов

– – – – – Containing not less than 10% but 

less than 50% by weight of milk products
–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 10 150 0

– – – – – содержащий не менее 50 

мас.%, но менее 75 мас.% молочных 

продуктов

– – – – – Containing not less than 50% but 

less than 75% by weight of milk products
–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 10 190 0

– – – – – содержащий не менее 75 

мас.% молочных продуктов

– – – – – Containing not less than 75% by 

weight of milk products
–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

– – – – содержащий более 10 мас.%, но 

не более 30 мас.% крахмала:

– – – – Containing more than 10% but not 

more than 30% by weight of starch

2309 10 310 0

– – – – – не содержащий молочных 

продуктов или содержащий менее 10 

мас.% таких продуктов

– – – – – Containing no milk products or 

containing less than 10% by weight of milk 

products –

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 10 330 0

– – – – – содержащий не менее 10 

мас.%, но менее 50 мас.% молочных 

продуктов

– – – – – Containing not less than 10% but 

less than 50% by weight of milk products
–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 10 390 0

– – – – – содержащий не менее 50 

мас.% молочных продуктов

– – – – – Containing not less than 50% by 

weight of milk products
–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

– – – – содержащий более 30 мас.% 

крахмала:

– – – – Containing more than 30% by 

weight of starch:

2309 10 510 0

– – – – – не содержащий молочных 

продуктов или содержащий менее 10 

мас.% таких продуктов

– – – – – Containing no milk products or 

containing less than 10% by weight of milk 

products –

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 10 530 0

– – – – – содержащий не менее 10 

мас.%, но менее 50 мас.% молочных 

продуктов

– – – – – Containing not less than 10% but 

less than 50% by weight of milk products
–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg
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2309 10 590 0

– – – – – содержащий не менее 50 

мас.% молочных продуктов

– – – – – Containing not less than 50% by 

weight of milk products
–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 10 700 0

– – – не содержащий крахмала, 

глюкозы, сиропа глюкозы, 

мальтодекстрина или сиропа 

мальтодекстрина, но содержащий 

молочные продукты

– – – Containing no starch, glucose, 

glucose syrup, maltodextrine or 

maltodextrine syrup, but containing milk 

products
–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 10 900 0
– – прочий – – Other

–

10, но не менее 0,08 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,08 Euro 

per 1 kg

2309 90 – прочие: – Other:

2309 90 100 0

– – растворимые рыбные продукты или 

продукты из морских млекопитающих 

животных

– – Soluble fish products or products from 

marine mammals
– 5 5

2309 90 200 0

– – продукты, описанные в 

дополнительном примечании 5 к 

данной группе

– – Products referred to in subheading 

note 5 to this Chapter
– 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – содержащие крахмал, глюкозу, 

сироп глюкозы, мальтодекстрин или 

сироп мальтодекстрина, включенные в 

подсубпозиции 1702 30 500 0, 1702 30 

900, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 и 

2106 90 550 0, или молочные продукты:

– – – Containing starch, glucose, glucose 

syrup, maltodextrine or maltodextrine 

syrup of sub-subheadings 1702 30 500 0, 

1702 30 900, 1702 40 900 0, 

1702 90 500 0 and 2106 90 550 0 or milk 

products:

– – – – содержащие крахмал, глюкозу, 

сироп глюкозы, мальтодекстрин или 

сироп мальтодекстрина:

– – – – Containing starch, glucose, 

glucose syrup, maltodextrine or 

maltodextrine syrup:

– – – – – не содержащие крахмала или 

содержащие 10 мас.% или менее 

крахмала:

– – – – – Containing no starch or 

containing 10% or less by weight of starch:

2309 90 310 0

– – – – – – не содержащие молочных 

продуктов или содержащие менее 10 

мас.% таких продуктов

– – – – – – Containing no milk products or 

containing less than 10% by weight of milk 

products – 5 52309 90 310 0 мас.% таких продуктов products – 5 5

2309 90 330 0

– – – – – – содержащие не менее 10 

мас.%, но менее 50 мас.% молочных 

продуктов

– – – – – – Containing not less than 10% 

but less than 50% by weight of milk 

products – 5 5

2309 90 350 0

– – – – – – содержащие не менее 50 

мас.%, но менее 75 мас.% молочных 

продуктов

– – – – – – Containing not less than 50% 

but less than 75% by weight of milk 

products – 5 5

2309 90 390 0
– – – – – – содержащие не менее 75 

мас.% молочных продуктов

– – – – – – Containing not less than 75% 

by weight of milk products – 5 5

– – – – – содержащие более 10 мас.%, 

но не более 30 мас.% крахмала:

– – – – – Containing more than 10% but 

not more than 30% by weight of starch:

2309 90 410 0

– – – – – – не содержащие молочных 

продуктов или содержащие менее 10 

мас.% таких продуктов

– – – – – – Containing no milk products or 

containing less than 10% by weight of milk 

products – 5 5

2309 90 430 0

– – – – – – содержащие не менее 10 

мас.%, но менее 50 мас.% молочных 

продуктов

– – – – – – Containing not less than 10% 

but less than 50% by weight of milk 

products – 5 5

2309 90 490 0
– – – – – – содержащие не менее 50 

мас.% молочных продуктов

– – – – – – Containing not less than 50% 

by weight of milk products – 5 5

– – – – – содержащие более 30 мас.% 

крахмала:

– – – – – Containing more than 30% by 

weight of starch:

2309 90 510 0

– – – – – – не содержащие молочных 

продуктов или содержащие менее 10 

мас.% таких продуктов

– – – – – – Containing no milk products or 

containing less than 10% by weight of milk 

products – 5 5

2309 90 530 0

– – – – – – содержащие не менее 10 

мас.%, но менее 50 мас.% молочных 

продуктов

– – – – – – Containing not less than 10% 

but less than 50% by weight of milk 

products – 5 5

2309 90 590 0
– – – – – – содержащие не менее 50 

мас.% молочных продуктов

– – – – – – Containing not less than 50% 

by weight of milk products – 5 5

2309 90 700 0

– – – – не содержащие крахмала, 

глюкозы, сиропа глюкозы, 

мальтодекстрина или сиропа 

мальтодекстрина, но содержащие 

молочные продукты

– – – – Containing no starch, glucose, 

glucose syrup, maltodextrine or 

maltodextrine syrup, but containing milk 

products
– 5 5

– – – прочие: – – – Other:

2309 90 910 0
– – – – свекловичный жом с добавкой 

мелассы
– – – – Beet-pulp with added molasses – 5 5

2309 90 960 – – – – прочие: – – – – Other:

2309 90 960 1

– – – – – содержащие 49 мас.% или 

более хлорида холина, на органической 

или неорганической основе

– – – – – containing 49 % or more by 

weight of choline chloride, organic or 

inorganic based
– 5 5

2309 90 960 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5
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2401 Табачное сырье; табачные отходы: Unmanufactured tobacco; tobacco refuse:

2401 10 – табак с неотделенной средней жилкой: – Tobacco, not stemmed/stripped:

2401 10 350 0 – – светлый табак теневой сушки – – Light air-cured tobacco – 5 5

2401 10 600 0
– – табак типа Ориенталь солнечной 

сушки
– – Sun-cured Oriental type tobacco – 5 5

2401 10 700 0 – – темный табак теневой сушки – – Dark air-cured tobacco – 5 5

2401 10 850 0 – – табак тепловой сушки – – Flue-cured tobacco – 5 5

2401 10 950 0 – – прочий – – Other – 5 5

2401 20
– табак с частично или полностью 

отделенной средней жилкой:

– Tobacco, partly or wholly 

stemmed/stripped:
2401 20 350 0 – – светлый табак теневой сушки – – Light air-cured tobacco – 5 5

2401 20 600 0
– – табак типа Ориенталь солнечной 

сушки
– – Sun-cured Oriental type tobacco – 5 5

2401 20 700 0 – – темный табак теневой сушки – – Dark air-cured tobacco – 5 5

2401 20 850 – – табак тепловой сушки: – – Flue-cured tobacco:
2401 20 850 1 – – – типа Вирджиния – – – Virginia type – 4 4

2401 20 850 9 – – – прочий – – – Other – 4 4

2401 20 950 0 – – прочий – – Other – 5 5

2401 30 000 0 – табачные отходы – Tobacco refuse – 5 5

2402

Сигары, сигары с обрезанными 

концами, сигариллы и сигареты из 

табака или его заменителей:

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, 

of tobacco or of tobacco substitutes:

2402 10 000 0

– сигары, сигары с обрезанными 

концами и сигариллы, содержащие 

табак

– Cigars, cheroots and cigarillos, 

containing tobacco
1,000 pcs

17, но не менее 1,7 

евро за 1000 шт

17, but not less 

than 1,7 Euro per 

1,000 pcs

2402 20 – сигареты, содержащие табак: – Cigarettes containing tobacco:

2402 20 100 0 – – содержащие гвоздику – – Containing cloves 1,000 pcs 2 евро за 1000 шт

2 Euro per 

1,000 pcs

2402 20 900 0 – – прочие – – Other 1,000 pcs 2 евро за 1000 шт

2 Euro per 

1,000 pcs

2402 90 000 0
– прочие – Other

–

20, но не менее 2 евро 

за 1000 шт

20, but not less 

than 2 Euro per 

1,000 pcs

Прочий промышленно изготовленный 

2403

Прочий промышленно изготовленный 

табак и промышленные заменители 

табака; табак "гомогенизированный" 

или "восстановленный"; табачные 

экстракты и эссенции:

Other manufactured tobacco and 

manufactured tobacco substitutes; 

“homogenised” or “reconstituted” tobacco; 

tobacco extracts and essences:

– курительный табак, содержащий или 

не содержащий заменители табака в 

любой пропорции:

– Smoking tobacco, whether or not 

containing tobacco substitutes in any 

proportion:

2403 11 000 0

– – табак для кальяна, указанный в 

примечании к субпозиции 1 к данной 

группе

– – Water pipe tobacco specified in 

subheading note 1 to this Chapter
– 15 15

2403 19 – – прочий: – – Other:

2403 19 100 0
– – – в первичных упаковках нетто-

массой не более 500 г

– – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 500 g – 15 15

2403 19 900 0 – – – прочий – – – Other – 15 15

– прочий: – other:

2403 91 000 0
– – "гомогенизированный" или 

"восстановленный" табак

– – “Homogenised” or “reconstituted” 

tobacco – 10 10

2403 99 – – прочий: – – Other:

2403 99 100 0 – – – жевательный и нюхательный табак – – – Chewing tobacco and snuff – 20 20

2403 99 900 – – – прочий: – – – Other:

2403 99 900 1 – – – – табачная "расширенная" жилка – – – – “Extended” tobacco vein – 10 10

2403 99 900 9 – – – – прочий – – – – Other – 20 20

2501 00

Соль (включая соль столовую и 

денатурированную) и хлорид натрия 

чистый, растворенные или не 

растворенные в воде, или содержащие 

или не содержащие добавки агентов, 

препятствующих слипанию или 

обеспечивающих сыпучесть; вода 

морская:

Salt (including table salt and denatured 

salt) and pure sodium chloride, whether or 

not in aqueous solution or containing 

added anti-caking or free-flowing agents; 

sea water:

2501 00 100 0 – вода морская и солевые растворы – Sea water and salt liquors – 5 5

– поваренная соль (включая соль 

столовую и денатурированную) и 

хлорид натрия чистый, растворенные 

или не растворенные в воде, или 

содержащие или не содержащие 

добавки агентов, препятствующих 

слипанию или обеспечивающих 

сыпучесть:

– Salt (including table salt and denatured 

salt) and pure sodium chloride, whether or 

not in aqueous solution or containing 

added anti-caking or free-flowing agents:
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2501 00 310 0

– – для химических превращений 

(разделение натрия и хлора) с 

последующим использованием для 

производства других продуктов

– – For chemical transformation 

(separation of Na from Cl) for the 

manufacture of other products
– 5 5

– – прочая: – – Other:

2501 00 510 0

– – – денатурированная или для 

промышленных целей (включая 

очистку), кроме консервирования или 

приготовления пищевых продуктов для 

людей или корма для животных

– – – Denatured or for industrial uses 

(including refining) other than the 

preservation or preparation of foodstuffs 

for human or animal consumption
– 5 5

– – – прочая: – – – Other:

2501 00 91
– – – – соль, пригодная для 

употребления в пищу:

– – – – Salt suitable for human 

consumption:
2501 00 911 0 – – – – – йодированная – – – – – Iodised – 5 5

2501 00 919 0 – – – – – прочая – – – – – Other – 5 5

2501 00 990 0 – – – – прочая – – – – Other – 5 5

2502 00 000 0 Пирит необожженный Unroasted iron pyrites – 5 5

2503 00

Сера всех видов, кроме серы 

сублимированной, осажденной и 

коллоидной:

Sulphur of all kinds, other than sublimed 

sulphur, precipitated sulphur and colloidal 

sulphur:
2503 00 100 0 – сера сырая или нерафинированная – Crude or unrefined sulphur – 5 5

2503 00 900 0 – прочая – Other – 5 5

2504 Графит природный: Natural graphite:
2504 10 000 0 – в виде порошка или чешуек – In powder or in flakes – 5 5

2504 90 000 0 – прочий – Other – 5 5

2505

Пески природные всех видов, 

окрашенные или неокрашенные, кроме 

металлоносных песков группы 26:

Natural sands of all kinds, whether or not 

coloured, other than metal-bearing sands 

of Chapter 26:

2505 10 000 0 – пески кремнистые и пески кварцевые – Silica sands and quartz sands – 5 5

2505 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

Кварц (кроме песков природных); 

кварцит, грубо раздробленный или 

нераздробленный, распиленный или 

Quartz (other than natural sands); 

quartzite, whether or not roughly trimmed 

2506

нераздробленный, распиленный или 

нераспиленный, или разделенный 

другим способом на блоки или плиты 

прямоугольной (включая квадратную) 

формы:

quartzite, whether or not roughly trimmed 

or merely cut, by sawing or otherwise, into 

blocks or slabs of a rectangular (including 

square) shape:

2506 10 000 0 – кварц – Quartz – 5 5

2506 20 000 0 – кварцит – Quartzite – 5 5

2507 00

Каолин и глины каолиновые прочие, 

кальцинированные или 

некальцинированные:

Kaolin and other kaolinic clays, whether or 

not calcined:

2507 00 200 0 – каолин – Kaolin – 5 5

2507 00 800 0 – глины каолиновые прочие – Other kaolinic clays – 5 5

2508

Глины прочие (исключая вспученные 

глины товарной позиции 6806), 

андалузит, кианит и силлиманит, 

кальцинированные или 

некальцинированные; муллит; земли 

шамотные или динасовые:

Other clays (not including expanded clays 

of heading 6806), andalusite, kyanite and 

sillimanite, whether or not calcined; 

mullite; chamotte or dinas earths:

2508 10 000 0 – бентонит – Bentonite – 5 5

2508 30 000 0 – глина огнеупорная – Fireclay – 5 5

2508 40 000 0 – глины прочие – Other clays – 5 5

2508 50 000 0 – андалузит, кианит и силлиманит – Andalusite, kyanite and sillimanite – 5 5

2508 60 000 0 – муллит – Mullite – 5 5

2508 70 000 0 – земли шамотные или динасовые – Chamotte or dinas earths – 5 5

2509 00 000 0 Мел Chalk – 5 5

2510

Фосфаты кальция природные, фосфаты 

алюминиево-кальциевые природные и 

мел фосфатный:

Natural calcium phosphates, natural 

aluminium calcium phosphates and 

phosphatic chalk:
2510 10 000 0 – неразмолотые – Unground – 5 5

2510 20 000 0 – размолотые – Ground – 5
4С)

54С)

2511

Сульфат бария природный (барит); 

карбонат бария природный (витерит), 

кальцинированный или 

некальцинированный, кроме оксида 

бария товарной позиции 2816:

Natural barium sulphate (barytes); natural 

barium carbonate (witherite), whether or 

not calcined, other than barium oxide of 

heading 2816:

2511 10 000 0 – сульфат бария природный (барит) – Natural barium sulphate (barytes) – 5 5

2511 20 000 0 – карбонат бария природный (витерит) – Natural barium carbonate (witherite) – 5 5

2512 00 000 0

Земли инфузорные кремнистые 

(например, кизельгур, трепел и 

диатомит) и аналогичные кремнистые 

земли, кальцинированные или 

некальцинированные, с удельным 

весом 1 или менее

Siliceous fossil meals (for example, 

kieselguhr, tripolite and diatomite) and 

similar siliceous earths, whether or not 

calcined, of an apparent specific gravity of 

1 or less
– 5 5
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2513

Пемза; наждак; корунд природный, 

гранат природный и прочие природные 

абразивные материалы, термически 

обработанные или необработанные:

Pumice stone; emery; natural corundum, 

natural garnet and other natural 

abrasives, whether or not heat-treated:

2513 10 000 0 – пемза – Pumice stone – 5 5

2513 20 000 0

– наждак, корунд природный, гранат 

природный и прочие природные 

абразивные материалы

– Emery; natural corundum, natural garnet 

and other natural abrasives
– 5 5

2514 00 000 0

Сланец, грубо раздробленный или 

нераздробленный, распиленный или 

нераспиленный, либо разделенный 

другим способом на блоки или плиты 

прямоугольной (включая квадратную) 

формы

Slate, whether or not roughly trimmed or 

merely cut, by sawing or otherwise, into 

blocks or slabs of a rectangular (including 

square) shape
– 5 5

2515

Мрамор, травертин, или известковый 

туф, экауссин и другие известняки для 

памятников или строительства с 

удельным весом 2,5 или более, и 

алебастр, грубо раздробленные или 

нераздробленные, распиленные или 

нераспиленные, либо разделенные 

другим способом на блоки или плиты 

прямоугольной (включая квадратную) 

формы:

Marble, travertine, ecaussine and other 

calcareous monumental or building stone 

of an apparent specific gravity of 2.5 or 

more, and alabaster, whether or not 

roughly trimmed or merely cut, by sawing 

or otherwise, into blocks or slabs of a 

rectangular (including square) shape:

– мрамор и травертин, или известковый 

туф:
– Marble and travertine:

2515 11 000 0
– – необработанные или грубо 

раздробленные
– – Crude or roughly trimmed – 5 5

2515 12 000 0

– – распиленные или разделенные 

другим способом на блоки или плиты 

прямоугольной (включая квадратную) 

формы

– – Merely cut, by sawing or otherwise, 

into blocks or slabs of a rectangular 

(including square) shape
– 5 5

– экауссин и другие известняки для 

памятников или строительства; 
– Ecaussine and other calcareous 

monumental or building stone; alabaster
2515 20 000 0

памятников или строительства; 

алебастр
monumental or building stone; alabaster

– 5 5

2516

Гранит, порфир, базальт, песчаник и 

камень для памятников или 

строительства прочий, грубо 

раздробленные или нераздробленные, 

распиленные или нераспиленные, либо 

разделенные другим способом на блоки 

или плиты прямоугольной (включая 

квадратную) формы:

Granite, porphyry, basalt, sandstone and 

other monumental or building stone, 

whether or not roughly trimmed or merely 

cut, by sawing or otherwise, into blocks or 

slabs of a rectangular (including square) 

shape:

– гранит: – Granite:

2516 11 000 0
– – необработанный или грубо 

раздробленный
– – Crude or roughly trimmed – 3 3

2516 12 000 0

– – распиленный или разделенный 

другим способом на блоки или плиты 

прямоугольной (включая квадратную) 

формы

– – Merely cut, by sawing or otherwise, 

into blocks or slabs of a rectangular 

(including square) shape
– 3 3

2516 20 000 0 – песчаник – Sandstone – 3 3

2516 90 000 0
– камень для памятников или 

строительства прочий
– Other monumental or building stone – 3 3

2517

Галька, гравий, щебень или дробленый 

камень, обычно используемые в 

качестве наполнителей бетона, 

балласта для шоссейных дорог или 

железнодорожных путей или другого 

балласта, а также валуны и кремневый 

гравий, термически обработанные или 

необработанные; макадам из шлака, 

дросса или аналогичных 

промышленных отходов, содержащий 

или не содержащий материалы, 

указанные в первой части товарной 

позиции; гудронированный макадам; 

гранулы, крошка и порошок из камня 

товарной позиции 2515 или 2516, 

термически обработанные или 

необработанные:

Pebbles, gravel, broken or crushed stone, 

of a kind commonly used for concrete 

aggregates, for road metalling or for 

railway or other ballast, shingle and flint, 

whether or not heat-treated; macadam of 

slag, dross or similar industrial waste, 

whether or not incorporating the materials 

cited in the first part of the heading; tarred 

macadam; granules, chippings and 

powder, of stones of heading 2515 or 

2516, whether or not heat-treated:
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2517 10

– галька, гравий, щебень или 

дробленый камень, обычно 

используемые в качестве наполнителей 

бетона, балласта для шоссейных дорог 

или железнодорожных путей или 

другого балласта, а также валуны и 

кремневый гравий, термически 

обработанные или необработанные:

– Pebbles, gravel, broken or crushed 

stone, of a kind commonly used for 

concrete aggregates, for road metalling or 

for railway or other ballast, shingle and 

flint, whether or not heat-treated:

2517 10 100 0 – – галька, гравий, щебень – – Pebbles, gravel, shingle and flint – 5 5

2517 10 200 0

– – известняк, доломит и прочие 

известняковые камни, разбитые или 

дробленые

– – Limestone, dolomite and other 

calcareous stone, broken or crushed
– 5 5

2517 10 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

2517 20 000 0

– макадам из шлака, дросса или 

аналогичных промышленных отходов, 

содержащий или не содержащий 

материалы субпозиции 2517 10

– Macadam of slag, dross or similar 

industrial waste, whether or not 

incorporating the materials cited in 

subheading 2517 10
– 5 5

2517 30 000 0 – гудронированный макадам – Tarred macadam – 5 5

– гранулы, крошка и порошок из камня 

товарной позиции 2515 или 2516, 

термически обработанные или 

необработанные:

– Granules, chippings and powder, of 

stones of heading 2515 or 2516, whether 

or not heat-treated:

2517 41 000 0 – – из мрамора – – Of marble – 5 5

2517 49 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2518

Доломит, кальцинированный или 

некальцинированный, спекшийся или 

неспекшийся, включая доломит грубо 

раздробленный или распиленный, либо 

разделенный другим способом на блоки 

или плиты прямоугольной (включая 

квадратную) формы; доломитовая 

набивочная смесь:

Dolomite, whether or not calcined or 

sintered, including dolomite roughly 

trimmed or merely cut, by sawing or 

otherwise, into blocks or slabs of a 

rectangular (including square) shape; 

dolomite ramming mix:

– доломит некальцинированный или 
– Dolomite, not calcined or sintered

2518 10 000 0
– доломит некальцинированный или 

неспекшийся
– Dolomite, not calcined or sintered – 5 5

2518 20 000 0
– доломит кальцинированный или 

спекшийся
– Calcined or sintered dolomite – 5 5

2518 30 000 0 – доломитовая набивочная смесь – Dolomite ramming mix – 5 5

2519

Карбонат магния природный (магнезит); 

магнезия плавленая; магнезия 

обожженная до спекания 

(агломерированная), содержащая или 

не содержащая небольшие количества 

других оксидов, добавляемых перед 

агломерацией; прочие оксиды магния, с 

примесями или без примесей:

Natural magnesium carbonate 

(magnesite); fused magnesia; dead-

burned (sintered) magnesia, whether or 

not containing small quantities of other 

oxides added before sintering; other 

magnesium oxide, whether or not pure:

2519 10 000 0
– карбонат магния природный 

(магнезит)

– Natural magnesium carbonate 

(magnesite) – 5 5

2519 90 – прочие: – Other:

2519 90 100 0

– – оксид магния, кроме 

кальцинированного природного 

карбоната магния

– – Magnesium oxide, other than calcined 

natural magnesium carbonate
– 5 5

2519 90 300 0
– – магнезия обожженная до спекания 

(агломерированная)
– – Dead-burned (sintered) magnesia – 5 5

2519 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2520

Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие 

(представляющие собой 

кальцинированный гипс или сульфат 

кальция), окрашенные или 

неокрашенные, содержащие или не 

содержащие небольшие количества 

ускорителей или замедлителей:

Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of 

calcined gypsum or calcium sulphate) 

whether or not coloured, with or without 

small quantities of accelerators or 

retarders:

2520 10 000 0 – гипс; ангидрит – Gypsum; anhydrite – 5 5

2520 20 000 0 – гипсовые вяжущие – Plasters – 5 5

2521 00 000 0

Флюс известняковый; известняк и 

прочий известняковый камень, 

используемый для изготовления 

извести или цемента

Limestone flux; limestone and other 

calcareous stone, of a kind used for the 

manufacture of lime or cement
– 5 5

2522

Известь негашеная, гашеная и 

гидравлическая, кроме оксида и 

гидроксида кальция, указанных в 

товарной позиции 2825:

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, 

other than calcium oxide and hydroxide of 

heading 2825:

2522 10 000 0 – известь негашеная – Quicklime – 5 5

2522 20 000 0 – известь гашеная – Slaked lime – 5 5

2522 30 000 0 – известь гидравлическая – Hydraulic lime – 5 5
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2523

Портландцемент, цемент 

глиноземистый, цемент шлаковый, 

цемент суперсульфатный и 

аналогичные гидравлические цементы, 

неокрашенные или окрашенные, 

готовые или в форме клинкеров:

Portland cement, aluminous cement, slag 

cement, supersulphate cement and similar 

hydraulic cements, whether or not 

coloured or in the form of clinkers:

2523 10 000 0 – клинкеры цементные – Cement clinkers – 3 3

– портландцемент: – Portland cement

2523 21 000 0
– – цемент белый, искусственно 

окрашенный или неокрашенный

– – White cement, whether or not 

artificially coloured – 3 3

2523 29 000 0 – – прочий – – Other – 3 3

2523 30 000 0 – цемент глиноземистый – Aluminous cement – 3 3

2523 90 000 0 – цементы гидравлические прочие – Other hydraulic cements – 3 3

2524 Асбест: Asbestos:
2524 10 000 0 – крокидолит – Crocidolite – 5 5

2524 90 000 0 – прочий – Other – 5 5

2525
Слюда, в том числе расслоенная; 

слюдяные отходы:
Mica, including splittings; mica waste:

2525 10 000 0

– слюда необработанная и слюда, 

расщепленная на пластинки или 

чешуйки

– Crude mica and mica rifted into sheets 

or splittings
– 0 0

2525 20 000 0 – порошок слюды – Mica powder – 0 0

2525 30 000 0 – отходы слюдяные – Mica waste – 0 0

2526

Стеатит природный, грубо 

раздробленный или нераздробленный, 

распиленный или нераспиленный, либо 

разделенный другим способом на блоки 

или плиты прямоугольной (включая 

квадратную) формы; тальк:

Natural steatite, whether or not roughly 

trimmed or merely cut, by sawing or 

otherwise, into blocks or slabs of a 

rectangular (including square) shape; talc:

2526 10 000 0 – недробленый и немолотый – Not crushed, not powdered – 5 5

2526 20 000 0 – дробленый или молотый – Crushed or powdered – 5 5

Бораты природные и их концентраты 

(кальцинированные или 

некальцинированные), кроме боратов, 

Natural borates and concentrates thereof 

(whether or not calcined), but not 

2528 00 000 0

некальцинированные), кроме боратов, 

выделенных из природных рассолов; 

борная кислота природная, 

содержащая не более 85 мас.% H3BO3 

в пересчете на сухой продукт

(whether or not calcined), but not 

including borates separated from natural 

brine; natural boric acid containing not 

more than 85 % of H3BO3 calculated on 

the dry weight

– 5 5

2529

Полевой шпат; лейцит; нефелин и 

нефелиновый сиенит; плавиковый шпат:

Feldspar; leucite, nepheline and 

nepheline syenite; fluorspar:

2529 10 000 0 – полевой шпат – Feldspar – 5 5

– плавиковый шпат: – Fluorspar:

2529 21 000 0
– – с содержанием фторида кальция 97 

мас.% или менее

– – Containing by weight 97 % or less of 

calcium fluoride – 10 10

2529 22 000 0
– – с содержанием фторида кальция 

более 97 мас.%

– – Containing by weight more than 97 % 

of calcium fluoride – 10 10

2529 30 000 0
– лейцит; нефелин и нефелиновый 

сиенит
– Leucite; nepheline and nepheline syenite – 5 5

2530

Вещества минеральные, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные:

Mineral substances not elsewhere 

specified or included:

2530 10 000 0
– вермикулит, перлит и хлориты, 

невспененные

– Vermiculite, perlite and chlorites, 

unexpanded – 5 5

2530 20 000 0
– кизерит, эпсомит (природные 

сульфаты магния)

– Kieserite, epsomite (natural magnesium 

sulphates) – 5 5

2530 90 000 – прочие: – Other:

2530 90 000 1

– – янтарь; янтарь агломерированный; 

гагат (черный янтарь)

– – Amber; agglomerated amber; jet (black 

amber)
– 5 5

2530 90 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

2601
Руды и концентраты железные, 

включая обожженный пирит:

Iron ores and concentrates, including 

roasted iron pyrites:

– руды и концентраты железные, кроме 

обожженного пирита:

– Iron ores and concentrates, including 

roasted iron pyrites:
2601 11 000 0 – – неагломерированные – – Non-agglomerated – 0 0

2601 12 000 0 – – агломерированные – – Agglomerated – 0 0

2601 20 000 0 – обожженный пирит – Roasted iron pyrites – 5 5

2602 00 000 0

Руды и концентраты марганцевые, 

включая железистые марганцевые руды 

и концентраты с содержанием марганца 

20 мас.% или более в пересчете на 

сухой продукт

Manganese ores and concentrates, 

including ferruginous manganese ores 

and concentrates with a manganese 

content of 20 % or more, calculated on the 

dry weight – 5 5

2603 00 000 0 Руды и концентраты медные Copper ores and concentrates – 3 3

2604 00 000 0 Руды и концентраты никелевые Nickel ores and concentrates – 5 5

2605 00 000 0 Руды и концентраты кобальтовые Cobalt ores and concentrates – 5 5

2606 00 000 0 Руды и концентраты алюминиевые Aluminium ores and concentrates – 5 5
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2607 00 000 Руды и концентраты свинцовые: Lead ores and concentrates:

2607 00 000 1
– с содержанием свинца не менее 45 

мас.%

– With lead content, by weight, of 45 % or 

more – 3
5С)

35С)

2607 00 000 9 – прочие – Other – 3 3

2608 00 000 0 Руды и концентраты цинковые Zinc ores and concentrates – 0 0

2609 00 000 0 Руды и концентраты оловянные Tin ores and concentrates – 0 0

2610 00 000 0 Руды и концентраты хромовые Chromium ores and concentrates – 5 5

2611 00 000 0 Руды и концентраты вольфрамовые Tungsten ores and concentrates – 0 0

2612
Руды и концентраты урановые или 

ториевые:
Uranium or thorium ores and concentrates:

2612 10 – руды и концентраты урановые: – Uranium ores and concentrates:

2612 10 100 0

– – руды урановые и смолка урановая и 

их концентраты с содержанием урана 

более 5 мас.%

– – Uranium ores and pitchblende, and 

concentrates thereof, with a uranium 

content of more than 5% by weight – 5 5

2612 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2612 20 – руды и концентраты ториевые: – Thorium ores and concentrates:

2612 20 100 0

– – монацит; ураноторианит и другие 

ториевые руды и их концентраты с 

содержанием тория более 20 мас.%

– – Monazite; urano-thorianite and other 

thorium ores and concentrates, with a 

thorium content of more than 20% by 

weight – 5 5

2612 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2613 Руды и концентраты молибденовые: Molybdenum ores and concentrates:
2613 10 000 0 – обожженные – Roasted – 0 0

2613 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

2614 00 000 0 Руды и концентраты титановые Titanium ores and concentrates – 0 0

2615

Руды и концентраты ниобиевые, 

танталовые, ванадиевые или 

циркониевые:

Niobium, tantalum, vanadium or zirconium 

ores and concentrates:

2615 10 000 0 – руды и концентраты циркониевые – Zirconium ores and concentrates – 0 0

2615 90 000 – прочие: – Other:

2615 90 000 1
– – руды и концентраты ниобиевые и 

танталовые

– – Niobium and tantalum ores and 

concentrates – 0 0

2615 90 000 9 – – руды и концентраты ванадиевые – – Vanadium ores and concentrates – 5 5

2616
Руды и концентраты драгоценных 

металлов:
Precious metal ores and concentrates:

2616 10 000 0 – руды и концентраты серебряные – Silver ores and concentrates – 3
6С)

36С)2616 10 000 0 – руды и концентраты серебряные – Silver ores and concentrates – 3 36С)

2616 90 000 0 – прочие – Other – 36С) 36С)

2617 Руды и концентраты прочие: Other ores and concentrates:
2617 10 000 0 – руды и концентраты сурьмянистые – Antimony ores and concentrates – 3 3

2617 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

2618 00 000 0

Шлак гранулированный (шлаковый 

песок), получаемый в процессе 

производства черных металлов

Granulated slag (slag sand) from the 

manufacture of iron or steel
– 5 5

2619 00

Шлак, дросс (кроме гранулированного 

шлака), окалина и прочие отходы 

производства черных металлов:

Slag, dross (other than granulated slag), 

scalings and other waste from the 

manufacture of iron or steel:

2619 00 200 0
– отходы, пригодные для извлечения из 

них железа или марганца

– Waste suitable for the extraction of iron 

or manganese – 5 5

2619 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

2620

Шлак, зола и остатки (кроме 

образующихся в производстве черных 

металлов), содержащие металлы, 

мышьяк или их соединения:

Slag, ash and residues (other than from 

the manufacture of iron or steel) 

containing metals, arsenic or their 

compounds:

– содержащие в основном цинк: – Containing mainly zinc:
2620 11 000 0 – – гартцинк – – Hard zinc spelter – 5 5

2620 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– содержащие в основном свинец: – Containing mainly lead:

2620 21 000 0

– – шламы этилированного бензина и 

шламы этилированной 

антидетонационной смеси

– – Leaded gasoline sludges and leaded 

anti-knock compound sludges
– 5 5

2620 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2620 30 000 0 – содержащие в основном медь – Containing mainly copper – 5 5

2620 40 000 0 – содержащие в основном алюминий – Containing mainly aluminium – 5 5

2620 60 000 0

– содержащие мышьяк, таллий, ртуть 

или их смеси, используемые для 

извлечения мышьяка или этих 

металлов или для производства их 

химических соединений

– Containing arsenic, mercury, thallium or 

their mixtures, of a kind used for the 

extraction of arsenic or those metals or for 

the manufacture of their chemical 

compounds – 5 5

– прочие: – Other:

2620 91 000 0
– – содержащие сурьму, бериллий, 

кадмий, хром или их смеси

– – Containing antimony, beryllium, 

cadmium, chromium or their mixtures – 5 5

2620 99 – – прочие: – – Other:
2620 99 100 0 – – – содержащие в основном никель – – – Containing mainly nickel – 5 5

2620 99 200 0
– – – содержащие в основном ниобий 

или тантал

– – – Containing mainly niobium or 

tantalum – 0 0

2620 99 400 0 – – – содержащие в основном олово – – – Containing mainly tin – 5 5

2620 99 600 0 – – – содержащие в основном титан – – – Containing mainly titanium – 5 5

2620 99 950 – – – прочие: – – – Other:
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2620 99 950 1
– – – – содержащие в основном 

вольфрам
– – – – Containing mainly tungsten – 5 5

2620 99 950 2
– – – – содержащие в основном 

молибден
– – – – Containing mainly molybdenum – 5 5

2620 99 950 3 – – – – содержащие в основном кобальт – – – – Containing mainly cobalt – 5 5

2620 99 950 4
– – – – содержащие в основном 

цирконий
– – – – Containing mainly zirconium – 5 5

2620 99 950 9 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

2621

Шлак и зола прочие, включая золу из 

морских водорослей (келп); зола и 

остатки от сжигания отходов городского 

хозяйства:

Other slag and ash, including seaweed 

ash (kelp); ash and residues from the 

incineration of municipal waste:

2621 10 000 0
– зола и остатки от сжигания отходов 

городского хозяйства

– Ash and residues from the incineration 

of municipal waste – 5 5

2621 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

2701

Уголь каменный; брикеты, окатыши и 

аналогичные виды твердого топлива, 

полученные из каменного угля:

Coal; briquettes, ovoids and similar solid 

fuels manufactured from coal:

– уголь каменный, пылевидный или 

непылевидный, но не 

агломерированный:

– Coal, whether or not pulverised, but not 

agglomerated:

2701 11 – – антрацит: – – Anthracite:

2701 11 100 0

– – – с предельным выходом летучих 

веществ (в пересчете на сухую 

беззольную основу) не более 10 мас.%

– – – With a volatile matter limit (on a dry, 

mineral-matter-free basis) not exceeding 

10 % by weight
– 5 5

2701 11 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

2701 12 – – уголь битуминозный: – – Bituminous coal:
2701 12 100 0 – – – уголь коксующийся – – – Coking coal – 0 0

2701 12 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

2701 19 000 0 – – уголь прочий – – Other coal – 5 5

2701 20 000 0

– брикеты, окатыши и аналогичные 

виды твердого топлива, полученные из 

каменного угля

– Briquettes, ovoids and similar solid fuels 

manufactured from coal
– 5 52701 20 000 0 каменного угля – 5 5

2702

Лигнит, или бурый уголь, 

агломерированный или 

неагломерированный, кроме гагата:

Lignite, whether or not agglomerated, 

excluding jet:

2702 10 000 0

– лигнит, или бурый уголь, пылевидный 

или непылевидный, но не 

агломерированный

– Lignite, whether or not pulverised, but 

not agglomerated
– 5 5

2702 20 000 0
– лигнит, или бурый уголь, 

агломерированный
– Agglomerated lignite – 5 5

2703 00 000 0

Торф (включая торфяную крошку), 

агломерированный или 

неагломерированный

Peat (including peat litter), whether or not 

agglomerated
– 5 5

2704 00

Кокс и полукокс из каменного угля, 

лигнита или торфа, агломерированные 

или неагломерированные; уголь 

ретортный:

Coke and semi-coke of coal, of lignite or 

of peat, whether or not agglomerated; 

retort carbon:

– кокс и полукокс из каменного угля: – Coke and semi-coke of coal:
2704 00 110 0 – – для производства электродов – – For the manufacture of electrodes – 5 5

2704 00 190 0 – – прочие – – Other – 5 5

2704 00 300 0 – кокс и полукокс из лигнита – Сoke and semi-coke of lignite – 5 5

2704 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

2705 00 000 0

Газ каменноугольный, водяной, 

генераторный и аналогичные газы, 

кроме нефтяных газов и других 

газообразных углеводородов

Coal gas, water gas, producer gas and 

similar gases, other than petroleum gases 

and other gaseous hydrocarbons
1,000 m

3
5 5

2706 00 000 0

Смолы каменноугольные, 

буроугольные, торфяные и прочие 

минеральные смолы, обезвоженные 

или необезвоженные, частично 

ректифицированные или 

неректифицированные, включая 

"восстановленные" смолы

Tar distilled from coal, from lignite or from 

peat, and other mineral tars, whether or 

not dehydrated or partially distilled, 

including reconstituted tars

– 5 5

2707

Масла и другие продукты 

высокотемпературной перегонки 

каменноугольной смолы; аналогичные 

продукты, в которых масса 

ароматических составных частей 

превышает массу неароматических:

Oils and other products of the distillation 

of high temperature coal tar; similar 

products in which the weight of the 

aromatic constituents exceeds that of the 

non-aromatic constituents:

2707 10 – бензол: – Benzol (benzene):

2707 10 100 0
– – для использования в качестве 

топлива
– – For use as a power or heating fuel – 5 5

2707 10 900 0 – – для прочих целей – – For other purposes – 5 5

2707 20 – толуол: – Toluol (toluene):
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2707 20 100 0
– – для использования в качестве 

топлива
– – For use as a power or heating fuel – 5 5

2707 20 900 0 – – для прочих целей – – For other purposes – 5 5

2707 30 – ксилол: – Xylol (xylenes):

2707 30 100 0
– – для использования в качестве 

топлива
– – For use as a power or heating fuel – 5 5

2707 30 900 0 – – для прочих целей – – For other purposes – 5 5

2707 40 000 0 – нафталин – Naphthalene – 5 5

2707 50

– смеси ароматических углеводородов 

прочие, 65 об.% которых или более 

(включая потери) перегоняется при 

температуре 250 °С по методу ISO 3405 

(эквивалентному методу ASTM D 86):

– Other aromatic hydrocarbon mixtures of 

which 65 % or more by volume (including 

losses) distils at 250 °C by the ISO 3405 

method (equivalent to the ASTM D 86 

method):

2707 50 100 0
– – для использования в качестве 

топлива
– – For use as a power or heating fuel – 5 5

2707 50 900 0 – – для прочих целей – – For other purposes – 5 5

– прочие: – Other:
2707 91 000 0 – – масла креозотовые – – Creosote oils – 5 5

2707 99 – – прочие: – – Other:

– – – неочищенные масла: – – – Crude oils:

2707 99 110 0

– – – – неочищенные легкие масла, 90 

об.% которых или более перегоняется 

при температуре до 200 °С

– – – – Crude light oils of which 90% or 

more by volume distils at temperatures of 

up to 200 °С
– 5 5

2707 99 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2707 99 300 0 – – – осерненные легкие масла – – – Sulphuretted toppings – 5 5

2707 99 500 0 – – – основные продукты – – – Basic products – 5 5

2707 99 700 0 – – – антрацен – – – Anthracene – 5 5

2707 99 800 0 – – – фенолы – – – Phenols – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

2707 99 910 0
– – – – для получения продуктов 

товарной позиции 2803

– – – – For the manufacture of the 

products of heading 2803 – 5 5

2707 99 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

Пек и кокс пековый, полученные из 

каменноугольной смолы или прочих 
Pitch and pitch coke, obtained from coal 

tar or from other mineral tars:
2708

каменноугольной смолы или прочих 

минеральных смол:
tar or from other mineral tars:

2708 10 000 0 – пек – Pitch – 5 5

2708 20 000 – кокс пековый: – Pitch coke:
2708 20 000 1 – – игольчатый – – Needle – 0 0

2708 20 000 9 – – прочий – – Other – 5 5

2709 00

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, 

полученные из битуминозных пород:

Petroleum oils and oils obtained from 

bituminous minerals, crude:

2709 00 100 – газовый конденсат природный: – Natural gas condensates:

2709 00 100 1

– – газовый конденсат стабильный 

плотностью при 20 °С не менее 650 

кг/м3, но не более 850 кг/м3 и с 

содержанием серы не более 1,0 мас.%9)

– – Stable gas condensate of a density of 

650 kg/m3 or more, but not exceeding 

850 kg/m3 at 20 °C and with sulphur 

content not exceeding 1.0% by weight9)
– 5 5

2709 00 100 9 – – прочий – – Other – 5 5

2709 00 900 – прочие: – Other:

2709 00 900 1

– – нефть сырая плотностью при 20 °С 

более 887,6 кг/м3, но не более 994 кг/м3 

и с содержанием серы не менее 0,015 

мас.%, но не более 3,47 мас.%8)

– – Crude oil of a density of 887.6 kg/m3 

or more, but not exceeding 994 kg/m3 at 

20 °C and with sulphur content exceeding 

0.015 %, but not exceeding 3.47 % by 

weight8) – 0 0

2709 00 900 2

– – нефть сырая плотностью при 20 °С 

не менее 694,7 кг/м3, но не более 980 

кг/м3 и с содержанием серы не менее 

0,04 мас.%, но не более 5 мас.%
10)

– – Crude oil of a density of 694.7 kg/m3 

or more, but not exceeding 980 kg/m3 at 

20 °C and with sulphur content exceeding 

0.04 %, but not exceeding 5 % by 

weight10) – 0 0

2709 00 900 3

– – нефть сырая плотностью при 20 °С 

не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 

кг/м3 и с содержанием серы не менее 

0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.%8)

– – Crude oil of a density of 694.7 kg/m3 

or more, but not exceeding 887.6 kg/m3 at 

20 °C and with sulphur content exceeding 

0.04 %, but not exceeding 1.5 % by 

weight8) – 0 0

– – прочие: – – Other:

2709 00 900 4

– – – нефть сырая плотностью при 20 

°С не менее 750 кг/м3, но не более 900 

кг/м3 и с содержанием парафина не 

менее 4 мас.%8)

– – – Crude oil of a density of 750 kg/m3 

or more, but not exceeding 900 kg/m3 at 

20 °C and with paraffin content equal to or 

exceeding 4 % by weight8)
– 0 0

2709 00 900 9 – – – прочие – – – Other – 0 0
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2710

Нефть и нефтепродукты, полученные 

из битуминозных пород, кроме сырых; 

продукты, в другом месте не 

поименованные или не включенные, 

содержащие 70 мас.% или более нефти 

или нефтепродуктов, полученных из 

битуминозных пород, причем эти 

нефтепродукты являются основными 

составляющими продуктов; 

отработанные нефтепродукты:

Petroleum oils and oils obtained from 

bituminous minerals, other than crude; 

preparations not elsewhere specified or 

included, containing by weight 70 % or 

more of petroleum oils or of oils obtained 

from bituminous minerals, these oils being 

the basic constituents of the preparations; 

waste oils:

– нефть и нефтепродукты (кроме 

сырых), полученные из битуминозных 

пород, и продукты, в другом месте не 

поименованные или не включенные, 

содержащие 70 мас.% или более нефти 

или нефтепродуктов, полученных из 

битуминозных пород, причем эти 

нефтепродукты являются основными 

составляющими продуктов, за 

исключением содержащих биодизель и 

отработанных нефтепродуктов:

– Petroleum oils and oils obtained from 

bituminous minerals (other than crude) 

and preparations not elsewhere specified 

or included, containing by weight 70 % or 

more of petroleum oils or of oils obtained 

from bituminous minerals, these oils being 

the basic constituents of the preparations, 

other than those containing biodiesel and 

other than waste oils:

2710 12 – – легкие дистилляты и продукты: – – Light oils and preparations:

2710 12 110
– – – для специфических процессов 

переработки:
– – – For undergoing a specific process:

2710 12 110 1

– – – – пентан-гексановая фракция с 

содержанием пентана (С5) не менее 35 

мас.% и гексана (С6) не менее 55 мас.%

– – – – Pentane-hexane fraction with 

pentane (C5) content equal to or 

exceeding 35 % by weight, and hexane 

(C6) content equal to or exceeding 55 % 

by weight – 5 5

2710 12 110 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – для химических превращений в 

процессах, кроме указанных в 

– – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than 

2710 12 150

процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2710 12 110:

transformation by a process other than 

those referred to in sub-subheading 

2710 12 110:

2710 12 150 1

– – – – пентан-гексановая фракция с 

содержанием пентана (С5) не менее 35 

мас.% и гексана (С6) не менее 55 мас.%

– – – – Pentane-hexane fraction with 

pentane (C5) content equal to or 

exceeding 35 % by weight, and hexane 

(C6) content equal to or exceeding 55 % 

by weight – 5 5

2710 12 150 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – для прочих целей: – – – For other purposes:

– – – – специальные бензины: – – – – Special spirits:
2710 12 210 0 – – – – – уайт-спирит – – – – – White spirit – 5 5

2710 12 250 – – – – – прочие: – – – – – Other:

2710 12 250 1

– – – – – – с содержанием н-гексана не 

менее 55 мас.%, но не более 80 мас.%, 

температурой начала кипения не менее 

64 °С и температурой окончания 

кипения не более 70 °С

– – – – – – With content of n-hexane, by 

volume, of 55 % or more, but not 

exceeding 80 %, the initial boiling point of 

64 °С or more and the finishing boiling 

point not exceeding 70 °С
– 0 0

2710 12 250 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – бензины моторные: – – – – – Motor spirits:
2710 12 310 0 – – – – – – бензины авиационные – – – – – – Aviation spirits – 5 5

– – – – – – прочие, с содержанием 

свинца:
– – – – – – Other, with a lead content:

– – – – – – – не более 0,013 г/л:
– – – – – – – not exceeding 0.013 g per 

litre:

2710 12 41

– – – – – – – – с октановым числом 

менее 95 (по исследовательскому 

методу):

– – – – – – – – With an octane number 

(RON) of less than 95:

– – – – – – – – – бензин автомобильный: – – – – – – – – – Gasoline:

2710 12 411 0

– – – – – – – – – – с октановым числом 

менее 80 (по исследовательскому 

методу)

– – – – – – – – – – With an octane number 

(RON) of less than 80
1,000 l 5 5

2710 12 412 0

– – – – – – – – – – с октановым числом 

80 или более, но менее 92 (по 

исследовательскому методу)

– – – – – – – – – – With an octane number 

(RON) of 80 or more but less than 92
1,000 l 5 5

2710 12 413 0

– – – – – – – – – – с октановым числом 

92 или более (по исследовательскому 

методу)

– – – – – – – – – – With an octane number 

(RON) of 92 or more
1,000 l 5 5

2710 12 419 0 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other 1,000 l 5 5

2710 12 450 0

– – – – – – – – с октановым числом 95 

или более, но менее 98 (по 

исследовательскому методу)

– – – – – – – – With an octane number 

(RON) of 95 or more but less than 98
1,000 l 5 5
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2710 12 490 0

– – – – – – – – с октановым числом 98 

или более (по исследовательскому 

методу)

– – – – – – – – With an octane number 

(RON) of 98 or more
1,000 l 5 5

– – – – – – – более 0,013 г/л: – – – – – – – Exceeding 0.013 g per litre:

2710 12 510 0

– – – – – – – – с октановым числом 

менее 98 (по исследовательскому 

методу)

– – – – – – – – With an octane number 

(RON) of less than 98
1,000 l 5 5

2710 12 590 0

– – – – – – – – с октановым числом 98 

или более (по исследовательскому 

методу)

– – – – – – – – With an octane number 

(RON) of 98 or more
1,000 l 5 5

2710 12 700 0
– – – – – топливо бензиновое для 

реактивных двигателей
– – – – – Spirit type jet fuel – 5 5

2710 12 900 – – – – – легкие дистилляты прочие: – – – – – Other light oils:

2710 12 900 1
– – – – – – тримеры и тетрамеры 

пропилена

– – – – – – Propylene trimers and 

tetramers – 5 5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

2710 12 900 2

– – – – – – – пентан-гексановая фракция 

с содержанием пентана (С5) не менее 

35 мас.% и гексана (С6) не менее 55 

мас.%

– – – – – – – Pentane-hexane fraction with 

pentane (C5) content equal to or 

exceeding 35 % by weight, and hexane 

(C6) content equal to or exceeding 55 % 

by weight – 5 5

2710 12 900 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 5 5

2710 19 – – прочие: – – Other:

– – – средние дистилляты: – – – Medium oils:

2710 19 110 0
– – – – для специфических процессов 

переработки
– – – – For undergoing a specific process – 5 5

2710 19 150 0

– – – – для химических превращений в 

процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2710 19 110 0

– – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than 

those referred to in sub-subheading 

2710 19 110 0 – 5 5

– – – – для прочих целей: – – – – For other purposes:

– – – – – керосин: – – – – – Kerosene:

2710 19 210 0
– – – – – – топливо для реактивных 

двигателей
– – – – – – Jet fuel – 5 5

2710 19 250 0 – – – – – – прочий – – – – – – Other – 5 5

2710 19 290 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 52710 19 290 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– – – тяжелые дистилляты: – – – Heavy oils:

– – – – газойли: – – – – Gas oils:

2710 19 310 0
– – – – – для специфических процессов 

переработки

– – – – – For undergoing a specific 

process – 5 5

2710 19 350 0

– – – – – для химических превращений 

в процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2710 19 310 0

– – – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than 

those referred to in subheading 

2710 19 310 0 – 5 5

– – – – – для прочих целей: – – – – – For other purposes:

2710 19 42
– – – – – – с содержанием серы не 

более 0,05 мас.%:

– – – – – – With a sulphur content not 

exceeding 0.05 % by weight:

– – – – – – – дизельное топливо: – – – – – – – Diesel fuel:
2710 19 421 0 – – – – – – – – летнее – – – – – – – – Summer – 5 5

2710 19 422 0 – – – – – – – – зимнее – – – – – – – – Winter – 5 5

2710 19 423 0 – – – – – – – – арктическое – – – – – – – – Arctic – 5 5

2710 19 424 0 – – – – – – – – межсезонное – – – – – – – – Off-season – 5 5

2710 19 425 0 – – – – – – – – прочее – – – – – – – – Other – 5 5

2710 19 426 0

– – – – – – – судовое топливо с 

температурой вспышки в закрытом 

тигле не ниже 61 °С

– – – – – – – Marine fuel with the 

flashpoint in a closed crucible being of at 

least 61 °С – 5 5

2710 19 429 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 5 5

2710 19 460 0

– – – – – – с содержанием серы более 

0,05 мас.%, но не более 0,2 мас.%

– – – – – – With a sulphur content 

exceeding 0.05 % by weight, but not 

exceeding 0.2 % by weight – 5 5

2710 19 480 0
– – – – – – с содержанием серы более 

0,2 мас.%

– – – – – – With a sulphur content 

exceeding 0.2 % by weight: – 5 5

– – – – топлива жидкие: – – – – Fuel oils:

2710 19 510
– – – – – для специфических процессов 

переработки:

– – – – – For undergoing a specific 

process:
2710 19 510 1 – – – – – – мазуты – – – – – – Mazut – 5 5

2710 19 510 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

2710 19 550

– – – – – для химических превращений 

в процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2710 19 510:

– – – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than 

those referred to in sub-subheading 

2710 19 510:
2710 19 550 1 – – – – – – мазуты – – – – – – Mazut – 5 5

2710 19 550 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

– – – – – для прочих целей: – – – – – For other purposes:

2710 19 620
– – – – – – с содержанием серы не 

более 1 мас.%:

– – – – – – With a sulphur content not 

exceeding 1 % by weight:
2710 19 620 1 – – – – – – – мазуты – – – – – – – Mazut – 5 5

2710 19 620 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 5 5
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2710 19 640

– – – – – – с содержанием серы более 1 

мас.%, но не более 2 мас.%:

– – – – – – With a sulphur content 

exceeding 1 % by weight, but not 

exceeding 2 % by weight:
2710 19 640 1 – – – – – – – мазуты – – – – – – – Mazut – 5 5

2710 19 640 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 5 5

2710 19 660

– – – – – – с содержанием серы более 2 

мас.%, но не более 2,8 мас.%:

– – – – – – With a sulphur content 

exceeding 2 % by weight, but not 

exceeding 2.8 % by weight:
2710 19 660 1 – – – – – – – мазуты – – – – – – – Mazut – 5 5

2710 19 660 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 5 5

2710 19 680
– – – – – – с содержанием серы более 

2,8 мас.%:

– – – – – – With a sulphur content 

exceeding 2.8 % by weight:
2710 19 680 1 – – – – – – – мазуты – – – – – – – Mazut – 5 5

2710 19 680 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 5 5

– – – – масла смазочные; масла прочие: – – – – Lubricating oils; other oils:

2710 19 710 0
– – – – – для специфических процессов 

переработки

– – – – – For undergoing a specific 

process – 5 5

2710 19 750 0

– – – – – для химических превращений 

в процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2710 19 710 0

– – – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than 

those referred to in sub-subheading 

2710 19 710 0 – 5 5

– – – – – для прочих целей: – – – – – For other purposes:

2710 19 820 0

– – – – – – моторные масла, 

компрессорное смазочное масло, 

турбинное смазочное масло

– – – – – – Motor oils, compressor lube 

oils, turbine lube oils
– 5 5

2710 19 840 0
– – – – – – жидкости для гидравлических 

целей
– – – – – – Hydraulic oils – 5 5

2710 19 860 0
– – – – – – светлые масла, вазелиновое 

масло
– – – – – – White oils, liquid paraffin – 5 5

2710 19 880 0
– – – – – – масло для шестерен и масло 

для редукторов
– – – – – – Gear oils and reductor oils – 5 5

2710 19 920 0

– – – – – – составы для обработки 

металлов, масла для смазывания 

форм, антикоррозионные масла

– – – – – – Metal-working compounds, 

mould-release oils, anti-corrosion oils
– 5 5

– – – – – – электрические изоляционные 
– – – – – – Electrical insulating oils

2710 19 940 0
– – – – – – электрические изоляционные 

масла
– – – – – – Electrical insulating oils – 5 5

2710 19 980 0
– – – – – – прочие смазочные масла и 

прочие масла

– – – – – – Other lubricating oils and other 

oils – 5 5

2710 20

– нефть и нефтепродукты (кроме 

сырых), полученные из битуминозных 

пород, и продукты, в другом месте не 

поименованные или не включенные, 

содержащие 70 мас.% или более нефти 

или нефтепродуктов, полученных из 

битуминозных пород, причем эти 

нефтепродукты являются основными 

составляющими продуктов, 

содержащие биодизель, за 

исключением отработанных 

нефтепродуктов:

– Petroleum oils and oils obtained from 

bituminous minerals (other than crude) 

and preparations not elsewhere specified 

or included, containing by weight 70 % or 

more of petroleum oils or of oils obtained 

from bituminous minerals, these oils being 

the basic constituents of the preparations, 

containing biodiesel, other than waste oils:

– – газойли: – – Gas oils:

2710 20 110 0
– – – с содержанием серы не более 

0,05 мас.%

– – – With a sulphur content not 

exceeding 0.05 % by weight – 5 5

2710 20 150 0

– – – с содержанием серы более 0,05 

мас.%, но не более 0,2 мас.%

– – – With a sulphur content exceeding 

0.05 % by weight, but not exceeding 0.2 % 

by weight – 5 5

2710 20 190 0
– – – с содержанием серы более 0,2 

мас.%

– – – With a sulphur content exceeding 

0.2 % by weight – 5 5

– – топлива жидкие: – – Fuel oils:

2710 20 310
– – – с содержанием серы не более 1 

мас.%:

– – – With a sulphur content not 

exceeding 1 % by weight:
2710 20 310 1 – – – – мазуты – – – – Mazut – 5 5

2710 20 310 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2710 20 350

– – – с содержанием серы более 1 

мас.%, но не более 2 мас.%:

– – – With a sulphur content exceeding 

1 % by weight, but not exceeding 2 % by 

weight:
2710 20 350 1 – – – – мазуты – – – – Mazut – 5 5

2710 20 350 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2710 20 370

– – – с содержанием серы более 2 

мас.%, но не более 2,8 мас.%:

– – – With a sulphur content exceeding 

2 % by weight, but not exceeding 2.8 % by 

weight:
2710 20 370 1 – – – – мазуты – – – – Mazut – 5 5

2710 20 370 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2710 20 390
– – – с содержанием серы более 2,8 

мас.%:

– – – With a sulphur content exceeding 

2.8 % by weight:
2710 20 390 1 – – – – мазуты – – – – Mazut – 5 5

2710 20 390 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2710 20 900 0 – – прочие нефтепродукты – – Other oils – 5 5
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– отработанные нефтепродукты: – Waste oils:

2710 91 000 0

– – содержащие полихлорбифенилы, 

полихлортерфенилы или 

полибромбифенилы

– – Containing polychlorinated biphenyls 

(PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) 

or polybrominated biphenyls (PBBs)
– 5 5

2710 99 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2711
Газы нефтяные и углеводороды 

газообразные прочие:

Petroleum gases and other gaseous 

hydrocarbons:

– сжиженные: – Liquefied:
2711 11 000 0 – – газ природный – – Natural gas m³ 5 5

2711 12 – – пропан: – – Propane:

– – – пропан чистотой не менее 99%:
– – – Propane of a purity of not less than 

99%:

2711 12 110 0
– – – – для использования в качестве 

топлива
– – – – For use as a power or heating fuel – 5 5

2711 12 190 0 – – – – для прочих целей – – – – For other purposes – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

2711 12 910 0
– – – – для специфических процессов 

переработки
– – – – For undergoing a specific process – 5 5

2711 12 930 0

– – – – для химических превращений в 

процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2711 12 910 0

– – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than 

those referred to in sub-subheading 

2711 12 910 0 – 5 5

– – – – для прочих целей: – – – – For other purposes:

2711 12 940 0
– – – – – чистотой более 90%, но менее 

99%

– – – – – Of a purity exceeding 90% but of 

less than 99% – 5 5

2711 12 970 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

2711 13 – – бутаны: – – Butanes:

2711 13 100 0
– – – для специфических процессов 

переработки
– – – For undergoing a specific process – 5 5

2711 13 300 0

– – – для химических превращений в 

процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2711 13 100 0

– – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than 

those referred to in sub-subheading 

2711 13 100 0 – 5 5

– – – для прочих целей: – – – For other purposes:

– – – – чистотой более 90%, но менее  – – – – Of a purity exceeding 90% but of 
2711 13 910 0

– – – – чистотой более 90%, но менее 

95%

– – – – Of a purity exceeding 90% but of 

less than 95% – 5 5

2711 13 970 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2711 14 000
– – этилен, пропилен, бутилен и 

бутадиен:

– – Ethylene, propylene, butylene and 

butadiene:

2711 14 000 1

– – – смесь, содержащая углеводороды 

С4 не менее 98 мас.%, бутадиен-1,3 не 

менее 40 мас.%, но менее 90 мас.%

– – – Blend containing, by weight, 98 % or 

more of C4 hydrocarbons, 40 % or more 

but less than 90 % of 1,3-butadiene
– 0 0

2711 14 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

2711 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– в газообразном состоянии: – In gaseous state:
2711 21 000 0 – – газ природный – – Natural gas m³ 0 0

2711 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2712

Вазелин нефтяной; парафин, воск 

нефтяной микрокристаллический, гач 

парафиновый, озокерит, воск 

буроугольный, воск торфяной, прочие 

минеральные воски и аналогичные 

продукты, полученные в результате 

синтеза или других процессов, 

окрашенные или неокрашенные:

Petroleum jelly; paraffin wax, 

microcrystalline petroleum wax, slack wax, 

ozokerite, lignite wax, peat wax, other 

mineral waxes, and similar products 

obtained by synthesis or by other 

processes, whether or not coloured:

2712 10 – вазелин нефтяной: – Petroleum jelly:
2712 10 100 0 – – сырой – – Crude – 5 5

2712 10 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

2712 20
– парафин с содержанием масел менее 

0,75 мас.%:

– Paraffin wax containing by weight less 

than 0.75% of oil:

2712 20 100 0

– – парафин синтетический с 

молекулярной массой 460 и более, но 

не более 1560

– – Synthetic paraffin wax of a molecular 

weight of 460 or more but not exceeding 

1,560 – 5 5

2712 20 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

2712 90 – прочие: – Other:

– – озокерит, воск буроугольный или 

воск торфяной (природные продукты):

– – Ozokerite, lignite wax or peat wax 

(natural products):

2712 90 110 0 – – – сырые – – – Crude – 5 5

2712 90 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – сырые: – – – Crude:

2712 90 310 0
– – – – для специфических процессов 

переработки
– – – – For undergoing a specific process – 5 5
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2712 90 330 0

– – – – для химических превращений в 

процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2712 90 310 0

– – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than 

those referred to in sub-subheading 

2712 90 310 0 – 5 5

2712 90 390 0 – – – – для прочих целей – – – – For other purposes – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

2712 90 910 0

– – – – смесь 1-алкенов, содержащая 80 

мас.% или более 1-алкенов с длиной 

углеродной цепи в 24 атома углерода и 

более, но не более 28 атомов углерода

– – – – Blend of 1-alkenes containing by 

weight 80% or more of 1-alkenes of a 

chain-length of 24 carbon atoms or more 

but not exceeding 28 carbon atoms
– 5 5

2712 90 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2713

Кокс нефтяной, битум нефтяной и 

прочие остатки от переработки нефти 

или нефтепродуктов, полученных из 

битуминозных пород:

Petroleum coke, petroleum bitumen and 

other residues of petroleum oils or of oils 

obtained from bituminous minerals:

– кокс нефтяной: – Petroleum coke:
2713 11 000 0 – – некальцинированный – – Not calcined – 3 3

2713 12 000 – – кальцинированный: – – Calcined:
2713 12 000 1 – – – игольчатый – – – Needle – 0 0

2713 12 000 9 – – – прочий – – – Other – 3 3

2713 20 000 0 – битум нефтяной – Oil bitumen – 5 5

2713 90

– прочие остатки от переработки нефти 

или нефтепродуктов, полученных из 

битуминозных пород:

– Other residues of petroleum oils or of 

oils obtained from bituminous minerals:

2713 90 100 0
– – для получения продуктов товарной 

позиции 2803

– – For the manufacture of the products of 

heading 2803 – 5 5

2713 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2714

Битум и асфальт, природные; сланцы 

битуминозные или нефтеносные и 

песчаники битуминозные; асфальтиты и 

асфальтовые породы:

Bitumen and asphalt, natural; bituminous 

or oil shale and tar sands; asphaltites and 

asphaltic rocks:

2714 10 000 0

– сланцы битуминозные или 

нефтеносные и песчаники 

битуминозные

– bituminous or oil shale and tar sands
– 5 52714 10 000 0 битуминозные – 5 5

2714 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

2715 00 000 0

Смеси битумные на основе природного 

асфальта, природного битума, 

нефтяного битума, минеральных смол 

или пека минеральных смол (например, 

битумные мастики, асфальтовые смеси 

для дорожных покрытий)

Bituminous mixtures based on natural 

asphalt, on natural bitumen, on petroleum 

bitumen, on mineral tar or on mineral tar 

pitch (for example, bituminous mastics, 

cut-backs)
– 5 5

2716 00 000 0 Электроэнергия Electrical energy 1,000 kWh 0 0

2801 Фтор, хлор, бром и йод: Fluorine, chlorine, bromine and iodine:
2801 10 000 0 – хлор – Fluorine – 5,5 5,5

2801 20 000 0 – йод – Iodine – 5 5

2801 30 – фтор; бром: – Chlorine; bromine:
2801 30 100 0 – – фтор – – Chlorine – 5 5

2801 30 900 0 – – бром – – Bromine – 5 5

2802 00 000 0
Сера сублимированная или 

осажденная; сера коллоидная

Sulphur, sublimed or precipitated; 

colloidal sulphur – 5 5

2803 00 000 0

Углерод (сажи и прочие формы 

углерода, в другом месте не 

поименованные или не включенные)

Carbon (carbon blacks and other forms of 

carbon not elsewhere specified or 

included) – 5 5

2804
Водород, газы инертные и прочие 

неметаллы:

Hydrogen, rare gases and other non-

metals:
2804 10 000 0 – водород – Hydrogen m³ 5 5

– газы инертные: – Rare gases:
2804 21 000 0 – – аргон – – Argon m³ 5 5

2804 29 – – прочие: – – Other:
2804 29 100 0 – – – гелий – – – Helium m³ 5 5

2804 29 900 0 – – – прочие – – – Other m³ 5 5

2804 30 000 0 – азот – Nitrogen m³ 5 5

2804 40 000 0 – кислород – Oxygen m³ 5 5

2804 50 – бор; теллур: – Boron; tellurium:
2804 50 100 0 – – бор – – Boron – 4 4

2804 50 900 0 – – теллур – – Tellurium – 4 4

– кремний: – Silicon:

2804 61 000 0
– – содержащий не менее 99,99 мас.% 

кремния

– – Containing by weight not less than 

99.99 % of silicon – 5 5

2804 69 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

2804 70 00 – фосфор: – Phosphorus:
2804 70 001 0 – – фосфор желтый ("белый") – – Yellow (“white”) phosphorus – 5 5

2804 70 002 0 – – фосфор красный – – Red phosphorus – 5 5

2804 80 000 0 – мышьяк – Arsenic – 5 5

2804 90 000 0 – селен – Selenium – 4 4
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2805

Металлы щелочные или щелочно-

земельные; металлы редкоземельные, 

скандий и иттрий в чистом виде, в 

смесях или сплавах; ртуть:

Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth 

metals, scandium and yttrium, whether or 

not intermixed or interalloyed; mercury:

– металлы щелочные или щелочно-

земельные:
– Alkali or alkaline-earth metals:

2805 11 000 0 – – натрий – – Sodium – 5 5

2805 12 000 0 – – кальций – – Calcium – 5 5

2805 19 – – прочие: – – Other:
2805 19 100 0 – – – стронций и барий – – – Strontium and barium – 5 5

2805 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2805 30

– металлы редкоземельные, скандий и 

иттрий в чистом виде, в смесях или 

сплавах:

– Rare-earth metals, scandium and 

yttrium, whether or not intermixed or 

interalloyed;
2805 30 100 0 – – смеси или сплавы – – Intermixtures or interalloys – 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – чистотой 95 мас.% или более: – – – Of a purity by weight of 95% or more:

2805 30 200 0

– – – – церий, лантан, празеодим, 

неодим и самарий

– – – – Cerium, lanthanum, 

praseodymium, neodymium and samarium
– 5 5

2805 30 300 0

– – – – европий, гадолиний, тербий, 

диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, 

иттербий, лютеций и иттрий

– – – – Europium, gadolinium, terbium, 

dysprosium, holmium, erbium, thulium, 

ytterbium, lutetium and yttrium – 5 5

2805 30 400 0 – – – – скандий – – – – Scandium – 5 5

2805 30 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2805 40 – ртуть: – Mercury:

2805 40 100 0

– – во флягах нетто-массой 34,5 кг 

(стандартная масса), ценой на условиях 

FOB за каждую флягу не более 224 евро

– – In flasks of a net content of 34.5 kg 

(standard weight), of a fob value, per 

flask, not exceeding 224 Euro
– 5 5

2805 40 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

2806
Хлорид водорода (кислота соляная); 

кислота хлорсульфоновая:

Hydrogen chloride (hydrochloric acid); 

chlorosulphuric acid:
2806 10 000 0 – хлорид водорода (кислота соляная) – Hydrogen chloride (hydrochloric acid) – 5 52806 10 000 0 – хлорид водорода (кислота соляная) – Hydrogen chloride (hydrochloric acid) – 5 5

2806 20 000 0 – хлорсульфоновая кислота – Chlorosulphuric acid – 5 5

2807 00 000 Серная кислота; олеум: Sulphuric acid; oleum:
2807 00 000 1 – серная кислота – Sulphuric acid – 5 5

2807 00 000 9 – олеум – Oleum – 5 5

2808 00 000 0
Азотная кислота; сульфоазотные 

кислоты
Nitric acid; sulphonitric acids – 5 5

2809

Пентаоксид дифосфора; фосфорная 

кислота; полифосфорные кислоты 

определенного или неопределенного 

химического состава:

Diphosphorus pentaoxide; phosphoric 

acid; polyphosphoric acids, whether or not 

chemically defined:

2809 10 000 0 – пентаоксид дифосфора – Diphosphorus pentaoxide kg P2O5 5 5

2809 20 000 0
– фосфорная кислота и 

полифосфорные кислоты

– Phosphoric acid and polyphosphoric 

acids kg P2O5 5 5

2810 00 Оксиды бора; кислоты борные: Oxides of boron; boric acids:
2810 00 100 0 – триоксид дибора – Diboron trioxide – 5 5

2810 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

2811

Кислоты неорганические прочие и 

соединения неметаллов с кислородом 

неорганические прочие:

Other inorganic acids and other inorganic 

oxygen compounds of non-metals:

– кислоты неорганические прочие: – Other inorganic acids:

2811 11 000 0
– – фторид водорода (кислота 

плавиковая)
– – Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) – 5 5

2811 12 000 0
– – цианид водорода 

(цианистоводородная кислота)
– – Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) – 5 5

2811 19 – – прочие: – – Other:

2811 19 100 0
– – – бромид водорода 

(бромистоводородная кислота)

– – – Hydrogen bromide (hydrobromic 

acid) – 5 5

2811 19 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– соединения неметаллов с кислородом 

неорганические прочие:

– Other inorganic oxygen compounds of 

non-metals:
2811 21 000 0 – – диоксид углерода – – Carbon dioxide – 5 5

2811 22 000 0 – – диоксид кремния – – Silicon dioxide – 2 2

2811 29 – – прочие: – – Other:
2811 29 050 0 – – – диоксид серы – – – Sulphur dioxide – 5 5

2811 29 100 0
– – – триоксид серы (серный ангидрид); 

триоксид димышьяка

– – – Sulphur trioxide (sulphuric 

anhydride); diarsenic trioxide – 4 4

2811 29 300 0 – – – оксиды азота – – – Nitrogen oxides – 5 5

2811 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2812
Галогениды и галогенид оксиды 

неметаллов:
Halides and halide oxides of non-metal:

– хлориды и оксид хлориды: – Chlorides and chloride oxides:
2812 11 000 0 – – дихлорид карбонила (фосген) – – Carbonyl dichloride (phosgene) – 5 5

2812 12 000 0 – – оксихлорид фосфора – – Phosphorus oxychloride – 5 5

2812 13 000 0 – – трихлорид фосфора – – Phosphorus trichloride – 5 5
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2812 14 000 0 – – пентахлорид фосфора – – Phosphorus pentachloride – 5 5

2812 15 000 0 – – монохлорид серы – – Sulphur monochloride – 5 5

2812 16 000 0 – – дихлорид серы – – Sulphur dichloride – 5 5

2812 17 000 0 – – хлорид тионила – – Thionyl chloride – 5 5

2812 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2812 90 000 0 – прочие – Other – 5
1С)

51С)

2813
Сульфиды неметаллов; трисульфид 

фосфора технический:

Sulphides of non-metals; commercial 

phosphorus trisulphide:
2813 10 000 0 – дисульфид углерода – Carbon disulphide – 5 5

2813 90 – прочие: – Other:

2813 90 100 0
– – сульфиды фосфора, трисульфид 

фосфора технический

– – Phosphorus sulphides, commercial 

phosphorus trisulphide – 5 5

2813 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2814
Аммиак, безводный или в водном 

растворе:

Ammonia, anhydrous or in aqueous 

solution:
2814 10 000 0 – аммиак безводный – Anhydrous ammonia – 5 5

2814 20 000 0 – аммиак в водном растворе – Ammonia in aqueous solution – 5 5

2815

Гидроксид натрия (сода каустическая); 

гидроксид калия (едкое кали); 

пероксиды натрия или калия:

Sodium hydroxide (caustic soda); 

potassium hydroxide (caustic potash); 

peroxides of sodium or potassium:

– гидроксид натрия (сода каустическая): – Sodium hydroxide (caustic soda):

2815 11 000 0 – – в твердом виде – – Solid – 5,5 5,5

2815 12 000 0
– – в водном растворе (щелок натровый 

или сода жидкая)

– – In aqueous solution (soda lye or liquid 

soda) kg NaOH 5,5 5,5

2815 20 000 0 – гидроксид калия (едкое кали) – Potassium hydroxide (caustic potash) kg K2О 5,5 5,5

2815 30 000 0 – пероксиды натрия или калия – Peroxides of sodium or potassium – 5,5 5,5

2816

Гидроксид и пероксид магния; оксиды, 

гидроксиды и пероксиды стронция или 

бария:

Hydroxide and peroxide of magnesium; 

oxides, hydroxides and peroxides, of 

strontium or barium:
2816 10 000 0 – гидроксид и пероксид магния – Hydroxide and peroxide of magnesium – 5 5

2816 40 000 0
– оксиды, гидроксиды и пероксиды 

стронция или бария

– Oxides, hydroxides and peroxides, of 

strontium or barium – 5 5

2817 00 000 0 Оксид цинка; пероксид цинка Zinc oxide; zinc peroxide – 5 5

Искусственный корунд определенного 
Artificial corundum, whether or not 

2818

Искусственный корунд определенного 

или неопределенного химического 

состава; оксид алюминия; гидроксид 

алюминия:

Artificial corundum, whether or not 

chemically defined; aluminium oxide; 

aluminium hydroxide:

2818 10

– искусственный корунд определенного 

или неопределенного химического 

состава:

– Artificial corundum, whether or not 

chemically defined:

– – с содержанием оксида алюминия 

98,5 мас.% или более:

– – With an aluminium oxide content of 

98.5% by weight or more:

2818 10 110 0

– – – с наличием менее 50% от общей 

массы частиц размером более 10 мм

– – – With less than 50% of the total 

weight having a particle size of more than 

10 mm – 5 5

2818 10 190 0

– – – с наличием 50% или более от 

общей массы частиц размером более 

10 мм

– – – With 50% or more of the total weight 

having a particle size of more than 10 mm
– 5 5

– – с содержанием оксида алюминия 

менее 98,5 мас.%:

– – With an aluminium oxide content of 

less than 98.5% by weight:

2818 10 910 0

– – – с наличием менее 50% от общей 

массы частиц размером более 10 мм

– – – With less than 50% of the total 

weight having a particle size of more than 

10 mm – 5 5

2818 10 990 0

– – – с наличием 50% или более от 

общей массы частиц размером более 

10 мм

– – – With 50% or more of the total weight 

having a particle size of more than 10 mm
– 5 5

2818 20 000 0
– оксид алюминия, отличный от 

искусственного корунда

– Aluminium oxide, other than artificial 

corundum – 0 0

2818 30 000 0 – гидроксид алюминия – Aluminium hydroxide – 5 5

2819 Оксиды и гидроксиды хрома: Chromium oxides and hydroxides:
2819 10 000 0 – триоксид хрома – Chromium trioxide – 5 5

2819 90 – прочие: – Other:
2819 90 100 0 – – диоксид хрома – – Chromium dioxide – 5 5

2819 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2820 Оксиды марганца: Manganese oxides:
2820 10 000 0 – диоксид марганца – Manganese dioxide – 5 5

2820 90 – прочие: – Other:

2820 90 100 0
– – оксид марганца, содержащий 77 

мас.% или более марганца

– – Manganese oxide containing by 

weight 77% or more of manganese – 5 5

2820 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2821

Оксиды и гидроксиды железа; 

красители минеральные, содержащие 

70 мас.% или более химически 

связанного железа в пересчете на 

Fе2O3:

Iron oxides and hydroxides; earth colours 

containing 70 % or more by weight of 

combined iron evaluated as Fе2O3:

2821 10 000 0 – оксиды и гидроксиды железа – Iron oxides and hydroxides – 5 5

2821 20 000 0 – красители минеральные – Earth colours – 5 5
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2822 00 000 0
Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды 

кобальта технические

Cobalt oxides and hydroxides; commercial 

cobalt oxides – 5 5

2823 00 000 0 Оксиды титана Titanium oxides – 5 5

2824
Оксиды свинца; сурик свинцовый 

(красный и оранжевый):
Lead oxides; red lead and orange lead:

2824 10 000 0
– монооксид свинца (глет свинцовый, 

массикот)
– Lead monoxide (litharge, massicot) – 5 5

2824 90 000 – прочие: – Other:

2824 90 000 1
– – сурик свинцовый (красный и 

оранжевый)
– – Red lead and orange lead – 5 5

2824 90 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

2825

Гидразин и гидроксиламин и их 

неорганические соли; неорганические 

основания прочие; оксиды, гидроксиды 

и пероксиды металлов прочие:

Hydrazine and hydroxylamine and their 

inorganic salts; other inorganic bases; 

other metal oxides, hydroxides and 

peroxides:

2825 10 000 0
– гидразин и гидроксиламин и их 

неорганические соли

– Hydrazine and hydroxylamine and their 

inorganic salts – 5 5

2825 20 000 0 – оксид и гидроксид лития – Lithium oxide and hydroxide – 5 5

2825 30 000 0 – оксиды и гидроксиды ванадия – Vanadium oxides and hydroxides – 5 5

2825 40 000 0 – оксиды и гидроксиды никеля – Nickel oxides and hydroxides – 5 5

2825 50 000 0 – оксиды и гидроксиды меди – Copper oxides and hydroxides – 5 5

2825 60 000 0 – оксиды германия и диоксид циркония – Germanium oxides and zirconium dioxide – 0 0

2825 70 000 0 – оксиды и гидроксиды молибдена – Molybdenum oxides and hydroxides – 0 0

2825 80 000 0 – оксиды сурьмы – Antimony oxides – 5 5

2825 90 – прочие: – Other:

– – оксид, гидроксид и пероксид 

кальция:
– – Calcium oxide, hydroxide and peroxide:

– – – гидроксид кальция чистотой 98% 

или более в пересчете на сухое 

вещество, в форме частиц, из которых: 

не более 1 мас.% имеют размер более 

75 мкм и не более 4 мас.% имеют 

размер менее 1,3 мкм

– – – Calcium hydroxide of a purity of 98% 

or more calculated on the dry weight, in 

the form of particles of which: not more 

than 1 % by weight have a particle-size 

exceeding 75 micrometres and not more 

than 4 % by weight have a particle-size of 

less than 1.3 micrometres
2825 90 110 0

размер менее 1,3 мкм
less than 1.3 micrometres

– 5 5

2825 90 190 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

2825 90 200 0 – – оксид и гидроксид бериллия – – Beryllium oxide and hydroxide – 5 5

2825 90 400 0 – – оксиды и гидроксиды вольфрама – – Tungsten oxides and hydroxides – 5 5

2825 90 600 0 – – оксид кадмия – – Cadmium oxide – 5 5

2825 90 850 0 – – прочие – – Other – 5 5

2826

Фториды; фторосиликаты, 

фтороалюминаты и прочие 

комплексные соли фтора:

Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates 

and other complex fluorine salts:

– фториды: – Fluorides:
2826 12 000 0 – – алюминия – – Of aluminium – 57С) 57С)

2826 19 – – прочие: – – Other:
2826 19 100 0 – – – аммония или натрия – – – Of ammonium or sodium – 5 5

2826 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2826 30 000 0
– гексафтороалюминат натрия 

(синтетический криолит)

– Sodium hexafluoroaluminate (synthetic 

cryolite) – 5,5 5,5

2826 90 – прочие: – Other:
2826 90 100 0 – – гексафтороцирконат дикалия – – Dipotassium hexafluorozirconate – 5 5

2826 90 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

2827

Хлориды, хлорид оксиды и хлорид 

гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; 

йодиды и йодид оксиды:

Chlorides, chloride oxides and chloride 

hydroxides; bromides and bromide oxides; 

iodides and iodide oxides:
2827 10 000 0 – хлорид аммония – Ammonium chloride – 5 5

2827 20 000 0 – хлорид кальция – Calcium chloride – 5 5

– хлориды прочие: – Other chlorides:
2827 31 000 0 – – магния – – Of magnesium – 5 5

2827 32 000 – – алюминия: – – Of aluminium:

2827 32 000 1

– – – безводный, с содержанием 

основного вещества не менее 98 мас.%

– – – Anhydrous, with a basic substance 

content, by weight, of 98% or more:
– 5 5

2827 32 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

2827 35 000 0 – – никеля – – Of nickel – 5 5

2827 39 – – прочие: – – Other:
2827 39 100 0 – – – олова – – – Of tin – 5 5

2827 39 200 0 – – – железа – – – Of iron – 5 5

2827 39 300 0 – – – кобальта – – – Of cobalt – 5 5

2827 39 850 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– хлорид оксиды и хлорид гидроксиды: – Chloride oxides and chloride hydroxides:

2827 41 000 0 – – меди – – Of copper – 5 5

2827 49 – – прочие: – – Other:
2827 49 100 0 – – – свинца – – – Of lead – 5 5

2827 49 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– бромиды и бромид оксиды: – Bromides and bromide oxides:
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2827 51 000 0 – – бромиды натрия или калия – – Bromides of sodium or potassium – 5 5

2827 59 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2827 60 000 0 – йодиды и йодид оксиды – Iodides and iodide oxides – 5 5

2828
Гипохлориты; гипохлорит кальция 

технический; хлориты; гипобромиты:

Hypochlorites; commercial calcium 

hypochlorite; chlorites; hypobromites:

2828 10 000 0
– гипохлорит кальция технический и 

гипохлориты кальция прочие

– Commercial calcium hypochlorite and 

other calcium hypochlorites – 5 5

2828 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

2829

Хлораты и перхлораты; броматы и 

перброматы; йодаты и перйодаты:

Chlorates and perchlorates; bromates and 

perbromates; iodates and periodates:

– хлораты: – Chlorates:
2829 11 000 0 – – натрия – – Of sodium – 5 5

2829 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2829 90 – прочие: – Other:
2829 90 100 0 – – перхлораты – – Perchlorates – 5 5

2829 90 400 0 – – броматы калия или натрия – – Bromates of sodium or potassium – 5 5

2829 90 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

2830

Сульфиды; полисульфиды 

определенного или неопределенного 

химического состава:

Sulphides; polysulphides, whether or not 

chemically defined:

2830 10 000 0 – сульфиды натрия – Sodium sulfides – 5 5

2830 90 – прочие: – Other:

2830 90 110 0
– – сульфиды кальция, сурьмы или 

железа

– – Sulphides of calcium, of antimony or of 

iron – 5 5

2830 90 850 0 – – прочие – – Other – 5 5

2831 Дитиониты и сульфоксилаты: Dithionites and sulphoxylates:
2831 10 000 0 – натрия – Of sodium – 5 5

2831 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

2832 Сульфиты; тиосульфаты: Sulphites; thiosulphates:
2832 10 000 0 – сульфиты натрия – Sodium sulfites – 5 5

2832 20 000 0 – прочие сульфиты – Other sulfites – 5 5

2832 30 000 0 – тиосульфаты – Thiosulphates – 5 5

2833
Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты 

(персульфаты):

Sulphates; alums; peroxosulphates 

(persulphates):

– сульфаты натрия: – Sodium sulphates:– сульфаты натрия: – Sodium sulphates:
2833 11 000 0 – – сульфат динатрия – – Disodium sulfate – 5 5

2833 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– сульфаты прочие: – Other sulphates:
2833 21 000 0 – – магния – – Of magnesium – 5 5

2833 22 000 0 – – алюминия – – Of aluminium – 5 5

2833 24 000 0 – – никеля – – Of nickel – 5 5

2833 25 000 0 – – меди – – Of copper – 5 5

2833 27 000 0 – – бария – – Of barium – 5 5

2833 29 – – прочие: – – Other:
2833 29 200 0 – – – кадмия; хрома; цинка – – – Of cadmium; chromium; zinc – 5 5

2833 29 300 0 – – – кобальта; титана – – – Of cobalt; of titanium – 5 5

2833 29 600 0 – – – свинца – – – Of lead – 5 5

2833 29 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2833 30 000 0 – квасцы – Aluminium potassium sulphate – 5 5

2833 40 000 0 – пероксосульфаты (персульфаты) – Peroxosulphates (persulphates) – 5 5

2834 Нитриты; нитраты: Nitrites; nitrates:
2834 10 000 0 – нитриты – Nitrites – 5 5

– нитраты: – Nitrates:
2834 21 000 0 – – калия – – Of potassium – 5 5

2834 29 – – прочие: – – Other:

2834 29 200 0
– – – бария; бериллия; кадмия; 

кобальта; никеля; свинца

– – – Of barium; beryllium; cadmium; 

cobalt; nickel; lead – 5 5

2834 29 400 0 – – – меди – – – Of copper – 5 5

2834 29 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2835

Фосфинаты (гипофосфиты), 

фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; 

полифосфаты определенного или 

неопределенного химического состава:

Phosphinates (hypophosphites), 

phosphonates (phosphites) and 

phosphates; polyphosphates, whether or 

not chemically defined

2835 10 000 0
– фосфинаты (гипофосфиты) и 

фосфонаты (фосфиты)

– Phosphinates (hypophosphites) and 

phosphonates (phosphites) – 5 5

– фосфаты: – Phosphates:
2835 22 000 0 – – моно- или динатрия – – Of mono- or disodium – 5 5

2835 24 000 0 – – калия – – Of potassium – 5 5

2835 25 000 0
– – водородфосфат кальция (фосфат 

дикальция)

– – Calcium hydrogenorthophosphate 

(“dicalcium phosphate”) – 5 5

2835 26 000 0 – – фосфаты кальция прочие – – Other phosphates of calcium – 5 5

2835 29 – – прочие: – – Other:
2835 29 100 0 – – – триаммония – – – Of triammonium – 5 5

2835 29 300 0 – – – тринатрия – – – Of trisodium – 5 5

2835 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– полифосфаты: – Polyphosphates:

2835 31 000 0
– – трифосфат натрия (триполифосфат 

натрия)

– – Sodium triphosphate (sodium 

tripolyphosphate) – 5 5
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2835 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2836

Карбонаты; пероксокарбонаты 

(перкарбонаты); карбонат аммония 

технический, содержащий карбамат 

аммония:

Carbonates; peroxocarbonates 

(percarbonates); commercial ammonium 

carbonate containing ammonium 

carbamate:
2836 20 000 0 – карбонат динатрия – Disodium carbonate – 5 5

2836 30 000 0
– водородкарбонат натрия (бикарбонат 

натрия)

– Sodium hydrogencarbonate (sodium 

bicarbonate) – 5 5

2836 40 000 0 – карбонаты калия – Potassium carbonates – 5 5

2836 50 000 0 – карбонат кальция – Calcium carbonate – 5 5

2836 60 000 0 – карбонат бария – Barium carbonate – 5 5

– прочие: – Other:
2836 91 000 0 – – карбонаты лития – – Lithium carbonates – 5 5

2836 92 000 0 – – карбонат стронция – – Strontium carbonate – 5 5

2836 99 – – прочие: – – Other:

– – – карбонаты: – – – Carbonates:
2836 99 110 0 – – – – магния; меди – – – – Of magnesium; of copper – 5 5

2836 99 170 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2836 99 900 0 – – – пероксокарбонаты (перкарбонаты) – – – Peroxocarbonates (percarbonates) – 5 5

2837
Цианиды, цианид оксиды, цианиды 

комплексные:

Cyanides, cyanide oxides and complex 

cyanides:

– цианиды и цианид оксиды: – Cyanides and cyanide oxides:
2837 11 000 0 – – натрия – – Of sodium – 5 5

2837 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2837 20 000 0 – цианиды комплексные – Complex cyanides – 5 5

2839
Силикаты; силикаты щелочных 

металлов технические:
Silicates; commercial alkali metal silicates:

– натрия: – Of sodium:
2839 11 000 0 – – метасиликаты натрия – – Sodium metasilicates – 5 5

2839 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2839 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

2840 Бораты; пероксобораты (пербораты): Borates; peroxoborates (perborates):

– тетраборат динатрия (бура 

очищенная):
– Disodium tetraborate (refined borax):

2840 11 000 0 – – безводный – – Anhydrous – 5 52840 11 000 0 – – безводный – – Anhydrous – 5 5

2840 19 – – прочий: – – Other:

2840 19 100 0 – – – пентагидрат тетрабората динатрия – – – Disodium tetraborate pentahydrate – 5 5

2840 19 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

2840 20 – бораты прочие: – Other borates:
2840 20 100 0 – – бораты натрия безводные – – Borates of sodium, anhydrous – 5 5

2840 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2840 30 000 0 – пероксобораты (пербораты) – Peroxoborates (perborates) – 5 5

2841
Соли оксометаллических или 

пероксометаллических кислот:

Salts of oxometallic or peroxometallic 

acids:
2841 30 000 0 – дихромат натрия – Sodium dichromate – 5 5

2841 50 000 0
– хроматы и дихроматы прочие; 

пероксохроматы

– Other chromates and dichromates; 

peroxochromates – 5 5

– манганиты, манганаты и 

перманганаты:

– Manganites, manganates and 

permanganates:
2841 61 000 0 – – перманганат калия – – Potassium permanganate – 5 5

2841 69 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2841 70 000 0 – молибдаты – Molybdates – 5 5

2841 80 000 0 – вольфраматы – Tungstates (wolframates) – 5 5

2841 90 – прочие: – Other:
2841 90 300 0 – – цинкаты и ванадаты – – Zincates and vanadates – 5 5

2841 90 850 0 – – прочие – – Other – 5 5

2842

Соли неорганических кислот или 

пероксокислот (включая 

алюмосиликаты определенного или 

неопределенного химического состава), 

кроме азидов, прочие:

Other salts of inorganic acids or 

peroxoacids (including aluminosilicates 

whether or not chemically defined), other 

than azides:

2842 10 000

– силикаты двойные или комплексные, 

включая алюмосиликаты 

определенного или неопределенного 

химического состава:

– Double or complex silicates, including 

aluminosilicates whether or not chemically 

defined:

2842 10 000 2
– – для производства авиационных 

двигателей5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

2842 10 000 8 – – прочие – – Other – 5 5

2842 90 – прочие: – Other:

2842 90 100 0

– – соли, двойные соли или 

комплексные соли селеновой или 

теллуровой кислот

– – Salts, double salts or complex salts of 

selenium or tellurium acids
– 5 5

2842 90 800 0 – – прочие – – Other – 5 5
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2843

Металлы драгоценные в коллоидном 

состоянии; соединения неорганические 

или органические драгоценных 

металлов, определенного или 

неопределенного химического состава; 

амальгамы драгоценных металлов:

Colloidal precious metals; inorganic or 

organic compounds of precious metals, 

whether or not chemically defined; 

amalgams of precious metals:

2843 10
– металлы драгоценные в коллоидном 

состоянии:
– Colloidal precious metals:

2843 10 100 0 – – серебро – – Silver – 5 5

2843 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

– соединения серебра: – Silver compounds:
2843 21 000 0 – – нитрат серебра – – Silver nitrate – 5 5

2843 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2843 30 000 0 – соединения золота – Gold compounds g 5 5

2843 90 – соединения прочие; амальгамы: – Other compounds; amalgams:
2843 90 100 0 – – амальгамы – – Amalgams – 5 5

2843 90 900 0 – – прочие – – Other g 5 5

2844

Элементы химические радиоактивные и 

изотопы радиоактивные (включая 

делящиеся или воспроизводящиеся 

химические элементы и изотопы) и их 

соединения; смеси и остатки, 

содержащие эти продукты:

Radioactive chemical elements and 

radioactive isotopes (including the fissile 

or fertile chemical elements and isotopes) 

and their compounds; mixtures and 

residues containing these products:

2844 10

– уран природный и его соединения; 

сплавы, дисперсии (включая 

металлокерамику), продукты и смеси 

керамические, содержащие природный 

уран или соединения природного урана:

– Natural uranium and its compounds; 

alloys, dispersions (including cermets), 

ceramic products and mixtures containing 

natural uranium or natural uranium 

compounds:

– – уран природный: – – Natural uranium:
2844 10 100 0 – – – необработанный; отходы и лом – – – Crude; waste and scrap kg U 0 0

2844 10 300 0 – – – обработанный – – – Worked kg U 0 0

2844 10 500 0 – – ферро-уран – – Ferro-uranium kg U 0 0

2844 10 900 0 – – прочие – – Other kg U 0 02844 10 900 0 – – прочие – – Other kg U 0 0

2844 20

– уран, обогащенный ураном-235, и его 

соединения; плутоний и его 

соединения; сплавы, дисперсии 

(включая металлокерамику), продукты и 

смеси керамические, содержащие уран, 

обогащенный ураном-235, плутоний или 

соединения этих продуктов:

– Uranium enriched in U 235 and its 

compounds; plutonium and its 

compounds; alloys, dispersions (including 

cermets), ceramic products and mixtures 

containing uranium enriched in U 235, 

plutonium or compounds of these products:

– – уран, обогащенный ураном-235, и 

его соединения; сплавы, дисперсии 

(включая металлокерамику), продукты и 

смеси керамические, содержащие уран, 

обогащенный ураном-235, или 

соединения этих продуктов:

– – Uranium enriched in U 235 and its 

compounds; alloys, dispersions (including 

cermets), ceramic products and mixtures 

containing uranium enriched in U 235, or 

compounds of these products:

2844 20 250 0 – – – ферро-уран – – – Ferro-uranium gi F/S 5 5

2844 20 350 0 – – – прочие – – – Other gi F/S 5 5

– – плутоний и его соединения; сплавы, 

дисперсии (включая металлокерамику), 

продукты и смеси керамические, 

содержащие плутоний или соединения 

этих продуктов:

– – Plutonium and its compounds; alloys, 

dispersions (including cermets), ceramic 

products and mixtures containing 

plutonium, or compounds of these 

products:

– – – смеси урана и плутония: – – – Mixtures of uranium and plutonium:
2844 20 510 0 – – – – ферро-уран – – – – Ferro-uranium gi F/S 5 5

2844 20 590 0 – – – – прочие – – – – Other gi F/S 5 5

2844 20 990 0 – – – прочие – – – Other gi F/S 5 5

2844 30

– уран, обедненный ураном-235, и его 

соединения; торий и его соединения; 

сплавы, дисперсии (включая 

металлокерамику), продукты и смеси 

керамические, содержащие уран, 

обедненный ураном-235, торий или 

соединения этих продуктов:

– Uranium depleted in U 235 and its 

compounds; thorium and its compounds; 

alloys, dispersions (including cermets), 

ceramic products and mixtures containing 

uranium depleted in U 235, thorium or 

compounds of these products:

– – уран, обедненный ураном-235; 

сплавы, дисперсии (включая 

металлокерамику), продукты и смеси 

керамические, содержащие уран, 

обедненный ураном-235, или 

соединения этого продукта:

– – uranium depleted in U 235 and its 

compounds; alloys, dispersions (including 

cermets), ceramic products and mixtures 

containing uranium depleted in U 235, or 

compounds of this product:

2844 30 110 0 – – – металлокерамика – – – Cermets kg U 5 5

2844 30 190 0 – – – прочие – – – Other kg U 0 0
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– – торий; сплавы, дисперсии (включая 

металлокерамику), продукты и смеси 

керамические, содержащие торий, или 

соединения этого продукта:

– – Thorium; alloys, dispersions (including 

cermets), ceramic products and mixtures 

containing thorium or compounds of this 

product:

2844 30 510 0 – – – металлокерамика – – – Cermets – 5 5

– – – прочий: – – – Other:

2844 30 550 0 – – – – необработанный, отходы и лом – – – – Crude; waste and scrap – 5 5

– – – – обработанный: – – – – Worked:

2844 30 610 0

– – – – – бруски, прутки, уголки, формы 

и профили, листы, полосы или ленты

– – – – – Bars, rods, angles, shapes and 

sections, sheets and strips
– 5 5

2844 30 690 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– – соединения урана, обедненного 

ураном-235, или тория, смешанные или 

не смешанные вместе:

– – Compounds of uranium depleted in 

U 235 or of thorium, whether or not mixed 

together:

2844 30 91

– – – тория или урана, обедненного 

ураном-235, смешанные или не 

смешанные вместе, кроме солей тория:

– – – Of thorium or of uranium depleted in 

U 235, whether or not mixed together, 

other than thorium salts:

2844 30 911 0 – – – – урана, обедненного ураном-235 – – – – Of uranium depleted in U 235 kg U 0 0

2844 30 919 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

2844 30 990 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2844 40

– элементы радиоактивные, изотопы и 

соединения, кроме указанных в 

субпозиции 2844 10, 2844 20 или 2844 

30; сплавы, дисперсии (включая 

металлокерамику), продукты и смеси 

керамические, содержащие эти 

элементы, изотопы или соединения; 

остатки радиоактивные:

– Radioactive elements and isotopes and 

compounds other than those of 

subheading 2844 10, 2844 20 or 2844 30; 

alloys, dispersions (including cermets), 

ceramic products and mixtures containing 

these elements, isotopes or compounds; 

radioactive residues:

– – уран, полученный из урана-233 и 

его соединений; сплавы, дисперсии 
– – Uranium derived from U 233 and its 

2844 40 100 0

его соединений; сплавы, дисперсии 

(включая металлокерамику), продукты и 

смеси керамические и соединения, 

полученные из урана-233, или 

соединения этого продукта

compounds; alloys, dispersions (including 

cermets), ceramic products and mixtures 

and compounds derived from U 233 or 

compounds of this product
Ci 5 5

– – прочие: – – Other:

2844 40 200 0
– – – искусственные радиоактивные 

изотопы
– – – Artificial radioactive isotopes Ci 5 5

2844 40 300 0
– – – соединения искусственных 

радиоактивных изотопов

– – – Compounds of artificial radioactive 

isotopes Ci 5 5

2844 40 800 0 – – – прочие – – – Other Ci 5 5

2844 50 000 0

– отработанные (облученные) 

тепловыделяющие элементы (твэлы) 

ядерных реакторов

– Spent (irradiated) fuel elements 

(cartridges) of nuclear reactors
gi F/S 5 5

2845

Изотопы, кроме изотопов товарной 

позиции 2844; соединения 

неорганические или органические этих 

изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава:

Isotopes other than those of heading 

2844; compounds, inorganic or organic, of 

such isotopes, whether or not chemically 

defined:

2845 10 000 0 – тяжелая вода (оксид дейтерия) – Heavy water (deuterium oxide) – 5 5

2845 90 – прочие: – Other:

2845 90 100 0

– – дейтерий и его соединения; водород 

и его соединения, обогащенные 

дейтерием; смеси и растворы, 

содержащие эти продукты

– – Deuterium and compounds thereof; 

hydrogen and compounds thereof, 

enriched in deuterium; mixtures and 

solutions containing these products – 5 5

2845 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2846

Соединения, неорганические или 

органические, редкоземельных 

металлов, иттрия или скандия или 

смесей этих металлов:

Compounds, inorganic or organic, of rare-

earth metals, of yttrium or of scandium or 

of mixtures of these metals:

2846 10 000 0 – соединения церия – Cerium compounds – 5 5

2846 90 – прочие: – Other:

2846 90 100 0
– – соединения лантана, празеодима, 

неодима или самария

– – Compounds of lanthanum, 

praseodymium, neodymium or samarium – 5 5

2846 90 200 0

– – соединения европия, гадолиния, 

тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, 

тулия, иттербия, лютеция или иттрия

– – Compounds of europium, gadolinium, 

terbium, dysprosium, holmium, erbium, 

thulium, ytterbium, lutetium or yttrium
– 5 5

2846 90 300 0 – – соединения скандия – – Scandium compounds – 5 5

2846 90 900 0 – – соединения смесей металлов – – Compounds of mixtures of metals – 5 5

2847 00 000 0
Пероксид водорода, отвержденный или 

не отвержденный мочевиной

Hydrogen peroxide, whether or not 

solidified with urea kg H2O2 5 5
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2849

Карбиды, определенного или 

неопределенного химического состава:

Carbides, whether or not chemically 

defined:

2849 10 000 0 – кальция – Of calcium – 5,5 5,5

2849 20 000 0 – кремния – Of silicon – 5 5

2849 90 – прочие: – Other:
2849 90 100 0 – – бора – – Of boron – 5 5

2849 90 300 0 – – вольфрама – – Of tungsten – 5 5

2849 90 500 0

– – алюминия; хрома; молибдена; 

ванадия; тантала; титана

– – Of aluminium; of chromium; of 

molybdenum; of vanadium; of tantalum; of 

titanium – 5 5

2849 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2850 00

Гидриды, нитриды, азиды, силициды и 

бориды, определенного или 

неопределенного химического состава, 

кроме соединений, являющихся 

карбидами товарной позиции 2849:

Hydrides, nitrides, azides, silicides and 

borides, whether or not chemically 

defined, other than compounds which are 

also carbides of heading 2849:

2850 00 200 0 – гидриды; нитриды – Hydrides; nitrides – 51С) 51С)

2850 00 600 0 – азиды; силициды – Azides; silicides – 5 5

2850 00 900 0 – бориды – Borides – 5 5

2852

Соединения ртути, неорганические или 

органические, определенного или 

неопределенного химического состава, 

кроме амальгам:

Inorganic or organic compounds of 

mercury, whether or not chemically 

defined, excluding amalgams:

2852 10 000 – определенного химического состава: – Chemically defined:

2852 10 000 1
– – соли и сложные эфиры щавелевой 

кислоты
– – Salts and esters of oxalic acid – 6,5 6,5

2852 10 000 2

– – карбонилы, алкилы, фуллерены, 

нуклеиды ртути, ртутные соли кислот, 

поименованных или включенных в 

товарную позицию 2931 или 2934

– – Carbonyls, alkyls, fullerenes, mercury 

nucleotides, mercury salts of acids 

referred to or included in heading 2931 or 

2934
– 3 3

2852 10 000 8 – – прочие – – Other – 5 5

2852 90 000 – прочие: – Other:2852 90 000 – прочие: – Other:

2852 90 000 1

– – силикаты ртути двойные или 

комплексные, включая алюмосиликаты, 

и продукты и препараты химические, 

химической или смежных отраслей 

промышленности (включая препараты, 

состоящие из смеси природных 

продуктов), в другом месте не 

поименованные или не включенные, 

для производства авиационных 

двигателей
5)

– – Double or complex mercury silicates, 

including aluminosilicates, chemical 

products and preparations of the chemical 

or allied industries (including those 

consisting of mixtures of natural products), 

not elsewhere specified or included, for 

the manufacture of aircraft engines5)

– 0 0

– – прочие: – – Other:

2852 90 000 2
– – – пептонаты, нуклеопротеиды, 

протеинаты ртути

– – – Peptonates, nucleoproteins, 

proteinates of mercury – 2 2

2852 90 000 3

– – – фотохимикаты (кроме лаков, 

клеев, адгезивов и аналогичных 

средств)

– – – Chemical preparations for 

photographic uses (other than varnishes, 

glues, adhesives and similar preparations)
– 5 5

2852 90 000 4 – – – ртутные соли нуклеиновых кислот – – – Mercury salts of nucleic acids – 3 3

2852 90 000 7 – – – прочие – – – Other – 5 5

2853

Фосфиды, определенного или 

неопределенного химического состава, 

за исключением феррофосфора; 

соединения неорганические прочие 

(включая дистиллированную или 

кондуктометрическую воду и воду 

аналогичной чистоты); воздух жидкий (с 

удалением или без удаления инертных 

газов); воздух сжатый; амальгамы, 

кроме амальгам драгоценных металлов:

Phosphides, whether or not chemically 

defined, excluding ferrophosphorus; other 

inorganic compounds (including distilled 

or conductivity water and water of similar 

purity); liquid air (whether or not rare 

gases have been removed); compressed 

air; amalgams, other than amalgams of 

precious metals:

2853 10 000 0 – хлористый циан (хлорциан) – Cyanogen chloride (chlorcyan) – 5 5

2853 90 – прочие: – Other:

2853 90 100 0

– – дистиллированная и 

кондуктометрическая вода и вода 

аналогичной чистоты

– – Distilled or conductivity water and 

water of similar purity
– 5 5

2853 90 300 0

– – жидкий воздух (с удалением или без 

удаления инертных газов); сжатый 

воздух

– – Liquid air (whether or not rare gases 

have been removed); compressed air
– 5 5

2853 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2901 Углеводороды ациклические: Acyclic hydrocarbons:
2901 10 000 – насыщенные: – Saturated:
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2901 10 000 1 – – этан; бутан; изобутан – – Ethane; butane; isobutane – 3 3

2901 10 000 2 – – пентан; изопентан – – Pentane; isopentane – 3 3

2901 10 000 9 – – прочие – – Other – 3 3

– ненасыщенные: – Unsaturated:
2901 21 000 0 – – этилен – – Ethylene – 3 3

2901 22 000 0 – – пропен (пропилен) – – Propene (propylene) – 3 3

2901 23 000 0 – – бутен (бутилен) и его изомеры – – Butene (butylene) and isomers thereof – 3 3

2901 24 000 – – бута-1,3-диен и изопрен: – – Buta-1,3-diene and isoprene:
2901 24 000 1 – – – бута-1,3-диен – – – Buta-1,3-diene – 0 0

2901 24 000 2 – – – изопрен – – – Isoprene – 3 3

2901 29 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

2902 Углеводороды циклические: Cyclic hydrocarbons:

– циклоалканы, циклоалкены и 

циклотерпены:
– Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes:

2902 11 000 0 – – циклогексан – – Cyclohexane – 3 3

2902 19 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

2902 20 000 0 – бензол – Benzene – 3 3

2902 30 000 0 – толуол – Toluene – 3 3

– ксилолы: – Xylenes:
2902 41 000 0 – – о-ксилол – – о-xylene – 3 3

2902 42 000 0 – – м-ксилол – – m-xylene – 3 3

2902 43 000 0 – – п-ксилол – – p-xylene – 3 3

2902 44 000 0 – – смеси изомеров ксилола – – Mixed xylene isomers – 3 3

2902 50 000 0 – стирол – Styrene – 3 3

2902 60 000 0 – этилбензол – Ethylbenzene – 3 3

2902 70 000 0 – кумол – Xumene – 3 3

2902 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

2903
Галогенированные производные 

углеводородов:
Halogenated derivatives of hydrocarbons:

– насыщенные хлорированные 

производные ациклических 

углеводородов:

– Saturated chlorinated derivatives of 

acyclic hydrocarbons:

2903 11 000 0
– – хлорметан (метилхлорид) и 

хлорэтан (этилхлорид)

– – Chloromethane (methyl chloride) and 

chloroethane (ethyl chloride) – 5 5

– – дихлорметан (метиленхлорид) – – Dichloromethane (methylene chloride)
2903 12 000 0 – – дихлорметан (метиленхлорид) – – Dichloromethane (methylene chloride) – 5 5

2903 13 000 0 – – хлороформ (трихлорметан) – – Chloroform (trichloromethane) – 5 5

2903 14 000 0 – – четыреххлористый углерод – – Carbon tetrachloride – 5 5

2903 15 000 0
– – этилендихлорид (ISO) (1,2-

дихлорэтан)

– – Ethylene dichloride (ISO) (1,2-

dichloroethane) – 5,5 5,5

2903 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– ненасыщенные хлорированные 

производные ациклических 

углеводородов:

– Unsaturated chlorinated derivatives of 

acyclic hydrocarbons:

2903 21 000 0 – – винилхлорид (хлорэтилен) – – Vinyl chloride (chloroethylene) – 5 5

2903 22 000 0 – – трихлорэтилен – – Trichlorethylene – 5 5

2903 23 000 0 – – тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
– – Tetrachloroethylene 

(perchloroethylene) – 5 5

2903 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– фторированные, бромированные или 

йодированные производные 

ациклических углеводородов:

– Fluorinated, brominated or iodinated 

derivatives of acyclic hydrocarbons:

2903 31 000 0
– – этилендибромид (ISO) (1,2-

дибромэтан)

– – Ethylene dibromide (ISO) (1,2-

dibromoethane) – 5 5

2903 39 – – прочие: – – Other:

– – – бромиды: – – – Bromides:
2903 39 110 0 – – – – бромметан (метилбромид) – – – – Bromomethane (methyl bromide) – 5 5

2903 39 150 0 – – – – дибромметан – – – – Dibromomethane – 5 5

2903 39 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – насыщенные фториды: – – – Saturated fluorides:
2903 39 210 0 – – – – дифторметан – – – – Difluoromethane – 5 5

2903 39 230 0 – – – – трифторметан – – – – Trifluoromethane – 5 5

2903 39 240 0
– – – – пентафторэтан и 1,1,1-

трифторэтан

– – – – Pentafluoroethane and 1,1,1-

trifluoroethane – 5 5

2903 39 250 0 – – – – 1,1-дифторэтан – – – – 1,1-difluoroethane – 5 5

2903 39 260 0 – – – – 1,1,1,2-тетрафторэтан – – – – 1,1,1,2-tetrafluoroethane – 5 5

2903 39 270 0

– – – – пентафторпропаны, 

гексафторпропаны и гептафторпропаны

– – – – Pentafluoropropanes, 

hexafluoropropanes and 

heptafluoropropanes – 5 5

2903 39 280 0
– – – – перфторированные насыщенные 

фториды
– – – – Perfluorinated saturated fluorides – 5 5

2903 39 290 0 – – – – насыщенные фториды прочие – – – – Other saturated fluorides – 5 5

– – – ненасыщенные фториды: – – – Unsaturated fluorides:
2903 39 310 0 – – – – 2,3,3,3-тетрафторпропен – – – – 2,3,3,3-tetrafluoropropene – 5 5

2903 39 350 0 – – – – 1,3,3,3-тетрафторпропен – – – – 1,3,3,3-tetrafluoropropene – 5 5

2903 39 390 0 – – – – ненасыщенные фториды прочие – – – – Other unsaturated fluorides – 5 5

2903 39 800 0 – – – йодиды – – – Iodides – 5 5
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– галогенированные производные 

ациклических углеводородов, 

содержащие два или более различных 

галогена:

– Halogenated derivatives of acyclic 

hydrocarbons containing two or more 

different halogens:

2903 71 000 0 – – хлордифторметан – – Chlorodifluoromethane – 5 5

2903 72 000 0 – – дихлортрифторэтаны – – Dichlorotrifluoroethanes – 5 5

2903 73 000 0 – – дихлорфторэтаны – – Dichlorofluoroethanes – 5 5

2903 74 000 0 – – хлордифторэтаны – – Chlorodifluoroethanes – 5 5

2903 75 000 0 – – дихлорпентафторпропаны – – Dichloropentafluoropropanes – 5 5

2903 76

– – бромхлордифторметан, 

бромтрифторметан и 

дибромтетрафторэтаны:

– – Bromochlorodifluoromethane, 

bromotrifluoromethane and 

dibromotetrafluoroethanes:
2903 76 100 0 – – – бромхлордифторметан – – – Bromochlorodifluoromethane – 5 5

2903 76 200 0 – – – бромтрифторметан – – – Bromotrifluoromethane – 5 5

2903 76 900 0 – – – дибромтетрафторэтаны – – – Dibromotetrafluoroethanes – 5 5

2903 77
– – прочие, пергалогенированные 

только фтором и хлором:

– – Other, perhalogenated only with 

fluorine and chlorine:

2903 77 600 0

– – – трихлорфторметан, 

дихлордифторметан, 

трихлортрифторэтаны, 

дихлортетрафторэтаны и 

хлорпентафторэтан

– – – Trichlorofluoromethane, 

dichlorodifluoromethane, 

trichlorotrifluoroethanes, 

dichlorotetrafluoroethanes and 

chloropentafluoroethane – 5 5

2903 77 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2903 78 000 0
– – пергалогенированные производные 

прочие
– – Other perhalogenated derivatives – 5 5

2903 79 – – прочие: – – Other:

2903 79 300 0

– – – галогенированные, содержащие 

только бром и хлор или содержащие 

только фтор и хлор, или содержащие 

только фтор и бром

– – – Halogenated only with bromine and 

chlorine, fluorine and chlorine or with 

fluorine and bromine
– 5 5

2903 79 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– галогенированные производные 

циклановых, цикленовых или 

циклотерпеновых углеводородов:

– Halogenated derivatives of cyclanic, 

cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons:

2903 81 000 0
– – 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан 

(ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN)

– – 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane 

(HCH (ISO)), including lindane (ISO, INN) – 5 52903 81 000 0 (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN) (HCH (ISO)), including lindane (ISO, INN) – 5 5

2903 82 000 0
– – альдрин (ISO), хлордан (ISO) и 

гептахлор (ISO)

– – Aldrin (ISO), chlordane (ISO) and 

heptachlor (ISO) – 5 5

2903 83 000 0 – – мирекс (ISO) – – Mirex (ISO) – 5 5

2903 89 – – прочие: – – Other:

2903 89 100 0

– – – 1,2-дибром-4-(1,2-

дибромэтил)циклогексан; 

тетрабромциклооктаны

– – – 1,2-dibromo-4-(1,2-

dibromoethyl)cyclohexane; 

tetrabromocyclooctanes – 5 5

2903 89 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– галогенированные производные 

ароматических углеводородов:

– Halogenated derivatives of aromatic 

hydrocarbons:

2903 91 000 0
– – хлорбензол, о-дихлорбензол и п-

дихлорбензол

– – Chlorobenzene, o-dichlorobenzene 

and p-dichlorobenzene – 5 5

2903 92 000 0

– – гексахлорбензол (ISO) и ДДТ (ISO) 

(клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-

бис(п-хлорфенил)этан)

– – Hexachlorobenzene (ISO) and DDT 

(ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-

2,2-bis (p-chlorophenyl)ethane) – 5 5

2903 93 000 0 – – пентахлорбензол (ISO) – – Pentachlorobenzene (ISO) – 5 5

2903 94 000 0 – – гексабромбифенилы – – Hexabromobiphenyls – 5 5

2903 99 – – прочие: – – Other:
2903 99 100 0 – – – 2,3,4,5,6-пентабромэтилбензол – – – 2,3,4,5,6-pentabromoethylbenzene – 5 5

2903 99 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2904

Сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

углеводородов, галогенированные или 

негалогенированные:

Sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives of hydrocarbons, whether or 

not halogenated

2904 10 000 0

– производные, содержащие только 

сульфогруппы, их соли и сложные 

этиловые эфиры

– Derivatives containing only sulpho 

groups, their salts and ethyl esters
– 5 5

2904 20 000 0
– производные, содержащие только 

нитро- или только нитрозогруппы

– Derivatives containing only nitro or only 

nitroso groups – 5 5

– перфтороктансульфоновая кислота, 

ее соли и 

перфтороктансульфонилфторид:

– Perfluorooctane sulphonic acid, its salts 

and perfluorooctane sulphonyl fluoride:

2904 31 000 0 – – перфтороктансульфоновая кислота – – Perfluorooctane sulphonic acid – 5 5

2904 32 000 0 – – перфтороктансульфонат аммония – – Ammonium perfluorooctane sulphonate – 5 5

2904 33 000 0 – – перфтороктансульфонат лития – – Lithium perfluorooctane sulphonate – 5 5

2904 34 000 0 – – перфтороктансульфонат калия – – Potassium perfluorooctane sulphonate – 5 5

2904 35 000 0
– – прочие соли 

перфтороктансульфоновой кислоты

– – Other salts of perfluorooctane 

sulphonic acid – 5 5

2904 36 000 0 – – перфтороктансульфонилфторид – – Perfluorooctane sulphonyl fluoride – 5 5

– прочие: – Other:
2904 91 000 0 – – трихлорнитрометан (хлорпикрин) – – Trichloronitromethane (chloropicrin) – 5 5
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2904 99 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2905

Спирты ациклические и их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

Acyclic alcohols and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives:

– моноспирты насыщенные: – Saturated monohydric alcohols:
2905 11 000 0 – – метанол (спирт метиловый) – – Methanol (methyl alcohol) – 3 3

2905 12 000 0
– – пропан-1-ол (спирт пропиловый) и 

пропан-2-ол (спирт изопропиловый)

– – Propan-1-ol (propyl alcohol) and 

propan-2-ol (isopropyl alcohol) – 5 5

2905 13 000 0 – – бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) – – Butan-1-ol (n-butyl alcohol) – 5 5

2905 14 – – бутанолы прочие: – – Other butanols:

2905 14 100 0
– – – 2-метилпропан-2-ол (трет-

бутиловый спирт)

– – – 2-methylpropan-2-ol (tert-butyl 

alcohol) – 5 5

2905 14 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2905 16
– – октанол (спирт октиловый) и его 

изомеры:

– – Octanol (octyl alcohol) and isomers 

thereof:
2905 16 200 0 – – – октан-2-ол – – – Octan-2-ol – 5 5

2905 16 850 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2905 17 000 0

– – додекан-1-ол (спирт лауриловый), 

гексадекан-1-ол (спирт цетиловый) и 

октадекан-1-ол (спирт стеариловый)

– – Dodecane-1-ol (lauryl alcohol), 

hexadecane-1-ol (cetyl alcohol) and 

octadecane-1-ol (stearyl alcohol)
– 3 3

2905 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– моноспирты ненасыщенные: – Unsaturated monohydric alcohols:
2905 22 000 0 – – спирты ациклические терпеновые – – Acyclic terpene alcohols – 5 5

2905 29 – – прочие: – – Other:
2905 29 100 0 – – – аллиловый спирт – – – Allyl alcohol – 5 5

2905 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– диолы: – Diols:
2905 31 000 0 – – этиленгликоль (этандиол) – – Ethylene glycol (ethanediol) – 5,5 5,5

2905 32 000 0 – – пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) – – Propylene glycol (propane-1,2-diol) – 0 0

2905 39 – – прочие: – – Other:
2905 39 200 0 – – – бутан-1,3-диол – – – Butane-1,3-diol – 5 5

2905 39 250 0 – – – бутан-1,4-диол – – – Butane-1,4-diol – 5 5

– – – 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-
– – – 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

2905 39 300 0
– – – 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-

диол
– – – 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol – 5 5

2905 39 950 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– полиспирты прочие: – Other polyhydric alcohols:

2905 41 000 0
– – 2-этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-

диол (триметилолпропан)

– – 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-

diol (trimethylolpropane) – 5 5

2905 42 000 0 – – пентаэритрит – – Pentaerythritol – 5 5

2905 43 000 0 – – маннит – – Mannitol – 5 5

2905 44 – – D-глюцит (сорбит): – – D-glucitol (sorbitol):

– – – в водном растворе: – – – In aqueous solution:

2905 44 110 0

– – – – содержащий 2 мас.% или менее 

D-маннита в пересчете на содержание 

D-глюцита

– – – – Containing 2% or less by weight of 

D-mannitol, calculated on the D-glucitol 

content – 5 5

2905 44 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

2905 44 910 0

– – – – содержащий 2 мас.% или менее 

D-маннита в пересчете на содержание 

D-глюцита

– – – – Containing 2% or less by weight of 

D-mannitol, calculated on the D-glucitol 

content – 5 5

2905 44 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2905 45 000 – – глицерин: – – Glycerol:
2905 45 000 1 – – – синтетический из пропилена – – – Synthetic of propylene – 5 5

2905 45 000 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

2905 49 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные ациклических спиртов:

– Halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives of acyclic alcohols:

2905 51 000 0 – – этхлорвинол (INN) – – Ethchlorvynol (INN) – 5 5

2905 59 – – прочие: – – Other:
2905 59 910 0 – – – 2,2-бис(бромметил)пропандиол – – – 2,2-bis(bromomethyl)propanediol – 5 5

2905 59 980 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2906

Спирты циклические и их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

Cyclic alcohols and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives:

– циклоалкановые, циклоалкеновые или 

циклотерпеновые:
– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic:

2906 11 000 0 – – ментол – – Menthol – 5 5

2906 12 000 0

– – циклогексанол, 

метилциклогексанолы и 

диметилциклогексанолы

– – Cyclohexanol, methylcyclohexanols 

and dimethylcyclo-hexanols
– 5 5

2906 13 – – стерины и инозиты: – – Sterols and inositols:
2906 13 100 0 – – – стерины – – – Sterols – 5 5

2906 13 900 0 – – – инозиты – – – Inositols – 5 5

2906 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5
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– ароматические: – Aromatic:
2906 21 000 0 – – спирт бензиловый – – Benzyl alcohol – 5 5

2906 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2907 Фенолы; фенолоспирты: Phenols; phenol-alcohols:

– монофенолы: – Monophenols:

2907 11 000 0 – – фенол (гидроксибензол) и его соли – – Phenol (hydroxybenzene) and its salts – 5 5

2907 12 000 0 – – крезолы и их соли – – Cresols and their salts – 5 5

2907 13 000 0
– – октилфенол, нонилфенол и их 

изомеры; соли этих соединений

– – Octylphenol, nonylphenol and their 

isomers; salts thereof – 5 5

2907 15 – – нафтолы и их соли: – – Naphthols and their salts
2907 15 100 0 – – – 1-нафтол – – – 1-naphthol – 5 5

2907 15 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2907 19 – – прочие: – – Other:
2907 19 100 0 – – – ксиленолы и их соли – – – Xylenols and their salts – 5 5

2907 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– полифенолы; фенолоспирты: – Polyphenols; phenol-alcohols:
2907 21 000 0 – – резорцин и его соли – – Resorcinol and its salts – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

2907 22 000 0 – – гидрохинон (хинол) и его соли – – Hydroquinone (quinol) and its salts – 5 5

2907 23 000 0

– – 4,4′-изопропилидендифенол 

(бисфенол А, дифенилолпропан) и его 

соли

– – 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol 

A, diphenylolpropane) and its salts
– 5 5

2907 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2908

Галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные фенолов или 

фенолоспиртов:

Halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives of phenols or 

phenol-alcohols:

– производные, содержащие только 

галогеногруппы, и их соли:

– Derivatives containing only halogen 

substituents and their salts:
2908 11 000 0 – – пентахлорфенол (ISO) – – Pentachlorophenol (ISO) – 5 5

2908 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– прочие: – Other:
2908 91 000 0 – – диносеб (ISO) и его соли – – Dinoseb (ISO) and its salts – 5 5

2908 92 000 0
– – 4,6-динитро-о-крезол (ДНОК (ISO)) и 

его соли

– – 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) and 

its salts – 5 5

2908 99 000 0 – – прочие – – Other – 5 52908 99 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2909

Эфиры простые, эфироспирты, 

эфирофенолы, эфироспиртофенолы, 

пероксиды спиртов, простых эфиров и 

кетонов (определенного или 

неопределенного химического состава) 

и их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные:

Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, 

ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, 

ether peroxides, ketone peroxides 

(whether or not chemically defined), and 

their halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives:

– эфиры простые ациклические и их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

– Acyclic ethers and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives:

2909 11 000 0 – – эфир диэтиловый простой – – Diethyl ether – 5 5

2909 19 – – прочие: – – Other:

2909 19 100 0

– – – эфир простой трет-бутилэтиловый 

(этил-трет-бутиловый эфир, ETBE)

– – – Tert-butyl ethyl ether (ethyl-tertio-

butyl-ether, ETBE)
– 5 5

2909 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2909 20 000 0

– эфиры простые циклоалкановые, 

циклоалкеновые или циклотерпеновые 

и их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные

– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic 

ethers and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives
– 5 5

2909 30

– эфиры простые ароматические и их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

– Aromatic ethers and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives:

2909 30 100 0 – – эфир дифениловый простой – – Diphenyl ether – 5 5

– – бромированные производные:
– – Derivatives halogenated only with 

bromine:

2909 30 310 0

– – – эфир пентабромдифениловый 

простой; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-

бис(пентабромфенокси)бензол

– – – Pentabromodiphenyl ether; 1,2,4,5-

tetrabromo-3,6-

bis(pentabromophenoxy)benzene – 5 5

2909 30 350 0

– – – 1,2-бис(2,4,6-

трибромфенокси)этан, для 

производства 

акрилонитрилбутадиенстирола (ABS)

– – – 1,2-bis(2,4,6-

tribromophenoxy)ethane, for the 

manufacture of acrylonitrile-butadiene-

styrene (ABS) – 5 5

2909 30 380 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2909 30 900 – – прочие: – – Other

2909 30 900 1

– – – оксифлуорфен для производства 

химических средств защиты растений
5)

– – – Oxyfluorfen for the production of 

plant protection chemicals5)
– 530С) 530С)

2909 30 900 9 – – – прочие – – – Other – 5 5
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– эфироспирты и их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные:

– Ether-alcohols and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives:

2909 41 000 0
– – 2,2′-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, 

дигликоль)

– – 2,2′-oxydiethanol (diethylene glycol, 

digol) – 5 5

2909 43 000

– – эфиры этиленгликоля или 

диэтиленгликоля простые 

монобутиловые:

– – Ethers of ethylene glycol or of 

diethylene glycol, simple monobutyl:

2909 43 000 1

– – – монобутиловый эфир 

этиленгликоля, или бутилцеллозольв 

для производства химических средств 

защиты растений5)

– – – Ethylene glycol monobutyl ether, or 

butyl cellosolve for the production of plant 

protection chemicals5)
– 5

30С)
530С)

2909 43 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

2909 44 000 0

– – эфиры этиленгликоля или 

диэтиленгликоля простые 

моноалкиловые прочие

– – Other monoalkylethers of ethylene 

glycol or of diethylene glycol
– 5 5

2909 49 – – прочие: – – Other:
2909 49 110 0 – – – 2-(2-хлорэтокси)этанол – – – 2-(2-chloroethoxy)ethanol – 5 5

2909 49 800 – – – прочие: – – – Other:

2909 49 800 1
– – – – для кожевенно-обувной 

промышленности5)

– – – – For the leather and footwear 

industry5) – 58С) 58С)

2909 49 800 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2909 50 000 0

– эфирофенолы, эфироспиртофенолы 

и их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные

– Ether-phenols, ether-alcohol-phenols 

and their halogenated, sulphonated, 

nitrated or nitrosated derivatives
– 5 5

2909 60 000 0

– пероксиды спиртов, простых эфиров и 

кетонов и их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные

– Alcohol peroxides, ether peroxides, 

ketone peroxides and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives
– 5 5

Эпоксиды, эпоксиспирты, 

эпоксифенолы и эпоксиэфиры, 

содержащие в структуре трехчленное 

Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols 

and epoxyethers, with a three-membered 

2910

содержащие в структуре трехчленное 

кольцо, и их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные:

and epoxyethers, with a three-membered 

ring, and their halogenated, sulphonated, 

nitrated or nitrosated derivatives:

2910 10 000 0 – оксиран (этиленоксид) – Oxirane (ethylene oxide) – 5 5

2910 20 000 0 – метилоксиран (пропиленоксид) – Methyloxirane (propylene oxide) – 5 5

2910 30 000 0
– 1-хлор-2,3-эпоксипропан 

(эпихлоргидрин)

– 1-chloro-2,3-epoxypropane 

(epichlorohydrin) – 5,5 5,5

2910 40 000 0 – диэлдрин (ISO, INN) – Dieldrin (ISO, INN) – 5 5

2910 50 000 0 – эндрин (ISO) – Endrin (ISO) – 5 5

2910 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

2911 00 000 0

Ацетали и полуацетали, содержащие 

или не содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу, и их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные

Acetals and hemiacetals, whether or not 

with other oxygen function, and their 

halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives

– 5 5

2912

Альдегиды, содержащие или не 

содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу; полимеры альдегидов 

циклические; параформальдегид:

Aldehydes, whether or not with other 

oxygen function; cyclic polymers of 

aldehydes; paraformaldehyde:

– альдегиды ациклические, не 

содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу:

– Acyclic aldehydes without other oxygen 

function:

2912 11 000 0 – – метаналь (формальдегид) – – Methanal (formaldehyde) – 5 5

2912 12 000 0 – – этаналь (ацетальдегид) – – Ethanal (acetaldehyde) – 5 5

2912 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– альдегиды циклические, не 

содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу:

– Cyclic aldehydes without other oxygen 

function:

2912 21 000 0 – – бензальдегид – – Benzaldehyde – 5 5

2912 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– альдегидоспирты, альдегиды простых 

эфиров, альдегидофенолы и 

альдегиды, содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу:

– Aldehyde-alcohols, aldehyde-ethers, 

aldehyde-phenols and aldehydes with 

other oxygen function:

2912 41 000 0
– – ванилин (4-гидрокси-3-

метоксибензальдегид)

– – Vanillin (4-hydroxy-3-

methoxybenzaldehyde) – 5 5
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2912 42 000 0
– – этилванилин (3-этокси-4-

гидроксибензальдегид)

– – Ethyl vanillin (3-ethoxy-4-

hydroxybenzaldehyde) – 5 5

2912 49 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2912 50 000 – полимеры альдегидов циклические: – Cyclic polymers of aldehydes:

2912 50 000 1

– – метальдегид для производства 

химических средств защиты растений5)

– – Metaldehyde for the production of 

plant protection chemicals5)
– 5

30С)
530С)

2912 50 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

2912 60 000 0 – параформальдегид – Paraformaldehyde – 5 5

2913 00 000 0

Производные соединений товарной 

позиции 2912, галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные

Halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives of products of 

heading 2912
– 5 5

2914

Кетоны и хиноны, содержащие или не 

содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу, и их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные:

Ketones and quinones, whether or not 

with other oxygen function, and their 

halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives:

– кетоны ациклические, не содержащие 

другую кислородсодержащую 

функциональную группу:

– Acyclic ketones without other oxygen 

function:

2914 11 000 0 – – ацетон – – Acetone – 5 5

2914 12 000 0 – – бутанон (метилэтилкетон) – – Butanone (methyl ethyl ketone) – 5 5

2914 13 000 0
– – 4-метилпентан-2-он 

(метилизобутилкетон)

– – 4-methylpentan-2-one (methyl isobutyl 

ketone) – 5 5

2914 19 – – прочие: – – Other:
2914 19 100 0 – – – 5-метилгексан-2-он – – – 5-methylhexan-2-one – 5 5

2914 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

– кетоны циклоалкановые, 

циклоалкеновые или циклотерпеновые, 

не содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу:

– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic 

ketones without other oxygen function:

группу:

2914 22 000 0
– – циклогексанон и 

метилциклогексаноны

– – Cyclohexanone and 

methylcyclohexanones – 5 5

2914 23 000 0 – – иононы и метилиононы – – Ionones and methylionones – 5 5

2914 29 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

– кетоны ароматические, не 

содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу:

– Aromatic ketones without other oxygen 

function:

2914 31 000 0 – – фенилацетон (фенилпропан-2-он) – – Phenylacetone (phenylpropan-2-one) – 5 5

2914 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2914 40 – кетоноспирты и кетоноальдегиды: – Ketone-alcohols and ketone-aldehydes:

2914 40 100 0
– – 4-гидрокси-4-метилпентан-2-он 

(спирт диацетоновый)

– – 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one 

(diacetone alcohol) – 5 5

2914 40 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2914 50 000 0

– кетонофенолы и кетоны, содержащие 

другую кислородсодержащую 

функциональную группу

– Ketone-phenols and ketones with other 

oxygen function
– 5 5

– хиноны: – Quinones:
2914 61 000 0 – – антрахинон – – Anthraquinone – 5 5

2914 62 000 0 – – коэнзим Q10 (убидекаренон (INN)) – – Coenzyme Q10 (ubidecarenone (INN)) – 5 5

2914 69 – – прочие: – – Other:
2914 69 100 0 – – – 1,4-нафтохинон – – – 1,4-naphthoquinone – 5 5

2914 69 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

– Halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives:

2914 71 000 0 – – хлордекон (ISO) – – Chlordecone (ISO) – 5 5

2914 79 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2915

Кислоты ациклические монокарбоновые 

насыщенные и их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды и 

пероксикислоты; их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные:

Saturated acyclic monocarboxylic acids 

and their anhydrides, halides, peroxides 

and peroxyacids; their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives:

– муравьиная кислота, ее соли и 

сложные эфиры:
– Formic acid, its salts and esters:

2915 11 000 0 – – муравьиная кислота – – Formic acid – 5 5

2915 12 000 0 – – соли муравьиной кислоты – – Salts of formic acid – 5 5
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2915 13 000 0 – – эфиры муравьиной кислоты сложные – – Esters of formic acid – 5 5

– уксусная кислота и ее соли; уксусный 

ангидрид:

– Acetic acid and its salts; acetic 

anhydride:
2915 21 000 0 – – уксусная кислота – – Acetic acid – 5 5

2915 24 000 0 – – уксусный ангидрид – – Acetic anhydride – 5 5

2915 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– эфиры уксусной кислоты сложные: – Esters of acetic acid:
2915 31 000 0 – – этилацетат – – Ethyl acetate – 5 5

2915 32 000 0 – – винилацетат – – Vinyl acetate – 5 5

2915 33 000 0 – – н-бутилацетат – – n-butyl acetate – 5 5

2915 36 000 0 – – диносеба (ISO) ацетат – – Dinoseb (ISO) acetate – 5 5

2915 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2915 40 000 0

– кислоты моно-, ди- или 

трихлоруксусные, их соли и сложные 

эфиры

– Mono-, di- or trichloroacetic acids, their 

salts and esters
– 5 5

2915 50 000 0
– пропионовая кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– Propionic acid, its salts and esters – 5 5

2915 60
– масляные кислоты, валериановые 

кислоты, их соли и сложные эфиры:

– Butanoic acids, pentanoic acids, their 

salts and esters:

– – масляные кислоты, их соли и 

сложные эфиры:
– – Butanoic acids, their salts and esters:

2915 60 110 0
– – – 1-изопропил-2,2-

диметилтриметилендиизобутират

– – – 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene 

diisobutyrate – 5 5

2915 60 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2915 60 900 0
– – валериановые кислоты, их соли и 

сложные эфиры
– – Pentanoic acids, their salts and esters – 5 5

2915 70

– пальмитиновая кислота, стеариновая 

кислота, их соли и сложные эфиры:

– Palmitic acid, stearic acid, their salts 

and esters:

2915 70 400 0
– – пальмитиновая кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – Palmitic acid, their salts and esters – 5 5

2915 70 500 0
– – стеариновая кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – Stearic acid, their salts and esters – 5 5

2915 90 – прочие: – Other:

– – лауриновая кислота, ее соли и 
– – Lauric acid, its salts and esters

2915 90 300 0
– – лауриновая кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – Lauric acid, its salts and esters – 5 5

2915 90 700 0 – – прочие – – Other – 5 5

2916

Кислоты ациклические монокарбоновые 

ненасыщенные, кислоты циклические 

монокарбоновые, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды и 

пероксикислоты; их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные:

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, 

cyclic monocarboxylic acids, their 

anhydrides, halides, peroxides and 

peroxyacids; their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives:

– кислоты ациклические 

монокарбоновые ненасыщенные, их 

ангидриды, галогенангидриды, 

пероксиды, пероксикислоты и 

производные этих соединений:

– Unsaturated acyclic monocarboxylic 

acids, their anhydrides, halides, 

peroxides, peroxyacids and their 

derivatives:

2916 11 000 0 – – акриловая кислота и ее соли – – Acrylic acid and its salts – 5 5

2916 12 000 0 – – эфиры акриловой кислоты сложные – – Esters of acrylic acid – 5 5

2916 13 000 0 – – метакриловая кислота и ее соли – – Methacrylic acid and its salts – 5 5

2916 14 000 0
– – эфиры метакриловой кислоты 

сложные
– – Esters of methacrylic acid – 5 5

2916 15 000 0

– – олеиновая, линолевая или 

линоленовая кислоты, их соли и 

сложные эфиры

– – Oleic, linoleic or linolenic acids, their 

salts and esters
– 5 5

2916 16 000 0 – – бинапакрил (ISO) – – Binapacryl (ISO) – 5 5

2916 19 – – прочие: – – Other:

2916 19 100 0
– – – ундециловые кислоты, их соли и 

сложные эфиры

– – – Undecenoic acids and their salts 

and esters – 5 5

2916 19 400 0 – – – кротоновая кислота – – – Crotonic acid – 5 5

2916 19 950 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2916 20 000 0

– кислоты циклоалкановые, 

циклоалкеновые или циклотерпеновые 

монокарбоновые, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, 

пероксикислоты и их производные

– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic 

monocarboxylic acids, their anhydrides, 

halides, peroxides, peroxyacids and their 

derivatives
– 0 0

– кислоты ароматические 

монокарбоновые, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, 

пероксикислоты и их производные:

– Aromatic monocarboxylic acids, their 

anhydrides, halides, peroxides, 

peroxyacids and their derivatives:

2916 31 000 0
– – бензойная кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – Benzoic acid, its salts and esters – 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

2916 32 000 – – пероксид бензоила и бензоилхлорид: – – Benzoyl peroxide and benzoyl chloride:

2916 32 000 1 – – – пероксид бензоила – – – Benzoyl peroxide – 6,5 6,5

2916 32 000 9 – – – бензоилхлорид – – – Benzoyl chloride – 5 5

2916 34 000 0 – – фенилуксусная кислота и ее соли – – Phenylacetic acid and its salts – 5 5

2916 39 – – прочие: – – Other:

2916 39 100 0
– – – эфиры фенилуксусной кислоты 

сложные
– – – Esters of phenylacetic acid – 5 5

2916 39 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

2917

Кислоты поликарбоновые, их 

ангидриды, галогенангидриды, 

пероксиды и пероксикислоты; их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

Polycarboxylic acids, their anhydrides, 

halides, peroxides and peroxyacids; their 

halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives:

– кислоты ациклические 

поликарбоновые, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, 

пероксикислоты и их производные:

– Acyclic polycarboxylic acids, their 

anhydrides, halides, peroxides, 

peroxyacids and their derivatives:

2917 11 000 0
– – щавелевая кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – Oxalic acid, its salts and esters – 6,5 6,5

2917 12 000 0
– – адипиновая кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – Adipic acid, its salts and esters – 5 5

2917 13

– – азелаиновая кислота и себациновая 

кислота, их соли и сложные эфиры:

– – Azelaic acid, sebacic acid, their salts 

and esters:

2917 13 100 0 – – – себациновая кислота – – – Sebacic acid – 5 5

2917 13 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2917 14 000 0 – – малеиновый ангидрид – – Maleic anhydride – 0,04 евро за 1 кг 0,04 Euro per 1 kg

2917 19 – – прочие: – – Other:

2917 19 100 0
– – – малоновая кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – – Malonic acid, its salts and esters – 5 5

2917 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– кислоты циклоалкановые, 

циклоалкеновые или циклотерпеновые 
– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic 

2917 20 000 0

циклоалкеновые или циклотерпеновые 

поликарбоновые, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, 

пероксикислоты и их производные

– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic 

polycarboxylic acids, their anhydrides, 

halides, peroxides, peroxyacids and their 

derivatives
– 5 5

– кислоты ароматические 

поликарбоновые, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, 

пероксикислоты и их производные:

– Aromatic polycarboxylic acids, their 

anhydrides, halides, peroxides, 

peroxyacids and their derivatives:

2917 32 000 0 – – диоктилортофталаты – – Dioctyl orthophthalates – 6,5 6,5

2917 33 000 0 – – динонил- или дидецилортофталаты – – Dinonyl or didecyl orthophthalates – 5 5

2917 34 000 0
– – эфиры ортофталевой кислоты 

сложные прочие
– – Other esters of orthophthalic acid – 5 5

2917 35 000 0 – – фталевый ангидрид – – Phthalic anhydride – 5 5

2917 36 000 0 – – терефталевая кислота и ее соли – – Terephthalic acid and its salts – 51С) 51С)

2917 37 000 0 – – диметилтерефталат – – Dimethyl terephthalat – 5 5

2917 39 – – прочие: – – Other:

2917 39 200 0

– – – сложный эфир или ангидрид 

тетрабромфталевой кислоты; бензол-

1,2,4-трикарбоновая кислота; 

изофталоилдихлорид, содержащий 0,8 

мас.% или менее 

терефталоилдихлорида; нафталин-

1,4,5,8-тетракарбоновая кислота; 

тетрахлорфталевый ангидрид; 3,5-

бис(метоксикарбонил)бензолсульфонат 

натрия

– – – Ester or anhydride of 

tetrabromophthalic acid; benzene-1,2,4-

tricarboxylic acid; isophthaloyl dichloride, 

containing by weight 0.8% or less of 

terephthaloyl dichloride; naphthalene-

1,4,5,8-tetracarboxylic acid; 

tetrachlorophthalic anhydride; sodium 3,5-

bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate

– 5 5

2917 39 950 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2918

Кислоты карбоновые, содержащие 

дополнительную кислородсодержащую 

функциональную группу, и их 

ангидриды, галогенангидриды, 

пероксиды и пероксикислоты; их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

Carboxylic acids with additional oxygen 

function and their anhydrides, halides, 

peroxides and peroxyacids; their 

halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– кислоты карбоновые, содержащие 

спиртовую группу, но не содержащие 

другую кислородсодержащую 

функциональную группу, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, 

пероксикислоты и их производные:

– Carboxylic acids with alcohol function 

but without other oxygen function, their 

anhydrides, halides, peroxides, 

peroxyacids and their derivatives:

2918 11 000 0
– – молочная кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – Lactic acid, its salts and esters – 5 5

2918 12 000 0 – – винная кислота – – Tartaric acid – 5 5

2918 13 000 0
– – соли и сложные эфиры винной 

кислоты
– – Salts and esters of tartaric acid – 5 5

2918 14 000 0 – – лимонная кислота – – Citric acid – 0,05 евро за 1 кг 0,05 Euro per 1 kg

2918 15 000 0
– – соли и сложные эфиры лимонной 

кислоты
– – Salts and esters of citric acid – 5 5

2918 16 000 0
– – глюконовая кислота, ее соли и 

сложные эфиры
– – Gluconic acid, its salts and esters – 5 5

2918 17 000 0
– – 2,2-дифенил-2-гидроксиуксусная 

кислота (бензиловая кислота)

– – 2,2-diphenyl-2-hydroxyacetic acid 

(benzilic acid) – 5 5

2918 18 000 0 – – хлорбензилат (ISO) – – Chlorobenzilate (ISO) – 5 5

2918 19 – – прочие: – – Other:

2918 19 300 0

– – – холевая кислота, 3-α,12-α-

дигидрокси-5-β-холан-24-овая кислота 

(дезоксихолевая кислота), их соли и 

сложные эфиры

– – – Cholic acid, 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-

cholan-24-oic acid (deoxycholic acid), 

their salts and esters
– 5 5

2918 19 400 0

– – – 2,2-

бис(гидроксиметил)пропионовая 

кислота

– – – 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
– 5 5

2918 19 980 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– кислоты карбоновые, содержащие 

фенольную группу, но не содержащие 

другую кислородсодержащую 

функциональную группу, их ангидриды, 

– Carboxylic acids with phenol function 

but without other oxygen function, their 

anhydrides, halides, peroxides, функциональную группу, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, 

пероксикислоты и их производные:

anhydrides, halides, peroxides, 

peroxyacids and their derivatives:

2918 21 000 0 – – салициловая кислота и ее соли – – Salicylic acid and its salts – 5 5

2918 22 000 0
– – o-ацетилсалициловая кислота, ее 

соли и сложные эфиры

– – o-acetylsalicylic acid, its salts and 

esters – 5 5

2918 23 000 0
– – сложные эфиры салициловой 

кислоты прочие и их соли

– – Other esters of salicylic acid and their 

salts – 5 5

2918 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2918 30 000 0

– кислоты карбоновые, содержащие 

альдегидную или кетонную группу, но 

не содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную 

группу, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды, 

пероксикислоты и их производные

– Carboxylic acids with aldehyde or 

ketone function but without other oxygen 

function, their anhydrides, halides, 

peroxides, peroxyacids and their 

derivatives

– 5 5

– прочие: – Other:

2918 91 000 0

– – 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-

трихлорфеноксиуксусная кислота), ее 

соли и сложные эфиры

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-

trichlorophenoxyacetic acid), its salts and 

esters – 5 5

2918 99 – – прочие: – – Other:

2918 99 400 0

– – – 2,6-диметоксибензойная кислота; 

дикамба (ISO); феноксиацетат натрия

– – – 2,6-dimethoxybenzoic acid; dicamba 

(ISO); sodium phenoxyacetate
– 0 0

2918 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

2919

Эфиры фосфорной кислоты сложные и 

их соли, включая лактофосфаты; их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

Phosphoric esters and their salts, 

including lactophosphates; their 

halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives:

2919 10 000 0 – трис(2,3-дибромпропил)фосфат – Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate – 5 5

2919 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

2920

Сложные эфиры прочих неорганических 

кислот неметаллов (кроме сложных 

эфиров галогенводородов) и их соли; их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

Esters of other inorganic acids of non-

metals (excluding esters of hydrogen 

halides) and their salts; their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– эфиры тиофосфорные сложные 

(фосфоротиоаты) и их соли; их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

– Thiophosphoric esters 

(phosphorothioates) and their salts; their 

halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives:

2920 11 000 0
– – паратион (ISO) и паратионметил 

(ISO) (метилпаратион)

– – Parathion (ISO) and parathion-methyl 

(ISO) (methyl-parathion) – 5 5

2920 19 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

– эфиры фосфита сложные и их соли; 

их галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные:

– Phosphite esters and their salts; their 

halogenated, sulphonated, nitrated or 

nitrosated derivatives:

2920 21 000 0 – – диметилфосфит – – Dimethyl phosphite – 5 5

2920 22 000 0 – – диэтилфосфит – – Diethyl phosphite – 5 5

2920 23 000 0 – – триметилфосфит – – Trimethyl phosphite – 5 5

2920 24 000 0 – – триэтилфосфит – – Triethyl phosphite – 5 5

2920 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2920 30 000 0 – эндосульфан (ISO) – Endosulfan (ISO) – 5 5

2920 90 – прочие: – Other:

2920 90 100 0

– – эфиры серной и угольной кислот 

сложные и их соли, и их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные 

производные

– – Sulphuric esters and carbonic esters 

and their salts, and their halogenated, 

sulphonated, nitrated or nitrosated 

derivatives
– 5 5

2920 90 700 0 – – соединения прочие – – Other compounds – 5 5

2921
Соединения, содержащие аминную 

функциональную группу:
Amine-function compounds:

– моноамины ациклические и их 

производные; соли этих соединений:

– Acyclic monoamines and their 

derivatives; salts thereof:

2921 11 000 0
– – метиламин, ди- или триметиламин и 

их соли

– – Methylamine, di- or trimethylamine and 

their salts – 5 5

2921 12 000 0
– – 2-(N,N-диметиламин)этилхлорид 

гидрохлорид

– – 2-(N,N-dimethylamino)ethylchloride 

hydrochloride – 5 5

2921 13 000 0
– – 2-(N,N-диэтиламин)этилхлорид 

гидрохлорид

– – 2-(N,N-diethylamino)ethylchloride 

hydrochloride – 5 5

– – 2-(N,N-
– – 2-(N,N-diisopropylamino)ethylchloride 

2921 14 000 0

– – 2-(N,N-

диизопропиламин)этилхлорид 

гидрохлорид

– – 2-(N,N-diisopropylamino)ethylchloride 

hydrochloride
– 5 5

2921 19 – – прочие: – – Other:
2921 19 400 0 – – – 1,1,3,3-тетраметилбутиламин – – – 1,1,3,3-tetramethylbutylamine – 5 5

2921 19 500 0 – – – диэтиламин и его соли – – – Diethylamine and its salts – 5 5

2921 19 990 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

– полиамины ациклические и их 

производные; соли этих соединений:

– Acyclic polyamines and their derivatives; 

salts thereof:
2921 21 000 0 – – этилендиамин и его соли – – Ethylenediamine and its salts – 5 5

2921 22 000 0 – – гексаметилендиамин и его соли – – Hexamethylenediamine and its salts – 5 5

2921 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2921 30

– моно- или полиамины 

циклоалкановые, циклоалкеновые или 

циклотерпеновые и их производные; 

соли этих соединений:

– Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- 

 or polyamines, and their derivatives; salts 

thereof:

2921 30 100 0
– – циклогексиламин и 

циклогексилдиметиламин и их соли

– – Cyclohexylamine and 

cyclohexyldimethylamine, and their salts – 5 5

2921 30 910 0
– – циклогекс-1,3-илендиамин (1,3-

диаминоциклогексан)

– – Cyclohex-1,3-ylenediamine (1,3-

diaminocyclohexane) – 5 5

2921 30 990 0 – – прочие – – Other – 5 5

– моноамины ароматические и их 

производные; соли этих соединений:

– Aromatic monoamines and their 

derivatives; salts thereof:
2921 41 000 0 – – анилин и его соли – – Aniline and its salts – 5

56C)
556C)

2921 42 000 0 – – производные анилина и их соли – – Aniline derivatives and their salts – 5 5

2921 43 000 0
– – толуидины и их производные; соли 

этих соединений

– – Toluidines and their derivatives; salts 

thereof – 0 0

2921 44 000 0
– – дифениламин и его производные; 

соли этих соединений

– – Diphenylamine and its derivatives; 

salts thereof – 5 5

2921 45 000 0

– – 1-нафтиламин (α-нафтиламин), 2-

нафтиламин (β-нафтиламин) и их 

производные; соли этих соединений

– – 1-naphthylamine (alpha-

naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-

naphthylamine) and their derivatives; salts 

thereof – 5 5

2921 46 000 0

– – амфетамин (INN), бензфетамин 

(INN), дексамфетамин (INN), 

этиламфетамин (INN), фенкамфамин 

(INN), лефетамин (INN), левамфетамин 

(INN), мефенорекс (INN) и фентермин 

(INN); соли этих соединений

– – Amfetamine (INN), benzfetamine 

(INN), dexamfetamine (INN), 

etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), 

lefetamine (INN), levamfetamine (INN), 

mefenorex (INN) and phentermine (INN); 

salts thereof
– 5 5

2921 49 000 – – прочие: – – Other

2921 49 000 1

– – – пендиметалин для производства 

химических средств защиты растений
5)

– – – Pendimethalin for the production of 

plant protection chemicals5)
– 530С) 530С)

2921 49 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5
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– полиамины ароматические и их 

производные; соли этих соединений:

– Aromatic polyamines and their 

derivatives; salts thereof:

2921 51

– – о-, м-, п-фенилендиамин, 

диаминотолуолы и их производные; 

соли этих соединений:

– – o-, m-, p-phenylenediamine, 

diaminotoluenes, and their derivatives; 

salts thereof:

– – – о-, м-, п-фенилендиамин, 

диаминотолуолы и их 

галогенированные, сульфированные, 

нитрованные и нитрозированные 

производные; соли этих соединений:

– – – o-, m-, p-phenylenediamine, 

diaminotoluenes and their halogenated, 

sulphonated, nitrated and nitrosated 

derivatives; salts thereof:

2921 51 110 0

– – – – м-фенилендиамин чистотой 99 

мас.% или более и содержащий: - 1 

мас.% или менее воды, - 200 мг/кг или 

менее о-фенилендиамина, и - 450 мг/кг 

или менее п-фенилендиамина

– – – – m-phenylenediamine, of a purity 

by weight of 99% or more and containing:

- 1% or less by weight of water,

- 200 mg/kg or less of o-

phenylenediamine, and

- 450 mg/kg or less of p-phenylenediamine

– 5 5

2921 51 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2921 51 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2921 59 – – прочие: – – Other:

2921 59 500 0

– – – м-фениленбис(метиламин); 2,2′-

дихлор-4,4′-метилендианилин; 4,4′-би-о-

толуидин; 1,8-нафталиндиамин

– – – m-phenylenebis(methylamine); 2,2′-

dichloro-4,4′-methylenedianiline; 4,4′-bi-o-

toluidine; 1,8-naphthylenediamine
– 5 5

2921 59 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2922

Аминосоединения, включающие 

кислородсодержащую функциональную 

группу:

Oxygen-function amino-compounds:

– аминоспирты, кроме соединений, 

содержащих более одного типа 

кислородсодержащих функциональных 

групп, и их простые и сложные эфиры; 

соли этих соединений:

– Amino-alcohols, other than those 

containing more than one kind of oxygen 

function, their ethers and esters; salts 

thereof:

2922 11 000 0 – – моноэтаноламин и его соли – – Monoethanolamine and its salts – 5 52922 11 000 0 – – моноэтаноламин и его соли – – Monoethanolamine and its salts – 5 5

2922 12 000 0 – – диэтаноламин и его соли – – Diethanolamine and its salts – 5 5

2922 14 000 0
– – декстропропоксифен (INN) и его 

соли
– – Dextropropoxyphene (INN) and its salts – 5 5

2922 15 000 0 – – триэтаноламин – – Triethanolamine – 5 5

2922 16 000 0
– – диэтаноламмония 

перфтороктансульфонат

– – Diethanolammonium perfluorooctane 

sulphonate – 5 5

2922 17 000 0
– – метилдиэтаноламин и 

этилдиэтаноламин

– – Methyldiethanolamine and 

ethyldiethanolamine – 5 5

2922 18 000 0 – – 2-(N,N-диизопропиламин)этанол – – 2-(N,N-dfisopropylamino)ethanol – 5 5

2922 19 – – прочие: – – Other:
2922 19 400 0 – – – соли триэтаноламина – – – Triethanolamine salts – 5 5

2922 19 700 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– аминонафтолы и прочие 

аминофенолы, кроме соединений, 

содержащих более одного типа 

кислородсодержащих функциональных 

групп, и их простые и сложные эфиры; 

соли этих соединений:

– Amino-naphthols and other amino-

phenols, other than those containing more 

than one kind of oxygen function, their 

ethers and esters; salts thereof:

2922 21 000 0
– – аминогидроксинафталин-

сульфокислоты и их соли

– – Aminohydroxynaphthalenesulphonic 

acids and their salts – 5 5

2922 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– аминоальдегиды, аминокетоны и 

аминохиноны, кроме соединений, 

содержащих более одного типа 

кислородсодержащих функциональных 

групп; соли этих соединений:

– Amino-aldehydes, amino-ketones and 

amino-quinones, other than those 

containing more than one kind of oxygen 

function; salts thereof:

2922 31 000 0

– – амфепрамон (INN), метадон (INN) и 

норметадон (INN); соли этих соединений

– – Amfepramone (INN), methadone (INN) 

and normethadone (INN); salts thereof
– 5 5

2922 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– аминокислоты, кроме соединений, 

содержащих более одного типа 

кислородсодержащих функциональных 

групп, и их сложные эфиры; соли этих 

соединений:

– Amino-acids, other than those 

containing more than one kind of oxygen 

function, and their esters; salts thereof:

2922 41 000 0
– – лизин и его сложные эфиры; соли 

этих соединений
– – Lysine and its esters; salts thereof – 5 5

2922 42 000 0 – – глутаминовая кислота и ее соли – – Glutamic acid and its salts – 5 5

2922 43 000 0 – – антраниловая кислота и ее соли – – Anthranilic acid and its salts – 5 5

2922 44 000 0 – – тилидин (INN) и его соли – – Tilidine (INN) and its salts – 5 5

2922 49 – – прочие: – – Other:
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2922 49 200 0 – – – β-аланин – – – β-alanine – 5 5

2922 49 850 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2922 50 000 0

– аминоспиртофенолы, 

аминокислотофенолы и 

аминосоединения прочие с 

кислородсодержащими 

функциональными группами

– Amino-alcohol-phenols, amino-acid-

phenols and other amino-compounds with 

oxygen function
– 0 0

2923

Соли и гидроксиды четвертичного 

аммониевого основания; лецитины и 

фосфоаминолипиды прочие, 

определенного или неопределенного 

химического состава:

Quaternary ammonium salts and 

hydroxides; lecithins and other 

phosphoaminolipids, whether or not 

chemically defined:

2923 10 000 0 – холин и его соли – Choline and its salts – 5 5

2923 20 000 0
– лецитины и фосфоаминолипиды 

прочие
– Lecithins and other phosphoaminolipids – 5 5

2923 30 000 0
– тетраэтиламмония 

перфтороктансульфонат

– Tetraethylammonium perfluorooctane 

sulphonate – 3 3

2923 40 000 0
– дидецилдиметиламмония 

перфтороктансульфонат

– Didecyldimethylammonium 

perfluorooctane sulphonate – 3 3

2923 90 000 – прочие: – Other

2923 90 000 1

– – хлормекватхлорид для 

производства химических средств 

защиты растений5)

– – Chlormequelide for the production of 

plant protection chemicals5)
– 3

30С)
330С)

2923 90 000 9 – – прочие – – Other – 3 3

2924

Соединения, содержащие 

карбоксамидную функциональную 

группу; соединения угольной кислоты, 

содержащие амидную функциональную 

группу:

Carboxyamide-function compounds; 

amide-function compounds of carbonic 

acid:

– амиды ациклические (включая 

карбаматы ациклические) и их 

производные; соли этих соединений:

– Acyclic amides (including acyclic 

carbamates) and their derivatives; salts 

thereof:
2924 11 000 0 – – мепробамат (INN) – – Meprobamate (INN) – 3 3

2924 12 000 0

– – фторацетамид (ISO), монокротофос 

(ISO) и фосфамидон (ISO)

– – Fluoroacetamide (ISO), 

monocrotophos (ISO) and phosphamidon 

(ISO) – 3 32924 12 000 0 (ISO) – 3 3

2924 19 000 – – прочие: – – Other

2924 19 000 1

– – – диметилдеканамид, 

диметилформамид для производства 

химических средств защиты растений
5)

– – – Dimethyldecanamide, 

dimethylformamide for the production of 

chemical plant protection products5)
– 330С) 330С)

2924 19 000 9 – – – прочие – – – Other – 3 3

– амиды циклические (включая 

карбаматы циклические) и их 

производные; соли этих соединений:

– Cyclic amides (including cyclic 

carbamates) and their derivatives; salts 

thereof:

2924 21 000 0
– – уреины и их производные; соли этих 

соединений

– – Ureines and their derivatives; salts 

thereof – 0 0

2924 23 000 0

– – 2-ацетамидобензойная кислота (N-

ацетилантраниловая кислота) и ее соли

– – 2-acetamidobenzoic acid (N-

acetylanthranilic acid) and its salts
– 5 5

2924 24 000 0 – – этинамат (INN) – – Ethinamate (INN) – 5 5

2924 25 000 0 – – алахлор (ISO) – – Alachlor (ISO) – 0 0

2924 29 – – прочие: – – Other:
2924 29 100 0 – – – лидокаин (INN) – – – Lidocaine (INN) – 3 3

2924 29 990 – – – прочие: – – – Other

2924 29 990 1

– – – – металаксил для производства 

химических средств защиты растений5)

– – – – Metalaxyl for the production of 

chemical plant protection products5)
– 0 0

2924 29 990 9 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

2925

Соединения, содержащие 

карбоксимидную функциональную 

группу (включая сахарин и его соли), и 

соединения, содержащие иминную 

функциональную группу:

Carboxyimide-function compounds 

(including saccharin and its salts) and 

imine-function compounds:

– имиды и их производные; соли этих 

соединений:

– Imides and their derivatives; salts 

thereof:
2925 11 000 0 – – сахарин и его соли – – Saccharin and its salts – 5 5

2925 12 000 0 – – глутетимид (INN) – – Glutethimide (INN) – 5 5

2925 19 – – прочие: – – Other:

2925 19 200 0

– – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-октабром-N,N′-

этилендифталимид; N,N′-этиленбис(4,5-

дибромгексагидро-3,6-метанфталимид)

– – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-octabromo-N,N′-

ethylenediphthalimide; N,N′-

ethylenebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-

methanophthalimide) – 5 5

2925 19 950 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– имины и их производные; соли этих 

соединений:

– Imines and their derivatives; salts 

thereof:
2925 21 000 0 – – хлордимеформ (ISO) – – Chlordimeform (ISO) – 5 5

2925 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2926
Соединения, содержащие нитрильную 

функциональную группу:
Nitrile-function compounds:
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of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

2926 10 000 0 – акрилонитрил – Acrylonitrile – 5 5

2926 20 000 0 – 1-цианогуанидин (дициандиамид) – 1-cyanoguanidine (dicyandiamide) – 5 5

2926 30 000 0

– фенпропорекс (INN) и его соли; 

метадон (INN) - промежуточный продукт 

(4-циано-2-диметиламино-4,4-

дифенилбутан)

– Fenproporex (INN) and its salts; 

methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-

dimethylamino-4,4-diphenylbutane)
– 5 5

2926 40 000 0 – альфа-фенилацетоацетонитрил – alpha-phenylacetoacetonitrile – 0 0

2926 90 – прочие: – Other:
2926 90 200 0 – – изофталонитрил – – Isophthalonitrile – 5 5

2926 90 980 0 – – прочие – – Other – 0 0

2927 00 000 0 Диазо-, азо- или азоксисоединения Diazo-, azo- or azoxy-compounds – 5 5

2928 00
Производные гидразина или 

гидроксиламина органические:

Organic derivatives of hydrazine or of 

hydroxylamine:

2928 00 100 0 – N,N-бис(2-метоксиэтил)гидроксиламин – N,N-bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine – 5 5

2928 00 900 – прочие: – Other

2928 00 900 1

– – цимоксанил для производства 

химических средств защиты растений5)

– – Cymoxanil for the production of plant 

protection chemicals5)
– 530С) 530С)

2928 00 900 9 – – прочие – – Other – 5 5

2929

Соединения, содержащие другие 

азотсодержащие функциональные 

группы:

Compounds with other nitrogen function:

2929 10 000 – изоцианаты: – Isocyanates:

2929 10 000 1
– – метилфенилендиизоцианаты 

(толуолдиизоционаты)

– – Methylphenylenediisocyanates 

(toluoldiisocyanates) – 0 0

2929 10 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

2929 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

2930 Соединения сероорганические: Organo-sulphur compounds:
2930 20 000 0 – тиокарбаматы и дитиокарбаматы – Thiocarbamates and dithiocarbamates – 5 5

2930 30 000 0 – тиурам моно-, ди- или тетрасульфиды – Thiuram mono-, di- or tetrasulphides – 0 0

2930 40 – метионин: – Methionine:
2930 40 100 0 – – метионин (INN) – – Methionine (INN) – 5 5

2930 40 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

2930 60 000 0 – 2-(N,N-диэтиламино)этантиол – 2-(N,N-diethylamino)ethanethiol – 5 52930 60 000 0 – 2-(N,N-диэтиламино)этантиол – 2-(N,N-diethylamino)ethanethiol – 5 5

2930 70 000 0
– бис(2-гидроксиэтил)сульфид 

(тиодигликоль (INN))

– Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycol 

(INN)) – 3 3

2930 80 000 0
– алдикарб (ISO), каптафол (ISO) и 

метамидофос (ISO)

– Aldicarb (ISO), captafol (ISO) and 

methamidophos (ISO) – 5 5

2930 90 – прочие: – Other:
2930 90 130 0 – – цистеин и цистин – – Cysteine and cystine – 5 5

2930 90 160 0 – – производные цистеина или цистина – – Derivatives of cysteine or cystine – 5 5

2930 90 300 0
– – DL-2-гидрокси-4-

(метилтио)масляная кислота

– – DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butyric 

acid – 3 3

2930 90 400 0
– – 2,2′-тиодиэтилбис[3-(3,5-ди-трет-

бутил-4-гидроксифенил)пропионат]

– – 2,2′-thiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-

hydroxyphenyl)propionate] – 5 5

2930 90 500 0

– – смесь изомеров, состоящая из 4-

метил-2,6-бис(метилтио)-м-

фенилендиамина и 2-метил-4,6-

бис(метилтио)-м-фенилендиамина

– – Mixture of isomers consisting of 4-

methyl-2,6-bis(methylthio)-m-

phenylenediamine and 2-methyl-4,6-

bis(methylthio)-m-phenylenediamine – 5 5

2930 90 950 – – прочие: – – Other

2930 90 950 1

– – – О,О-диметил-S-(N-

метилкарбамоилметил) дитиофосфат, 

мезотрион, клетодим и малатион  для 

производства химических средств 

защиты растений
5)

– – – O, O-dimethyl-S- (N-

methylcarbamoylmethyl) dithiophosphate, 

mesotrione, cletodim and malathion for the 

production of chemical plant protection 

products5)
– 5

30С)
530С)

2930 90 950 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

2931
Соединения органо-неорганические 

прочие:
Other organo-inorganic compounds:

2931 10 000 0 – тетраметилсвинец и тетраэтилсвинец – Tetramethyl lead and tetraethyl lead – 3 3

2931 20 000 0 – трибутилолова соединения – Tributyltin compounds – 3 3

– фосфорорганические производные 

прочие:
– Other organo-phosphorous derivatives:

2931 31 000 0 – – диметилметилфосфонат – – Dimethyl methylphosphonate – 5 5

2931 32 000 0 – – диметилпропилфосфонат – – Dimethyl propylphosphonate – 3 3

2931 33 000 0 – – диэтилэтилфосфонат – – Diethyl ethylphosphonate – 3 3

2931 34 000 0

– – 3-

(тригидроксисилил)пропилметилфосфон

ат натрия

– – Sodium 3-(trihydroxysilyl)propyl 

methylphosphonate
– 3 3

2931 35 000 0
– – 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-

триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид

– – 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-

trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide – 3 3

2931 36 000 0

– – (5-этил-2-метил-2-оксид-1,3,2-

диоксафосфинан-5-ил)метил метил 

метилфосфонат

– – (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-

dioxaphosphinan-5-yl)methyl methyl 

methylphosphonate – 3 3



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

2931 37 000 0

– – бис[(5-этил-2-метил-2-оксид-1,3,2-

диоксафосфинан-5-ил)метил] 

метилфосфонат

– – Bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-

dioxaphosphinan-5- yl)methyl] 

methylphosphonate – 3 3

2931 38 000 0

– – соль метилфосфоновой кислоты и 

(аминоиминометил)мочевины (1 : 1)

– – Salt of methylphosphonic acid and 

(aminoiminomethyl)urea (1 : 1)
– 3 3

2931 39 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

2931 90 – прочие: – Other:

2931 90 200 0

– – метилфосфоноилдифторид 

(дифторангидрид метилфосфоновой 

кислоты)

– – Methylphosphonoyl difluoride 

(methylphosphonic difluoride)
– 5 5

2931 90 300 0

– – метилфосфоноилдихлорид 

(дихлорангидрид метилфосфоновой 

кислоты)

– – Methylphosphonoyl dichloride 

(methylphosphonic dichloride)
– 5 5

2931 90 500 0

– – этидроновая кислота (INN) (1-

гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая 

кислота) и ее соли

– – Etidronic acid (INN) (1-hydroxyethane-

1,1-diphosphonic acid) and its salts
– 3 3

2931 90 600 0

– – 

(нитрилотриметандиил)трис(фосфонова

я кислота), {этан-1,2-диилбис 

[нитрилобис(метилен)]}тетракис(фосфо

новая кислота), [(бис{2-

[бис(фосфонометил)амино]этил}амино)

метил]фосфоновая кислота, {гексан-1,6-

диилбис[нитрилобис(метилен)]}тетракис

(фосфоновая кислота), {[(2-

гидроксиэтил)имино] 

бис(метилен)}бис(фосфоновая кислота) 

и [(бис{6-

[бис(фосфонометил)амино]гексил}амино

)метил]фосфоновая кислота; их соли

– – (nitrilotrimethanediyl)tris(phosphonic 

acid), {ethane-1,2-

diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakis(phosp

honic acid), [(bis{2-

[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino)

methyl]phosphonic acid, {hexane-1,6-

diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakis(phosp

honic acid), {[(2-

hydroxyethyl)imino]bis(methylene)}bis(pho

sphonic acid), and [(bis{6-

[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl}amino)

methyl]phosphonic acid; salts thereof

– 3 3

2931 90 800 – – прочие: – – Other:

– – – 2-хлорэтилфосфоновая кислота; 

кремнийорганические соединения

– – – 2-chloroethylphosphonic acid; 

organosilicone compounds
2931 90 800 1

кремнийорганические соединения organosilicone compounds
– 5 5

2931 90 800 2
– – – N-фосфонометил-глицин, его 

калиевая и изопропиламинная соли

– – – N-phosphonomethyl-glycine, its 

potassium and isopropylamine salts – 0 0

2931 90 800 9 – – – прочие – – – Other – 31С) 31С)

2932

Соединения гетероциклические, 

содержащие лишь гетероатом(ы) 

кислорода:

Heterocyclic compounds with oxygen 

hetero-atom(s) only:

– соединения, содержащие в структуре 

неконденсированное фурановое кольцо 

(гидрированное или негидрированное):

– Compounds containing an unfused furan 

ring (whether or not hydrogenated) in the 

structure:

2932 11 000 0 – – тетрагидрофуран – – Tetrahydrofuran – 5 5

2932 12 000 0 – – 2-фуральдегид (фурфурол) – – 2-furaldehyde (furfuraldehyde) – 5 5

2932 13 000 0
– – спирты фурфуриловый и 

тетрагидрофурфуриловый

– – Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl 

alcohol – 5 5

2932 14 000 0 – – сукралоза – – Sucralose – 5 5

2932 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2932 20 – лактоны: – Lactones:

2932 20 100 0

– – фенолфталеин; 1-гидрокси-4-[1-(4-

гидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-

3-оксо-1Н,3Н-бензо[де]изохромен-1-ил]-

6-октадецилокси-2-нафтойная кислота; 

3′-хлор-6′-

циклогексиламиноспиро[изобензофуран-

1(3Н),9′-ксантен]-3-он; 6′-(N-этил-п-

толуидино)-2′-

метилспиро[изобензофуран-1(3Н),9′-

ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-

гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метил-1-

фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-

cd]пиран-1-ил]нафталин-2-карбоксилат

– – Phenolphthalein; 1-hydroxy-4-[1-(4-

hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-

oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-

octadecyloxy-2-naphthoic acid; 3′(-chloro-

6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-

1(3H),9′-xanthen]-3-one; 6′-(N-ethyl-p-

toluidino)-2′-methylspiro[isobenzofuran-

1(3H),9′-xanthen]-3-one; methyl-6-

docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-

methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-

naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-

carboxylate

– 5 5

2932 20 200 0 – – гамма-бутиролактон – – gamma-Butyrolactone – 5 5

2932 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

– прочие: – Other:
2932 91 000 0 – – изосафрол – – Isosafrole – 5 5

2932 92 000 0
– – 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)пропан-2-

он
– – 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-one – 5 5

2932 93 000 0 – – пиперональ – – Piperonal – 5 5

2932 94 000 0 – – сафрол – – Safrole – 5 5

2932 95 000 0
– – тетрагидроканнабинолы (все 

изомеры)
– – Tetrahydrocannabinols (all isomers) – 5 5

2932 99 000 0 – – прочие – – Other – 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры
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долларах США)
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2933

Соединения гетероциклические, 

содержащие лишь гетероатом(ы) азота:

Heterocyclic compounds with nitrogen 

hetero-atom(s) only:

– соединения, содержащие в структуре 

неконденсированное пиразольное 

кольцо (гидрированное или 

негидрированное):

– Compounds containing an unfused 

pyrazole ring (whether or not 

hydrogenated) in the structure:

2933 11
– – феназон (антипирин) и его 

производные:

– – Phenazone (antipyrin) and its 

derivatives:
2933 11 100 0 – – – пропифеназон (INN) – – – Propyphenazone (INN) – 3 3

2933 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2933 19 – – прочие: – – Other:
2933 19 100 0 – – – фенилбутазон (INN) – – – Phenylbutazone (INN) – 3 3

2933 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

– соединения, содержащие в структуре 

неконденсированное имидазольное 

кольцо (гидрированное или 

негидрированное):

– Compounds containing an unfused 

imidazole ring (whether or not 

hydrogenated) in the structure:

2933 21 000 0 – – гидантоин и его производные – – Hydantoin and its derivatives – 5 5

2933 29 – – прочие: – – Other:

2933 29 100 0

– – – нафазолина гидрохлорид (INNM) и 

нафазолина нитрат (INNM); 

фентоламин (INN); толазолина 

гидрохлорид (INNM)

– – – Naphazoline hydrochloride (INNM) 

and naphazoline nitrate (INNM); 

phentolamine (INN); tolazoline 

hydrochloride (INNM) – 3 3

2933 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

– соединения, содержащие в структуре 

неконденсированное пиридиновое 

кольцо (гидрированное или 

негидрированное):

– Compounds containing an unfused 

pyridine ring (whether or not 

hydrogenated) in the structure:

2933 31 000 0 – – пиридин и его соли – – Pyridine and its salts – 5 5

2933 32 000 0 – – пиперидин и его соли – – Piperidine and its salts – 5 5

– – алфентанил (INN), анилеридин 

(INN), безитрамид (INN), бромазепам 

(INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат 

– – Alfentanil (INN), anileridine (INN), 

bezitramide (INN), bromazepam (INN), 

difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), 

2933 33 000 0

(INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), 

кетобемидон (INN), метилфенидат 

(INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), 

петидин (INN) - промежуточный продукт 

А, фенциклидин (INN) (PCP), 

феноперидин (INN), пипрадрол (INN), 

пиритрамид (INN), пропирам (INN) и 

тримеперидин (INN); соли этих 

соединений

difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), 

dipipanone (INN), fentanyl (INN), 

ketobemidone (INN), methylphenidate 

(INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), 

pethidine (INN) intermediate A, 

phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine 

(INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), 

propiram (INN) and trimeperidine (INN); 

salts thereof

– 5 5

2933 39 – – прочие: – – Other:

2933 39 100 0

– – – ипрониазид (INN); кетобемидона 

гидрохлорид (INNM); пиридостигмина 

бромид (INN)

– – – Iproniazid (INN); ketobemidone 

hydrochloride (INNM); pyridostigmine 

bromide (INN) – 3 3

2933 39 200 0 – – – 2,3,5,6-тетрахлорпиридин – – – 2,3,5,6-tetrachloropyridine – 5 5

2933 39 250 0
– – – 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая 

кислота
– – – 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid – 0 0

2933 39 350 0
– – – 2-гидроксиэтиламмоний-3,6-

дихлорпиридин-2-карбоксилат

– – – 2-hydroxyethylammonium-3,6-

dichloropyridine-2-carboxylate – 5 5

2933 39 400 0
– – – 2-бутоксиэтил(3,5,6-трихлор-2-

пиридилокси)ацетат

– – – 2-butoxyethyl(3,5,6-trichloro-2-

pyridyloxy)acetate – 5 5

2933 39 450 0 – – – 3,5-дихлор-2,4,6-трифторпиридин – – – 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropyridine – 5 5

2933 39 500 0
– – – фторксипир (ISO), сложный 

метиловый эфир
– – – Fluroxypyr (ISO), methyl ester – 5 5

2933 39 550 0 – – – 4-метилпиридин – – – 4-methylpyridine – 5 5

2933 39 990 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

– соединения, содержащие в структуре 

хинолиновую или изохинолиновую 

кольцевую систему (гидрированную или 

негидрированную), без дальнейшей 

конденсации:

– Compounds containing in the structure a 

quinoline or isoquinoline ring-system 

(whether or not hydrogenated), not further 

fused:

2933 41 000 0 – – леворфанол (INN) и его соли – – Levorphanol (INN) and its salts – 5 5

2933 49 – – прочие: – – Other:

2933 49 100 0

– – – галогенированные производные 

хинолина; производные 

хинолинкарбоновой кислоты

– – – Halogen derivatives of quinoline; 

quinolinecarboxylic acid derivatives
– 0 0

2933 49 300 0 – – – декстрометорфан (INN) и его соли – – – Dextromethorphan (INN) and its salts – 5 5

2933 49 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5
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– соединения, содержащие в структуре 

пиримидиновое кольцо (гидрированное 

или негидрированное) или 

пиперазиновое кольцо:

– Compounds containing a pyrimidine ring 

(whether or not hydrogenated) or 

piperazine ring in the structure:

2933 52 000 0
– – малонилмочевина (барбитуровая 

кислота) и ее соли

– – Malonylurea (barbituric acid) and its 

salts – 5 5

2933 53

– – аллобарбитал (INN), амобарбитал 

(INN), барбитал (INN), буталбитал 

(INN), бутобарбитал, циклобарбитал 

(INN), метилфенобарбитал (INN), 

пентобарбитал (INN), фенобарбитал 

(INN), секбутабарбитал (INN), 

секобарбитал (INN) и винилбитал (INN); 

соли этих соединений:

– – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), 

barbital (INN), butalbital (INN), 

butobarbital, cyclobarbital (INN), 

methylphenobarbital (INN), pentobarbital 

(INN), phenobarbital (INN), 

secbutabarbital  (INN), secobarbital (INN) 

and vinylbital (INN); salts thereof

2933 53 100 0
– – – фенобарбитал (INN), барбитал 

(INN) и их соли

– – – Phenobarbital (INN), barbital (INN), 

and their salts – 3 3

2933 53 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

2933 54 000 0

– – прочие производные 

малонилмочевины (барбитуровой 

кислоты); соли этих соединений

– – Other derivatives of malonylurea 

(barbituric acid); salts thereof
– 5 5

2933 55 000 0

– – лопразолам (INN), меклоквалон 

(INN), метаквалон (INN) и зипепрол 

(INN); соли этих соединений

– – Loprazolam (INN), mecloqualone 

(INN), methaqualone (INN) and zipeprol 

(INN); salts thereof – 3 3

2933 59 – – прочие: – – Other:
2933 59 100 0 – – – диазинон (ISO) – – – Diazinon (ISO) – 0 0

2933 59 200 0
– – – 1,4-диазобицикло[2,2,2]октан 

(триэтилендиамин)

– – – 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane 

(triethylenediamine) – 3 3

2933 59 950 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

– соединения, содержащие в структуре 

неконденсированное триазиновое 

кольцо (гидрированное или 

негидрированное):

– Compounds containing an unfused 

triazine ring (whether or not 

hydrogenated) in the structure:

2933 61 000 0 – – меламин – – Melamine – 5 5

2933 69 – – прочие: – – Other:

– – – атразин (ISO); пропазин (ISO);  – – – Atrazine (ISO); propazine (ISO); 

2933 69 100 0

– – – атразин (ISO); пропазин (ISO); 

симазин (ISO); гексагидро-1,3,5-

тринитро-1,3,5-триазин (гексоген, 

триметилентринитрамин)

– – – Atrazine (ISO); propazine (ISO); 

simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-

1,3,5-triazine (hexogen, 

trimethylenetrinitramine) – 5 5

2933 69 400 0

– – – метенамин (INN) 

(гексаметилентетрамин); 2,6-ди-трет-

бутил-4-[4,6-бис(октилтио)-1,3,5-

триазин-2-ил-амино]фенол

– – – Methenamine (INN) 

(hexamethylenetetramine); 2,6-di-tert-

butyl-4-[4.6-bis(octilthio)-1,3,5-triazin-2-yl-

amino]phenol – 5 5

2933 69 800 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

– лактамы: – Lactams:
2933 71 000 0 – – 6-гексанлактам (ε-капролактам) – – 6-hexanelactam (ε-caprolactam) – 5 5

2933 72 000 0 – – клобазам (INN) и метиприлон (INN) – – Clobazam (INN) and methyprylon (INN) – 5 5

2933 79 000 0 – – лактамы прочие – – Other lactams – 0 0

– прочие: – Other:

2933 91

– – алпразолам (INN), камазепам (INN), 

хлордиазепоксид (INN), клоназепам 

(INN), клоразепат (INN), делоразепам 

(INN), диазепам (INN), эстазолам (INN), 

этиллофлазепат (INN), флудиазепам 

(INN), флунитразепам (INN), 

флуразепам (INN), галазепам (INN), 

лоразепам (INN), лорметазепам (INN), 

мазиндол (INN), медазепам (INN), 

мидазолам (INN), ниметазепам (INN), 

нитразепам (INN), нордазепам (INN), 

оксазепам (INN), пиназепам (INN), 

празепам (INN), пировалерон (INN), 

темазепам (INN), тетразепам (INN) и 

триазолам (INN); соли этих соединений:

– – Alprazolam (INN), camazepam (INN), 

chlordiazepoxide (INN), clonazepam 

(INN), clorazepate (INN), delorazepam 

(INN), diazepam (INN), estazolam (INN), 

ethylloflazepate (INN), fludiazepam (INN), 

flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), 

halazepam (INN), lorazepam (INN), 

lormetazepam (INN), mazindol (INN), 

medazepam (INN), midazolam (INN), 

nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), 

nordazepam (INN), oxazepam (INN), 

pinazepam (INN), prazepam (INN), 

pyrovalerone (INN), temazepam (INN), 

tetrazepam (INN) and triazolam (INN); 

salts thereof:

2933 91 100 0 – – – хлордиазепоксид (INN) – – – Chlordiazepoxide (INN) – 3 3

2933 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 3 3

2933 92 000 0 – – азинфосметил (ISO) – – Azinphos-methyl (ISO) – 0 0

2933 99 – – прочие: – – Other:

2933 99 200 0

– – – индол, 3-метилиндол (скатол), 6-

аллил-6,7-дигидро-5Н-

дибенз[с,е]азепин (азапетин), 

фениндамин (INN) и их соли; 

имипрамин гидрохлорид (INNM)

– – – Indole, 3-methylindole (skatole), 6-

allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepine 

(azapetine), phenindamine (INN) and their 

salts; imipramine hydrochloride (INNM)
– 3 3

2933 99 500 0
– – – 2,4-ди-трет-бутил-6-(5-

хлоробензотриазол-2-ил)фенол

– – – 2,4-di-tert-butyl-6-(5-

chlorobenzotriazol-2-yl)phenol – 3 3

2933 99 800 – – – прочие: – – – Other:
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2933 99 800 1

– – – – бензимидазол-2-тиол 

(меркаптобензимидазол); моноазепины; 

диазепины

– – – – Benzimidazole-2-thiol 

(mercaptobenzimidazole); monoazepines; 

diazepines – 0 0

2933 99 800 8 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

2934

Нуклеиновые кислоты и их соли, 

определенного или неопределенного 

химического состава; 

гетероциклические соединения прочие:

Nucleic acids and their salts, whether or 

not chemically defined; other heterocyclic 

compounds:

2934 10 000 0

– соединения, содержащие в структуре 

неконденсированное тиазольное 

кольцо (гидрированное или 

негидрированное)

– Compounds containing an unfused 

thiazole ring (whether or not 

hydrogenated) in the structure:
– 0 0

2934 20

– соединения, содержащие в структуре 

бензотиазольную кольцевую систему 

(гидрированную или негидрированную), 

без дальнейшей конденсации:

– Compounds containing in the structure a 

benzothiazole ring-system (whether or not 

hydrogenated), not further fused:

2934 20 200 0

– – ди(бензотиазол-2-ил)дисульфид; 

бензотиазол-2-тиол 

(меркаптобензотиазол) и его соли

– – Di(benzothiazol-2-yl)disulphide; 

benzothiazole-2-thiol 

(mercaptobenzothiazole) and its salts – 5 5

2934 20 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

2934 30

– соединения, содержащие в структуре 

фенотиазиновую кольцевую систему 

(гидрированную или негидрированную), 

без дальнейшей конденсации:

– Compounds containing in the structure a 

phenothiazine ring-system (whether or not 

hydrogenated), not further fused:

2934 30 100 0
– – тиэтилперазин (INN); тиоридазин 

(INN) и его соли

– – Thiethylperazine (INN); thioridazine 

(INN) and its salts – 3 3

2934 30 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

– прочие: – Other:

– – аминорекс (INN), бротизолам (INN), 

клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), 

декстроморамид (INN), галоксазолам 

(INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), 

оксазолам (INN), пемолин (INN), 

– – Aminorex (INN), brotizolam (INN), 

clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), 

dextromoramide (INN), haloxazolam 

(INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), 

2934 91 000 0

оксазолам (INN), пемолин (INN), 

фендиметразин (INN), фенметразин 

(INN) и суфентанил (INN); соли этих 

соединений

(INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), 

oxazolam (INN), pemoline (INN), 

phendimetrazine (INN), phenmetrazine 

(INN) and sufentanil (INN); salts thereof

– 5 5

2934 99 – – прочие: – – Other:

2934 99 600

– – – хлорпротиксен (INN); теналидин 

(INN) и его тартраты и малеаты; 

фуразолидон (INN); 7-

аминоцефалоспорановая кислота; соли 

и сложные эфиры (6R,7R)-3-

ацетоксиметил-7-[(R)-2-формилокси-2-

фенилацетамидо]-8-оксо-5-тиа-1-

азабицикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновой 

кислоты; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)этил]-2-

метилпиридин бромид:

– – – Chlorprothixene (INN); thenalidine 

(INN) and its tartrates and maleates; 

furazolidone (INN); 7-

aminocephalosporanic acid; salts and 

esters of (6R,7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-

2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-

thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-

carboxylic acid; 1-[2-(1,3-dioxan-2-

yl)ethyl]-2-methylpyridinium bromide:

2934 99 600 1

– – – – хлорпротиксен (INN); теналидин 

(INN) и его тартраты и малеаты; 

фуразолидон (INN)

– – – – Chlorprothixene (INN); thenalidine 

(INN) and its tartrates and maleates; 

furazolidone (INN) – 3 3

2934 99 600 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

2934 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

2935 Сульфонамиды: Sulphonamides:

2935 10 000 0 – N-метилперфтороктансульфонамид – N-methylperfluorooctane sulphonamide – 5 5

2935 20 000 0 – N-этилперфтороктансульфонамид – N-Ethylperfluorooctane sulphonamide – 5 5

2935 30 000 0

– N-этил-N-(2-

гидроксиэтил)перфтороктансульфонами

д

– N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl) 

perfluorooctane sulphonamide
– 5 5

2935 40 000 0
– N-(2-гидроксиэтил)-N-

метилперфтороктансульфонамид

– N-(2-hydroxyethyl)-N-

methylperfluorooctane sulphonamide – 5 5

2935 50 000 0 – прочие перфтороктансульфонамиды – Other perfluorooctane sulphonamides – 5 5

2935 90 – прочие: – Other:

2935 90 300 0

– – 3-(1-[7-

(гексадецилсульфониламино)-1Н-индол-

3-ил]-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]-пиран-

1-ил)-N,N-диметил-1Н-индол-7-

сульфонамид; метосулам (ISO)

– – 3-{1-[7-(hexadecylsulphonylamino)-1H-

indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphtho[1.8-

cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indole-7-

sulphonamide; metosulam (ISO)
– 5 5

2935 90 900 – – прочие: – – Other
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2935 90 900 1

– – – метсульфурон-метил, трибенурон-

метил, римсульфурон и флорасулам 

для производства химических средств 

защиты растений5)

– – – Metsulfuron-methyl, tribenuron-

methyl, rimsulfuron and florasulam for the 

production of chemical plant protection 

products5)
– 530С) 530С)

2935 90 900 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

2936

Провитамины и витамины, природные 

или синтезированные (включая 

природные концентраты), их 

производные, используемые в 

основном в качестве витаминов, и 

смеси этих соединений, в том числе в 

любом растворителе:

Provitamins and vitamins, natural or 

reproduced by synthesis (including natural 

concentrates), derivatives thereof used 

primarily as vitamins, and intermixtures of 

the foregoing, whether or not in any 

solvent:

– витамины и их производные в чистом 

виде:
– Vitamins and their derivatives, unmixed:

2936 21 000 0 – – витамины A и их производные – – Vitamins A and their derivatives – 3 3

2936 22 000 – – витамин B1 и его производные: – – Vitamin B1 and its derivatives
2936 22 000 1 – – – кокарбоксилаза – – – Cocarboxylase – 6,5 6,5

2936 22 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

2936 23 000 0 – – витамин B2 и его производные – – Vitamin B2 and its derivatives – 5 5

2936 24 000 0

– – кислота D- или DL-пантотеновая 

(витамин B3 или витамин B5), ее 

производные

– – D- or DL-pantothenic acid (vitamin B3 

or vitamin B5) and its derivatives
– 5 5

2936 25 000 0 – – витамин B6 и его производные – – Vitamin B6 and its derivatives – 5 5

2936 26 000 0 – – витамин B12 и его производные – – Vitamin B12 and its derivatives – 5 5

2936 27 000 0 – – витамин C и его производные – – Vitamin C and its derivatives – 3 3

2936 28 000 0 – – витамин E и его производные – – Vitamin E and its derivatives – 3 3

2936 29 000 – – витамины прочие и их производные: – – Other vitamins and their derivatives:

2936 29 000 1
– – – витамин B9 и его производные; 

витамин H и его производные

– – – Vitamin B9 and its derivatives; 

vitamin H and its derivatives – 5 5

2936 29 000 9 – – – прочие – – – Other – 3 3

2936 90 000
– прочие, включая природные 

концентраты:
– Other, including natural concentrates:

2936 90 000 1 – – природные концентраты витаминов – – Natural concentrates of vitamins – 5 52936 90 000 1 – 5 5

– – прочие: – – Other:

2936 90 000 2
– – – смеси витаминов, в том числе в 

любом растворителе

– – – Intermixtures of vitamins, whether or 

not in any solvent – 3 3

2936 90 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

2937

Гормоны, простагландины, 

тромбоксаны и лейкотриены, 

природные или синтезированные; их 

производные и структурные аналоги, 

включающие цепочечные 

модифицированные полипептиды, 

используемые в основном в качестве 

гормонов:

Hormones, prostaglandins, thromboxanes 

and leukotrienes, natural or reproduced by 

synthesis; derivatives and structural 

analogues thereof, including chain 

modified polypeptides, used primarily as 

hormones:

– полипептидные гормоны, белковые 

гормоны и гликопротеиновые гормоны, 

их производные и структурные аналоги:

– Polypeptide hormones, protein 

hormones and glycoprotein hormones, 

their derivatives and structural analogues:

2937 11 000 0
– – соматотропин, его производные и 

структурные аналоги

– – Somatotropin, its derivatives and 

structural analogues g 0 0

2937 12 000 0 – – инсулин и его соли – – Insulin and its salts g 0 0

2937 19 000 0 – – прочие – – Other g 0 0

– стероидные гормоны, их производные 

и структурные аналоги:

– Steroidal hormones, their derivatives 

and structural analogues:

2937 21 000 0

– – кортизон, гидрокортизон, преднизон 

(дегидрокортизон) и преднизолон 

(дегидрогидрокортизон)

– – Cortisone, hydrocortisone, prednisone 

(dehydrocortisone) and prednisolone 

(dehydrohydrocortisone) g 0 0

2937 22 000 0
– – галогенированные производные 

кортикостероидных гормонов

– – Halogenated derivatives of 

corticosteroidal hormones g 0 0

2937 23 000 0 – – эстрогены и прогестины – – Oestrogens and progestogens g 0 0

2937 29 000 0 – – прочие – – Other g 0 0

2937 50 000 0

– простагландины, тромбоксаны и 

лейкотриены, их производные и 

структурные аналоги

– Prostaglandins, thromboxanes and 

leukotrienes, their derivatives and 

structural analogues g 0 0

2937 90 000 0 – прочие – Other g 0 0

2938

Гликозиды, природные или 

синтезированные, их соли, простые и 

сложные эфиры и прочие производные:

Glycosides, natural or reproduced by 

synthesis, and their salts, ethers, esters 

and other derivatives:

2938 10 000 0 – рутозид (рутин) и его производные – Rutoside (rutin) and its derivatives – 5 5

2938 90 – прочие: – Other:
2938 90 100 0 – – гликозиды наперстянки – – Digitalis glycosides – 5 5

2938 90 300 0
– – глицирризиновая кислота и 

глицирризинаты
– – Glycyrrhizic acid and glycyrrhizates – 5 5

2938 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5
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2939

Алкалоиды, природные или 

синтезированные, их соли, простые и 

сложные эфиры и прочие производные:

Alkaloids, natural or reproduced by 

synthesis, and their salts, ethers, esters 

and other derivatives:

– алкалоиды опия и их производные; 

соли этих соединений:

– Alkaloids of opium and their derivatives; 

salts thereof:

2939 11 000 0

– – концентраты из маковой соломки; 

бупренорфин (INN), кодеин, 

дигидрокодеин (INN), этилморфин, 

эторфин (INN), героин, гидрокодон 

(INN), гидроморфон (INN), морфин, 

никоморфин (INN), оксикодон (INN), 

оксиморфон (INN), фолкодин (INN), 

тебакон (INN) и тебаин; соли этих 

соединений

– – Concentrates of poppy straw; 

buprenorphine (INN), codeine, 

dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, 

etorphine (INN), heroin, hydrocodone 

(INN), hydromorphone (INN), morphine, 

nicomorphine (INN), oxycodone (INN), 

oxymorphone (INN), pholcodine (INN), 

thebacon (INN) and thebaine; salts thereof
– 5 5

2939 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2939 20 000 0

– алкалоиды, выделенные из коры 

хинного дерева, и их производные; соли 

этих соединений

– Alkaloids of cinchona and their 

derivatives; salts thereof
– 5 5

2939 30 000 0 – кофеин и его соли – Caffeine and its salts – 5 5

– эфедрины и их соли: – Ephedrines and their salts:
2939 41 000 0 – – эфедрин и его соли – – Ephedrine and its salts – 5 5

2939 42 000 0 – – псевдоэфедрин (INN) и его соли – – Pseudoephedrine (INN) and its salts – 5 5

2939 43 000 0 – – катин (INN) и его соли – – Cathine (INN) and its salts – 5 5

2939 44 000 0 – – норэфедрин и его соли – – Norephedrine and its salts – 5 5

2939 49 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– теофиллин и аминофиллин 

(теофиллинэтилендиамин) и их 

производные; соли этих соединений:

– Theophylline and aminophylline 

(theophylline-ethylenediamine) and their 

derivatives; salts thereof:
2939 51 000 0 – – фенетиллин (INN) и его соли – – Fenetylline (INN) and its salts – 5 5

2939 59 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– алкалоиды спорыньи ржи и их 

производные; соли этих соединений:

– Alkaloids of rye ergot and their 

derivatives; salts thereof:
2939 61 000 0 – – эргометрин (INN) и его соли – – Ergometrine (INN) and its salts – 3 3

2939 62 000 0 – – эрготамин (INN) и его соли – – Ergotamine (INN) and its salts – 3 3

2939 63 000 0 – – лизергиновая кислота и ее соли – – Lysergic acid and its salts – 3 32939 63 000 0 – – лизергиновая кислота и ее соли – – Lysergic acid and its salts – 3 3

2939 69 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

– прочие, растительного происхождения: – Other, of vegetal origin:

2939 71 000 0

– – кокаин, экгонин, 

левометамфетамин, метамфетамин 

(INN), рацемат метамфетамина; соли, 

сложные эфиры и их прочие 

производные

– – Cocaine, ecgonine, 

levometamfetamine, metamfetamine 

(INN), metamfetamine racemate; salts, 

esters and other derivatives thereof
– 5 5

2939 79 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

2939 80 000 0 – прочие – Other – 5 5

2940 00 000 0

Сахара химически чистые, кроме 

сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы 

и фруктозы; простые эфиры сахаров, 

ацетали сахаров и сложные эфиры 

сахаров, их соли, кроме продуктов 

товарной позиции 2937, 2938 или 2939

Sugars, chemically pure, other than 

sucrose, lactose, maltose, glucose and 

fructose; sugar ethers, sugar acetals and 

sugar esters, and their salts, other than 

products of heading 2937, 2938 or 2939
– 5 5

2941 Антибиотики: Antibiotics:

2941 10 000 0

– пенициллины и их производные, 

имеющие структуру пенициллановой 

кислоты; соли этих соединений

– Penicillins and their derivatives with a 

penicillanic acid structure; salts thereof
– 0 0

2941 20
– стрептомицины и их производные; 

соли этих соединений:

– Streptomycins and their derivatives; 

salts thereof:

2941 20 300 0
– – дигидрострептомицин, его соли, 

сложные эфиры и гидраты

– – Dihydrostreptomycin, its salts, esters 

and hydrates – 0 0

2941 20 800 – – прочие: – – Other:
2941 20 800 1 – – – стрептомицин – – – Streptomycin – 0 0

2941 20 800 9 – – – прочие – – – Other – 0 0

2941 30 000
– тетрациклины и их производные; соли 

этих соединений:

– Tetracyclines and their derivatives; salts 

thereof:
2941 30 000 1 – – окситетрациклин – – Oxytetracycline – 0 0

2941 30 000 2 – – тетрациклина гидрохлорид – – Tetracycline hydrochloride – 0 0

2941 30 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

2941 40 000
– хлорамфеникол и его производные; 

соли этих соединений:

– Chloramphenicol and its derivatives; 

salts thereof:
2941 40 000 1 – – левомицетин – – Levomycetin – 0 0

2941 40 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

2941 50 000
– эритромицин и его производные; соли 

этих соединений:

– Erythromycin and its derivatives; salts 

thereof:
2941 50 000 1 – – эритромицин – – Erythromycin – 0 0

2941 50 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

2941 90 000 – прочие: – Other:
2941 90 000 1 – – канамицина сульфат – – Kanamycin sulfate – 0 0

2941 90 000 2 – – линкомицин – – Lincomycin – 0 0
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2941 90 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

2942 00 000 0 Соединения органические прочие Other organic compounds – 3 3

3001

Железы и прочие органы, 

предназначенные для органотерапии, 

высушенные, не измельченные или 

измельченные, в том числе в порошок; 

экстракты желез или прочих органов 

или их секретов, предназначенные для 

органотерапии; гепарин и его соли; 

прочие вещества человеческого или 

животного происхождения, 

подготовленные для использования в 

терапевтических или профилактических 

целях, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Glands and other organs for organo-

therapeutic uses, dried, whether or not 

powdered; extracts of glands or other 

organs or of their secretions for organo-

therapeutic uses; heparin and its salts; 

other human or animal substances 

prepared for therapeutic or prophylactic 

uses, not elsewhere specified or included:

3001 20
– экстракты желез или прочих органов 

или их секретов:

– Extracts of glands or other organs or of 

their secretions:
3001 20 100 0 – – человеческого происхождения – – Of human origin – 6,5 6,5

3001 20 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3001 90 – прочие: – Other:
3001 90 200 0 – – человеческого происхождения – – Of human origin – 6,5 6,5

– – прочие: – – Other:
3001 90 910 0 – – – гепарин и его соли – – – Heparin and its salts – 0 0

3001 90 980 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

Кровь человеческая; кровь животных, 

приготовленная для использования в 

терапевтических, профилактических 

или диагностических целях; сыворотки 

иммунные, фракции крови прочие и 

иммунологические продукты, 

модифицированные или 

немодифицированные, в том числе 

полученные методами биотехнологии; 

вакцины, токсины, культуры 

Human blood; animal blood prepared for 

therapeutic, prophylactic or diagnostic 

uses; antisera, other blood fractions and 

immunological products, whether or not 

modified or obtained by means of 

biotechnological processes; vaccines, 

toxins, cultures of micro-organisms 

(excluding yeasts) and similar products:

3002

вакцины, токсины, культуры 

микроорганизмов (кроме дрожжей) и 

аналогичные продукты:

(excluding yeasts) and similar products:

– сыворотки иммунные, фракции крови 

прочие и иммунологические продукты, 

модифицированные или 

немодифицированные, в том числе 

полученные методами биотехнологии:

– Antisera, other blood fractions and 

immunological products, whether or not 

modified or obtained by means of 

biotechnological processes:

3002 11 000 0 – – наборы для диагностики малярии – – Malaria diagnostic test kits – 3 3

3002 12 000
– – сыворотки иммунные и фракции 

крови прочие:
– – Antisera and other blood fractions:

– – – сыворотки иммунные: – – – Antisera
3002 12 000 1 – – – – против яда змей – – – – Snake venom – 0 0

3002 12 000 2 – – – – прочие – – – – Other – 3 3

– – – прочие: – – – Other:

3002 12 000 3
– – – – гемоглобин, глобулины крови и 

сывороточные глобулины

– – – – Haemoglobin, blood globulins and 

serum globulins – 3 3

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – человеческого происхождения: – – – – – Of human origin:

3002 12 000 4
– – – – – – факторы свертываемости 

крови
– – – – – – Blood coagulation factors – 3 3

3002 12 000 5 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 3 3

3002 12 000 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 3 3

3002 13 000 0

– – иммунологические продукты, 

несмешанные, не расфасованные в 

виде дозированных лекарственных 

форм или в формы или упаковки для 

розничной продажи

– – Immunological products, unmixed, not 

put up in measured doses or in forms or 

packings for retail sale
– 3 3

3002 14 000 0

– – иммунологические продукты, 

смешанные, не расфасованные в виде 

дозированных лекарственных форм или 

в формы или упаковки для розничной 

продажи

– – Immunological products, mixed, not 

put up in measured doses or in forms or 

packings for retail sale
– 3 3

3002 15 000 0

– – иммунологические продукты, 

расфасованные в виде дозированных 

лекарственных форм или в формы или 

упаковки для розничной продажи

– – Immunological products, put up in 

measured doses or in forms or packings 

for retail sale
– 3 3

3002 19 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

3002 20 000 – вакцины для людей: – Vaccines for human medicine:
3002 20 000 1 – – против краснухи – – Measles vaccine – 2 2

3002 20 000 2 – – против гепатита В – – Hepatitis B vaccine – 2 2
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3002 20 000 9 – – прочие – – Other – 2 2

3002 30 000 0 – вакцины ветеринарные – Vaccines for veterinary medicine – 3 3

3002 90 – прочие: – Other:
3002 90 100 0 – – кровь человеческая – – Human blood – 6,5 6,5

3002 90 300 0

– – кровь животных, приготовленная 

для использования в терапевтических, 

профилактических или диагностических 

целях

– – Animal blood prepared for use for 

therapeutic, prophylactic or diagnostic 

purposes
– 6,5 6,5

3002 90 500 0 – – культуры микроорганизмов – – Cultures of micro-organisms – 5 5

3002 90 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3003

Лекарственные средства (кроме 

товаров товарной позиции 3002, 3005 

или 3006), состоящие из смеси двух или 

более компонентов, для использования 

в терапевтических или 

профилактических целях, но не 

расфасованные в виде дозированных 

лекарственных форм или в формы или 

упаковки для розничной продажи:

Medicaments (excluding goods of heading 

3002, 3005 or 3006) consisting of two or 

more constituents which have been mixed 

together for therapeutic or prophylactic 

uses, not put up in measured doses or in 

forms or packings for retail sale:

3003 10 000 0

– содержащие пенициллины или их 

производные, имеющие структуру 

пенициллановой кислоты, или 

содержащие стрептомицины или их 

производные

– Containing penicillins or derivatives 

thereof, with a penicillanic acid structure, 

or streptomycins or their derivatives
– 0 0

3003 20 000 0 – прочие, содержащие антибиотики – Other, containing antibiotics – 0 0

– прочие, содержащие гормоны или 

другие соединения товарной позиции 

2937:

– Other, containing hormones or other 

products of heading 2937:

3003 31 000 0 – – содержащие инсулин – – Containing insulin – 0 0

3003 39 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

– прочие, содержащие алкалоиды или 

их производные:

– Other, containing alkaloids or 

derivatives thereof:
3003 41 000 0 – – содержащие эфедрин или его соли – – Containing ephedrine or its salts – 0 0

3003 42 000 0
– – содержащие псевдоэфедрин (INN) 

или его соли

– – Containing pseudoephedrine (INN) or 

its salts – 0 03003 42 000 0 или его соли its salts – 0 0

3003 43 000 0
– – содержащие норэфедрин или его 

соли
– – Containing norephedrine or its salts – 0 0

3003 49 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

3003 60 000 0

– прочие, содержащие 

противомалярийные активные 

(действующие) вещества, указанные в 

примечании к субпозициям 2 к данной 

группе

– Other, containing antimalarial active 

principles described in subheading note 2 

to this Chapter
– 0 0

3003 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

3004

Лекарственные средства (кроме 

товаров товарной позиции 3002, 3005 

или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов, для 

использования в терапевтических или 

профилактических целях, 

расфасованные в виде дозированных 

лекарственных форм (включая 

лекарственные средства в форме 

трансдермальных систем) или в формы 

или упаковки для розничной продажи:

Medicaments (excluding goods of heading 

3002, 3005 or 3006) consisting of mixed 

or unmixed products for therapeutic or 

prophylactic uses, put up in measured 

doses (including those in the form of 

transdermal administration systems) or in 

forms or packings for retail sale:

3004 10 000

– содержащие пенициллины или их 

производные, имеющие структуру 

пенициллановой кислоты, или 

содержащие стрептомицины или их 

производные:

– Containing penicillins or derivatives 

thereof, with a penicillanic acid structure, 

or streptomycins or their derivatives:

– – содержащие в качестве основного 

действующего вещества только: 

пенициллины или их производные, 

имеющие структуру пенициллановой 

кислоты:

– – Containing as the main active 

ingredient only: Penicillins or their 

derivatives with a penicillanic acid 

structure:

3004 10 000 1

– – – содержащие в качестве основного 

действующего вещества только: 

ампициллина тригидрат или 

ампициллина натриевую соль, или 

бензилпенициллина соли и соединения, 

или карбенициллин, или оксациллин, 

или сулациллин (сультамициллин), или 

феноксиметилпенициллин

– – – Containing as the main active 

ingredient only: Ampicillin trihydrate or 

ampicillin sodium salt, benzylpenicillin 

salts and compounds, or carbenicillin, 

oxacillin or sulacillin (sultamicillin) or 

phenoxymethylpenicillin

– 4 4

– – – прочие: – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

3004 10 000 4

– – – – расфасованные или 

представленные в виде дозированных 

лекарственных форм, но не 

упакованные для розничной продажи

– – – – Pre-packed or presented in unit 

dosage form, but not put up in packings 

for retail sale
– 3 3

3004 10 000 5 – – – – прочие – – – – Other – 4 4

– – прочие: – – Other:

– – – расфасованные или 

представленные в виде дозированных 

лекарственных форм, но не 

упакованные для розничной продажи:

– – – pre-packed or presented in unit 

dosage form, but not put up in packings 

for retail sale:

3004 10 000 6

– – – – содержащие в качестве 

основного действующего вещества 

только стрептомицина сульфат

– – – – Containing as the main active 

ingredient only streptomycin sulphate
– 6,5 6,5

3004 10 000 7 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

3004 10 000 8 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3004 20 000 – прочие, содержащие антибиотики: – Other, containing antibiotics:

– – расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи:

– – Put up in forms or packings for retail 

sale:

3004 20 000 1

– – – содержащие в качестве основного 

действующего вещества только: 

амикацин или гентамицин, или 

гризеофульвин, или доксициклин, или 

доксорубицин, или канамицин, или 

кислоту фузидиевую и ее натриевую 

соль, или левомицетин 

(хлорамфеникол) и его соли, или 

линкомицин, или метациклин, или 

нистатин, или рифампицин, или 

цефазолин, или цефалексин, или 

цефалотин, или эритромицина 

основание

– – – Containing as the main active 

ingredient only: Amikacin or gentamicin, or 

griseofulvin, or doxycycline, or 

doxorubicin, or kanamycin, and fusidic 

acid and its sodium salt, or levomycetin 

(chloramphenicol) and its salts, or 

lincomycin, or metacycline, or nystatin, or 

rifampicin, and cefazolin or cephalexin or 

cephalothin, or erythromycin base

– 4 4

3004 20 000 2 – – – прочие – – – Other – 3 3

– – прочие: – – Other:

– – – содержащие в качестве основного 

3004 20 000 3

– – – содержащие в качестве основного 

действующего вещества только 

эритромицина основание или 

канамицина сульфат

– – – Containing as the main active 

ingredient only erythromycin base or 

kanamycin sulphate
– 5 5

3004 20 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

– прочие, содержащие гормоны или 

другие соединения товарной позиции 

2937:

– Other, containing hormones or other 

products of heading 2937:

3004 31 000 0 – – содержащие инсулин – – Containing insulin – 0 0

3004 32 000

– – содержащие кортикостероидные 

гормоны, их производные или 

структурные аналоги:

– – Containing corticosteroid hormones, 

their derivatives or structural analogues:

3004 32 000 1

– – – расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи и 

содержащие в качестве основного 

действующего вещества только 

флуоцинолон

– – – Put up in forms or packings for retail 

sale and containing only fluocinolone as 

the main active ingredient
– 4 4

3004 32 000 9 – – – прочие – – – Other – 3 3

3004 39 000 – – прочие: – – Other:

3004 39 000 1
– – – расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи

– – – Put up in forms or packings for retail 

sale – 3 3

3004 39 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

– прочие, содержащие алкалоиды или 

их производные:

– Other, containing alkaloids or 

derivatives thereof:
3004 41 000 0 – – содержащие эфедрин или его соли – – Containing ephedrine or its salts – 5 5

3004 42 000 0
– – содержащие псевдоэфедрин (INN) 

или его соли

– – Containing pseudoephedrine (INN) or 

its salts – 5 5

3004 43 000 0
– – содержащие норэфедрин или его 

соли
– – Containing norephedrine or its salts – 5 5

3004 49 000 – – прочие: – – Other:

3004 49 000 1

– – – расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи и 

содержащие в качестве основного 

действующего вещества только: 

кофеин-бензоат натрия или ксантинола 

никотинат, или папаверин, или 

пилокарпин, или теобромин, или 

теофиллин

– – – Put up in forms or packings for retail 

sale and containing only as the main 

active ingredient: Caffeine sodiobenzoate 

or xantinol nicotinate, or papaverine, or 

pilocarpine, or theobromine, or 

theophylline

– 5 5

3004 49 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

3004 50 000

– прочие, содержащие витамины или 

другие соединения товарной позиции 

2936:

– Other, containing vitamins or other 

products of heading 2936:

– – расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи:

– – Put up in forms or packings for retail 

sale:
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3004 50 000 1

– – – содержащие в качестве основного 

действующего вещества только: 

кислоту аскорбиновую (витамин С) или 

кислоту никотиновую, или 

кокарбоксилазу, или никотинамид, или 

пиридоксин, или тиамин и его соли 

(витамин В1), или цианокобаламин 

(витамин В12)

– – – Containing as the main active 

ingredient only: Ascorbic acid (vitamin C) 

or nicotinic acid or cocarboxylase or 

nicotinamide, or pyridoxine, or thiamine 

and salts thereof (vitamin В1) or 

cyanocobalamin (vitamin В12)

– 4 4

3004 50 000 2 – – – прочие – – – Other – 4 4

– – прочие: – – Other:

3004 50 000 5

– – – содержащие в качестве основного 

действующего вещества только альфа-

токоферола ацетат (витамин Е)

– – – Containing only alpha-tocopherol 

acetate (vitamin E) as the main active 

ingredient
– 4 4

3004 50 000 6

– – – содержащие в качестве основного 

действующего вещества только: 

кокарбоксилазу или кислоту 

аскорбиновую (витамин С), или 

цианокобаламин (витамин В12)

– – – Containing as the main active 

ingredient only: Cocarboxylase or 

ascorbic acid (vitamin C) or 

cyanocobalamin (vitamin B12)
– 5 5

3004 50 000 8 – – – прочие – – – Other – 5 5

3004 60 000 0

– прочие, содержащие 

противомалярийные активные 

(действующие) вещества, указанные в 

примечании к субпозициям 2 к данной 

группе

– Other, containing antimalarial active 

principles described in subheading note 2 

to this Chapter
– 3 3

3004 90 000 – прочие: – Other:

– – расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи:

– – Put up in forms or packings for retail 

sale:

3004 90 000 1
– – – содержащие йод или соединения 

йода

– – – Containing iodine or iodine 

compounds – 5 5

3004 90 000 2 – – – прочие – – – Other – 3 3

– – прочие: – – Other:

3004 90 000 5
– – – содержащие йод или соединения 

йода

– – – Containing iodine or iodine 

compounds – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – содержащие в качестве 

3004 90 000 6

– – – – содержащие в качестве 

основного действующего вещества 

только: кислоту ацетилсалициловую 

или парацетамол, или рибоксин 

(инозин), или поливинилпирролидон

– – – – Containing as the main active 

ingredient only: Acetylsalicylic acid or 

paracetamol, or riboxinum (inosine), or 

polyvinylpyrrolidone
– 3 3

3004 90 000 9 – – – – прочие – – – – Other – 3 3

3005

Вата, марля, бинты и аналогичные 

изделия (например, перевязочный 

материал, лейкопластыри, припарки), 

пропитанные или покрытые 

фармацевтическими веществами или 

расфасованные в формы или упаковки 

для розничной продажи, 

предназначенные для использования в 

медицине, хирургии, стоматологии или 

ветеринарии:

Wadding, gauze, bandages and similar 

articles (for example, dressings, adhesive 

plasters, poultices), impregnated or 

coated with pharmaceutical substances or 

put up in forms or packings for retail sale 

for medical, surgical, dental or veterinary 

purposes:

3005 10 000 0

– материал перевязочный адгезивный и 

прочие изделия, имеющие липкий слой

– Adhesive dressings and other articles 

having an adhesive layer
– 5 5

3005 90 – прочие: – Other:
3005 90 100 0 – – вата и изделия из ваты – – Wadding and articles of wadding – 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – из текстильных материалов: – – – Of textile material:
3005 90 310 0 – – – – марля и изделия из марли – – – – Gauze and articles of gauze – 5 5

3005 90 500 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

3005 90 990 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3006

Фармацевтическая продукция, 

упомянутая в примечании 4 к данной 

группе:

Pharmaceutical goods specified in note 4 

to this Chapter:
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3006 10

– кетгут хирургический стерильный, 

аналогичные стерильные материалы 

для наложения швов (включая 

стерильные рассасывающиеся 

хирургические или стоматологические 

нити) и стерильные адгезивные ткани 

для хирургического закрытия ран; 

ламинария стерильная и тампоны из 

ламинарии стерильные; стерильные 

рассасывающиеся хирургические или 

стоматологические 

кровоостанавливающие средства 

(гемостатики); стерильные 

хирургические или стоматологические 

адгезионные барьеры, 

рассасывающиеся или 

нерассасывающиеся:

– Sterile surgical catgut, similar sterile 

suture materials (including sterile 

absorbable surgical or dental yarns) and 

sterile tissue adhesives for surgical wound 

closure; sterile laminaria and sterile 

laminaria tents; sterile absorbable surgical 

or dental haemostatics; sterile surgical or 

dental adhesion barriers, whether or not 

absorbable:

3006 10 100 0 – – кетгут хирургический стерильный – – Sterile surgical catgut – 3 3

3006 10 300

– – стерильные хирургические или 

стоматологические адгезионные 

барьеры, рассасывающиеся или 

нерассасывающиеся:

– – Sterile surgical or dental adhesion 

barriers, whether or not absorbable:

3006 10 300 1

– – – из трикотажного полотна 

машинного или ручного вязания, кроме 

ворсового полотна

– – – Of knitted or crocheted fabrics, other 

than pile fabrics
– 8 8

3006 10 300 9 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3006 10 900 0 – – прочие – – Other – 3 3

3006 20 000 0
– реагенты для определения группы 

крови
– Blood-grouping reagents – 6,5 6,5

3006 30 000 0

– препараты контрастные для 

рентгенографических обследований; 

реагенты диагностические, 

предназначенные для введения 

больным

– Opacifying preparations for X-ray 

examinations; diagnostic reagents 

designed to be administered to the patient
– 3 3

– цементы зубные и материалы для 

3006 40 000 0

– цементы зубные и материалы для 

пломбирования зубов прочие; цементы, 

реконструирующие кость

– Dental cements and other dental fillings; 

bone reconstruction cements
– 3 3

3006 50 000 0
– сумки санитарные и наборы для 

оказания первой помощи
– First-aid boxes and kits – 5 5

3006 60 000

– средства химические 

контрацептивные на основе гормонов, 

прочих соединений товарной позиции 

2937 или спермицидов:

– Chemical contraceptive preparations 

based on hormones, on other products of 

heading 2937 or on spermicides:

– – на основе гормонов или прочих 

соединений товарной позиции 2937:

– – Based on hormones, on other 

products of heading 2937:

3006 60 000 1
– – – расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи

– – – Put up in forms or packings for retail 

sale – 5 5

3006 60 000 2 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3006 60 000 9 – – на основе спермицидов – – Based on spermicides – 6,5 6,5

3006 70 000 0

– препараты в виде геля, 

предназначенные для использования в 

медицине или ветеринарии в качестве 

смазки для частей тела при 

хирургических операциях или 

физических исследованиях или в 

качестве связующего агента между 

телом и медицинскими инструментами

– Gel preparations designed to be used in 

human or veterinary medicine as a 

lubricant for parts of the body for surgical 

operations or physical examinations or as 

a coupling agent between the body and 

medical instruments

– 5 5

– прочие: – Other:

3006 91 000 0

– – приспособления, 

идентифицируемые как 

приспособления для стомического 

использования

– – Appliances identifiable for ostomy use

– 0 0

3006 92 000 0
– – непригодные фармацевтические 

средства
– – Waste pharmaceuticals – 6,5 6,5

3101 00 000 0

Удобрения животного или 

растительного происхождения, 

смешанные или несмешанные, 

химически обработанные или 

необработанные; удобрения, 

полученные смешиванием или 

химической обработкой продуктов 

растительного или животного 

происхождения

Animal or vegetable fertilisers, whether or 

not mixed together or chemically treated; 

fertilisers produced by the mixing or 

chemical treatment of animal or vegetable 

products

– 6,5 6,5

3102
Удобрения минеральные или 

химические, азотные:
Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous:

3102 10
– мочевина, в том числе в водном 

растворе:
– Urea, whether or not in aqueous solution:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

3102 10 100 0

– – мочевина, содержащая более 45 

мас.% азота в пересчете на сухой 

безводный продукт

– – Urea containing more than 45% by 

weight of nitrogen on the dry anhydrous 

product kg N 6,5 6,5

3102 10 900 0 – – прочая – – Other kg N 6,5 6,5

– сульфат аммония; двойные соли и 

смеси сульфата аммония и нитрата 

аммония:

– Ammonium sulphate; double salts and 

mixtures of ammonium sulphate and 

ammonium nitrate:
3102 21 000 0 – – сульфат аммония – – Ammonium sulphate kg N 6,5 6,5

3102 29 000 0 – – прочие – – Other kg N 6,5 6,5

3102 30
– нитрат аммония, в том числе в 

водном растворе:

– Ammonium nitrate, whether or not in 

aqueous solution:
3102 30 100 0 – – в водном растворе – – In aqueous solution kg N 6,5 6,5

3102 30 900 0 – – прочий – – Other kg N 6,5 6,5

3102 40

– смеси нитрата аммония с карбонатом 

кальция или прочими неорганическими 

веществами, не являющимися 

удобрениями:

– Mixtures of ammonium nitrate with 

calcium carbonate or other inorganic non-

fertilising substances:

3102 40 100 0
– – с содержанием азота не более 28 

мас.%

– – With a nitrogen content not exceeding 

28% by weight kg N 6,5 6,5

3102 40 900 0
– – с содержанием азота более 28 

мас.%

– – With a nitrogen content exceeding 

28% by weight kg N 6,5 6,5

3102 50 000 0 – нитрат натрия – Sodium nitrate kg N 6,5 6,5

3102 60 000 0
– двойные соли и смеси нитрата 

кальция и нитрата аммония

– Double salts and mixtures of calcium 

nitrate and ammonium nitrate kg N 5 5

3102 80 000 0

– смеси мочевины и нитрата аммония в 

водном или аммиачном растворе

– Mixtures of urea and ammonium nitrate 

in aqueous or ammoniacal solution
kg N 6,5 6,5

3102 90 000 0

– прочие, включая смеси, не 

поименованные в предыдущих 

субпозициях

– Other, including mixtures not specified 

in the foregoing subheadings
kg N 6,5 6,5

3103
Удобрения минеральные или 

химические, фосфорные:
Mineral or chemical fertilisers, phosphatic:

– суперфосфаты: – Superphosphates:

3103 11 000 0
– – содержащие 35 мас.% или более 

пентаоксида дифосфора (P2O5)

– – Containing by weight 35 % or more of 

diphosphorus pentaoxide (P2O5) kg P2O5 6,5 6,5

3103 19 000 0 – – прочие – – Other kg P2O5 6,5 6,53103 19 000 0 – – прочие – – Other kg P2O5 6,5 6,5

3103 90 000 0 – прочие – Other kg P2O5 6,5 6,5

3104
Удобрения минеральные или 

химические, калийные:
Mineral or chemical fertilisers, potassic:

3104 20 – хлорид калия: – Potassium chloride:

3104 20 100 0

– – с содержанием калия в пересчете 

на K2О не более 40 мас.% в пересчете 

на сухой безводный продукт

– – With a potassium content evaluated 

as K2O, by weight, not exceeding 40% on 

the dry anhydrous product
kg K2О 6,5 6,5

3104 20 500 0

– – с содержанием калия в пересчете 

на К2О более 40 мас.%, но не более 62 

мас.% в пересчете на сухой безводный 

продукт

– – With a potassium content evaluated 

as K2O, by weight, exceeding 40% but not 

exceeding 62% on the dry anhydrous 

product kg K2О 6,5 6,5

3104 20 900 0

– – с содержанием калия в пересчете 

на К2О более 62 мас.% в пересчете на 

сухой безводный продукт

– – With a potassium content evaluated 

as К2О, by weight, exceeding 62% on the 

dry anhydrous product
kg K2О 6,5 6,5

3104 30 000 0 – сульфат калия – Potassium sulphate kg K2О 6,5 6,5

3104 90 000 – прочие: – Other:
3104 90 000 1 – – карналлит – – Carnallite kg K2О 0 0

3104 90 000 9 – – прочие – – Other kg K2О 6,5 6,5

3105

Удобрения минеральные или 

химические, содержащие два или три 

питательных элемента: азот, фосфор и 

калий; удобрения прочие; товары 

данной группы в таблетках или 

аналогичных формах или в упаковках, 

брутто-масса которых не превышает 10 

кг:

Mineral or chemical fertilisers containing 

two or three of the fertilising elements: 

nitrogen, phosphorus and potassium; 

other fertilisers; goods of this Chapter in 

tablets or similar forms or in packages of a 

gross weight not exceeding 10 kg:

3105 10 000 0

– товары данной группы в таблетках 

или аналогичных формах или в 

упаковках, брутто-масса которых не 

превышает 10 кг

– Goods of this Chapter in tablets or 

similar forms or in packages of a gross 

weight not exceeding 10 kg
– 6,5 6,5

3105 20

– удобрения минеральные или 

химические, содержащие три 

питательных элемента: азот, фосфор и 

калий:

– Mineral or chemical fertilisers containing 

the three fertilising elements: nitrogen, 

phosphorus and potassium:

3105 20 100 0

– – с содержанием азота более 10 

мас.% азота в пересчете на сухой 

безводный продукт

– – With a nitrogen content exceeding 

10% by weight on the dry anhydrous 

product – 6,5 6,5

3105 20 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3105 30 000 0
– водородфосфат диаммония (фосфат 

диаммония)

– Diammonium hydrogenorthophosphate 

(diammonium phosphate) – 6,5 6,5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 
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долларах США)
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3105 40 000 0

– диводородфосфат аммония (фосфат 

моноаммония) и его смеси с 

водородфосфатом диаммония 

(фосфатом диаммония)

– Ammonium dihydrogenorthophosphate 

(monoammonium phosphate) and 

mixtures thereof with diammonium 

hydrogenorthophosphate (diammonium 

phosphate)
– 6,5 6,5

– удобрения минеральные или 

химические прочие, содержащие два 

питательных элемента: азот и фосфор:

– Other mineral or chemical fertilisers 

containing the two fertilising elements: 

nitrogen and phosphorus:

3105 51 000 0 – – содержащие нитраты и фосфаты – – Containing nitrates and phosphates – 6,5 6,5

3105 59 000 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3105 60 000 0

– удобрения минеральные или 

химические, содержащие два 

питательных элемента: фосфор и калий

– Mineral or chemical fertilisers containing 

the two fertilising elements: phosphorus 

and potassium
– 6,5 6,5

3105 90 – прочие: – Other:

3105 90 200 0

– – с содержанием азота более 10 

мас.% азота в пересчете на сухой 

безводный продукт

– – With a nitrogen content exceeding 

10% by weight on the dry anhydrous 

product – 6,5 6,5

3105 90 800 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3201

Экстракты дубильные растительного 

происхождения; таннины и их соли, 

эфиры простые и сложные и прочие 

производные:

Tanning extracts of vegetable origin; 

tannins and their salts, ethers, esters and 

other derivatives:

3201 10 000 0 – экстракт квебрахо – Quebracho extract – 0 0

3201 20 000 0 – экстракт акации – Wattle extract – 0 0

3201 90 – прочие: – Other:

3201 90 200 0

– – экстракт сумаха, экстракт валонеи, 

экстракт дуба или экстракт каштана

– – Sumach extract, vallonia extract, oak 

extract or chestnut extract
– 0 0

3201 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

Органические дубильные вещества 

синтетические; неорганические 

дубильные вещества; препараты для 

дубления, содержащие или не 

Synthetic organic tanning substances; 

inorganic tanning substances; tanning 

preparations, whether or not containing 

3202

дубления, содержащие или не 

содержащие природные дубильные 

вещества; ферментные препараты для 

предварительного дубления:

preparations, whether or not containing 

natural tanning substances; enzymatic 

preparations for pre-tanning:

3202 10 000 0
– органические дубильные вещества 

синтетические
– Synthetic organic tanning substances – 0 0

3202 90 000 0 – прочие – Other – 5
9С)

59С)

3203 00

Красящие вещества растительного или 

животного происхождения (включая 

красящие экстракты, кроме животного 

угля), определенного или 

неопределенного химического состава; 

препараты, изготовленные на основе 

красящих веществ растительного или 

животного происхождения, указанные в 

примечании 3 к данной группе:

Colouring matter of vegetable or animal 

origin (including dyeing extracts but 

excluding animal black), whether or not 

chemically defined; preparations as 

specified in note 3 to this Chapter based 

on colouring matter of vegetable or animal 

origin:

3203 00 100

– красящие вещества растительного 

происхождения и препараты на их 

основе:

– Colouring matter of vegetable origin and 

preparations based thereon:

3203 00 100 1 – – черный катеху (Acacia catechu) – – Black catechu (Acacia catechu) – 5 5

3203 00 100 9 – – прочие – – Other – 3 3

3203 00 900 0

– красящие вещества животного 

происхождения и препараты на их 

основе

– Colouring matter of animal origin and 

preparations based thereon
– 3 3

3204

Органические красящие вещества 

синтетические, определенного или 

неопределенного химического состава; 

препараты, изготовленные на основе 

синтетических органических красящих 

веществ, указанные в примечании 3 к 

данной группе; синтетические 

органические продукты, используемые 

в качестве оптических отбеливателей 

или люминофоров, определенного или 

неопределенного химического состава:

Synthetic organic colouring matter, 

whether or not chemically defined; 

preparations as specified in note 3 to this 

Chapter based on synthetic organic 

colouring matter; synthetic organic 

products of a kind used as fluorescent 

brightening agents or as luminophores, 

whether or not chemically defined:

– органические красящие вещества 

синтетические и препараты, 

изготовленные на их основе, указанные 

в примечании 3 к данной группе:

– Synthetic organic colouring matter and 

preparations based thereon as specified 

in note 3 to this Chapter:
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3204 11 000 0

– – красители дисперсные и препараты, 

изготовленные на их основе

– – Disperse dyes and preparations based 

thereon
– 0 0

3204 12 000 0

– – красители кислотные, 

предварительно металлизированные 

или неметаллизированные, и 

препараты, изготовленные на их 

основе; красители протравные и 

препараты, изготовленные на их основе

– – Acid dyes, whether or not 

premetallised, and preparations based 

thereon; mordant dyes and preparations 

based thereon

– 0 0

3204 13 000 0

– – красители основные и препараты, 

изготовленные на их основе

– – Basic dyes and preparations based 

thereon
– 5 5

3204 14 000 0
– – красители прямые и препараты, 

изготовленные на их основе

– – Direct dyes and preparations based 

thereon – 5 5

3204 15 000 0

– – красители кубовые (включая 

используемые в качестве пигментов) и 

препараты, изготовленные на их основе

– – Vat dyes (including those usable in 

that state as pigments) and preparations 

based thereon
– 5 5

3204 16 000 0

– – красители химически активные и 

препараты, изготовленные на их основе

– – Reactive dyes and preparations based 

thereon
– 0 0

3204 17 000 0
– – пигменты и препараты, 

изготовленные на их основе

– – Pigments and preparations based 

thereon – 0 0

3204 19 000 0

– – прочие, включая смеси двух или 

более красящих веществ субпозиций 

3204 11 – 3204 19

– – Other, including mixtures of colouring 

matter of two or more of the subheadings 

3204 11 to 3204 19 – 5 5

3204 20 000 0

– органические продукты 

синтетические, используемые в 

качестве оптических отбеливателей

– Synthetic organic products of a kind 

used as fluorescent brightening agents
– 5 5

3204 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

3205 00 000 0

Цветные лаки; препараты на основе 

цветных лаков, указанные в 

примечании 3 к данной группе

Colour lakes; preparations as specified in 

note 3 to this Chapter based on colour 

lakes – 5 5

Красящие вещества прочие; препараты, 

3206

указанные в примечании 3 к данной 

группе, отличные от препаратов 

товарной позиции 3203, 3204 или 3205; 

неорганические продукты, 

используемые в качестве 

люминофоров, определенного или 

неопределенного химического состава:

Other colouring matter; preparations as 

specified in note 3 to this Chapter, other 

than those of heading 3203, 3204 or 3205; 

inorganic products of a kind used as 

luminophores, whether or not chemically 

defined:

– пигменты и препараты, 

изготовленные на основе диоксида 

титана:

– Pigments and preparations based on 

titanium dioxide:

3206 11 000 0

– – содержащие 80 мас.% или более 

диоксида титана в пересчете на сухое 

вещество

– – Containing 80 % or more by weight of 

titanium dioxide calculated on the dry 

matter – 5 5

3206 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

3206 20 000 0

– пигменты и препараты, 

изготовленные на основе соединений 

хрома

– Pigments and preparations based on 

chromium compounds
– 5 5

– прочие красящие вещества и 

препараты:

– Other colouring matter and other 

preparations:

3206 41 000 0
– – ультрамарин и препараты, 

изготовленные на его основе

– – Ultramarine and preparations based 

thereon – 5 5

3206 42 000 0

– – литопон и прочие пигменты и 

препараты, изготовленные на основе 

сульфида цинка

– – Lithopone and other pigments and 

preparations based on zinc sulphide
– 5 5

3206 49 – – прочие: – – Other:
3206 49 100 0 – – – магнетит – – – Magnetite – 5 5

3206 49 700 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3206 50 000 0

– неорганические продукты, 

используемые в качестве люминофоров

– Inorganic products of a kind used as 

luminophores
– 5 5

3207

Готовые пигменты, готовые глушители 

стекла и готовые краски, эмали и 

глазури стекловидные, ангобы 

(шликеры), глянцы жидкие и 

аналогичные препараты, используемые 

при производстве керамики, эмали или 

стекла; фритта стекловидная и стекло 

прочее в порошке, гранулах или 

хлопьях:

Prepared pigments, prepared opacifiers 

and prepared colours, vitrifiable enamels 

and glazes, engobes (slips), liquid lustres 

and similar preparations, of a kind used in 

the ceramic, enamelling or glass industry; 

glass frit and other glass, in the form of 

powder, granules or flakes:

3207 10 000 0

– готовые пигменты, готовые глушители 

стекла, готовые краски и аналогичные 

препараты

– Prepared pigments, prepared opacifiers, 

prepared colours and similar preparations
– 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
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таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

3207 20

– эмали и глазури стекловидные, 

ангобы (шликеры) и аналогичные 

препараты:

– Vitrifiable enamels and glazes, engobes 

(slips) and similar preparations:

3207 20 100 0 – – ангобы (шликеры) – – Engobes (slips) – 5 5

3207 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3207 30 000 0
– глянцы жидкие и аналогичные 

препараты
– Liquid lustres and similar preparations – 5 5

3207 40

– фритта стекловидная и прочее стекло 

в порошке, гранулах или хлопьях:

– Glass frit and other glass, in the form of 

powder, granules or flakes:

3207 40 400 0

– – стекло в хлопьях длиной 0,1 мм или 

более, но не более 3,5 мм и толщиной 2 

мкм или более, но не более 5 мкм; 

стекло в порошке или гранулах, 

содержащее 99 мас.% или более 

диоксида кремния

– – Glass in the form of flakes of a length 

of 0.1 mm or more but not exceeding 3.5 

mm and of a thickness of 2 micrometres or 

more but not exceeding 5 micrometres; 

glass, in the form of powder or granules, 

containing by weight 99% or more of 

silicon dioxide – 5 5

3207 40 850 – – прочие: – – Other:
3207 40 850 1 – – – фритта стекловидная в хлопьях – – – Glass frit in the form of flakes – 0 0

3207 40 850 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

3208

Краски и лаки (включая эмали и 

политуры) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированные или 

растворенные в неводной среде; 

растворы, указанные в примечании 4 к 

данной группе:

Paints and varnishes (including enamels 

and lacquers) based on synthetic 

polymers or chemically modified natural 

polymers, dispersed or dissolved in a non-

aqueous medium; solutions as defined in 

note 4 to this Chapter:

3208 10 – на основе сложных полиэфиров: – Based on polyesters:

3208 10 100 0
– – растворы, указанные в примечании 

4 к данной группе

– – Solutions as defined in note 4 to this 

Chapter – 5 5

3208 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3208 20
– на основе акриловых или виниловых 

полимеров:
– Based on acrylic or vinyl polymers:

3208 20 100 0
– – растворы, указанные в примечании 

4 к данной группе

– – Solutions as defined in note 4 to this 

Chapter – 5 53208 20 100 0 4 к данной группе Chapter – 5 5

3208 20 900 – – прочие: – – Other:

3208 20 900 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 025С) 025С)

3208 20 900 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

3208 90 – прочие: – Other:

– – растворы, указанные в примечании 

4 к данной группе:

– – Solutions as defined in note 4 to this 

Chapter:

3208 90 110 0

– – – полиуретан 2,2'-(трет-

бутилимино)диэтанола и 4,4'-

метилендициклогексилдиизоцианата в 

виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием 

полимера 48 мас.% или более

– – – Polyurethane of 2,2′-(tert-

butylimino)diethanol and 4,4′-

methylenedicyclohexyl diisocyanate, in 

the form of a solution in N,N-

dimethylacetamide, containing by weight 

48% or more of polymer – 5 5

3208 90 130 0

– – – сополимер n-крезола и 

дивинилбензола в виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием 

полимера 48 мас.% или более

– – – Copolymer of p-cresol and 

divinylbenzene, in the form of a solution in 

N,N-dimethylacetamide, containing by 

weight 48% or more of polymer
– 5 5

3208 90 190 – – – прочие: – – – Other:

3208 90 190 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0

25С)
025С)

3208 90 190 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:

3208 90 910
– – – на основе синтетических 

полимеров:
– – – Based on synthetic polymers:

3208 90 910 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 025С) 025С)

3208 90 910 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

3208 90 990 0

– – – на основе химически 

модифицированных природных 

полимеров

– – – Based on chemically modified 

natural polymers
– 5 5

3209

Краски и лаки (включая эмали и 

политуры) на основе синтетических 

полимеров или химически 

модифицированных природных 

полимеров, диспергированные или 

растворенные в водной среде:

Paints and varnishes (including enamels 

and lacquers) based on synthetic 

polymers or chemically modified natural 

polymers, dispersed or dissolved in an 

aqueous medium:



Import customs 
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(as a percentage 

of the customs 
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3209 10 000
– на основе акриловых или виниловых 

полимеров:
– Based on acrylic or vinyl polymers:

3209 10 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 0

26С)
026С)

3209 10 000 9 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3209 90 000 0 – прочие – Other – 6,5 6,5

3210 00

Краски и лаки прочие (включая эмали, 

политуры и клеевые краски); готовые 

водные пигменты, используемые для 

отделки кож:

Other paints and varnishes (including 

enamels, lacquers and distempers); 

prepared water pigments of a kind used 

for finishing leather:

3210 00 100 0
– масляные краски и лаки (включая 

эмали и политуры)

– Oil paints and varnishes (including 

enamels and lacquers) – 5 5

3210 00 900 – прочие: – Other:

3210 00 900 1
– – для кожевенно-обувной 

промышленности5)
– – For the leather and footwear industry5) – 5

10С)
510С)

3210 00 900 9 – – прочие – – Other – 5 5

3211 00 000 0 Готовые сиккативы Prepared driers – 5 5

3212

Пигменты (включая металлические 

порошки и хлопья), диспергированные в 

неводных средах, жидкие или 

пастообразные, используемые при 

производстве красок (включая эмали); 

фольга для тиснения; красители и 

прочие красящие вещества, 

расфасованные в формы или упаковки 

для розничной продажи:

Pigments (including metallic powders and 

flakes) dispersed in non-aqueous media, 

in liquid or paste form, of a kind used in 

the manufacture of paints (including 

enamels); stamping foils; dyes and other 

colouring matter put up in forms or 

packings for retail sale:

3212 10 000 0 – фольга для тиснения – Stamping foils – 510С) 510С)

3212 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

Краски художественные, используемые 

художниками, студентами или для 

оформления вывесок, лессировочные 

краски, краски для досуга и 

аналогичные продукты в таблетках, 

Artists', students' or signboard painters' 

colours, modifying tints, amusement 

colours and the like, in tablets, tubes, jars, 

bottles, pans or in similar forms or 

3213

аналогичные продукты в таблетках, 

тюбиках, банках, флаконах, лотках или 

в аналогичных формах или упаковках:

bottles, pans or in similar forms or 

packings:

3213 10 000 0 – краски в наборах – Colours in sets – 5 5

3213 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

3214

Замазки стекольная и садовая, 

цементы смоляные, составы для 

уплотнения и прочие мастики; 

шпатлевки для малярных работ; 

неогнеупорные составы для подготовки 

поверхностей фасадов, внутренних 

стен зданий, полов, потолков или 

аналогичные:

Glaziers' putty, grafting putty, resin 

cements, caulking compounds and other 

mastics; painters' fillings; non-refractory 

surfacing preparations for façades, indoor 

walls, floors, ceilings or the like:

3214 10

– замазки стекольная и садовая, 

цементы смоляные, составы для 

уплотнения и прочие мастики; 

шпатлевки для малярных работ:

– Glaziers' putty, grafting putty, resin 

cements, caulking compounds and other 

mastics; painters' fillings:

3214 10 100

– – замазки стекольная и садовая, 

цементы смоляные, составы для 

уплотнения и прочие мастики:

– – Glaziers' putty, grafting putty, resin 

cements, caulking compounds and other 

mastics:

3214 10 100 1

– – – пена монтажная полиуретановая в 

аэрозольных баллонах

– – – Polyurethane assembly foam in 

aerosol containers
– 5 5

3214 10 100 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

3214 10 900 0 – – шпатлевки для малярных работ – – Painters' fillings – 5 5

3214 90 000 – прочие: – Other:

3214 90 000 1
– – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

3214 90 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

3215

Краска полиграфическая, чернила или 

тушь для письма или рисования и 

прочие чернила, концентрированные 

или неконцентрированные, твердые 

или нетвердые:

Printing ink, writing or drawing ink and 

other inks, whether or not concentrated or 

solid:

– краска полиграфическая: – Printing ink:
3215 11 000 0 – – черная – – Black – 5 5

3215 19 000 0 – – прочая – – Other – 0 0

3215 90 000 0 – прочие – Other – 5 5
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value in Euro or in 
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3301

Масла эфирные (содержащие или не 

содержащие терпены), включая 

конкреты и абсолюты; резиноиды; 

экстрагированные эфирные масла; 

концентраты эфирных масел в жирах, 

нелетучих маслах, восках или 

аналогичных продуктах, получаемые 

методом анфлеража или мацерацией; 

терпеновые побочные продукты 

детерпенизации эфирных масел; 

водные дистилляты и водные растворы 

эфирных масел:

Essential oils (terpenless or not) including 

concretes and absolutes; resinoids; 

extracted essential oils; essential oil 

concentrates in fats, fixed oils, waxes or 

similar products obtained by enfleurage or 

maceration; terpenic by-products of 

essential oils deterpenation; aqueous 

distillates and aqueous solutions of 

essential oils:

– эфирные масла цитрусовых плодов: – Essential oils of citrus fruit:

3301 12 – – апельсиновое: – – Of orange:
3301 12 100 0 – – – содержащее терпены – – – Not deterpenated – 5 5

3301 12 900 0 – – – не содержащее терпены – – – Deterpenated – 5 5

3301 13 – – лимонное: – – Of lemon:
3301 13 100 0 – – – содержащее терпены – – – Not deterpenated – 5 5

3301 13 900 0 – – – не содержащее терпены – – – Deterpenated – 5 5

3301 19 – – прочие: – – Other:
3301 19 200 0 – – – содержащие терпены – – – Not deterpenated – 5 5

3301 19 800 0 – – – не содержащие терпены – – – Deterpenated – 5 5

– эфирные масла, кроме эфирных 

масел цитрусовых плодов:

– Essential oils other than those of citrus 

fruit:
3301 24 – – мяты перечной (Mentha piperita): – – Of peppermint (Mentha рiрerita):
3301 24 100 0 – – – содержащее терпены – – – Not deterpenated – 5 5

3301 24 900 0 – – – не содержащее терпены – – – Deterpenated – 5 5

3301 25 – – прочих видов мяты: – – Of other mint types:
3301 25 100 0 – – – содержащее терпены – – – Not deterpenated – 5 5

3301 25 900 0 – – – не содержащее терпены – – – Deterpenated – 5 5

3301 29 – – прочие: – – Other:

– – – гвоздичное; чайного дерева; иланг-

иланговое:
– – – Of clove, niaouli and ylang-ylang:

3301 29 110 0 – – – – содержащее терпены – – – – Not deterpenated – 5 5

3301 29 310 0 – – – – не содержащее терпены – – – – Deterpenated – 5 53301 29 310 0 – – – – не содержащее терпены – – – – Deterpenated – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
3301 29 410 0 – – – – содержащие терпены – – – – Not deterpenated – 5 5

– – – – не содержащие терпены: – – – – Deterpenated:

3301 29 710 0
– – – – – гераниевое; жасминовое; 

ветиверии
– – – – – Of geranium; of jasmin; of vetiver – 5 5

3301 29 790 0 – – – – – лавандовое или лавандиновое – – – – – Of lavender or lavendin – 5 5

3301 29 910 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

3301 30 000 0 – резиноиды – Resinoids – 5 5

3301 90 – прочие: – Other:

3301 90 100 0
– – терпеновые побочные продукты 

детерпенизации эфирных масел

– – Terpenic by-products of essential oils 

deterpenation – 5 5

– – экстрагированные эфирные масла: – – Of extracted oleoresins:

3301 90 210 0 – – – из солодки; из хмеля – – – Of liquorice or hops – 5 5

3301 90 300 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3301 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3302

Смеси душистых веществ и смеси 

(включая спиртовые растворы) на 

основе одного или более таких 

веществ, используемые в качестве 

промышленного сырья; прочие 

препараты на основе душистых 

веществ, используемые для 

изготовления напитков:

Mixtures of odoriferous substances and 

mixtures (including alcoholic solutions) 

with a basis of one or more of these 

substances used as raw materials in 

industry; other preparations based on 

odoriferous substances used for the 

manufacture of beverages:

3302 10

– используемые для промышленного 

производства пищевых продуктов или 

напитков:

– Of a kind used in the food or drink 

industries:

– – используемые для промышленного 

производства напитков:
– – Of a kind used in the drink industries:

– – – препараты, содержащие все 

компоненты, придающие вкус и запах, 

характеризующие напиток:

– – – Preparations containing all 

flavouring agents characterising a 

beverage:

3302 10 100 0
– – – – содержащие более 0,5 об.% 

спирта

– – – – Of an actual alcoholic strength by 

volume exceeding 0.5% – 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

3302 10 210 0

– – – – – не содержащие молочных 

жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы 

или крахмала или содержащие менее 

1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% 

сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% 

глюкозы или крахмала

– – – – – Containing no milkfats, sucrose, 

isoglucose, glucose or starch or 

containing, by weight, less than 1.5% 

milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% 

glucose or starch
– 5 5
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3302 10 290 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

3302 10 400 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3302 10 900 0

– – используемые для промышленного 

производства пищевых продуктов
– – Of a kind used in the food industries

– 0 0

3302 90 – прочие: – Other:
3302 90 100 0 – – спиртовые растворы – – Alcoholic solutions – 5 5

3302 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3303 00 Духи и туалетная вода: Perfumes and toilet waters:
3303 00 100 0 – духи – Perfumes – 6,5 6,5

3303 00 900 0 – туалетная вода – Toilet waters – 6,5 6,5

3304

Косметические средства или средства 

для макияжа и средства для ухода за 

кожей (кроме лекарственных), включая 

средства против загара или для загара; 

средства для маникюра или педикюра:

Beauty or make-up preparations and 

preparations for the care of the skin (other 

than medicaments), including sunscreen 

or sun tan preparations; manicure or 

pedicure preparations:

3304 10 000 0 – средства для макияжа губ – Lip make-up preparations – 6,5 6,5

3304 20 000 0 – средства для макияжа глаз – Eye make-up preparations – 6,5 6,5

3304 30 000 0 – средства для маникюра или педикюра – Manicure or pedicure preparations – 6,5 6,5

– прочие: – Other:

3304 91 000 0 – – пудра, включая компактную – – Powders, whether or not compressed – 6,5 6,5

3304 99 000 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3305 Средства для волос: Preparations for use on the hair:
3305 10 000 0 – шампуни – Shampoos – 6,5 6,5

3305 20 000 0
– средства для перманентной завивки 

или распрямления волос

– Preparations for permanent waving or 

straightening – 6,5 6,5

3305 30 000 0 – лаки для волос – Hair lacquers – 6,5 6,5

3305 90 000 – прочие: – Other:
3305 90 000 1 – – лосьоны для волос – – Hair lotions – 6,5 6,5

3305 90 000 9 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

Средства для гигиены полости рта или 

зубов, включая фиксирующие порошки  Preparations for oral or dental hygiene, 

3306

зубов, включая фиксирующие порошки 

и пасты для зубных протезов; нитки, 

используемые для очистки межзубных 

промежутков (зубной шелк), в 

индивидуальной упаковке для 

розничной продажи:

Preparations for oral or dental hygiene, 

including denture fixative pastes and 

powders; yarn used to clean between the 

teeth (dental floss), in individual retail 

packages:

3306 10 000 0 – средства для чистки зубов – Dentifrices – 6,5 6,5

3306 20 000 0

– нитки, используемые для очистки 

межзубных промежутков (зубной шелк)

– Yarn used to clean between the teeth 

(dental floss)
– 6,5 6,5

3306 90 000 0 – прочие – Other – 6,5 6,5

3307

Средства, используемые до, во время 

или после бритья, дезодоранты 

индивидуального назначения, составы 

для принятия ванн, средства для 

удаления волос и прочие 

парфюмерные, косметические или 

туалетные средства, в другом месте не 

поименованные или не включенные; 

дезодоранты для помещений, 

ароматизированные или 

неароматизированные, обладающие 

или не обладающие 

дезинфицирующими свойствами:

Pre-shave, shaving or after-shave 

preparations, personal deodorants, bath 

preparations, depilatories and other 

perfumery, cosmetic or toilet preparations, 

not elsewhere specified or included; 

prepared room deodorisers, whether or 

not perfumed or having disinfectant 

properties:

3307 10 000 0
– средства, используемые до, во время 

или после бритья

– Pre-shave, shaving or after-shave 

preparations – 6,5 6,5

3307 20 000 0
– дезодоранты и антиперспиранты 

индивидуального назначения
– Personal deodorants and antiperspirants – 6,5 6,5

3307 30 000 0
– ароматизированные соли и прочие 

составы для принятия ванн

– Perfumed bath salts and other bath 

preparations – 6,5 6,5

– средства для ароматизации или 

дезодорирования воздуха помещений, 

включая благовония для религиозных 

обрядов:

– Preparations for perfuming or 

deodorizing rooms, including odoriferous 

preparations used during religious rites:

3307 41 000 0
– – "агарбатти" и прочие благовония, 

распространяющие запах при горении

– – “Agarbatti” and other odoriferous 

preparations which operate by burning – 6,5 6,5

3307 49 000 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3307 90 000 – прочие: – Other:

3307 90 000 1

– – растворы для хранения контактных 

линз или глазных протезов

– – Contact lenses or eye prosthesis 

storage solutions
– 5 5

3307 90 000 2 – – капли для контактных линз – – Contact lens drops – 5 5

3307 90 000 8 – – прочие – – Other – 6,5 6,5
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3401

Мыло; поверхностно-активные 

органические вещества и средства, 

применяемые в качестве мыла, в 

форме брусков, кусков или в виде 

формованных изделий, содержащие 

или не содержащие мыло; 

поверхностно-активные органические 

вещества и средства для мытья кожи в 

виде жидкости или крема и 

расфасованные для розничной 

продажи, содержащие или не 

содержащие мыло; бумага, вата, 

войлок или фетр и нетканые 

материалы, пропитанные или покрытые 

мылом или моющим средством:

Soap; organic surface-active products and 

preparations for use as soap, in the form 

of bars, cakes, moulded pieces or shapes, 

whether or not containing soap; organic 

surface-active products and preparations 

for washing the skin, in the form of liquid 

or cream and put up for retail sale, 

whether or not containing soap; paper, 

wadding, felt and nonwovens, 

impregnated, coated or covered with soap 

or detergent:

– мыло и поверхностно-активные 

органические вещества и средства в 

форме брусков, кусков или в виде 

формованных изделий и бумага, вата, 

войлок или фетр и нетканые 

материалы, пропитанные или покрытые 

мылом или моющим средством:

– Soap and organic surface-active 

products and preparations, in the form of 

bars, cakes, moulded pieces or shapes, 

and paper, wadding, felt and nonwovens, 

impregnated, coated or covered with soap 

or detergent:

3401 11 000
– – туалетные (включая содержащие 

лекарственные средства):

– – For toilet use (including medicated 

products):

3401 11 000 1

– – – мыло туалетное (включая мыло, 

содержащее лекарственные средства)

– – – Toilet soap (including soap 

containing medicated products)
–

4,5 плюс 0,02 евро за 1 

кг

4,5 plus 0,02 

Euro per 1 kg

3401 11 000 9 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3401 19 000 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3401 20 – мыло в прочих формах: – Soap in other forms:

3401 20 100 0 – – хлопья, вафли, гранулы или порошки – – Flakes, wafers, granules or powders – 6,5 6,5

3401 20 900 0 – – прочее – – Other – 6,5 6,5

– поверхностно-активные органические 

3401 30 000 0

– поверхностно-активные органические 

вещества и средства для мытья кожи в 

виде жидкости или крема, 

расфасованные для розничной 

продажи, содержащие или не 

содержащие мыло

– Organic surface-active products and 

preparations for washing the skin, in the 

form of liquid or cream and put up for retail 

sale, whether or not containing soap
– 6,5 6,5

3402

Вещества поверхностно-активные 

органические (кроме мыла); 

поверхностно-активные средства, 

моющие средства (включая 

вспомогательные моющие средства) и 

средства чистящие, содержащие или не 

содержащие мыло (кроме средств 

товарной позиции 3401):

Organic surface-active agents (other than 

soap); surface-active preparations, 

washing preparations (including auxiliary 

washing preparations) and cleaning 

preparations, whether or not containing 

soap, other than those of heading 3401:

– вещества поверхностно-активные 

органические, расфасованные или не 

расфасованные для розничной 

продажи:

– Organic surface-active agents, whether 

or not put up for retail sale:

3402 11 – – анионные: – – Anionic:

3402 11 100 0

– – – водный раствор с содержанием 

алкил[оксиди(бензолсульфоната)] 

динатрия 30 мас.% или более, но не 

более 50 мас.%

– – – Aqueous solution containing by 

weight 30 % or more but not more than 

50 % of disodium alkyl 

[oxydi(benzenesulphonate)]
– 6,5 6,5

3402 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3402 12 000 0 – – катионные – – Cationic – 6,5 6,5

3402 13 000 0 – – неионогенные – – Non-ionic – 5 5

3402 19 000 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3402 20
– средства, расфасованные для 

розничной продажи:
– Preparations put up for retail sale:

3402 20 200 0 – – поверхностно-активные средства – – Surface-active preparations – 6,5 6,5

3402 20 900 0
– – моющие средства и чистящие 

средства

– – Washing preparations and cleaning 

preparations – 6,5 6,5

3402 90 – прочие: – Other:

3402 90 100 – – поверхностно-активные средства: – – Surface-active preparations:

3402 90 100 1

– – – водный раствор с содержанием 

алкилэтоксисульфатов 30 мас.% или 

более, но не более 60 мас.% и 

алкиламиноксидов 5 мас.% или более, 

но не более 15 мас.%

– – – Aqueous solution containing 

alkylethoxysulphates by weight 30 % or 

more but not more than 60 %, and alkyl 

amine oxides by weight 5 % or more but 

not more than 15 %
– 5 5

– – – прочие: – – – Other:
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3402 90 100 2
– – – – для кожевенно-обувной 

промышленности5)

– – – – For the leather and footwear 

industry5) – 6,511С) 6,511С)

3402 90 100 8 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3402 90 900 0
– – моющие средства и чистящие 

средства

– – Washing preparations and cleaning 

preparations – 6,5 6,5

3403

Материалы смазочные (включая 

смазочно-охлаждающие эмульсии для 

режущих инструментов, средства для 

облегчения вывинчивания болтов или 

гаек, средства для удаления ржавчины 

или антикоррозионные средства и 

препараты для облегчения выемки 

изделий из форм, изготовленные на 

основе смазок) и средства, 

используемые для масляной или 

жировой обработки текстильных 

материалов, кожи, меха или прочих 

материалов, кроме средств, 

содержащих в качестве основных 

компонентов 70 мас.% или более нефти 

или нефтепродуктов, полученных из 

битуминозных пород:

Lubricating preparations (including cutting-

oil preparations, bolt or nut release 

preparations, anti-rust or anti-corrosion 

preparations and mould release 

preparations, based on lubricants) and 

preparations of a kind used for the oil or 

grease treatment of textile materials, 

leather, furskins or other materials, but 

excluding preparations containing, as 

basic constituents, 70 % or more by 

weight of petroleum oils or of oils obtained 

from bituminous minerals:

– содержащие нефть или 

нефтепродукты, полученные из 

битуминозных пород:

– Containing petroleum oils or oils 

obtained from bituminous minerals:

3403 11 000 0

– – средства для обработки 

текстильных материалов, кожи, меха 

или прочих материалов

– – Preparations for the treatment of 

textile materials, leather, furskins or other 

materials – 5 5

3403 19 – – прочие: – – Other:

3403 19 100 0

– – – содержащие не в качестве 

основного компонента 70 мас.% или 

более нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород

– – – Containing, not as basic 

constituents, 70 % or more by weight of 

petroleum oils or of oils obtained from 

bituminous minerals – 5 5

3403 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– прочие: – Other:– прочие: – Other:

3403 91 000 0

– – средства для обработки 

текстильных материалов, кожи, меха 

или прочих материалов

– – Preparations for the treatment of 

textile materials, leather, furskins or other 

materials – 5 5

3403 99 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

3404 Воски искусственные и готовые воски: Artificial waxes and prepared waxes:

3404 20 000 0
– из полиоксиэтилена 

(полиэтиленгликоля)
- Of polyoxyethylene (polyethylene glycol) – 6,5 6,5

3404 90 000 – прочие: – Other:

3404 90 000 1 – – воски готовые, включая сургучи
– – Prepared waxes, including sealing 

waxes – 6,5 6,5

– – прочие: – – Other:

3404 90 000 2
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

3404 90 000 9 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3405

Ваксы и кремы для обуви, полироли и 

мастики для мебели, полов, кузовов 

транспортных средств, стекла или 

металла, чистящие пасты и порошки и 

аналогичные средства (в том числе 

бумага, вата, войлок или фетр, 

нетканые материалы, пористые 

пластмассы или пористая резина, 

пропитанные или покрытые такими 

средствами), кроме восков товарной 

позиции 3404:

Polishes and creams, for footwear, 

furniture, floors, vehicle bodies, glass or 

metal, scouring pastes and powders and 

similar preparations (whether or not in the 

form of paper, wadding, felt, nonwovens, 

cellular plastics or cellular rubber, 

impregnated, coated or covered with such 

preparations), excluding waxes of heading 

3404:

3405 10 000 0
– ваксы, кремы и аналогичные средства 

для обуви или кожи

– Polishes, creams and similar 

preparations for footwear or leather – 6,5 6,5

3405 20 000 0

– полироли, мастики и аналогичные 

средства для ухода за деревянной 

мебелью, полами или прочими 

изделиями из дерева

– Polishes, creams and similar 

preparations for the maintenance of 

wooden furniture, floors or other woodwork
– 6,5 6,5

3405 30 000 0

– полироли и аналогичные средства 

для кузовов транспортных средств, 

кроме полирующих средств для 

металлов

– Polishes and similar preparations for 

vehicle bodies, other than metal polishes
– 6,5 6,5

3405 40 000 0
– чистящие пасты и порошки и прочие 

чистящие средства

– Scouring pastes and powders and other 

scouring preparations – 6,5 6,5

3405 90 – прочие: – Other:

3405 90 10
– – полироли для металлических 

поверхностей:
– – Metal polishes:

3405 90 101 0 – – – паста алмазная – – – Diamond paste – 6,5 6,5

3405 90 109 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
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либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

3405 90 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3406 00 000 0
Свечи, тонкие восковые свечки и 

аналогичные изделия
Candles, tapers and the like – 6,5 6,5

3407 00 000 0

Пасты для лепки, включая пластилин 

для детской лепки; "зубоврачебный 

воск" или составы для получения 

слепков зубов, расфасованные в 

наборы, в упаковки для розничной 

продажи или в виде плиток, в форме 

подков, в брусках или аналогичных 

формах; составы для зубоврачебных 

целей прочие на основе гипса 

(кальцинированного гипса или 

сульфата кальция)

Modelling pastes, including those put up 

for children's amusement; preparations 

known as “dental wax” or as “dental 

impression compounds”, put up in sets, in 

packings for retail sale or in plates, 

horseshoe shapes, sticks or similar forms; 

other preparations for use in dentistry, 

with a basis of plaster (of calcined gypsum 

or calcium sulphate)

– 5 5

3501

Казеин, казеинаты и прочие 

производные казеина; клеи казеиновые:

Casein, caseinates and other casein 

derivatives; casein glues:

3501 10 – казеин: – Casein:

3501 10 100 0

– – для производства 

регенерированных текстильных волокон

– – For the manufacture of regenerated 

textile fibres
– 5 5

3501 10 500 0

– – для промышленных целей, кроме 

производства продуктов питания или 

корма для животных

– – For industrial uses other than the 

manufacture of foodstuffs or fodder
– 5 5

3501 10 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

3501 90 – прочие: – Other:
3501 90 100 0 – – клеи казеиновые – – Casein glues – 5 5

3501 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3502

Альбумины (включая концентраты двух 

или более сывороточных белков, 

содержащих более 80 мас.% 

сывороточных белков в пересчете на 

сухое вещество), альбуминаты и 

прочие производные альбумина:

Albumins (including concentrates of two or 

more whey proteins, containing by weight 

more than 80 % whey proteins, calculated 

on the dry matter), albuminates and other 

albumin derivatives:

– альбумин яичный: – Egg albumin:
3502 11 – – высушенный: – – Dried:3502 11 – – высушенный: – – Dried:

3502 11 100 0

– – – непригодный для употребления в 

пищу или предназначенный для 

переработки в непищевых целях

– – – Unfit, or to be rendered unfit, for 

human consumption
– 5 5

3502 11 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

3502 19 – – прочий: – – Other:

3502 19 100 0

– – – непригодный для употребления в 

пищу или предназначенный для 

переработки в непищевых целях

– – – Unfit, or to be rendered unfit, for 

human consumption
– 5 5

3502 19 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

3502 20

– альбумин молочный, включая 

концентраты двух или более 

сывороточных белков:

– Milk albumin, including concentrates of 

two or more whey proteins:

3502 20 100 0

– – непригодный для употребления в 

пищу или предназначенный для 

переработки в непищевых целях

– – Unfit, or to be rendered unfit, for 

human consumption
– 5 5

– – прочий: – – Other:

3502 20 910 0

– – – высушенный (например, в 

пластинах, чешуйках, хлопьях, порошке)

– – – Dried (for example, in sheets, 

scales, flakes, powder)
– 5 5

3502 20 990 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

3502 90 – прочие: – Other:

– – альбумины, кроме альбумина 

яичного и альбумина молочного 

(лактальбумина):

– – Albumins, other than egg albumin and 

milk albumin (lactalbumin):

3502 90 200 0

– – – непригодные для употребления в 

пищу или предназначенные для 

переработки в непищевых целях

– – – Unfit, or to be rendered unfit, for 

human consumption
– 5 5

3502 90 700 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3502 90 900 0
– – альбуминаты и прочие производные 

альбумина

– – Albuminates and other albumin 

derivatives – 5 5

3503 00

Желатин (в том числе в прямоугольных 

(включая квадратные) листах, с 

поверхностной обработкой или без 

обработки, окрашенный или 

неокрашенный) и производные 

желатина; клей рыбий; клеи прочие 

животного происхождения, кроме 

казеиновых товарной позиции 3501:

Gelatin (including gelatin in rectangular 

(including square) sheets, whether or not 

surface-worked or coloured) and gelatin 

derivatives; isinglass; other glues of 

animal origin, excluding casein glues of 

heading 3501:

3503 00 100 – желатин и его производные: – Gelatin and derivatives thereof:
3503 00 100 1 – – желатин – – Gelatin – 5 5

3503 00 100 9 – – прочие – – Other – 5 5

3503 00 800 – прочие: – Other:
3503 00 800 1 – – клей рыбий сухой – – Dry fish glue – 5 5
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3503 00 800 2 – – клей рыбий жидкий – – Liquid fish glue – 5 5

3503 00 800 9 – – прочие – – Other – 5 5

3504 00

Пептоны и их производные; белковые 

вещества прочие и их производные, в 

другом месте не поименованные или не 

включенные; порошок из кожи, или 

голья, хромированный или 

нехромированный:

Peptones and their derivatives; other 

protein substances and their derivatives, 

not elsewhere specified or included; hide 

powder, whether or not chromed:

3504 00 100 0

– белки молочные концентрированные, 

указанные в дополнительном 

примечании 1 к данной группе

– Concentrated milk proteins specified in 

additional note 1 to this Chapter
– 2 2

3504 00 900 0 – прочие – Other – 2 2

3505

Декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы 

(например, крахмалы, предварительно 

желатинизированные или 

превращенные в сложный эфир); клеи 

на основе крахмалов или декстринов, 

или прочих модифицированных 

крахмалов:

Dextrins and other modified starches (for 

example, pregelatinised or esterified 

starches); glues based on starches, or on 

dextrins or other modified starches:

3505 10
– декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы:
– Dextrins and other modified starches:

3505 10 100 0
– – декстрины – – Dextrins

–

5, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

– – прочие модифицированные 

крахмалы:
– – Other modified starches:

3505 10 500 0

– – – крахмалы, превращенные в 

сложный или простой эфир
– – – Starches, esterified or etherified

–

5, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg

3505 10 900 0
– – – прочие – – – Other

–

5, но не менее 0,03 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,03 Euro 

per 1 kg3505 10 900 0 – евро за 1 кг per 1 kg

3505 20 – клеи: – Glues:

3505 20 100 0

– – содержащие менее 25 мас.% 

крахмалов или декстринов, или прочих 

модифицированных крахмалов

– – Containing, by weight, less than 25 % 

of starches or dextrins or other modified 

starches
– 5 5

3505 20 300 0

– – содержащие 25 мас.% или более, но 

менее 55 мас.% крахмалов или 

декстринов, или прочих 

модифицированных крахмалов

– – Containing, by weight, 25 % or more 

but less than 55 % of starches or dextrins 

or other modified starches
– 5 5

3505 20 500 0

– – содержащие 55 мас.% или более, но 

менее 80 мас.% крахмалов или 

декстринов, или прочих 

модифицированных крахмалов

– – Containing, by weight, 55 % or more 

but less than 80 % of starches or dextrins 

or other modified starches
– 5 5

3505 20 900 0

– – содержащие 80 мас.% или более 

крахмалов или декстринов, или прочих 

модифицированных крахмалов

– – Containing, by weight, 80 % or more of 

starches or dextrins or other modified 

starches
– 5 5

3506

Готовые клеи и прочие готовые 

адгезивы, в другом месте не 

поименованные или не включенные; 

продукты, пригодные для 

использования в качестве клеев или 

адгезивов, расфасованные для 

розничной продажи в качестве клеев 

или адгезивов, нетто-массой не более 1 

кг:

Prepared glues and other prepared 

adhesives, not elsewhere specified or 

included; products suitable for use as 

glues or adhesives, put up for retail sale 

as glues or adhesives, not exceeding a 

net weight of 1 kg:

3506 10 000 0

– продукты, пригодные для 

использования в качестве клеев или 

адгезивов, расфасованные для 

розничной продажи в качестве клеев 

или адгезивов, нетто-массой не более 1 

кг

– Products suitable for use as glues or 

adhesives, put up for retail sale as glues 

or adhesives, not exceeding a net weight 

of 1 kg
– 5 5

– прочие: – Other:

3506 91 000 0

– – адгезивы на основе полимеров 

товарных позиций 3901 – 3913 или 

каучука

– – Adhesives based on polymers of 

headings 3901 to 3913 or on rubber
– 5 5

3506 99 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

3507

Ферменты; ферментные препараты, в 

другом месте не поименованные или не 

включенные:

Enzymes; prepared enzymes not 

elsewhere specified or included:

3507 10 000 0 – реннин и его концентраты – Rennet and concentrates thereof – 5 5

3507 90 – прочие: – Other:

3507 90 300 0
– – липопротеинлипаза; щелочная 

протеаза Aspergillus

– – Lipoprotein lipase; aspergillus alkaline 

protease – 5 5
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3507 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3601 00 000 0 Порох Propellent powders – 6,5 6,5

3602 00 000 0
Вещества взрывчатые готовые, кроме 

пороха

Prepared explosives, other than propellent 

powders – 6,5 6,5

3603 00

Шнуры огнепроводные; шнуры 

детонирующие; капсюли ударные или 

детонирующие; запалы; 

электродетонаторы:

Safety fuses; detonating fuses; percussion 

or detonating caps; igniters; electric 

detonators:

3603 00 100
– шнуры огнепроводные; шнуры 

детонирующие:
– Safety fuses; detonating fuses:

3603 00 100 1

– – трубки пластмассовые (волноводы), 

внутренняя поверхность которых 

покрыта взрывчатым веществом

– – Plastic tubes (wave guides), the 

internal surface of which covered with an 

explosive
m 5 5

3603 00 100 9 – – прочие – – Other m 6,5 6,5

3603 00 900 – прочие: – Other:

3603 00 900 1
– – капсюли детонирующие 

неэлектрические
– – Non-electric detonating fuses pcs 5 5

3603 00 900 9 – – прочие – – Other pcs 6,5 6,5

3604

Фейерверки, ракеты сигнальные, 

дождевые ракеты, сигналы 

противотуманные и изделия 

пиротехнические прочие:

Fireworks, signalling flares, rain rockets, 

fog signals and other pyrotechnic articles:

3604 10 000 0 – фейерверки – Fireworks pcs 6,5 6,5

3604 90 000 0 – прочие – Other pcs 6,5 6,5

3605 00 000 0
Спички, кроме пиротехнических 

изделий товарной позиции 3604

Matches, other than pyrotechnic articles of 

heading 3604 – 6,5 6,5

3606

Ферроцерий и сплавы пирофорные 

прочие в любых формах; изделия из 

горючих материалов, указанные в 

примечании 2 к данной группе:

Ferro-cerium and other pyrophoric alloys 

in all forms; articles of combustible 

materials as specified in note 2 to this 

Chapter:

– топливо жидкое или сжиженное 

газообразное в контейнерах емкостью 

не более 300 см³, используемое для 

заполнения и повторной заправки 

сигаретных или аналогичных зажигалок

– Liquid or liquefied-gas fuels in 

containers of a kind used for filling or 

refilling cigarette or similar lighters and of 

a capacity not exceeding 300 cm3
3606 10 000 0

сигаретных или аналогичных зажигалок
a capacity not exceeding 300 cm3

– 6,5 6,5

3606 90 – прочие: – Other:

3606 90 100 0
– – ферроцерий и сплавы пирофорные 

прочие в любых формах

– – Ferro-cerium and other pyrophoric 

alloys in all forms – 6,5 6,5

3606 90 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3701

Фотопластинки и фотопленки плоские, 

сенсибилизированные, 

неэкспонированные, из любых 

материалов, кроме бумаги, картона или 

текстильных; пленки плоские для 

моментальной фотографии, 

сенсибилизированные, 

неэкспонированные, в упаковке или без 

упаковки:

Photographic plates and film in the flat, 

sensitised, unexposed, of any material 

other than paper, paperboard or textiles; 

instant print film in the flat, sensitised, 

unexposed, whether or not in packs:

3701 10 000 0 – рентгеновские – For X-ray m² 0 0

3701 20 000 0 – для моментальной фотографии – Instant print film pcs 5 5

3701 30 000 0

– пластинки и пленки прочие, длина 

любой из сторон которых более 255 мм

– Other plates and film, with any side 

exceeding 255 mm
m² 53С) 53С)

– прочие: – Other:

3701 91 000 0
– – для цветной фотографии 

(полихромные)
– – For colour photography (polychrome) – 5 5

3701 99 000 0 – – прочие – – Other m² 5 5

3702

Фотопленка в рулонах, 

сенсибилизированная, 

неэкспонированная, из любых 

материалов, кроме бумаги, картона или 

текстильных; пленка для моментальной 

фотографии в рулонах, 

сенсибилизированная, 

неэкспонированная:

Photographic film in rolls, sensitised, 

unexposed, of any material other than 

paper, paperboard or textiles; instant print 

film in rolls, sensitised, unexposed:

3702 10 000 0 – рентгеновская – For x-ray m² 0 0

– пленка прочая, неперфорированная, 

шириной не более 105 мм:

– Other film, without perforations, of a 

width not exceeding 105 mm:

3702 31
– – для цветной фотографии 

(полихромная):
– – For colour photography (polychrome):

3702 31 910 0

– – – пленка цветная негативная: 

шириной 75 мм или более, но не более 

105 мм, и длиной 100 м или более для 

производства кассет для мгновенной 

фотографии

– – – Colour negative film: of a width of 75 

mm or more but not exceeding 105 mm 

and of a length of 100 m or more, for the 

manufacture of instant-picture film-packs
pcs, m 5 5

3702 31 970 0 – – – прочая – – – Other pcs, m 5 5
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3702 32
– – прочая, с эмульсией из галогенида 

серебра:
– – Other, with silver halide emulsion:

– – – шириной не более 35 мм: – – – Of a width not exceeding 35 mm:

3702 32 100 0
– – – – микропленка; пленка для 

художественной фотографии
– – – – Microfilm; film for the graphic arts m² 5 5

3702 32 200 0 – – – – прочая – – – – Other m² 5 5

3702 32 850 0 – – – шириной более 35 мм – – – Of a width exceeding 35 mm m² 5 5

3702 39 000 0 – – прочая – – Other m² 5 5

– пленка прочая, неперфорированная, 

шириной более 105 мм:

– Other film, without perforations, of a 

width exceeding 105 mm:

3702 41 000 0

– – шириной более 610 мм и длиной 

более 200 м для цветной фотографии 

(полихромная)

– – Of a width exceeding 610 mm and of a 

length exceeding 200 m, for colour 

photography (polychrome) m² 5 5

3702 42 000 0

– – шириной более 610 мм и длиной 

более 200 м, кроме пленок для цветной 

фотографии

– – Of a width exceeding 610 mm and of a 

length exceeding 200 m, other than for 

colour photography m² 5 5

3702 43 000 0
– – шириной более 610 мм и длиной не 

более 200 м

– – Of a width exceeding 610 mm and of a 

length not exceeding 200 m m² 5 5

3702 44 000 0
– – шириной более 105 мм, но не более 

610 мм

– – Of a width exceeding 105 mm but not 

exceeding 610 mm m² 5 5

– пленка для цветной фотографии 

(полихромная) прочая:

– Other film, for colour photography 

(polychrome):
3702 52 000 0 – – шириной не более 16 мм – – Of a width not exceeding 16 mm pcs, m 5 5

3702 53 000 0

– – шириной более 16 мм, но не более 

35 мм и длиной не более 30 м, 

предназначенная для диапозитивов

– – Of a width exceeding 16 mm but not 

exceeding 35 mm and of a length not 

exceeding 30 m, for slides pcs, m 5 5

3702 54 000 0

– – шириной более 16 мм, но не более 

35 мм и длиной не более 30 м, кроме 

пленок для диапозитивов

– – Of a width exceeding 16 mm but not 

exceeding 35 mm and of a length not 

exceeding 30 m, other than for slides pcs, m 5 5

3702 55 000 0

– – шириной более 16 мм, но не более 

35 мм и длиной более 30 м

– – Of a width exceeding 16 mm but not 

exceeding 35 mm and of a length 

exceeding 30 m m 5 5

3702 56 000 0 – – шириной более 35 мм – – Of a width exceeding 35 mm pcs, m 5 5

– прочая: – Other:

– – шириной не более 35 мм и длиной  – – Of a width not exceeding 35 mm and 
3702 96

– – шириной не более 35 мм и длиной 

не более 30 м:

– – Of a width not exceeding 35 mm and 

of a length not exceeding 30 m:

3702 96 100 0
– – – микропленка; пленка для 

художественной фотографии
– – – Microfilm; film for the graphic arts m 5 5

3702 96 900 0 – – – прочая – – – Other pcs, m 5 5

3702 97
– – шириной не более 35 мм и длиной 

более 30 м:

– – Of a width not exceeding 35 mm and 

of a length not exceeding 30 m:

3702 97 100 0
– – – микропленка; пленка для 

художественной фотографии
– – – Microfilm; film for the graphic arts m 5 5

3702 97 900 0 – – – прочая – – – Other pcs, m 5 5

3702 98 000 0 – – шириной более 35 мм – – Of a width exceeding 35 mm m 5 5

3703

Фотографические бумага, картон и 

текстильные материалы, 

сенсибилизированные, 

неэкспонированные:

Photographic paper, paperboard and 

textiles, sensitised, unexposed:

3703 10 000 – в рулонах шириной более 610 мм: – In rolls of a width exceeding 610 mm:

3703 10 000 1
– – фотобумага в рулонах шириной 

более 1000 мм

– – Photographic paper in rolls of a width 

exceeding 1,000 mm – 5 5

3703 10 000 9 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3703 20 000 0
– прочие, для цветной фотографии 

(полихромные)

– Other, for colour photography 

(polychrome) – 6,5 6,5

3703 90 000 0 – прочие – Other – 6,5 6,5

3704 00

Фотографические пластинки, пленка, 

бумага, картон и текстильные 

материалы, экспонированные, но не 

проявленные:

Photographic plates, film, paper, 

paperboard and textiles, exposed but not 

developed:

3704 00 100 0 – пластинки и пленка – Plates and film – 5 5

3704 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

3705 00

Фотопластинки и фотопленка, 

экспонированные и проявленные, 

кроме кинопленки:

Photographic plates and film, exposed 

and developed, other than 

cinematographic film:
3705 00 100 0 – для офсетного воспроизведения – For offset reproduction – 5 5

– прочие: – Other:
3705 00 200 0 – – микропленки – – Microfilms – 5 5

3705 00 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3706

Кинопленка, экспонированная и 

проявленная, со звуковой дорожкой или 

без звуковой дорожки, или содержащая 

только звуковую дорожку:

Cinematographic film, exposed and 

developed, whether or not incorporating 

soundtrack or consisting only of 

soundtrack:

3706 10 – шириной 35 мм или более: – Of a width of 35 mm or more:

3706 10 200 0

– – содержащая только звуковую 

дорожку; негативная; промежуточная 

позитивная

– – Consisting only of soundtrack; 

negatives; intermediate positives
m 6,5 6,5

3706 10 990 0 – – позитивная прочая – – Other positives m 6,5 6,5
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3706 90 – прочая: – Other:

3706 90 520 0

– – содержащая только звуковую 

дорожку; негативная; промежуточная 

позитивная; хроникальные фильмы

– – Consisting only of soundtrack; 

negatives; intermediate positives; 

newsreels
m 6,5 6,5

– – прочая, шириной: – – Other, of a width of:
3706 90 910 0 – – – менее 10 мм – – – Less than 10 mm m 6,5 6,5

3706 90 990 0 – – – 10 мм или более – – – 10 mm or more m 6,5 6,5

3707

Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, 

адгезивов и аналогичных препаратов); 

продукты несмешанные, используемые 

для фотографических целей, 

представленные в отмеренных дозах 

или упакованные для розничной 

продажи в готовом к использованию 

виде:

Chemical preparations for photographic 

uses (other than varnishes, glues, 

adhesives and similar preparations); 

unmixed products for photographic uses, 

put up in measured portions or put up for 

retail sale in a form ready for use:

3707 10 000 0 – эмульсии сенсибилизированные – Sensitising emulsions – 5 5

3707 90 – прочие: – Other:
3707 90 200 0 – – проявители и закрепители – – Developers and fixing agents – 6,5 6,5

3707 90 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3801

Графит искусственный; графит 

коллоидный или полуколлоидный; 

продукты, полученные на основе 

графита или прочего углерода, в виде 

паст, блоков, пластин или прочих 

полуфабрикатов:

Artificial graphite; colloidal or semi-

colloidal graphite; preparations based on 

graphite or other carbon in the form of 

pastes, blocks, plates or other semi-

manufactures:

3801 10 000 0 – графит искусственный – Artificial graphite – 5 5

3801 20
– графит коллоидный или 

полуколлоидный:
– Colloidal or semi-colloidal graphite:

3801 20 100 0

– – графит коллоидный в виде 

суспензии в масле; графит 

полуколлоидный

– – Colloidal graphite in suspension in oil; 

semi-colloidal graphite
– 5 5

3801 20 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

– пасты углеродистые для электродов и 

аналогичные пасты для футеровки 
– Carbonaceous pastes for electrodes and 

similar pastes for furnace linings
3801 30 000 0

аналогичные пасты для футеровки 

печей
similar pastes for furnace linings

– 5 5

3801 90 000 – прочие: – Other:

3801 90 000 1

– – масса подовая для футеровки 

алюминиевых электролизеров в виде 

рассыпчатого маслянистого материала 

с массовой долей веществ, не 

растворимых в хинолине, не менее 76 %

– – Carbon paste for lining aluminum 

electrolyzers in the form of crumbly oily 

material with a mass fraction of 

substances not soluble in quinoline, not 

less than 76 %
– 5

61С)
561С)

3801 90 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

3802

Уголь активированный; продукты 

минеральные природные 

активированные; уголь животный, 

включая использованный животный 

уголь:

Activated carbon; activated natural 

mineral products; animal black, including 

spent animal black:

3802 10 000 0 – уголь активированный – Activated carbon – 5 5

3802 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

3803 00
Масло талловое, рафинированное или 

нерафинированное:
Tall oil, whether or not refined:

3803 00 100 0 – неочищенное – Crude – 5 5

3803 00 900 0 – прочее – Other – 5 5

3804 00 000 0

Щелок, остающийся при изготовлении 

древесной массы, концентрированный 

или неконцентрированный, 

обессахаренный или 

необессахаренный, химически 

обработанный или необработанный, 

включая сульфонаты лигнина, кроме 

таллового масла товарной позиции 3803

Residual lyes from the manufacture of 

wood pulp, whether or not concentrated, 

desugared or chemically treated, including 

lignin sulphonates, but excluding tall oil of 

heading 3803

– 5 5

3805

Скипидар живичный, древесный или 

сульфатный и масла терпеновые 

прочие, получаемые путем перегонки 

или другой обработки древесины 

хвойных пород; дипентен 

неочищенный; скипидар сульфитный и 

пара-цимол неочищенный прочий; 

масло сосновое, содержащее альфа-

терпинеол в качестве главного 

компонента:

Gum, wood or sulphate turpentine and 

other terpenic oils produced by the 

distillation or other treatment of coniferous 

woods; crude dipentene; sulphite 

turpentine and other crude para-cymene; 

pine oil containing alpha-terpineol as the 

main constituent:

3805 10
– скипидар живичный, древесный или 

сульфатный:
– Gum, wood or sulphate turpentine oils:

3805 10 100 0 – – скипидар живичный – – Gum turpentine – 5 5

3805 10 300 0 – – скипидар древесный – – Wood turpentine – 5 5
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3805 10 900 0 – – скипидар сульфатный – – Sulphate turpentine – 5 5

3805 90 – прочие: – Other:
3805 90 100 0 – – масло сосновое – – Pine oil – 5 5

3805 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3806

Канифоль и смоляные кислоты, и их 

производные; спирт канифольный и 

масла канифольные; переплавленные 

смолы:

Rosin and resin acids, and derivatives 

thereof; rosin spirit and rosin oils; run 

gums:

3806 10 000 0 – канифоль и смоляные кислоты – Rosin and resin acids – 5 5

3806 20 000 0

– соли канифоли, смоляных кислот или 

производных канифоли или смоляных 

кислот, кроме солей аддуктов канифоли

– Salts of rosin, of resin acids or of 

derivatives of rosin or resin acids, other 

than salts of rosin adducts
– 5 5

3806 30 000 0 – смолы сложноэфирные – Ester gums – 5 5

3806 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

3807 00

Деготь древесный; масла, полученные 

из древесного дегтя; креозот 

древесный; нафта древесная; пек 

растительный; пек пивоваренный и 

аналогичные продукты на основе 

канифоли, смоляных кислот или 

растительного пека:

Wood tar; wood tar oils; wood creosote; 

wood naphtha; vegetable pitch; brewers' 

pitch and similar preparations based on 

rosin, resin acids or on vegetable pitch:

3807 00 100 0 – деготь древесный – Wood tar – 5 5

3807 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

Инсектициды, родентициды, 

фунгициды, гербициды, 

противовсходовые средства и 

регуляторы роста растений, средства 

дезинфицирующие и аналогичные им, 

расфасованные в формы или упаковки 

для розничной продажи или 

представленные в виде готовых 

препаратов или изделий (например, 

ленты, обработанные серой, фитили и 

свечи, и бумага липкая от мух):

Insecticides, rodenticides, fungicides, 

herbicides, anti-sprouting products and 

plant-growth regulators, disinfectants and 

similar products, put up in forms or 

packings for retail sale or as preparations 

or articles (for example, sulphur-treated 

bands, wicks and candles, and fly-papers):

3808
свечи, и бумага липкая от мух):

– товары, упомянутые в примечании к 

субпозициям 1 к данной группе:

– Goods specified in subheading note 1 to 

this Chapter:

3808 52 000 0

– – ДДТ (ISO) (клофенотан (INN)), в 

упаковках нетто-массой не более 300 г

– – DDT (ISO) (clofenotane (INN)), in 

packings of a net weight content not 

exceeding 300 g – 3 3

3808 59 000 – – прочие: – – Other:

3808 59 000 1

– – – содержащие 4,6-динитро-о-крезол 

(ДНОК (ISO)) или его соли, или 

трибутилолова соединения, или смеси 

указанных веществ

– – – Containing 4,6-dinitro-o-cresol 

(DNOC (ISO)) or its salts, or tributyltin 

compounds or mixtures of the above
– 5 5

– – – прочие: – – – Other:

3808 59 000 2

– – – – инсектициды, содержащие 

алдикарб (ISO) или простые эфиры 

пента- и октабромдифенила, или 

перфтороктансульфоновую кислоту и 

ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или 

перфтороктансульфонилфторид

– – – – Insecticides containing aldicarb 

(ISO) or penta- and octabromodiphenyl 

ethers, or perfluorooctane sulphonic acid 

and its salts, or perfluorooctane 

sulphonamides, or perfluorooctane 

sulphonyl fluoride
– 5 5

3808 59 000 3

– – – – инсектициды, содержащие 

алахлор (ISO) или азинофос метил 

(ISO), или эндосульфан (ISO)

– – – – Insecticides containing alachlor 

(ISO) or azinphos-methyl (ISO) or 

endosulfan (ISO) – 5 5

3808 59 000 4

– – – – фунгициды, содержащие 

алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или 

азинфос метил (ISO), или эндосульфан 

(ISO), или простые эфиры пента- и 

октабромдифенила, или 

пентафтороктансульфоновую кислоту и 

ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или 

перфтороктансульфонилфторид

– – – – Fungicides containing alachlor 

(ISO) or aldicarb (ISO), or azinphos-

methyl (ISO), or endosulfan (ISO), or 

penta- and octabromodiphenyl ethers, or 

perfluorooctane sulphonic acid and its 

salts, or perfluorooctane sulphonamides, 

or perfluorooctane sulphonyl fluoride

– 5 5

3808 59 000 5

– – – – гербициды, содержащие 

алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или 

азинфос метил (ISO), или эндосульфан 

(ISO), или простые эфиры пента- и 

октабромдифенила, или 

пентафтороктансульфоновую кислоту и 

ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или 

перфтороктансульфонилфторид

– – – – Herbicides containing alachlor 

(ISO) or aldicarb (ISO), or azinphos-

methyl (ISO), or endosulfan (ISO), or 

penta- and octabromodiphenyl ethers, or 

perfluorooctane sulphonic acid and its 

salts, or perfluorooctane sulphonamides, 

or perfluorooctane sulphonyl fluoride

– 5 5

3808 59 000 6

– – – – средства дезинфицирующие, 

содержащие алдикарб (ISO) или 

азинфос метил (ISO)

– – – – Disinfectants containing aldicarb 

(ISO) or azinphos-methyl (ISO)
– 5 5
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3808 59 000 7

– – – – средства дезинфицирующие, 

содержащие алахлор (ISO) или 

эндосульфан (ISO), или простые эфиры 

пента- и октабромдифенила, или 

пентафтороктансульфоновую кислоту и 

ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или 

перфтороктансульфонилфторид

– – – – Disinfectants containing alachlor 

(ISO) or endosulfan (ISO) or penta- and 

octabromodiphenyl ethers, or 

perfluorooctane sulphonic acid and its 

salts, or perfluorooctane sulphonamides, 

or perfluorooctane sulphonyl fluoride

– 5 5

3808 59 000 8

– – – – родентициды, содержащие 

алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или 

азинфос метил (ISO), или эндосульфан 

(ISO), или простые эфиры пента- и 

октабромдифенила, или 

пентафтороктансульфоновую кислоту и 

ее соли, или 

перфтороктансульфонамиды, или 

перфтороктансульфонилфторид

– – – – Rodenticides containing alachlor 

(ISO) or aldicarb (ISO), or azinphos-

methyl (ISO), or endosulfan (ISO), or 

penta- and octabromodiphenyl ethers, or 

perfluorooctane sulphonic acid and its 

salts, or perfluorooctane sulphonamides, 

or perfluorooctane sulphonyl fluoride

– 5 5

3808 59 000 9 – – – – прочие – – – – Other – 3 3

– товары, упомянутые в примечании к 

субпозициям 2 к данной группе:

– Goods specified in subheading note 2 to 

this Chapter:

3808 61 000
– – в упаковках нетто-массой не более 

300 г:

– – In packings of a net weight not 

exceeding 300 g:

3808 61 000 1

– – – содержащие альфа-циперметрин 

(ISO), бифентрин (ISO), цифлутрин 

(ISO), дельтаметрин (INN, ISO), 

этофенпрокс (INN) или лямбда-

цигалотрин (ISO)

– – – Containing alpha-cypermethrin 

(ISO), bifenthrin (ISO), cyfluthrin (ISO), 

deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), 

or lambda-cyhalothrin (ISO)
– 3 3

3808 61 000 2 – – – содержащие хлорфенапир (ISO) – – – Containing chlorfenapyr (ISO) – 5 5

3808 61 000 3

– – – содержащие бендиокарб (ISO), 

фенитротион (ISO), малатион (ISO), 

пиримифос-метил (ISO) или пропоксур 

(ISO)

– – – Containing bendiocarb (ISO), 

fenitrothion (ISO), malathion (ISO), 

pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)
– 5 5

3808 62 000

– – в упаковках нетто-массой более 300 

г, но не более 7,5 кг:

– – In packings of a net weight exceeding 

300 g, but not exceeding 7.5 kg:
3808 62 000

3808 62 000 1

– – – содержащие альфа-циперметрин 

(ISO), бифентрин (ISO), цифлутрин 

(ISO), дельтаметрин (INN, ISO), 

этофенпрокс (INN) или лямбда-

цигалотрин (ISO)

– – – Containing alpha-cypermethrin 

(ISO), bifenthrin (ISO), cyfluthrin (ISO), 

deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), 

or lambda-cyhalothrin (ISO)
– 3 3

3808 62 000 2 – – – содержащие хлорфенапир (ISO) – – – Containing chlorfenapyr (ISO) – 5 5

3808 62 000 3

– – – содержащие бендиокарб (ISO), 

фенитротион (ISO), малатион (ISO), 

пиримифос-метил (ISO) или пропоксур 

(ISO)

– – – Containing bendiocarb (ISO), 

fenitrothion (ISO), malathion (ISO), 

pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)
– 5 5

3808 69 000 – – прочие: – – Other:

3808 69 000 1

– – – содержащие альфа-циперметрин 

(ISO), бифентрин (ISO), цифлутрин 

(ISO), дельтаметрин (INN, ISO), 

этофенпрокс (INN) или лямбда-

цигалотрин (ISO)

– – – Containing alpha-cypermethrin 

(ISO), bifenthrin (ISO), cyfluthrin (ISO), 

deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), 

or lambda-cyhalothrin (ISO)
– 3 3

3808 69 000 2 – – – содержащие хлорфенапир (ISO) – – – Containing chlorfenapyr (ISO) – 5 5

3808 69 000 3

– – – содержащие бендиокарб (ISO), 

фенитротион (ISO), малатион (ISO), 

пиримифос-метил (ISO) или пропоксур 

(ISO)

– – – Containing bendiocarb (ISO), 

fenitrothion (ISO), malathion (ISO), 

pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)
– 5 5

– прочие: – Other:
3808 91 – – инсектициды: – – Insecticides:
3808 91 100 0 – – – на основе пиретроидов – – – Based on pyrethroids – 3 3

3808 91 200 0
– – – на основе хлорированных 

углеводородов
– – – Based on chlorinated hydrocarbons – 5 5

3808 91 300 0 – – – на основе карбаматов – – – Based on carbamates – 5 5

3808 91 400 0
– – – на основе фосфорорганических 

соединений

– – – Based on organophosphorus 

compounds – 5 5

3808 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3808 92 – – фунгициды: – – Fungicides:

– – – неорганические: – – – Inorganic:

3808 92 100 0
– – – – препараты на основе 

соединений меди

– – – – Preparations based on copper 

compounds – 3 3

3808 92 200 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
3808 92 300 0 – – – – на основе дитиокарбаматов – – – – Based on dithiocarbamates – 5 5

3808 92 400 0 – – – – на основе бензимидазолов – – – – Based on benzimidazoles – 5 5

3808 92 500 0
– – – – на основе диазолов или 

триазолов
– – – – Based on diazoles or triazoles – 5 5

3808 92 600 0
– – – – на основе диазинов или 

морфолинов
– – – – Based on diazines or morpholines – 5 5

3808 92 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5
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3808 93

– – гербициды, противовсходовые 

средства и регуляторы роста растений:

– – Herbicides, anti-sprouting products 

and plant-growth regulators:

– – – гербициды: – – – Herbicides:

3808 93 110 0 – – – – на основе феноксифитогормонов – – – – Based on phenoxy-phytohormones – 3 3

3808 93 130 0 – – – – на основе триазинов – – – – Based on triazines – 5 5

3808 93 150 0 – – – – на основе амидов – – – – Based on amides – 5 5

3808 93 170 0 – – – – на основе карбаматов – – – – Based on carbamates – 5 5

3808 93 210 0
– – – – на основе производных 

динитроанилина
– – – – Based on dinitroaniline derivatives – 5 5

3808 93 230 0

– – – – на основе производных 

карбамида, урацила или 

сульфонилкарбамида

– – – – Based on urea, uracil or 

sulphonylurea derivatives
– 5 5

3808 93 270 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

3808 93 300 0 – – – противовсходовые средства – – – Anti-sprouting products – 5 5

3808 93 900 0 – – – регуляторы роста растений – – – Plant growth regulators – 5 5

3808 94 – – средства дезинфицирующие: – – Disinfectants:

3808 94 100 0
– – – на основе четвертичных 

аммониевых солей

– – – Based on quaternary ammonium 

salts – 5 5

3808 94 200 0
– – – на основе галогенированных 

соединений
– – – Based on halogenated compounds – 5 5

3808 94 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3808 99 – – прочие: – – Other:
3808 99 100 0 – – – родентициды – – – Rodenticides – 5 5

3808 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 3 3

3809

Средства отделочные, средства для 

ускорения крашения или фиксации 

красителей и продукты прочие и 

готовые препараты (например, 

вещества для обработки и протравы), 

применяемые в текстильной, бумажной, 

кожевенной промышленности или 

аналогичных отраслях, в другом месте 

не поименованные или не включенные:

Finishing agents, dye carriers to 

accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs 

and other products and preparations (for 

example, dressings and mordants), of a 

kind used in the textile, paper, leather or 

like industries, not elsewhere specified or 

included:

3809

3809 10 – на основе крахмалистых веществ: – With a basis of amylaceous substances:

3809 10 100 0
– – с содержанием таких веществ 

менее 55 мас.%

– – Containing by weight less than 55 % 

of such substances – 5 5

3809 10 300 0
– – с содержанием таких веществ 55 

мас.% или более, но менее 70 мас.%

– – Containing by weight 55 % or more 

but less than 70 % of such substances – 5 5

3809 10 500 0
– – с содержанием таких веществ 70 

мас.% или более, но менее 83 мас.%

– – Containing by weight 70 % or more 

but less than 83 % of such substances – 5 5

3809 10 900 0
– – с содержанием таких веществ 83 

мас.% или более

– – Containing by weight 83 % or more of 

such substances – 5 5

– прочие: – Other:

3809 91 000 0

– – применяемые в текстильной 

промышленности или аналогичных 

отраслях

– – Of a kind used in the textile or like 

industries
– 5 5

3809 92 000 0

– – применяемые в бумажной 

промышленности или аналогичных 

отраслях

– – Of a kind used in the paper or like 

industries
– 5 5

3809 93 000 0

– – применяемые в кожевенной 

промышленности или аналогичных 

отраслях

– – Of a kind used in the leather or like 

industries
– 0 0

3810

Препараты для травления 

металлических поверхностей; флюсы и 

препараты вспомогательные прочие 

для низкотемпературной пайки, 

высокотемпературной пайки или для 

сварки; порошки и пасты для 

низкотемпературной пайки, 

высокотемпературной пайки или для 

сварки, состоящие из металла и прочих 

материалов; материалы, используемые 

в качестве сердечников или покрытий 

для сварочных электродов или прутков:

Pickling preparations for metal surfaces; 

fluxes and other auxiliary preparations for 

soldering, brazing or welding; soldering, 

brazing or welding powders and pastes 

consisting of metal and other materials; 

preparations of a kind used as cores or 

coatings for welding electrodes or rods:

3810 10 000 0

– препараты для травления 

металлических поверхностей; порошки 

и пасты для низкотемпературной пайки, 

высокотемпературной пайки или для 

сварки, состоящие из металла и прочих 

материалов

– Pickling preparations for metal surfaces; 

soldering, brazing or welding powders and 

pastes consisting of metal and other 

materials

– 5 5

3810 90 – прочие: – Other:
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3810 90 100 0

– – материалы, используемые в 

качестве сердечников или покрытий для 

сварочных электродов и прутков

– – Preparations of a kind used as cores 

or coatings for welding electrodes and rods
– 5 5

3810 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3811

Антидетонаторы, антиоксиданты, 

ингибиторы смолообразования, 

загустители, антикоррозионные 

вещества и присадки готовые прочие к 

нефтепродуктам (включая бензин) или 

другим жидкостям, используемым в тех 

же целях, что и нефтепродукты:

Anti-knock preparations, oxidation 

inhibitors, gum inhibitors, viscosity 

improvers, anti-corrosive preparations and 

other prepared additives, for mineral oils 

(including gasoline) or for other liquids 

used for the same purposes as mineral 

oils:

– антидетонаторы: – Anti-knock preparations:
3811 11 – – на основе соединений свинца: – – Based on lead compounds:
3811 11 100 0 – – – на основе тетраэтилсвинца – – – Based on tetraethyl-lead – 5 5

3811 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3811 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– присадки к смазочным маслам: – Additives for lubricating oils:

3811 21 000 0

– – содержащие нефть или 

нефтепродукты, полученные из 

битуминозных пород

– – Containing petroleum oils or oils 

obtained from bituminous minerals
– 5 5

3811 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

3811 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

3812

Ускорители вулканизации каучука 

готовые; составные пластификаторы 

для каучука или пластмасс, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные; антиоксиданты и 

стабилизаторы составные прочие для 

каучука или пластмасс:

Prepared rubber accelerators; compound 

plasticisers for rubber or plastics, not 

elsewhere specified or included; anti-

oxidising preparations and other 

compound stabilisers for rubber or plastics:

3812 10 000 0
– ускорители вулканизации каучука 

готовые
– Prepared rubber accelerators – 5 5

3812 20
– пластификаторы составные для 

каучука или пластмасс:

– Compound plasticisers for rubber or 

plastics:

3812 20 100 0

– – реакционная смесь, содержащая 

бензил-3-изобутирилокси-1-изопропил-

2,2-диметилпропилфталат и бензил-3-

изобутирилокси-2,2,4-

триметилпентилфталат

– – Reaction mixture containing benzyl 3-

isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-

dimethylpropyl phthalate and benzyl 3-

isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl 

phthalate
– 0 0

3812 20 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

– антиоксиданты и стабилизаторы 

составные прочие для каучука или 

пластмасс:

– Anti-oxidising preparations and other 

compound stabilizers for rubber or plastics:

3812 31 000 0
– – смеси олигомеров 2,2,4-триметил-

1,2-дигидрохинолина (ТМХ)

– – Mixtures of oligomers of 2,2,4-

trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ) – 5 5

3812 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

3813 00 000 0

Составы и заряды для огнетушителей; 

гранаты для тушения пожаров, 

заряженные

Preparations and charges for fire-

extinguishers; charged fire-extinguishing 

grenades – 5 5

3814 00

Растворители и разбавители сложные 

органические, в другом месте не 

поименованные или не включенные; 

готовые составы для удаления красок 

или лаков:

Organic composite solvents and thinners, 

not elsewhere specified or included; 

prepared paint or varnish removers:

3814 00 100 0 – на основе бутилацетата – Based on butyl acetate – 5 5

3814 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

3815

Инициаторы реакций, ускорители 

реакций и катализаторы, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные:

Reaction initiators, reaction accelerators 

and catalytic preparations, not elsewhere 

specified or included:

– катализаторы на носителях: – Supported catalysts:

3815 11 000 0

– – содержащие в качестве активного 

компонента никель или его соединения

– – With nickel or nickel compounds as 

the active substance
– 5 5

3815 12 000 0

– – содержащие в качестве активного 

компонента драгоценные металлы или 

их соединения

– – With precious metal or precious metal 

compounds as the active substance
– 5 5

3815 19 – – прочие: – – Other:
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3815 19 100 0

– – – катализатор в виде зерен, 90 

мас.% или более которых имеют 

размер не более 10 мкм, состоящий из 

смеси оксидов на носителе из силиката 

магния, содержащий: - 20 мас.% или 

более, но не более 35 мас.% меди и - 2 

мас.% или более, но не более 3 мас.% 

висмута, и кажущимся удельным весом 

0,2 или более, но не более 1,0

– – – Catalyst in the form of grains of 

which 90 % or more by weight have a 

particle-size not exceeding 10 

micrometres, consisting of a mixture of 

oxides on a magnesium-silicate support, 

containing by weight: 

- 20 % or more but not more than 35 % of 

copper and

- 2% or more but not more than 3 % of 

bismuth, and of an apparent specific 

gravity of 0.2 or more but not exceeding 

1.0 – 5 5

3815 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3815 90 – прочие: – Other:

3815 90 100 0

– – катализатор, состоящий из 

этилтрифенилфосфонийацетата, в 

виде раствора в метаноле

– – Catalyst consisting of 

ethyltriphenylphosphonium acetate in the 

form of a solution in methanol – 5 5

3815 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3816 00 000 0

Цементы огнеупорные, растворы 

строительные, бетоны и аналогичные 

составы, кроме товаров товарной 

позиции 3801

Refractory cements, mortars, concretes 

and similar compositions, other than 

products of heading 3801
– 5 5

3817 00

Алкилбензолы смешанные и 

алкилнафталины смешанные, кроме 

продуктов товарной позиции 2707 или 

2902:

Mixed alkylbenzenes and mixed 

alkylnaphthalenes, other than those of 

heading 2707 or 2902:

3817 00 500 0 – алкилбензолы линейные – Linear alkylbenzenes – 5 5

3817 00 800 0 – прочие – Other – 5 5

3818 00

Элементы химические легированные, 

предназначенные для использования в 

электронике, в форме дисков, пластин 

или в аналогичных формах; соединения 

химические легированные, 

предназначенные для использования в 

электронике:

Chemical elements doped for use in 

electronics, in the form of discs, wafers or 

similar forms; chemical compounds doped 

for use in electronics:

3818 00

3818 00 100 0 – кремний легированный – Doped silicon – 0 0

3818 00 900 0 – прочие – Other – 0 0

3819 00 000 0

Жидкости тормозные гидравлические и 

жидкости готовые прочие для 

гидравлических передач, не 

содержащие или содержащие менее 70 

мас.% нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород

Hydraulic brake fluids and other prepared 

liquids for hydraulic transmission, not 

containing or containing less than 70 % by 

weight of petroleum oils or oils obtained 

from bituminous minerals
– 5 5

3820 00 000 0
Антифризы и жидкости 

антиобледенительные готовые

Anti-freezing preparations and prepared 

de-icing fluids – 5 5

3821 00 000 0

Среды культуральные готовые для 

выращивания или поддержания 

жизнедеятельности микроорганизмов 

(включая вирусы и подобные) или 

клеток растений, человека или 

животных

Prepared culture media for the 

development or maintenance of micro-

organisms (including viruses and the like) 

or of plant, human or animal cells
– 5 5

3822 00 000 0

Реагенты диагностические или 

лабораторные на подложке, готовые 

диагностические или лабораторные 

реагенты на подложке или без нее, 

кроме товаров товарной позиции 3002 

или 3006; сертифицированные 

эталонные материалы

Diagnostic or laboratory reagents on a 

backing, prepared diagnostic or laboratory 

reagents whether or not on a backing, 

other than those of heading 3002 or 3006; 

certified reference materials
– 5 5

3823

Промышленные монокарбоновые 

жирные кислоты; кислотные масла 

после рафинирования; промышленные 

жирные спирты:

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid 

oils from refining; industrial fatty alcohols:

– промышленные монокарбоновые 

жирные кислоты; кислотные масла 

после рафинирования:

– Industrial monocarboxylic fatty acids; 

acid oils from refining:

3823 11 000 0 – – стеариновая кислота – – Stearic acid – 5 5

3823 12 000 0 – – олеиновая кислота – – Oleic acid – 5 5

3823 13 000 0 – – жирные кислоты таллового масла – – Tall oil fatty acids – 6,5 6,5

3823 19 – – прочие: – – Other:

3823 19 100 0
– – – дистиллированные жирные 

кислоты
– – – Distilled fatty acids – 5 5

3823 19 300 0 – – – жирнокислотный дистиллят – – – Fatty acid distillate – 5 5

3823 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3823 70 000 0 – промышленные жирные спирты – Industrial fatty alcohols – 520С) 520С)
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3824

Готовые связующие вещества для 

производства литейных форм или 

литейных стержней; продукты и 

препараты химические, химической или 

смежных отраслей промышленности 

(включая препараты, состоящие из 

смесей природных продуктов), в другом 

месте не поименованные или не 

включенные:

Prepared binders for foundry moulds or 

cores; chemical products and preparations 

of the chemical or allied industries 

(including those consisting of mixtures of 

natural products), not elsewhere specified 

or included:

3824 10 000 0

– готовые связующие вещества для 

производства литейных форм или 

литейных стержней

– Prepared binders for foundry moulds or 

cores
– 5 5

3824 30 000 0

– карбиды металлов 

неагломерированные, смешанные 

между собой или с другими 

металлическими связующими 

веществами

– Non-agglomerated metal carbides mixed 

together or with metallic binders

– 5 5

3824 40 000 0

– добавки готовые для цементов, 

строительных растворов или бетонов

– Prepared additives for cements, mortars 

or concretes
– 5 5

3824 50
– неогнеупорные строительные 

растворы и бетоны:
– Non-refractory mortars and concretes:

3824 50 100 0 – – бетон, готовый для заливки – – Concrete ready to pour – 5 5

3824 50 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3824 60
– сорбит, кроме сорбита субпозиции 

2905 44:

– Sorbitol other than that of subheading 

2905 44:

– – в водном растворе: – – In aqueous solution:

3824 60 110 0

– – – содержащем 2 мас.% или менее D-

маннита в пересчете на содержание D-

глюцита

– – – Containing 2 % or less by weight of 

D-mannitol, calculated on the D-glucitol 

content – 5 5

3824 60 190 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

– – прочий: – – Other:

3824 60 910 0

– – – содержащий 2 мас.% или менее D-

маннита в пересчете на содержание D-

глюцита

– – – Containing 2 % or less by weight of 

D-mannitol, calculated on the D-glucitol 

content – 5 53824 60 910 0 глюцита content – 5 5

3824 60 990 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

– смеси, содержащие 

галогенированные производные 

метана, этана или пропана:

– Mixtures containing halogenated 

derivatives of methane, ethane or propane:

3824 71 000 0

– – содержащие 

хлорфторуглеводороды (ХФУ), 

содержащие или не содержащие 

гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ), 

перфторуглеводороды (ПФУ) или 

гидрофторуглеводороды (ГФУ)

– – Containing chlorofluorocarbons 

(CFCs), whether or not containing 

hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), 

perfluorocarbons (PFCs) or 

hydrofluorocarbons (HFCs)
– 5 5

3824 72 000 0

– – содержащие 

бромхлордифторметан, 

бромтрифторметан или 

дибромтетрафторэтаны

– – Containing 

bromochlorodifluoromethane, 

bromotrifluoromethane or 

dibromotetrafluoroethanes – 5 5

3824 73 000 0
– – содержащие 

гидробромфторуглеводороды (ГБФУ)

– – Containing hydrobromofluorocarbons 

(HBFCs) – 5 5

3824 74 000 0

– – содержащие 

гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ), 

содержащие или не содержащие 

перфторуглеводороды (ПФУ) или 

гидрофторуглеводороды (ГФУ), но не 

содержащие хлорфторуглеводороды 

(ХФУ)

– – Containing hydrochlorofluorocarbons 

(HCFCs), whether or not containing 

perfluorocarbons (PFCs) or 

hydrofluorocarbons (HFCs), but not 

containing chlorofluorocarbons (CFCs)
– 5 5

3824 75 000 0 – – содержащие тетрахлорид углерода – – Containing carbon tetrachloride – 5 5

3824 76 000 0
– – содержащие 1,1,1- трихлорэтан 

(метилхлороформ)

– – Containing 1,1,1-trichloroethane 

(methyl chloroform) – 5 5

3824 77 000 0
– – содержащие бромметан 

(метилбромид) или бромхлорметан

– – Containing bromomethane (methyl 

bromide) or bromochloromethane – 5 5

3824 78

– – содержащие перфторуглеводороды 

(ПФУ) или гидрофторуглеводороды 

(ГФУ), но не содержащие 

хлорфторуглеводороды (ХФУ) или 

гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ):

– – Containing perfluorocarbons (PFCs) 

or hydrofluorocarbons (HFCs), but not 

containing chlorofluorocarbons (CFCs) or 

hydrochlorofluorocarbons (HCFCs):

3824 78 100 0
– – – содержащие только 1,1,1-

трифторэтан и пентафторэтан

– – – Containing only 1,1,1-trifluoroethane 

and pentafluoroethane – 5 5

3824 78 200 0

– – – содержащие только 1,1,1-

трифторэтан, пентафторэтан и 1,1,1,2-

тетрафторэтан

– – – Containing only 1,1,1-

trifluoroethane, pentafluoroethane and 

1,1,1,2-tetrafluoroethane – 5 5

3824 78 300 0
– – – содержащие только дифторметан 

и пентафторэтан

– – – Containing only difluoromethane and 

pentafluoroethane – 5 5
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3824 78 400 0

– – – содержащие только дифторметан, 

пентафторэтан и 1,1,1,2-тетрафторэтан

– – – Containing only difluoromethane, 

pentafluoroethane and 1,1,1,2-

tetrafluoroethane – 5 5

3824 78 800 0
– – – содержащие ненасыщенные 

гидрофторуглеводороды

– – – Containing unsaturated 

hydrofluorocarbons – 5 5

3824 78 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3824 79 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– товары, упомянутые в примечании к 

субпозициям 3 к данной группе:

– Goods specified in subheading note 3 to 

this Chapter:

3824 81 000 0 – – содержащие оксиран (этиленоксид) – – Containing oxirane (ethylene oxide) – 5 5

3824 82 000 0

– – содержащие полихлорбифенилы 

(ПХБ), полихлортерфенилы (ПХТ) или 

полибромбифенилы (ПББ)

– – Containing polychlorinated biphenyls 

(PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) 

or polybrominated biphenyls (PBBs)
– 5 5

3824 83 000 0
– – содержащие трис(2,3-

дибромпропил)фосфат

– – Containing tris(2,3-dibromopropyl) 

phosphate – 5 5

3824 84 000 0

– – содержащие альдрин (ISO), 

камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан 

(ISO), хлордекон (ISO), ДДТ (ISO) 

(клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-

бис(п-хлорфенил)этан), диэлдрин (ISO, 

INN), эндосульфан (ISO), эндрин (ISO), 

гептахлор (ISO) или мирекс (ISO)

– – Containing aldrin (ISO), camphechlor 

(ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), 

chlordecone (ISO), DDT (ISO) 

(clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-

bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, 

INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), 

heptachlor (ISO) or mirex (ISO)
– 5 5

3824 85 000 0

– – содержащие 1,2,3,4,5,6-

гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), 

включая линдан (ISO, INN)

– – Containing 1,2,3,4,5,6-

hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), 

including lindane (ISO, INN) – 5 5

3824 86 000 0
– – содержащие пентахлорбензол (ISO) 

или гексахлорбензол (ISO)

– – Containing pentachlorobenzene (ISO) 

or hexachlorobenzene (ISO) – 5 5

3824 87 000 0

– – содержащие 

перфтороктансульфоновую кислоту, ее 

соли, перфтороктансульфонамиды или 

перфтороктансульфонилфторид

– – Containing perfluorooctane sulphonic 

acid, its salts, perfluorooctane 

sulphonamides, or perfluorooctane 

sulphonyl fluoride
– 5 53824 87 000 0 – 5 5

3824 88 000 0

– – содержащие тетра-, пента-, гекса-, 

гепта- или октабромдифениловые 

простые эфиры

– – Containing tetra-, penta-, hexa-, hepta- 

 or octabromodiphenyl ethers
– 5 5

– прочие: – Other:

3824 91 000 0

– – смеси и препараты, состоящие 

главным образом из (5-этил-2-метил-2-

окси-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил 

метил метилфосфоната и бис[(5-этил-2-

метил-2-окси-1,3,2-диоксафосфинан-5-

ил)метил] метилфосфоната

– – Mixtures and preparations consisting 

mainly of (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-

dioxaphosphinan-5-yl)methyl methyl 

methylphosphonate and bis[(5-ethyl-2-

methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-

yl)methyl] methylphosphonate
– 5 5

3824 99 – – прочие: – – Other:

3824 99 100 0

– – – сульфонаты нефтяные, за 

исключением сульфонатов щелочных 

металлов, аммония или этаноламинов; 

тиофенированные сульфокислоты 

масел, полученных из битуминозных 

пород, и их соли

– – – Petroleum sulphonates, excluding 

petroleum sulphonates of alkali metals, of 

ammonium or of ethanolamines; 

thiophenated sulphonic acids of oils 

obtained from bituminous minerals, and 

their salts – 5 5

3824 99 150 0 – – – иониты – – – Ion-exchangers – 5 5

3824 99 200 0
– – – газопоглотители для вакуумных 

приборов
– – – Getters for vacuum tubes – 5 5

3824 99 250 0

– – – пиролигниты (например, кальция); 

тартрат кальция неочищенный; цитрат 

кальция неочищенный

– – – Pyrolignites (for example, of 

calcium); crude calcium tartrate; crude 

calcium citrate
– 5 5

3824 99 300 0

– – – кислоты нафтеновые, их соли, не 

растворимые в воде, и их сложные 

эфиры

– – – Naphthenic acids, their water-

insoluble salts and their esters
– 5 5

– – – прочие: – – – Other:

3824 99 450 0

– – – – составы, препятствующие 

образованию накипи, и аналогичные 

продукты

– – – – Anti-scaling and similar compounds
– 5 5

3824 99 500 0 – – – – составы для гальванизации – – – – Preparations for electroplating – 5 5

3824 99 550 0

– – – – смеси сложных моно-, ди- и три-

эфиров жирных кислот и глицерина 

(эмульгаторы для жиров)

– – – – Mixtures of mono-, di- and tri-, fatty 

acid esters of glycerol (emulsifiers for fats)
– 5 5

3824 99 580 0

– – – – пластыри никотиновые 

(трансдермальные системы), 

предназначенные для того, чтобы 

помочь курильщикам бросить курить

– – – – Nicotine patches (transdermal 

systems), intended to assist smokers to 

stop smoking
– 3 3

– – – – продукты и составы, 

применяющиеся в фармакологии или 

хирургии:

– – – – Products and preparations for 

pharmaceutical or surgical uses:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

3824 99 610 0

– – – – – промежуточные продукты 

процесса производства антибиотиков, 

получаемые из Streptomyces tenebrarius 

при ферментации, высушенные или 

невысушенные, для использования в 

производстве лекарственных средств 

товарной позиции 3004

– – – – – Intermediate products of the 

antibiotics manufacturing process 

obtained from the fermentation of 

Streptomyces tenebrarius, whether or not 

dried, for use in the manufacture of human 

medicaments of heading 3004

– 5 5

3824 99 620 0
– – – – – промежуточные продукты 

производства солей монензина

– – – – – Intermediate products from the 

manufacture of monensin salts – 5 5

3824 99 640 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

3824 99 650 0

– – – – вспомогательные продукты для 

литейных производств (кроме 

продуктов позиции 3824 10 000 0)

– – – – Auxiliary products for foundries 

(other than those of heading 

3824 10 000 0) – 5 5

3824 99 700 0

– – – – составы огнезащитные, 

водозащитные и аналогичные 

защитные составы, применяемые в 

строительстве

– – – – Fireproofing, waterproofing and 

similar protective preparations used in the 

building industry
– 5 5

– – – – прочие: – – – – other:

3824 99 750 0
– – – – – пластинка ниобата лития, 

нелегированная
– – – – – Lithium niobate wafer, undoped – 5 5

3824 99 800 0

– – – – – смесь аминов, полученная из 

димерных жирных кислот, с средней 

молекулярной массой 520 или более, 

но не более 550

– – – – – Mixture of amines derived from 

dimerised fatty acids, of an average 

molecular weight of 520 or more but not 

exceeding 550 – 5 5

3824 99 850 0

– – – – – 3-(1-этил-1-

метилпропил)изоксазол-5-иламин, в 

виде раствора в толуоле

– – – – – 3-(1-ethyl-1-

methylpropyl)isoxazol-5-ylamine, in the 

form of a solution in toluene – 5 5

3824 99 870 0

– – – – – смеси, состоящие главным 

образом из диметилметилфосфоната, 

оксирана и пентаоксида дифосфора

– – – – – Mixtures consisting mainly of 

dimethyl methylphosphonate, oxirane and 

diphosphorus pentaoxide
– 5 5

– – – – – химические продукты или 

препараты, состоящие 

преимущественно из органических 

соединений, в другом месте не 

– – – – – Chemical products or 

preparations, predominantly composed of 

organic compounds, not elsewhere 

specified or included:
соединений, в другом месте не 

поименованные или не включенные:
specified or included:

3824 99 920
– – – – – – жидкие при температуре 20 

°C:
– – – – – – In the form of a liquid at 20 °C:

3824 99 920 1

– – – – – – – составы 

антикоррозионные, содержащие амины 

в качестве активных составляющих

– – – – – – – Anti-rust formulas containing 

amines as active ingredients
– 5 5

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

3824 99 920 2
– – – – – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – – – – For the manufacture of 

aircraft engines5) – 0 0

3824 99 920 3

– – – – – – – – пропитывающая 

жидкость для производства силовых 

конденсаторов5)

– – – – – – – – Impregnating liquid for the 

manufacture of power capacitors5)
– 0 0

3824 99 920 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 5 5

3824 99 930 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

3824 99 930 1
– – – – – – – для производства 

авиационных двигателей5)

– – – – – – – For the manufacture of 

aircraft engines5) – 0 0

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

3824 99 930 2

– – – – – – – – манкоцеб для 

производства химических средств 

защиты растений
5)

– – – – – – – – Mancozeb for the 

production of plant protection chemicals5)
– 529С) 529С)

3824 99 930 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 5 5

3824 99 960 – – – – – прочие: – – – – – Other:

3824 99 960 1

– – – – – – составы антикоррозионные, 

содержащие амины в качестве 

активных составляющих

– – – – – – Anti-rust formulas containing 

amines as active ingredients
– 5 5

3824 99 960 2

– – – – – – растворители и разбавители 

сложные неорганические для лаков и 

аналогичных продуктов

– – – – – – Mineral composite solvents 

and thinners for varnishes or similar 

products
– 5 5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

3824 99 960 3
– – – – – – – для производства 

авиационных двигателей5)

– – – – – – – For the manufacture of 

aircraft engines5) – 0 0

3824 99 960 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 5 5

3825

Остаточные продукты химической или 

смежных отраслей промышленности, в 

другом месте не поименованные или не 

включенные; отходы городского 

хозяйства; шлам сточных вод; отходы 

прочие, указанные в примечании 6 к 

данной группе:

Residual products of the chemical or allied 

industries, not elsewhere specified or 

included; municipal waste; sewage 

sludge; other wastes specified in note 6 to 

this Chapter:

3825 10 000 0 – отходы городского хозяйства – Municipal waste – 5 5
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3825 20 000 0 – шлам сточных вод – Sewage sludge – 5 5

3825 30 000 0 – клинические отходы – Clinical waste – 10 10

– отработанные органические 

растворители:
– Waste organic solvents:

3825 41 000 0 – – галогенированные – – Halogenated – 5 5

3825 49 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

3825 50 000 0

– отработанные растворы для 

травления металлов, гидравлические 

жидкости, тормозные жидкости и 

антифризы

– Wastes of metal pickling liquors, 

hydraulic fluids, brake fluids and anti-

freeze fluids
– 5 5

– прочие отходы химической или 

смежных отраслей промышленности:

– Other wastes from chemical or allied 

industries:

3825 61 000 0
– – содержащие преимущественно 

органические составляющие
– – Mainly containing organic constituents – 5 5

3825 69 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

3825 90 – прочие: – Other:

3825 90 100 0
– – оксид железа щелочной для очистки 

газа

– – Alkaline iron oxide for the purification 

of gas – 5 5

3825 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3826 00

Биодизель и его смеси, не содержащие 

или содержащие менее 70 мас.% нефти 

или нефтепродуктов, полученных из 

битуминозных пород:

Biodiesel and mixtures thereof, not 

containing or containing less than 70 % by 

weight of petroleum oils or oils obtained 

from bituminous minerals:

3826 00 100 0

– моноалкиловые сложные эфиры 

жирных кислот, с содержанием сложных 

эфиров 96,5 об.% или более (FAMAE)

– Fatty-acid mono-alkyl esters, containing 

by volume 96.5 % or more of esters 

(FAMAE)
– 5 5

3826 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

3901
Полимеры этилена в первичных 

формах:
Polymers of ethylene, in primary forms:

3901 10
– полиэтилен с удельным весом менее 

0,94:

– Polyethylene having a specific gravity of 

less than 0.94:
3901 10 100 0 – – полиэтилен линейный – – Linear polyethylene – 0 0

3901 10 900 0 – – прочий – – Other – 6,5 6,5

– полиэтилен с удельным весом 0,94  – Polyethylene having a specific gravity of 
3901 20

– полиэтилен с удельным весом 0,94 

или более:

– Polyethylene having a specific gravity of 

0.94 or more:

3901 20 100 0

– – полиэтилен в одной из форм, 

упомянутых в примечании 6 (б) к 

данной группе, с удельным весом 0,958 

или более при температуре 23 ºС, 

содержащий: - 50 мг/кг или менее 

алюминия, - 2 мг/кг или менее кальция, -

 2 мг/кг или менее хрома, - 2 мг/кг или 

менее железа, - 2 мг/кг или менее 

никеля, - 2 мг/кг или менее титана, и - 8 

мг/кг или менее ванадия, для 

производства сульфохлорированного 

полиэтилена

– – Polyethylene in one of the forms 

mentioned in note 6(b) to this Chapter, of 

a specific gravity of 0.958 or more at 

23 °C, containing: - 50 mg/kg or less of 

aluminium,

- 2 mg/kg or less of calcium,

- 2 mg/kg or less of chromium,

- 2 mg/kg or less of iron,

- 2 mg/kg or less of nickel,

- 2 mg/kg or less of titanium and

- 8 mg/kg or less of vanadium,

for the manufacture of chlorosulphonated 

polyethylene – 6,5 6,5

3901 20 900 – – прочий: – – Other:

3901 20 900 1

– – – полиэтилен для нанесения 

заводского трехслойного 

антикоррозионного покрытия на трубы 

большого диаметра
5)

– – – Polyethylene used to apply a three-

layer anticorrosion coating on large-

diameter pipes at plants5)
– 6,512С) 6,512С)

3901 20 900 9 – – – прочий – – – Other – 6,5 6,5

3901 30 000 0 – сополимеры этилена с винилацетатом – Ethylene-vinyl acetate copolymers – 6,5 6,5

3901 40 000 0

– сополимеры этилен-альфа-

олефиновые с удельным весом менее 

0,94

– Ethylene-alpha-olefin copolymers, 

having a specific gravity of less than 0.94
– 0 0

3901 90 – прочие: – Other:

3901 90 300 0

– – иономерный полимер, состоящий из 

соли тройного сополимера этилена с 

изобутилакрилатом и метакриловой 

кислотой; А-В-А блок-сополимер 

полистирола, этиленбутиленового 

сополимера и полистирола, 

содержащий 35 мас.% или менее 

стирола, в одной из форм, упомянутых 

в примечании 6 (б) к данной группе

– – Ionomer resin consisting of a salt of a 

terpolymer of ethylene with isobutyl 

acrylate and methacrylic acid; A-B-A block 

copolymer of polystyrene, ethylene-

butylene copolymer and polystyrene, 

containing by weight 35 % or less of 

styrene, in one of the forms mentioned in 

note 6 (b) to this Chapter

– 6,5 6,5

3901 90 800 0 – – прочие – – Other – 0 0

3902
Полимеры пропилена или прочих 

олефинов в первичных формах:

Polymers of propylene or of other olefins, 

in primary forms:
3902 10 000 0 – полипропилен – Polypropylene – 6,5 6,5

3902 20 000 0 – полиизобутилен – Polyisobutylene – 6,5 6,5

3902 30 000 0 – сополимеры пропилена – Propylene copolymers – 6,5 6,5

3902 90 – прочие: – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

3902 90 100 0

– – А-В-А блок-сополимер полистирола, 

этиленбутиленового сополимера и 

полистирола, содержащий 35 мас.% 

или менее стирола, в одной из форм, 

упомянутых в примечании 6 (б) к 

данной группе

– – A-B-A block copolymer of polystyrene, 

ethylene-butylene copolymer and 

polystyrene, containing by weight 35 % or 

less of styrene, in one of the forms 

mentioned in note 6 (b) to this Chapter
– 6,5 6,5

3902 90 200 0

– – полибут-1-ен, сополимер бут-1-ена 

и этилена, содержащий 10 мас.% или 

менее этилена, или смесь полибут-1-

ена с полиэтиленом и/или 

полипропиленом, содержащая 10 мас.% 

или менее полиэтилена и/или 25 мас.% 

или менее полипропилена, в одной из 

форм, упомянутых в примечании 6 (б) к 

данной группе

– – Polybut-1-ene, a copolymer of but-1-

ene with ethylene containing by weight 

10 % or less of ethylene, or a blend of 

polybut-1-ene with polyethylene and/or 

polypropylene containing by weight 10 % 

or less of polyethylene and/or 25 % or 

less of polypropylene, in one of the forms 

mentioned in note 6 (b) to this Chapter
– 6,5 6,5

3902 90 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3903
Полимеры стирола в первичных 

формах:
Polymers of styrene, in primary forms:

– полистирол: – Polystyrene:
3903 11 000 0 – – вспенивающийся – – Expansible – 0 0

3903 19 000 – – прочий: – – Other:
3903 19 000 1 – – – фреоностойкий – – – Freon-resistant – 0 0

3903 19 000 9 – – – прочий – – – Other – 0 0

3903 20 000 0
– сополимеры 

стиролакрилонитрильные (SAN)
– Styrene acrylonitrile (SAN) copolymers – 6,5 6,5

3903 30 000 0

– сополимеры 

акрилонитрилбутадиенстирольные 

(ABS)

– Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) 

copolymers
– 6,5 6,5

3903 90 – прочие: – Other:

3903 90 100 0

– – сополимер только стирола и 

аллилового спирта, с ацетильным 

числом 175 или более

– – Copolymer, solely of styrene with allyl 

alcohol, of an acetyl value of 175 or more
– 6,5 6,5

– – полистирол бромированный, 

содержащий 58 мас.% или более, но не 

более 71 мас.% брома, в одной из 

– – Brominated polystyrene, containing by 

weight 58 % or more but not more than 

71 % of bromine, in one of the forms 

3903 90 200 0

более 71 мас.% брома, в одной из 

форм, упомянутых в примечании 6 (б) к 

данной группе

71 % of bromine, in one of the forms 

mentioned in note 6 (b) to this Chapter
– 6,5 6,5

3903 90 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3904

Полимеры винилхлорида или прочих 

галогенированных олефинов, в 

первичных формах:

Polymers of vinyl chloride or of other 

halogenated olefins, in primary forms:

3904 10 000
– поливинилхлорид, не смешанный с 

другими компонентами:

– Poly(vinyl chloride), not mixed with any 

other substances:

3904 10 000 1

– – пастообразующие 

поливинилхлоридные эмульсионные, 

микросуспензионные и 

поливинилхлоридэкстендер смолы с 

массой сульфатной золы не более 

0,25%

– – Paste-forming polyvinyl chloride 

emulsive, microsuspension and polyvinyl 

chloride-extender oleoresins with 

maximum weight of sulphatic ashes 0.25 %
– 0 0

3904 10 000 9 – – прочий – – Other – 6,5 6,5

– поливинилхлорид прочий: – Other poly(vinyl chloride):
3904 21 000 0 – – непластифицированный – – Non-plasticised – 6,5 6,5

3904 22 000 – – пластифицированный: – – Plasticized:
3904 22 000 1 – – – для производства обоев5) – – – For the production of wallpaper5) – 6,546С) 6,546С)

3904 22 000 9 – – – прочий – – – Other – 6,5 6,5

3904 30 000 0
– сополимеры винилхлорида и 

винилацетата
– Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers – 6,5 6,5

3904 40 000 0 – сополимеры винилхлорида прочие – Other vinyl chloride copolymeres – 6,5 6,5

3904 50 – полимеры винилиденхлорида: – Vinylidene chloride polymers:

3904 50 100 0

– – сополимер винилиденхлорида и 

акрилонитрила, в виде 

вспенивающихся гранул диаметром 4 

мкм или более, но не более 20 мкм

– – Copolymer of vinylidene chloride with 

acrylonitrile, in the form of expansible 

beads of a diameter of 4 micrometres or 

more but not more than 20 micrometres
– 6,5 6,5

3904 50 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

– фторполимеры: – Fluoropolymers:
3904 61 000 0 – – политетрафторэтилен – – Polytetrafluoroethylene – 6,5 6,5

3904 69 – – прочие: – – Other:

3904 69 100 0

– – – поливинилфторид в одной из 

форм, упомянутых в примечании 6 (б) к 

данной группе

– – – Poly(vinyl fluoride), in one of the 

forms mentioned in note 6 (b) to this 

Chapter – 6,5 6,5

3904 69 200 0 – – – фторэластомер FKM – – – Fluoroelastomers FKM – 6,5 6,5

3904 69 800 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3904 90 000 0 – прочие – Other – 6,5 6,5

3905

Полимеры винилацетата или прочих 

сложных виниловых эфиров, в 

первичных формах; прочие винильные 

полимеры в первичных формах:

Polymers of vinyl acetate or of other vinyl 

esters, in primary forms; other vinyl 

polymers in primary forms:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– поливинилацетат: – Poly(vinyl acetate):
3905 12 000 0 – – в виде водных дисперсий – – In aqueous dispersion – 6,5 6,5

3905 19 000 0 – – прочий – – Other – 6,5 6,5

– сополимеры винилацетата: – Vinyl acetate copolymers:
3905 21 000 0 – – в виде водных дисперсий – – In aqueous dispersion – 6,5 6,5

3905 29 000 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3905 30 000 0

– спирт поливиниловый, содержащий 

или не содержащий негидролизованные 

ацетатные группы

– Poly(vinyl alcohol), whether or not 

containing unhydrolysed acetate groups
– 6,5 6,5

– прочие: – Other:
3905 91 000 0 – – сополимеры – – Copolymers – 6,5 6,5

3905 99 – – прочие: – – Other:

3905 99 100 0

– – – поливинилформаль в одной из 

форм, упомянутых в примечании 6 (б) к 

данной группе, с молекулярной массой 

10 000 или более, но не более 40 000 и 

содержащий: 9,5 мас.% или более, но 

не более 13 мас.% ацетильных групп, в 

пересчете на винилацетат, и 5 мас.% 

или более, но не более 6,5 мас.% 

гидроксильных групп, в пересчете на 

виниловый спирт

– – – Poly(vinyl formal), in one of the 

forms mentioned in note 6 (b) to this 

Chapter, of a molecular weight of 10,000 

or more but not exceeding 40,000 and 

containing by weight: 9.5 % or more but 

not more than 13 % of acetyl groups 

evaluated as vinyl acetate and 5 % or 

more but not more than 6.5 % of hydroxy 

groups evaluated as vinyl alcohol

– 6,5 6,5

3905 99 90 – – – прочие: – – – Other:
3905 99 901 0 – – – – поливинилпирролидон – – – – Poly(vinyl pyrrolidone) – 5 5

3905 99 909 0 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3906
Акриловые полимеры в первичных 

формах:
Acrylic polymers in primary forms:

3906 10 000 0 – полиметилметакрилат – Poly(methyl methacrylate) – 0,13 евро за 1 кг 0,13 Euro per 1 kg

3906 90 – прочие: – Other:

3906 90 100 0
– – поли[N-(3-гидроксиимино-1,1-

диметилбутил)акриламид]

– – Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-

dimethylbutyl)acryl amide] – 6,5 6,5

– – сополимер 2- – – Copolymer of 2-diisopropylaminoethyl 

3906 90 200 0

диизопропиламиноэтилметакрилата и 

децилметакрилата, в виде раствора в 

N,N-диметилацетамиде, содержащего 

55 мас.% или более сополимера

methacrylate with decyl methacrylate, in 

the form of a solution in N,N-

dimethylacetamide, containing by weight 

55 % or more of copolymer
– 6,5 6,5

3906 90 300 0

– – сополимер акриловой кислоты и 2-

этилгексилакрилата, содержащий 10 

мас.% или более, но не более 11 мас.% 

2-этилгексилакрилата

– – Copolymer of acrylic acid with 2-

ethylhexyl acrylate, containing by weight 

10 % or more but not more than 11 % of 2-

ethylhexyl acrylate – 6,5 6,5

3906 90 400 0

– – сополимер акрилонитрила и 

метилакрилата, модифицированный 

полибутадиенакрилонитрилом (NBR)

– – Copolymer of acrylonitrile with methyl 

acrylate, modified with polybutadiene-

acrylonitrile (NBR) – 6,5 6,5

3906 90 500 0

– – продукт полимеризации акриловой 

кислоты с алкилметакрилатом и 

небольшими количествами прочих 

мономеров, для использования в 

качестве загустителя в производстве 

пастообразных печатных красок для 

текстиля

– – Polymerisation product of acrylic acid 

with alkyl methacrylate and small 

quantities of other monomers, for use as a 

thickener in the manufacture of textile 

printing pastes

– 6,5 6,5

3906 90 600 0

– – тройной сополимер метилакрилата, 

этилена и мономера, содержащего 

неконцевую карбоксильную группу как 

группу-заместитель, содержащий 50 

мас.% или более метилакрилата, 

смешанный или не смешанный с 

кремнеземом

– – Terpolymer of methyl acrylate with 

ethylene and a monomer containing a non-

terminal carboxy group as a substituent, 

containing by weight 50 % or more of 

methyl acrylate, whether or not 

compounded with silica

– 6,5 6,5

3906 90 900 – – прочие: – – Other:
3906 90 900 1 – – – в органическом растворителе – – – In organic solvent – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

3906 90 900 2
– – – – для производства оптического 

волокна
5)

– – – – For the manufacture of optical 

fibres5) – 6,5 6,5

3906 90 900 3
– – – – суперабсорбенты для 

производства подгузников5)

– – – – Superabsorbents for diapers 

production5) – 6,5
7С)

6,57С)

3906 90 900 4 – – – – для производства обоев5) – – – – For the production of wallpaper5) – 6,5 6,5

3906 90 900 7 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3907

Полиацетали, полиэфиры простые 

прочие и смолы эпоксидные в 

первичных формах; поликарбонаты, 

смолы алкидные, сложные 

полиаллильные эфиры и прочие 

сложные полиэфиры в первичных 

формах:

Polyacetals, other polyethers and epoxide 

resins, in primary forms; polycarbonates, 

alkyd resins, polyallyl esters and other 

polyesters, in primary forms:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

3907 10 000 0 – полиацетали – Polyacetals – 4 4

3907 20 – полиэфиры простые прочие: – Other polyethers:

– – простые полиэфиры спиртов: – – Polyether alcohols:
3907 20 110 0 – – – полиэтиленгликоли – – – Polyethylene glycols – 4 4

3907 20 200 – – – прочие: – – – Other:

3907 20 200 1
– – – – с гидроксильным числом не 

более 100

– – – – With hydroxylic count not more 

than 100 – 0 0

3907 20 200 9 – – – – прочие – – – – Other – 4 4

– – прочие: – – Other:

3907 20 910 0
– – – сополимер 1-хлор-2,3-

эпоксипропана и оксида этилена

– – – Copolymer of 1-chloro-2,3-

epoxypropane with ethylene oxide – 4 4

3907 20 990 0 – – – прочие – – – Other – 4 4

3907 30 000 0 – смолы эпоксидные – Alkyd resins – 4 4

3907 40 000 – поликарбонаты: – Polycarbonates:

3907 40 000 1

– – с показателем текучести расплава 

не менее 9,0 г/10 мин, но не более 15 

г/10 мин при температуре 250 °C и 

нагрузке 1,2 кг или не менее 55 г/10 

мин, но не более 70 г/10 мин при 

температуре 300 °C и нагрузке 1,2 кг

– – With a melt flow index of at least 9.0 

g/10 min, but not more than 15 g/10 min at 

250 °C and load 1.2 kg or at least 55 g/10 

min but not more than 70g/10 min at 

300 °C and load 1.2 kg
– 4 4

3907 40 000 9 – – прочие – – Other – 4 4

3907 50 000 0 – смолы алкидные – Alkyd resins – 4 4

– полиэтилентерефталат: – Poly(ethylene terephthalate):

3907 61 000 0 – – с числом вязкости 78 мл/г или выше
– – Having a viscosity number of 78 ml/g 

or higher – 4 4

3907 69 000 0 – – прочий – – Other – 4 4

3907 70 000 0 – полилактид – Poly(lactic acid) – 4 4

– полиэфиры сложные прочие: – Other polyesters:
3907 91 – – ненасыщенные: – – Unsaturated:
3907 91 100 0 – – – жидкие – – – Liquid – 5 5

3907 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 4 4

3907 99 – – прочие: – – Other:

3907 99 100 0
– – – полиэтиленнафталин-2,6-

дикарбоксилат

– – – Poly(ethylene naphthalene-2,6-

dicarboxylate) – 4 4

3907 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 4 43907 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 4 4

3908 Полиамиды в первичных формах: Polyamides in primary forms:

3908 10 000 0
– полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 

или -6,12

– Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 

or -6,12 – 6,5 6,5

3908 90 000 0 – прочие – Other – 6,5 6,5

3909

Амино-альдегидные смолы, феноло-

альдегидные смолы и полиуретаны в 

первичных формах:

Amino-resins, phenolic resins and 

polyurethanes, in primary forms:

3909 10 000 0
– смолы карбамидные и 

тиокарбамидные
– Urea resins; thiourea resins – 6,5 6,5

3909 20 000 0 – смолы меламиновые – Melamine resins – 6,5 6,5

– амино-альдегидные смолы прочие: – Other amino-resins:

3909 31 000 0
– – полиметиленфенилизоцианат 

(сырой МДИ, полимерный МДИ)

– – Poly(methylene phenyl isocyanate) 

(crude MDI, polymeric MDI) – 0 0

3909 39 000 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3909 40 000 0 – феноло-альдегидные смолы – Phenolic resins – 6,5 6,5

3909 50 – полиуретаны: – Polyurethanes:

3909 50 100 0

– – полиуретан, сополимер 2,2′-(трет-

бутилимино)диэтанола и 4,4′-

метилендициклогексилдиизоцианата, в 

виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием 

полимера 50 мас.% или более

– – Polyurethane of 2,2′-(tert-

butylimino)diethanol and 4,4′-

methylenedicyclohexyl diisocyanate, in 

the form of a solution in N,N-

dimethylacetamide, containing by weight 

50 % or more of polymer – 6,5 6,5

3909 50 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3910 00 000 Силиконы в первичных формах: Silicones in primary forms:

3910 00 000 1

– для промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 026С) 026С)

– прочие: – Other:
3910 00 000 2 – – силиконовые смолы – – Silicone resins – 0 0

3910 00 000 8 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3911

Смолы нефтяные, смолы кумароно-

инденовые, политерпены, 

полисульфиды, полисульфоны и 

продукты прочие, указанные в 

примечании 3 к данной группе, в 

первичных формах, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Petroleum resins, coumarone-indene 

resins, polyterpenes, polysulphides, 

polysulphones and other products 

specified in note 3 to this Chapter, not 

elsewhere specified or included, in 

primary forms:

3911 10 000 0

– смолы нефтяные, кумароновые, 

инденовые или кумароно-инденовые и 

политерпены

– Petroleum resins, coumarone, indene or 

coumarone-indene resins and 

polyterpenes – 6,5 6,5

3911 90 – прочие: – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – продукты конденсации или продукты 

полимеризации с перегруппировкой, 

химически модифицированные или 

немодифицированные:

– – Condensation or rearrangement 

polymerisation products whether or not 

chemically modified:

3911 90 110 0

– – – полиокси-1,4-фениленсульфонил-

1,4-фениленокси-1,4-

фениленизопропилидин-1,4-фенилен в 

одной из форм, упомянутых в 

примечании 6 (б) к данной группе

– – – Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-

1,4-phenyleneoxy-1,4-

phenyleneisopropylidene-1,4-phenylene), 

in one of the forms mentioned in note 6 (b) 

to this Chapter
– 6,5 6,5

3911 90 130 0 – – – политио-1,4-фенилен – – – Poly(thio-1,4-phenylene) – 6,5 6,5

3911 90 190 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

– – прочие: – – Other:

3911 90 920 0

– – – сополимер п-крезола и 

дивинилбензола, в виде раствора в N,N-

диметилацетамиде с содержанием 

полимера 50 мас.% или более; 

гидрированные сополимеры 

винилтолуола и α-метилстерина

– – – Copolymer of p-cresol and 

divinylbenzene, in the form of a solution in 

N,N-dimethylacetamide containing by 

weight 50 % or more of polymer; 

hydrogenated copolymers of vinyltoluene 

and α-methylstyrene
– 6,5 6,5

3911 90 990 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3912

Целлюлоза и ее химические 

производные, в первичных формах, в 

другом месте не поименованные или не 

включенные:

Cellulose and its chemical derivatives, not 

elsewhere specified or included, in 

primary forms:

– ацетаты целлюлозы: – Cellulose acetates:
3912 11 000 – – непластифицированные: – – Non-plasticised:

3912 11 000 1
– – – для производства сигаретных 

фильтров

– – – For the manufacture of cigarette 

filters – 5 5

3912 11 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

3912 12 000 0 – – пластифицированные – – Plasticised – 5 5

3912 20
– нитраты целлюлозы (включая 

коллодии):
– Cellulose nitrates (including collodions):

– – непластифицированные: – – Non-plasticised:
3912 20 110 0 – – – коллодии и целлоидин – – – Collodions and celloidin – 5 53912 20 110 0 – – – коллодии и целлоидин – – – Collodions and celloidin – 5 5

3912 20 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3912 20 900 0 – – пластифицированные – – Plasticised – 5 5

– эфиры целлюлозы простые: – Cellulose ethers:

3912 31 000 0 – – карбоксиметилцеллюлоза и ее соли – – Carboxymethylcellulose and its salts – 5 5

3912 39 – – прочие: – – Other:
3912 39 200 0 – – – гидроксипропилцеллюлоза – – – Hydroxypropylcellulose – 5 5

3912 39 850 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

3912 90 – прочие: – Other:
3912 90 100 0 – – эфиры целлюлозы сложные – – Cellulose esters – 5 5

3912 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

3913

Полимеры природные (например, 

альгиновая кислота) и полимеры 

природные модифицированные 

(например, отвержденные протеины, 

химические производные натурального 

каучука), в первичных формах, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные:

Natural polymers (for example, alginic 

acid) and modified natural polymers (for 

example, hardened proteins, chemical 

derivatives of natural rubber), not 

elsewhere specified or included, in 

primary forms:

3913 10 000 0
– кислота альгиновая, ее соли и 

сложные эфиры
– Alginic acid, its salts and esters – 5 5

3913 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

3914 00 000 0

Смолы ионообменные, полученные на 

основе полимеров товарных позиций 

3901 – 3913, в первичных формах

Ion-exchangers based on polymers of 

headings 3901 to 3913, in primary forms
– 6,5 6,5

3915 Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс: Waste, parings and scrap, of plastics:

3915 10 000 0 – полимеров этилена – Of polymers of ethylene – 5 5

3915 20 000 0 – полимеров стирола – Of polymers of styrene – 5 5

3915 30 000 0 – полимеров винилхлорида – Of polymers of vinyl chloride – 5 5

3915 90 – прочих пластмасс: – Of other plastics:
3915 90 110 0 – – полимеров пропилена – – Of polymers of propylene – 5 5

3915 90 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

3916

Мононить с размером поперечного 

сечения более 1 мм, прутки, стержни и 

профили фасонные, с обработанной 

или необработанной поверхностью, но 

не подвергшиеся иной обработке, из 

пластмасс:

Monofilament of which any cross-sectional 

dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and 

profile shapes, whether or not surface-

worked but not otherwise worked, of 

plastics:

3916 10 000 0 – из полимеров этилена – Of polymers of ethylene – 6,5 6,5

3916 20 000 0 – из полимеров винилхлорида – Of polymers of vinyl chloride – 6,5 6,5

3916 90 – из прочих пластмасс: – Of other plastics:
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3916 90 100 0

– – из продуктов конденсации или 

продуктов полимеризации с 

перегруппировкой, химически 

модифицированных или 

немодифицированных

– – Of condensation or rearrangement 

polymerisation products, whether or not 

chemically modified
– 6,5 6,5

3916 90 500 0 – – из продуктов полиприсоединения – – Of addition polymerisation products: – 6,5 6,5

3916 90 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3917

Трубы, трубки, шланги и их фитинги 

(например, соединения, колена, 

фланцы), из пластмасс:

Tubes, pipes and hoses, and fittings 

therefor (for example, joints, elbows, 

flanges), of plastics:

3917 10

– оболочки искусственные (для 

колбасных изделий) из отвержденных 

протеинов или целлюлозных 

материалов:

– Artificial guts (sausage casings) of 

hardened protein or of cellulosic materials:

3917 10 100 0 – – из отвержденных протеинов – – Of hardened protein – 6,5 6,5

3917 10 900 0 – – из целлюлозных материалов – – Of cellulosic materials – 6,5 6,5

– трубы, трубки и шланги, жесткие: – Tubes, pipes and hoses, rigid:
3917 21 – – из полимеров этилена: – – Of polymers of ethylene:

3917 21 100 0

– – – бесшовные и нарезанные на 

отрезки, длина которых превышает 

максимальный размер поперечного 

сечения, с обработанной или 

необработанной поверхностью, но не 

подвергшиеся какой-либо иной 

обработке

– – – Seamless and of a length exceeding 

the maximum cross-sectional dimension, 

whether or not surface-worked, but not 

otherwise worked

– 6,5 6,5

3917 21 900 – – – прочие: – – – Other:

3917 21 900 1

– – – – с установленными фитингами, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – With fittings attached, for use in 

civil aircraft5)
– 5 5

3917 21 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3917 22 – – из полимеров пропилена: – – Of polymers of propylene:

– – – бесшовные и нарезанные на 

отрезки, длина которых превышает 

максимальный размер поперечного 

сечения, с обработанной или 

необработанной поверхностью, но не 

– – – Seamless and of a length exceeding 

the maximum cross-sectional dimension, 

whether or not surface-worked, but not 

otherwise worked

3917 22 100 0

необработанной поверхностью, но не 

подвергшиеся какой-либо иной 

обработке

otherwise worked

– 6,5 6,5

3917 22 900 – – – прочие: – – – Other:

3917 22 900 1

– – – – с установленными фитингами, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – – – With fittings attached, for use in 

civil aircraft5)
– 5 5

3917 22 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3917 23 – – из полимеров винилхлорида: – – Of polymers of vinyl chloride:

3917 23 100

– – – бесшовные и нарезанные на 

отрезки, длина которых превышает 

максимальный размер поперечного 

сечения, с обработанной или 

необработанной поверхностью, но не 

подвергшиеся какой-либо иной 

обработке:

– – – Seamless and of a length exceeding 

the maximum cross-sectional dimension, 

whether or not surface-worked, but not 

otherwise worked:

3917 23 100 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0

26С)
026С)

3917 23 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3917 23 900 – – – прочие: – – – Other:

3917 23 900 1

– – – – с установленными фитингами, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – – – With fittings attached, for use in 

civil aircraft5)
– 5 5

3917 23 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3917 29 000 – – из прочих пластмасс: – – Of other plastics:

3917 29 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

3917 29 000 9 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

– трубы, трубки и шланги, прочие: – Other tubes, pipes and hoses:

3917 31 000

– – трубы, трубки и шланги, гибкие, 

выдерживающие давление не менее 

27,6 МПа:

– – Flexible tubes, pipes and hoses, 

having a minimum burst pressure of 27.6 

MPa:

3917 31 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 026С) 026С)

3917 31 000 2

– – – с установленными фитингами, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – – With fittings attached, for use in civil 

aircraft5)
– 5 5

3917 31 000 8 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3917 32 000

– – прочие, не армированные или не 

комбинированные с другими 

материалами, без фитингов:

– – Other, not reinforced or otherwise 

combined with other materials, without 

fittings:
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3917 32 000 1

– – – бесшовные и нарезанные на 

отрезки, длина которых превышает 

максимальный размер поперечного 

сечения, с обработанной или 

необработанной поверхностью, но не 

подвергшиеся какой-либо иной 

обработке

– – – Seamless and of a length exceeding 

the maximum cross-sectional dimension, 

whether or not surface-worked, but not 

otherwise worked

– 6,5 6,5

– – – прочие: – – – Other:

3917 32 000 2

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 026С) 026С)

3917 32 000 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3917 33 000

– – прочие, не армированные или не 

комбинированные с другими 

материалами, с фитингами:

– – Other, not reinforced or otherwise 

combined with other materials, with fittings:

3917 33 000 1

– – – с установленными фитингами, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – With fittings attached, for use in civil 

aircraft5)
– 5 5

3917 33 000 9 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3917 39 000 – – прочие: – – Other:

3917 39 000 1

– – – бесшовные и нарезанные на 

отрезки, длина которых превышает 

максимальный размер поперечного 

сечения, с обработанной или 

необработанной поверхностью, но не 

подвергшиеся какой-либо обработке

– – – Seamless and of a length exceeding 

the maximum cross-sectional dimension, 

whether or not surface-worked, but not 

worked

– 6,5 6,5

– – – прочие: – – – Other:

3917 39 000 2
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

3917 39 000 3

– – – – – с установленными фитингами, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – – With fittings attached, for use in 

civil aircraft5)
– 5 5

3917 39 000 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 6,5 6,53917 39 000 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 6,5 6,5

3917 40 000 – фитинги: – Fittings:

3917 40 000 1 – – для гражданских воздушных судов
5) – – For use on civil aircraft5) – 5 5

3917 40 000 9 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3918

Покрытия для пола из пластмасс, 

самоклеящиеся или несамоклеящиеся, 

в рулонах или пластинах; покрытия для 

стен или потолков из пластмасс, 

указанные в примечании 9 к данной 

группе:

Floor coverings of plastics, whether or not 

self-adhesive, in rolls or in the form of 

tiles; wall or ceiling coverings of plastics, 

as defined in note 9 to this Chapter:

3918 10 – из полимеров винилхлорида: – Of polymers of vinyl chloride:

3918 10 100 0

– – состоящие из основы, пропитанной 

или покрытой поливинилхлоридом

– – Consisting of a support impregnated, 

coated or covered with poly(vinyl chloride)
m²

6,5, но не менее 0,096 

евро за 1 кг

6,5, but not less 

than 0,096 Euro 

per 1 kg

3918 10 900 0
– – прочие – – Other

m²

6,5, но не менее 0,096 

евро за 1 кг

6,5, but not less 

than 0,096 Euro 

per 1 kg

3918 90 000 0 – из прочих пластмасс – Of other plastics m² 0,096 евро за 1 кг

0,096 Euro per 

1 kg

3919

Плиты, листы, пленка, лента, полоса и 

прочие плоские формы, из пластмасс, 

самоклеящиеся, в рулонах или не в 

рулонах:

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, 

tape, strip and other flat shapes, of 

plastics, whether or not in rolls:

3919 10 – в рулонах шириной не более 20 см: – In rolls of a width not exceeding 20 cm:

– – полосы или ленты с покрытием из 

невулканизованного натурального или 

синтетического каучука:

– – Strips, the coating of which consists of 

unvulcanised natural or synthetic rubber:

3919 10 120 0
– – – из поливинилхлорида или 

полиэтилена

– – – Of poly(vinyl chloride) or of 

polyethylene – 6,5 6,5

3919 10 150 0 – – – из полипропилена – – – Of polypropylene – 6,5 6,5

3919 10 190 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3919 10 800 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3919 90 000 0 – прочие – Other – 6,5 6,5

3920

Плиты, листы, пленка и полосы или 

ленты, прочие, из пластмасс, 

непористые и неармированные, 

неслоистые, без подложки и не 

соединенные аналогичным способом с 

другими материалами:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of 

plastics, non-cellular and not reinforced, 

laminated, supported or similarly 

combined with other materials:

3920 10 – из полимеров этилена: – Of polymers of ethylene:

– – толщиной не более 0,125 мм:
– – Of a thickness not exceeding 0.125 

mm:
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– – – из полиэтилена с удельным весом:
– – – Of polyethylene having a specific 

gravity of:

– – – – менее 0,94: – – – – Less than 0.94:

3920 10 230 0

– – – – – пленка полиэтиленовая 

толщиной 20 мкм или более, но не 

более 40 мкм, для получения пленки 

фоторезиста, используемой в 

производстве полупроводниковых или 

печатных схем

– – – – – Polyethylene film, of a thickness 

of 20 micrometres or more but not 

exceeding 40 micrometres, for the 

production of photoresist film used in the 

manufacture of semiconductors or printed 

circuits – 6,5 6,5

3920 10 240 0 – – – – – растягивающаяся пленка – – – – – Stretch film – 6,5 6,5

3920 10 250 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 6,5 6,5

3920 10 280 0 – – – – 0,94 или более – – – – 0.94 or more – 6,5 6,5

3920 10 400 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

– – толщиной более 0,125 мм: – – Of a thickness exceeding 0.125 mm:

3920 10 810 0

– – – синтетическая бумажная масса в 

виде влажных листов, полученная из 

несвязанных тонко разветвленных 

фибрилл полиэтилена, смешанная или 

несмешанная с волокнами целлюлозы 

в количестве не более 15%, 

содержащая растворенный в воде 

поливиниловый спирт в качестве 

увлажняющего агента

– – – Synthetic paper pulp, in the form of 

moist sheets made from unconnected 

finely branched polyethylene fibrils, 

whether or not blended with cellulose 

fibres in a quantity not exceeding 15 %, 

containing poly(vinyl alcohol) dissolved in 

water as the moistening agent

– 6,5 6,5

3920 10 890 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3920 20 – из полимеров пропилена: – Of polymers of propylene:

– – толщиной не более 0,10 мм: – – Of a thickness not exceeding 0.10 mm:

3920 20 210 – – – биаксиально ориентированные: – – – Biaxially oriented:

3920 20 210 1
– – – – пленка для производства 

конденсаторов электрических5)

– – – – Film for the manufacture of 

electrical capacitors5) – 0 0

3920 20 210 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3920 20 290 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3920 20 800 0 – – толщиной более 0,10 мм – – Of a thickness exceeding 0.10 mm – 6,5 6,5

3920 30 000 – из полимеров стирола: – Of polymers of styrene:

– – листы для декоративной облицовки 

3920 30 000 1

– – листы для декоративной облицовки 

поверхностей методом прессования при 

производстве мебели
5)

– – Sheets used to apply decorative facing 

on furniture by pressing5)
– 6,5 6,5

3920 30 000 9 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

– из полимеров винилхлорида: – Of polymers of vinyl chloride:

3920 43
– – содержащие не менее 6 мас.% 

пластификаторов:

– – Containing by weight not less than 

6 % of plasticisers:

3920 43 100 – – – толщиной не более 1 мм: – – – Of a thickness not exceeding 1 mm:

3920 43 100 1

– – – – пленка в рулонах для 

декоративной облицовки поверхностей 

методом прессования при производстве 

мебели
5)

– – – – Film in rolls used to apply 

decorative facing on furniture by 

pressing5)
– 6,5 6,5

3920 43 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3920 43 900 0 – – – толщиной более 1 мм – – – Of a thickness exceeding 1 mm – 6,5 6,5

3920 49 – – прочие: – – Other:

3920 49 100 – – – толщиной не более 1 мм: – – – Of a thickness not exceeding 1 mm:

3920 49 100 1 – – – – жесткие непластифицированные – – – – Liquid non-plasticised – 6,5 6,5

3920 49 100 9 – – – – гибкие – – – – Flexible – 6,5 6,5

3920 49 900 0 – – – толщиной более 1 мм – – – Of a thickness exceeding 1 mm – 6,5 6,5

– из акриловых полимеров: – Of acrylic polymers:
3920 51 000 0 – – из полиметилметакрилата – – Of poly(methyl methacrylate) – 6,5 6,5

3920 59 – – прочие: – – Other:

3920 59 100 0

– – – пленка толщиной не более 150 

мкм из сополимера сложных эфиров 

акриловой и метакриловой кислот

– – – Copolymer of acrylic and methacrylic 

esters, in the form of film of a thickness 

not exceeding 150 micrometres
– 6,5 6,5

3920 59 900 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

– из поликарбонатов, алкидных смол, 

полиаллильных сложных эфиров или 

полиэфиров сложных прочих:

– Of polycarbonates, alkyd resins, 

polyallyl esters or other polyesters:

3920 61 000 0 – – из поликарбонатов – – Of polycarbonates – 6,5 6,5

3920 62 – – из полиэтилентерефталата: – – Of poly(ethylene terephthalate):

– – – толщиной не более 0,35 мм:
– – – Of a thickness not exceeding 0.35 

mm:
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3920 62 120 0

– – – – пленка из 

полиэтилентерефталата толщиной 72 

мкм или более, но не более 79 мкм, для 

производства гибких магнитных дисков; 

пленка из полиэтилентерефталата 

толщиной 100 мкм или более, но не 

более 150 мкм, для производства 

фотополимерных печатных пластин

– – – – Poly(ethylene terephthalate) film, 

of a thickness of 72 micrometres or more 

but not exceeding 79 micrometres, for the 

manufacture of flexible magnetic disks; 

poly(ethylene terephthalate) film, of a 

thickness of 100 micrometres or more but 

not exceeding 150 micrometres, for the 

manufacture of photopolymer printing 

plates – 6,5 6,5

3920 62 190 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – пленка: – – – – – Film:

3920 62 190 2

– – – – – – в рулонах для декоративной 

облицовки поверхностей методом 

прессования при производстве мебели
5)

– – – – – – In rolls used to apply 

decorative facing on furniture by 

pressing5)
– 6,5 6,5

3920 62 190 3 – – – – – – прочая – – – – – – Other – 6,5 6,5

3920 62 190 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 6,5 6,5

3920 62 900 – – – толщиной более 0,35 мм: – – – Of a thickness exceeding 0.35 mm:

3920 62 900 1

– – – – пленка в рулонах для 

декоративной облицовки поверхностей 

методом прессования при производстве 

мебели5)

– – – – Film in rolls used to apply 

decorative facing on furniture by 

pressing5)
– 6,5 6,5

3920 62 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3920 63 000 0
– – из ненасыщенных полиэфиров 

сложных
– – Of unsaturated polyesters – 6,5 6,5

3920 69 000 0 – – из полиэфиров сложных прочих – – Of other polyesters – 6,5 6,5

– из целлюлозы или ее химических 

производных:
– Of cellulose or its chemical derivatives:

3920 71 000 0 – – из регенерированной целлюлозы – – Of regenerated cellulose: – 6,5 6,5

3920 73 – – из ацетата целлюлозы: – – Of cellulose acetate:

3920 73 100 0

– – – пленка в рулонах или в виде полос 

или лент для кинематографии или 

фотосъемки

– – – Film in rolls or in strips, for 

cinematography or photography
– 6,5 6,5

3920 73 800 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3920 79 – – из прочих производных целлюлозы: – – Of other cellulose derivatives:
3920 79

3920 79 100 0 – – – из вулканизованного волокна – – – Of vulcanised fibre – 6,5 6,5

3920 79 900 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

– из прочих пластмасс: – Of other plastics:
3920 91 000 0 – – из поливинилбутираля – – Of poly(vinyl butyral) – 6,5 6,5

3920 92 000 0 – – из полиамидов – – Of polyamides – 6,5 6,5

3920 93 000 0 – – из амино-альдегидных смол – – Of amino-resins – 6,5 6,5

3920 94 000 0 – – из феноло-альдегидных смол – – Of phenolic resins – 6,5 6,5

3920 99 – – из прочих пластмасс: – – Of other plastics:

– – – из продуктов конденсации или 

продуктов полимеризации с 

перегруппировкой, химически 

модифицированных или 

немодифицированных:

– – – Of condensation or rearrangement 

polymerisation products, whether or not 

chemically modified:

3920 99 210 0

– – – – полиимидный лист и полоса или 

лента, непокрытые или покрытые 

только пластмассой

– – – – Polyimide sheet and strip, 

uncoated, or coated or covered solely with 

plastic – 6,5 6,5

3920 99 280 0 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

– – – из продуктов полиприсоединения: – – – Of addition polymerisation products:

3920 99 520 0

– – – – лист из поливинилфторида; 

пленка из поливинилового спирта 

биаксиально ориентированная, 

содержащая 97 мас.% или более 

поливинилового спирта, без покрытия, 

толщиной не более 1 мм

– – – – Poly(vinyl fluoride) sheet; biaxially 

oriented poly(vinyl alcohol) film, 

containing by weight 97 % or more of 

poly(vinyl alcohol), uncoated, of a 

thickness not exceeding 1 mm
– 6,5 6,5

3920 99 530 0

– – – – мембраны ионообменные из 

фторированных пластмасс, для 

использования в хлорщелочных 

электролизерах

– – – – Ion-exchange membranes of 

fluorinated plastic material, for use in 

chlor-alkali electrolytic cells
– 6,5 6,5

3920 99 590 0 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3920 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3921
Плиты, листы, пленка и полосы или 

ленты из пластмасс, прочие:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of 

plastics:

– пористые: – Cellular:
3921 11 000 0 – – из полимеров стирола – – Of polymers of styrene – 6,5 6,5

3921 12 000 0 – – из полимеров винилхлорида – – Of polymers of vinyl chloride – 6,5 6,5

3921 13 – – из полиуретанов: – – Of polyurethanes:
3921 13 100 0 – – – гибкие – – – Flexible – 6,5 6,5

3921 13 900 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3921 14 000 0 – – из регенерированной целлюлозы – – Of regenerated cellulose: – 6,5 6,5

3921 19 000 0 – – из прочих пластмасс – – Of other plastics – 6,5 6,5

3921 90 – прочие: – Other:
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– – из продуктов конденсации или 

полимеризации с перегруппировкой, 

химически модифицированных или 

немодифицированных:

– – Of condensation or rearrangement 

polymerisation products, whether or not 

chemically modified:

3921 90 100 0 – – – из полиэфиров сложных – – – Of polyesters – 6,5 6,5

3921 90 300 0 – – – из феноло-альдегидных смол – – – Of phenolic resins – 6,5 6,5

– – – из амино-альдегидных смол: – – – Of amino-resins:

– – – – слоистые: – – – – Laminated:

3921 90 410 0

– – – – – слоистые высокого давления с 

декорированной поверхностью с одной 

или обеих сторон

– – – – – High-pressure laminates with a 

decorative surface on one or both sides
– 6,5 6,5

3921 90 430 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 6,5 6,5

3921 90 490 0 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

3921 90 550 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3921 90 600 0 – – из продуктов полиприсоединения – – Of addition polymerisation products: – 6,5 6,5

3921 90 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3922

Ванны, души, раковины для стока воды, 

раковины для умывания, биде, унитазы, 

сиденья и крышки для них, бачки 

сливные и аналогичные санитарно-

технические изделия, из пластмасс:

Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, 

bidets, lavatory pans, seats and covers, 

flushing cisterns and similar sanitary ware, 

of plastics:

3922 10 000 0
– ванны, души, раковины для стока 

воды и раковины для умывания

– Baths, shower-baths, sinks and wash-

basins – 6,5 6,5

3922 20 000 0 – сиденья и крышки для унитазов – Lavatory seats and covers – 6,5 6,5

3922 90 000 0 – прочие – Other – 6,5 6,5

3923

Изделия для транспортировки или 

упаковки товаров, из пластмасс; 

пробки, крышки, колпаки и другие 

укупорочные средства, из пластмасс:

Articles for the conveyance or packaging 

of goods, of plastics; stoppers, lids, caps 

and other closures, of plastics:

3923 10 000 0
– коробки, ящики, корзины и 

аналогичные изделия
– Boxes, cases, crates and similar articles – 6,5 6,5

– мешки и сумки (включая конические): – Sacks and bags (including cones):

3923 21 000 0 – – из полимеров этилена – – Of polymers of ethylene – 6,5 6,5

3923 29 – – из прочих пластмасс: – – Of other plastics:
3923 29 100 0 – – – из поливинилхлорида – – – Of poly(vinyl chloride) – 6,5 6,5

3923 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3923 30
– бутыли, бутылки, флаконы и 

аналогичные изделия:

– Carboys, bottles, flasks and similar 

articles:

3923 30 10 – – емкостью не более 2 л: – – Of a capacity not exceeding two litres:

3923 30 101 0

– – – преформы для изготовления 

изделий емкостью не более 2 л

– – – Pre-forms for the manufacture of 

articles with a capacity not exceeding two 

litres – 6,5 6,5

3923 30 109 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3923 30 90 – – емкостью более 2 л: – – Of a capacity exceeding two litres:

3923 30 901 0

– – – преформы для изготовления 

изделий емкостью более 2 л

– – – Pre-forms for the manufacture of 

articles with a capacity exceeding two litres
– 6,5 6,5

3923 30 909 0 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3923 40
– катушки, шпульки, бобины и 

аналогичные изделия:

– Spools, cops, bobbins and similar 

supports:

3923 40 100

– – катушки, бобины и аналогичные 

изделия для фото- и кинопленок или 

лент, пленок и аналогичных 

материалов товарной позиции 8523:

– – spools, reels and similar supports for 

photographic and cinematographic film or 

for tapes, films and the like of heading 

8523:

3923 40 100 1

– – – кассеты для магнитных лент 

подсубпозиций 8523 29 150 1, 8523 29 

150 2, 8523 29 330 1, 8523 29 330 2, 

8523 29 390 1, 8523 29 390 2

– – – Magnetic tape cartridges of sub-

subheadings 8523 29 150 1, 

8523 29 150 2, 8523 29 330 1, 

8523 29 330 2, 8523 29 390 1, 

8523 29 390 2 – 6,5 6,5

3923 40 100 2

– – – кассеты для магнитных лент 

подсубпозиций 8523 29 150 5, 8523 29 

150 8, 8523 29 330 5, 8523 29 330 7, 

8523 29 390 5, 8523 29 390 7

– – – Magnetic tape cartridges of sub-

subheadings 8523 29 150 5, 

8523 29 150 8, 8523 29 330 5, 

8523 29 330 7, 8523 29 390 5, 

8523 29 390 7 – 6,5 6,5

3923 40 100 9 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3923 40 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3923 50
– пробки, крышки, колпаки и другие 

укупорочные средства:
– Stoppers, lids, caps and other closures:

3923 50 100 0
– – колпаки и навинчивающиеся пробки 

для бутылок
– – Caps and capsules for bottles – 6,5 6,5

3923 50 900 0 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3923 90 000 0 – прочие – Other – 6,5 6,5
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3924

Посуда столовая и кухонная, приборы 

столовые и кухонные принадлежности, 

прочие предметы домашнего обихода и 

предметы гигиены или туалета, из 

пластмасс:

Tableware, kitchenware, other household 

articles and hygienic or toilet articles, of 

plastics:

3924 10 000 0 – посуда столовая и кухонная – Tableware and kitchenware – 6,5 6,5

3924 90 000 – прочие: – Other:
3924 90 000 1 – – из целлюлозы регенерированной – – Of regenerated cellulose – 6,5 6,5

3924 90 000 9 – – прочие – – Other – 6,5 6,5

3925

Детали строительные из пластмасс, в 

другом месте не поименованные или не 

включенные:

Builders' ware of plastics, not elsewhere 

specified or included:

3925 10 000 0

– резервуары, цистерны, баки и 

аналогичные емкости объемом более 

300 л

Reservoirs, tanks, vats and similar 

containers, of a capacity exceeding 300 

litres – 6,5 6,5

3925 20 000 0
– двери, окна и их рамы, пороги для 

дверей

– Doors, windows and their frames and 

thresholds for doors – 6,5 6,5

3925 30 000 0

– ставни, шторы (включая 

венецианские жалюзи) и аналогичные 

изделия и их части

– Shutters, blinds (including Venetian 

blinds) and similar articles and parts 

thereof – 6,5 6,5

3925 90 – прочие: – Other:

3925 90 100 0

– – фитинги и крепежные детали, 

предназначенные для постоянной 

установки в/или на дверях, окнах, 

лестницах, стенах или других частях 

зданий

– – Fittings and mountings intended for 

permanent installation in or on doors, 

windows, staircases, walls or other parts 

of buildings
– 6,5 6,5

3925 90 200 0

– – магистральные, канальные и 

кабельные желоба для электрических 

цепей

– – Trunking, ducting and cable trays for 

electrical circuits
– 6,5 6,5

3925 90 800 – – прочие: – – Other:
3925 90 800 1 – – – изготовленные из полиуретана – – – Of polyurethane – 6,5 6,5

3925 90 800 9 – – – прочие – – – Other – 6,5 6,5

3926

Изделия прочие из пластмасс и 

изделия из прочих материалов 

товарных позиций 3901 – 3914:

Other articles of plastics and articles of 

other materials of headings 3901 to 3914:

– принадлежности канцелярские или 
– Office or school supplies

3926 10 000 0
– принадлежности канцелярские или 

школьные
– Office or school supplies – 6,5 6,5

3926 20 000 0

– одежда и принадлежности к одежде 

(включая перчатки, рукавицы и митенки)

– Articles of apparel and clothing 

accessories (including gloves, mittens and 

mitts) – 6,5 6,5

3926 30 000 0

– крепежные изделия и фурнитура для 

мебели, транспортных средств или 

аналогичные изделия

– Fittings for furniture, coachwork or the 

like
– 0 0

3926 40 000 0
– статуэтки и изделия декоративные 

прочие
– Statuettes and other ornamental articles – 6,5 6,5

3926 90 – прочие: – Other:

3926 90 500 0

– – емкости перфорированные и 

аналогичные изделия, 

предназначенные для фильтрования 

воды на входах в дренажную систему

– – Perforated buckets and similar articles 

used to filter water at the entrance to 

drains
– 6,5 6,5

– – прочие: – – Other:

3926 90 920 0
– – – изготовленные из листового 

материала
– – – Made from sheet – 6,5 6,5

3926 90 970 – – – прочие: – – – Other:

3926 90 970 1

– – – – фильтрэлементы (включая 

мембраны для гемодиализа) для 

медицинской промышленности

– – – – Filter elements (including 

membranes for hemodialysis) for the 

medical industry – 6,5 6,5

3926 90 970 2

– – – – цилиндры высотой не менее 5 

мм, но не более 8 мм, диаметром не 

менее 12 мм, но не более 15 мм, без 

оптической обработки, со сферической 

лункой на одном торце, для 

производства контактных линз 

субпозиции 9001 30 000 0

– – – – Cylinders exceeding 5 mm, but not 

exceeding 8 mm in height, exceeding 12 

mm but not exceeding 15 mm in diameter, 

not optically worked, with a spherical hole 

at one end, used to produce contact 

lenses of subheading 9001 30 000 0
– 0 0

3926 90 970 3

– – – – фильтрэлементы для 

промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов5)

– – – – Filter elements for the industrial 

assembly of motor vehicles of headings 

8701 to 8705, their assemblies and units5)
– 6,5 6,5

3926 90 970 4

– – – – емкости для природного газа, 

рассчитанные на рабочее давление 20 

МПа или более, предназначенные для 

установки на транспортные средства, 

использующие природный газ в 

качестве моторного топлива
5)

– – – – Containers for natural gas 

designed for a working pressure of 20 

MPa or more and intended to be installed 

on vehicles using natural gas as a fuel5)
– 6,5 6,5

– – – – для технических целей, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов:

– – – – For technical uses, for use in civil 

aircraft:
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3926 90 970 5

– – – – – для производства 

авиационных двигателей и/или 

гражданских воздушных судов
5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircrafts5)
– 0 0

3926 90 970 6 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

3926 90 970 7

– – – – цилиндры высотой не менее 5 

мм, но не более 30 мм, диаметром не 

менее 30 мм, но не более 150 мм, без 

оптической обработки, с выпуклыми 

и/или вогнутыми и/или плоскими 

торцевыми поверхностями, для 

производства линз для очков 

субпозиции 9001 50

– – – – Cylinders with a height of not less 

than 5 mm but not more than 30 mm, with 

a diameter of not less than 30 mm, but not 

more than 150 mm, without optical 

processing, with convex and/or concave 

and/or flat end surfaces, for the production 

of lenses for points subheadings 9001 50
– 6,510С) 6,510С)

3926 90 970 9 – – – – прочие – – – – Other – 6,5 6,5

4001

Каучук натуральный, балата, 

гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные 

природные смолы, в первичных формах 

или в виде пластин, листов или полос, 

или лент:

Natural rubber, balata, gutta-percha, 

guayule, chicle and similar natural gums, 

in primary forms or in plates, sheets or 

strip:

4001 10 000 0

– латекс каучуковый натуральный, 

подвулканизованный или 

неподвулканизованный

– Natural rubber latex, whether or not pre-

vulcanised
– 0 0

– каучук натуральный в других формах: – Natural rubber in other forms:

4001 21 000 0
– – смокед-шитс (марка натурального 

каучука)
– – Smoked sheets (of natural rubber) – 0 0

4001 22 000 0
– – каучук натуральный, технически 

специфицированный (TSNR)

– – Technically specified natural rubber 

(TSNR) – 0 0

4001 29 000 0 – – прочий – – Other – 0 0

4001 30 000 0
– балата, гуттаперча, гваюла, чикл и 

аналогичные природные смолы

– Balata, gutta-percha, guayule, chicle 

and similar natural gums – 2 2

Каучук синтетический и фактис, 

полученный из масел, в первичных 

формах или в виде пластин, листов или 

полос, или лент; смеси любого продукта 

товарной позиции 4001 с любым 

продуктом данной товарной позиции, в 

Synthetic rubber and factice derived from 

oils, in primary forms or in plates, sheets 

or strip; mixtures of any product of 

heading 4001 with any product of this 

heading, in primary forms or in plates, 

4002

продуктом данной товарной позиции, в 

первичных формах или в виде пластин, 

листов или полос, или лент:

heading, in primary forms or in plates, 

sheets or strip:

– каучук бутадиенстирольный (SBR); 

карбоксилированный 

бутадиенстирольный каучук (XSBR):

– Styrene-butadiene rubber (SBR); 

carboxylated styrene-butadiene rubber 

(XSBR):
4002 11 000 – – латекс: – – Latex:
4002 11 000 1 – – – для производства ковров5) – – – For the production of carpets5) – 5

47С)
547С)

4002 11 000 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

4002 19 – – прочий: – – Other:

4002 19 100 0

– – – каучук бутадиенстирольный, 

получаемый путем эмульсионной 

полимеризации (Е-SBR), в кипах

– – – Styrene-butadiene rubber produced 

by emulsion polymerisation (Е-SBR), in 

bales – 5 5

4002 19 200 0

– – – блок-сополимер бутадиена и 

стирола, получаемый путем 

полимеризации в растворе (SBS, 

термоэластопласт), в гранулах, крошке 

или в порошке

– – – Styrene-butadiene-styrene block 

copolymers produced by solution 

polymerisation (SBS, thermoplastic 

elastomers), in granules, crumbs or 

powder – 5 5

4002 19 300 0

– – – каучук бутадиенстирольный, 

получаемый путем полимеризации в 

растворе (S-SBR), в кипах

– – – Styrene-butadiene rubber produced 

by solution polymerisation (S-SBR), in 

bales – 5 5

4002 19 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

4002 20 000 0 – каучук бутадиеновый (BR) – Butadiene rubber (BR) – 5 5

– каучук изобутиленизопреновый 

(бутилкаучук) (IIR); каучук 

галогенированный 

изобутиленизопреновый (CIIR или BIIR):

– Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); 

halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or 

BIIR):

4002 31 000 0
– – каучук изобутиленизопреновый 

(бутилкаучук) (IIR)
– – Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) – 5 5

4002 39 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

– каучук хлоропреновый 

(хлорбутадиеновый) (CR):

– Chloroprene (chlorobutadiene) rubber 

(CR):
4002 41 000 0 – – латекс – – Latex – 5 5

4002 49 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

– каучук бутадиеннитрильный (NBR): – Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR):
4002 51 000 0 – – латекс – – Latex – 5 5

4002 59 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

4002 60 000 0 – каучук изопреновый (IR) – Isoprene rubber (IR) – 5 5

4002 70 000 0
– каучук этиленпропилендиеновый 

несопряженный (EPDM)

– Ethylene-propylene-non-conjugated 

diene rubber (EPDM) – 5 5

4002 80 000 0

– смеси любого продукта товарной 

позиции 4001 с любым продуктом 

данной товарной позиции

– Mixtures of any product of heading 4001 

with any product of this heading
– 5 5
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– прочий: – Other:
4002 91 000 0 – – латекс – – Latex – 5 5

4002 99 – – прочие: – – Other:

4002 99 100 0
– – – продукты, модифицированные 

посредством включения пластмасс

– – – Products modified by the 

incorporation of plastics – 5 5

4002 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

4003 00 000 0

Каучук регенерированный в первичных 

формах или в виде пластин, листов или 

полос, или лент

Reclaimed rubber in primary forms or in 

plates, sheets or strip
– 5 5

4004 00 000 0

Отходы, обрезки и скрап резины (кроме 

твердой резины), порошки и гранулы, 

полученные из них

Waste, parings and scrap of rubber (other 

than hard rubber) and powders and 

granules obtained therefrom – 5 5

4005

Невулканизованная резиновая смесь, в 

первичных формах или в виде пластин, 

листов или полос, или лент:

Compounded rubber, unvulcanised, in 

primary forms or in plates, sheets or strip:

4005 10 000 0

– резиновая смесь, наполненная 

техническим углеродом или диоксидом 

кремния

– Compounded with carbon black or silica
– 5 5

4005 20 000 0

– растворы; дисперсии прочие, кроме 

указанных в субпозиции 4005 10

– Solutions; dispersions other than those 

of subheading 4005 10
– 5 5

– прочие: – Other:

4005 91 000 0 – – пластины, листы и полосы или ленты – – Plates, sheets and strip – 5 5

4005 99 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

4006

Прочие формы (например, прутки, 

трубы и профили фасонные) и изделия 

(например, диски и кольца) из 

невулканизованной резины:

Other forms (for example, rods, tubes and 

profile shapes) and articles (for example, 

discs and rings), of unvulcanised rubber:

4006 10 000 0
– протекторные заготовки для 

восстановления шин

– “Camel-back” strips for retreading 

rubber tyres – 5 5

4006 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

4007 00 000 0
Вулканизованные резиновые нити и 

корд
Vulcanised rubber thread and cord – 5 5

Пластины, листы, полосы или ленты, 
Plates, sheets, strip, rods and profiles 

4008

Пластины, листы, полосы или ленты, 

прутки и профили фасонные из 

вулканизованной резины, кроме 

твердой резины:

Plates, sheets, strip, rods and profiles 

shaped of vulcanised rubber other than 

hard rubber:

– из пористой резины: – Of cellular rubber:

4008 11 000 0 – – пластины, листы и полосы или ленты – – Plates, sheets and strip – 5 5

4008 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– из непористой резины: – Of non-cellular rubber:

4008 21
– – пластины, листы и полосы или 

ленты:
– – Plates, sheets and strip:

4008 21 100 0 – – – покрытия для полов и маты – – – Floor coverings and mats m² 5 5

4008 21 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

4008 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

4009

Трубы, трубки и шланги из 

вулканизованной резины, кроме 

твердой резины, без фитингов или с 

фитингами (например, соединениями, 

патрубками, фланцами):

Tubes, pipes and hoses, of vulcanised 

rubber other than hard rubber, with or 

without their fittings (for example, joints, 

elbows, flanges):

– не армированные или не 

комбинированные иным способом с 

прочими материалами:

– Not reinforced or otherwise combined 

with other materials:

4009 11 000 0 – – без фитингов – – Without fittings – 3 3

4009 12 000 – – с фитингами: – – With fittings:

4009 12 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 027С) 027С)

4009 12 000 9 – – – прочие – – – Other – 3 3

– армированные или комбинированные 

иным способом только с металлом:

– Reinforced or otherwise combined only 

with metal:

4009 21 000 0 – – без фитингов – – Without fittings – 3 3

4009 22 000 – – с фитингами: – – With fittings:

4009 22 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 027С) 027С)

4009 22 000 9 – – – прочие – – – Other – 3 3

– армированные или комбинированные 

иным способом только с текстильными 

материалами:

– Reinforced or otherwise combined only 

with textile materials:

4009 31 000 0 – – без фитингов – – Without fittings – 3 3
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4009 32 000 0 – – с фитингами – – With fittings – 3 3

– армированные или комбинированные 

иным способом с прочими материалами:

– Reinforced or otherwise combined with 

other materials:

4009 41 000 0 – – без фитингов – – Without fittings – 3 3

4009 42 000 0 – – с фитингами – – With fittings – 3 3

4010

Ленты конвейерные или ремни 

приводные, или бельтинг, из 

вулканизованной резины:

Conveyor or transmission belts or belting, 

of vulcanised rubber:

– ленты или бельтинг, конвейерные: – Conveyor belts or belting:
4010 11 000 0 – – армированные только металлом – – Reinforced only with metal – 5 5

4010 12 000 0
– – армированные только текстильными 

материалами
– – Reinforced only with textile materials – 5 5

4010 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– ремни или бельтинг, приводные: – Transmission belts or belting:

4010 31 000 0

– – бесконечные приводные ремни 

трапецеидального поперечного сечения 

(клиновые ремни), ребристые, с длиной 

наружной окружности более 60 см, но 

не более 180 см

– – Endless transmission belts of 

trapezoidal cross-section (V-belts), V-

ribbed, of an outside circumference 

exceeding 60 cm but not exceeding 180 

cm
– 5 5

4010 32 000 0

– – бесконечные приводные ремни 

трапецеидального поперечного сечения 

(клиновые ремни), кроме ребристых, с 

длиной наружной окружности более 60 

см, но не более 180 см

– – Endless transmission belts of 

trapezoidal cross-section (V-belts), other 

than V-ribbed, of an outside circumference 

exceeding 60 cm but not exceeding 180 

cm
– 5 5

4010 33 000 0

– – бесконечные приводные ремни 

трапецеидального поперечного сечения 

(клиновые ремни), ребристые, с длиной 

наружной окружности более 180 см, но 

не более 240 см

– – Endless transmission belts of 

trapezoidal cross-section (V-belts), V-

ribbed, of an outside circumference 

exceeding 180 cm but not exceeding 240 

cm
– 5 5

– – бесконечные приводные ремни 

трапецеидального поперечного сечения 

(клиновые ремни), кроме ребристых, с 

– – Endless transmission belts of 

trapezoidal cross-section (V-belts), other 

than V-ribbed, of an outside circumference 

4010 34 000 0

(клиновые ремни), кроме ребристых, с 

длиной наружной окружности более 180 

см, но не более 240 см

than V-ribbed, of an outside circumference 

exceeding 180 cm but not exceeding 240 

cm
– 5 5

4010 35 000 0

– – бесконечные зубчатые приводные 

ремни, с длиной наружной окружности 

более 60 см, но не более 150 см

– – Endless synchronous belts, of an 

outside circumference exceeding 60 cm 

but not exceeding 150 cm
– 5 5

4010 36 000 0

– – бесконечные зубчатые приводные 

ремни, с длиной наружной окружности 

более 150 см, но не более 198 см

– – Endless synchronous belts, of an 

outside circumference exceeding 150 cm 

but not exceeding 198 cm
– 5 5

4010 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

4011
Шины и покрышки пневматические 

резиновые новые:
New pneumatic tyres, of rubber:

4011 10 000

– для легковых автомобилей (включая 

грузопассажирские автомобили-

фургоны и спортивные автомобили):

– Of a kind used on motor cars (including 

station wagons and racing cars):

4011 10 000 3
– – с посадочным диаметром не более 

16 дюймов

– – With a bore diameter of less than 16 

inches pcs 10 10

4011 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

4011 20

– для автобусов или моторных 

транспортных средств для перевозки 

грузов:

– Of a kind used on buses or lorries:

4011 20 100 0 – – с индексом нагрузки не более 121 – – With a load index not exceeding 121 pcs 10 10

4011 20 900 0 – – с индексом нагрузки более 121 – – With a load index exceeding 121 pcs 10 10

4011 30 000 0
– для использования на воздушных 

судах
– Of a kind used on aircraft pcs 0 0

4011 40 000 0 – для мотоциклов – Of a kind used on motorcycles pcs 5 5

4011 50 000 – для велосипедов: – For bicycles:
4011 50 000 1 – – для производства велосипедов

5) – – For the production of bicycles5) pcs 550С) 550С)

4011 50 000 9 – – прочие – – Other pcs 5 5

4011 70 000 0

– для сельскохозяйственных или 

лесохозяйственных транспортных 

средств и машин

– Of a kind used on agricultural or forestry 

vehicles and machines
pcs 5 5

4011 80 000 0

– для транспортных средств и машин, 

используемых в строительстве, горном 

деле или промышленности

– Of a kind used on construction, mining 

or industrial handling vehicles and 

machines
pcs 5 5

4011 90 000 0 – прочие – Other pcs 5 5
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4012

Шины и покрышки пневматические 

резиновые, восстановленные или 

бывшие в употреблении; шины и 

покрышки массивные или 

полупневматические, шинные 

протекторы и ободные ленты, 

резиновые:

Retreaded or used pneumatic tyres of 

rubber; solid or cushion tyres, tyre treads 

and tyre flaps, of rubber:

– шины и покрышки восстановленные: – Retreaded tyres:

4012 11 000 0

– – для легковых автомобилей (включая 

грузопассажирские автомобили-

фургоны и спортивные автомобили)

– – Of a kind used on motor cars 

(including station wagons and racing cars)
pcs

15, но не менее 2,02 

евро за 1 шт

15, but not less 

than 2,02 Euro 

per 1 pcs

4012 12 000 0

– – для автобусов или моторных 

транспортных средств для перевозки 

грузов

– – Of a kind used on buses or lorries
pcs 10 10

4012 13 000
– – для использования на воздушных 

судах:
– – Of a kind used on aircraft:

4012 13 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

4012 13 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

4012 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

4012 20 000
– шины и покрышки пневматические, 

бывшие в употреблении:
– Used pneumatic tyres:

4012 20 000 1 – – для гражданских воздушных судов
5) – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

4012 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 15 15

4012 90 – прочие: – Other:

4012 90 200 0
– – шины и покрышки массивные или 

полупневматические
– – Solid or cushion tyres pcs 15 15

4012 90 300 0 – – шинные протекторы – – Tyre treads pcs 15 15

4012 90 900 0 – – ленты ободные – – Tyre flaps pcs 15 15

4013 Камеры резиновые: Inner tubes, of rubber:

– для легковых автомобилей (включая 

грузопассажирские автомобили-

фургоны и спортивные автомобили), 

– Of a kind used on motor cars (including 

station wagons and racing cars), buses or 

4013 10 000

фургоны и спортивные автомобили), 

автобусов или моторных транспортных 

средств для перевозки грузов:

station wagons and racing cars), buses or 

lorries:

4013 10 000 1

– – для легковых автомобилей (включая 

грузопассажирские автомобили-

фургоны и спортивные автомобили)

– – Of a kind used on motor cars 

(including station wagons and racing cars)
pcs 15 15

4013 10 000 9

– – для автобусов или моторных 

транспортных средств для перевозки 

грузов

– – Of a kind used on buses or lorries
pcs 10 10

4013 20 000 – для велосипедов: – For bicycles:
4013 20 000 1 – – для производства велосипедов5) – – For the production of bicycles5) pcs 10

50С)
1050С)

4013 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

4013 90 000 0 – прочие – Other pcs 13 13

4014

Изделия гигиенические или 

фармацевтические (включая соски) из 

вулканизованной резины, кроме 

твердой резины, с фитингами из 

твердой резины или без них:

Hygienic or pharmaceutical articles 

(including teats), of vulcanised rubber 

other than hard rubber, with or without 

fittings of hard rubber:

4014 10 000 0 – контрацептивы – Sheath contraceptives – 0 0

4014 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

4015

Одежда и принадлежности к одежде 

(включая перчатки, рукавицы и 

митенки) из вулканизованной резины, 

кроме твердой резины, для различных 

целей:

Articles of apparel and clothing 

accessories (including gloves, mittens and 

mitts), for all purposes, of vulcanised 

rubber other than hard rubber:

– перчатки, рукавицы и митенки: – Gloves, mittens and mitts:
4015 11 000 0 – – хирургические – – Surgical pairs 10 10

4015 19 000 0 – – прочие – – Other pairs 10 10

4015 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

4016

Изделия из вулканизованной резины, 

кроме твердой резины, прочие:

Other articles of vulcanised rubber other 

than hard rubber:

4016 10 000 – из пористой резины: – Of cellular rubber:

4016 10 000 1

– – для технических целей, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – For technical uses, for use in civil 

aircraft5)
– 5 5

4016 10 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

– прочие: – Other:
4016 91 000 0 – – покрытия напольные и коврики – – Floor coverings and mats – 10 10

4016 92 000 0 – – резинки канцелярские – – Erasers – 10 10

4016 93 000
– – прокладки, шайбы и прочие 

уплотнители:
– – Gaskets, washers and other seals:
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4016 93 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 025С) 025С)

4016 93 000 4

– – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircrafts5)
– 0 0

4016 93 000 5 – – – прочие – – – Other – 5 5

4016 94 000 0

– – лодочные или причальные 

амортизаторы, надувные или 

ненадувные

– – Boat or dock fenders, whether or not 

inflatable
– 9 9

4016 95 000 0 – – изделия надувные прочие – – Other inflatable articles – 10 10

4016 99 – – прочие: – – Other:

– – – для моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705:

– – – For motor vehicles of headings 8701 

to 8705:

4016 99 520
– – – – части из металлонаполненных 

резин:
– – – – Rubber-to-metal bonded parts:

4016 99 520 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 528С) 528С)

4016 99 520 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 8 8

4016 99 570 – – – – прочие: – – – – Other:

4016 99 570 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 528С) 528С)

4016 99 570 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 8 8

– – – прочие: – – – Other:

4016 99 910
– – – – части из металлонаполненных 

резин:
– – – – Rubber-to-metal bonded parts:

4016 99 910 1

– – – – – для технических целей, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – – For technical uses, for use in 

civil aircraft5)
– 5 5

4016 99 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 9 94016 99 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 9 9

4016 99 970 – – – – прочие: – – – – Other:

4016 99 970 1 – – – – – пробки резиновые инсулиновые – – – – – Rubber insuline stoppers – 0 0

4016 99 970 2 – – – – – эспандеры ручные – – – – – Expanders – 9 9

4016 99 970 3

– – – – – для технических целей, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – – – – For technical uses, for use in 

civil aircraft5)
– 5 5

4016 99 970 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

4017 00 000

Резина твердая (например, эбонит) во 

всех формах, включая отходы и скрап; 

изделия из твердой резины:

Hard rubber (for example, ebonite) in all 

forms, including waste and scrap; articles 

of hard rubber:

4017 00 000 1

– трубопроводы с установленными 

фитингами, пригодные для 

транспортировки газов или жидкостей, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– Conduits with fittings, suitable for the 

transportation of liquids or gases, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

4017 00 000 9 – прочие – Other – 10 10

4101

Необработанные шкуры крупного 

рогатого скота (включая буйволов) или 

животных семейства лошадиных 

(парные или соленые, сушеные, 

золеные, пикелеванные или 

консервированные другим способом, но 

не дубленые, не выделанные под 

пергамент или не подвергнутые 

дальнейшей обработке), с волосяным 

покровом или без волосяного покрова, 

двоеные или недвоеные:

Raw hides and skins of bovine (including 

buffalo) or equine animals (fresh, or 

salted, dried, limed, pickled or otherwise 

preserved, but not tanned, parchment-

dressed or further prepared), whether or 

not dehaired or split:

4101 20

– целые шкуры, недвоеные, каждая 

массой не более 8 кг в сухом состоянии, 

10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, 

мокросоленом или ином 

консервированном виде:

– Whole hides and skins, unsplit, of a 

weight per skin not exceeding 8 kg when 

simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 

kg when fresh, wet-salted or otherwise 

preserved:
4101 20 100 0 – – парные – – Fresh pcs 0 0

4101 20 300 0 – – мокросоленые – – Wet-salted pcs 0 0

4101 20 500 0 – – сушеные или сухосоленые – – Dried or dry-salted pcs 0 0

4101 20 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

4101 50 – целые шкуры массой более 16 кг:
– Whole hides and skins, of a weight 

exceeding 16 kg:
4101 50 100 0 – – парные – – Fresh pcs 0 0

4101 50 300 0 – – мокросоленые – – Wet-salted pcs 0 0

4101 50 500 0 – – сушеные или сухосоленые – – Dried or dry-salted pcs 0 0

4101 50 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0
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4101 90 000 0
– прочие, включая чепраки, 

получепраки и полы
– Other, including butts, bends and bellies – 0 0

4102

Необработанные шкуры овец или 

шкурки ягнят (парные или соленые, 

сушеные, золеные, пикелеванные или 

консервированные другим способом, но 

не дубленые, не выделанные под 

пергамент или не подвергнутые 

дальнейшей обработке), с шерстным 

покровом или без шерстного покрова, 

двоеные или недвоеные, кроме 

исключенных примечанием 1 (в) к 

данной группе:

Raw skins of sheep or lambs (fresh, or 

salted, dried, limed, pickled or otherwise 

preserved, but not tanned, parchment-

dressed or further prepared), whether or 

not with wool on or split, other than those 

excluded by note 1 (c) to this Chapter:

4102 10 – с шерстным покровом: – With wool on:
4102 10 100 0 – – ягнят – – Of lambs pcs 0 0

4102 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

– без шерстного покрова: – Without wool on:
4102 21 000 0 – – пикелеванные – – Pickled pcs 0 0

4102 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

4103

Прочие необработанные шкуры 

(парные или соленые, сушеные, 

золеные, пикелеванные или 

консервированные другим способом, но 

не дубленые, не выделанные под 

пергамент или не подвергнутые 

дальнейшей обработке), с волосяным 

покровом или без волосяного покрова, 

двоеные или недвоеные, кроме 

исключенных примечанием 1 (б) или 1 

(в) к данной группе:

Other raw hides and skins (fresh, or 

salted, dried, limed, pickled or otherwise 

preserved, but not tanned, parchment-

dressed or further prepared), whether or 

not dehaired or split, other than those 

excluded by note 1 (b) or 1 (c) to this 

Chapter:

4103 20 000 0 – рептилий – Of reptiles – 0 0

4103 30 000 0 – свиней – Of swine pcs 0 0

4103 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

Дубленая кожа или кожевенный краст 

4104

из шкур крупного рогатого скота 

(включая буйволов) или животных 

семейства лошадиных, без волосяного 

покрова, двоеные или недвоеные, но 

без дальнейшей обработки:

Tanned or crust hides and skins of bovine 

(including buffalo) or equine animals, 

without hair on, whether or not split, but 

not further prepared:

– во влажном состоянии (включая 

хромированный полуфабрикат):
– In the wet state (including wet-blue):

4104 11
– – нешлифованные лицевые 

недвоеные; лицевые двоеные:
– – Full grains, unsplit; grain splits:

4104 11 100 0

– – – из целых шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов), площадь 

поверхности которой не превышает 2,6 

м² (28 квадратных футов)

– – – Whole bovine (including buffalo) 

hides and skins, of a unit surface area not 

exceeding 28 square feet (2.6 m2)
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

– – – – крупного рогатого скота 

(включая буйволов):

– – – – Of bovine (including buffalo) 

animals:

4104 11 510 0

– – – – – из целых шкур, площадь 

поверхности которой превышает 2,6 м² 

(28 квадратных футов)

– – – – – Whole hides and skins, of a unit 

surface area exceeding 28 square feet 

(2.6 m2) pcs 0 0

4104 11 590 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

4104 11 900 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

4104 19 – – прочие: – – Other:

4104 19 100 0

– – – из целых шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов), площадь 

поверхности которой не превышает 2,6 

м² (28 квадратных футов)

– – – Whole bovine (including buffalo) 

hides and skins, of a unit surface area not 

exceeding 28 square feet (2.6 m2)
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

– – – – крупного рогатого скота 

(включая буйволов):

– – – – Of bovine (including buffalo) 

animals:

4104 19 510 0

– – – – – из целых шкур, площадь 

поверхности которой превышает 2,6 м² 

(28 квадратных футов)

– – – – – Whole hides and skins, of a unit 

surface area exceeding 28 square feet 

(2.6 m2) pcs 0 0

4104 19 590 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

4104 19 900 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– в сухом состоянии (краст): – In the dry state (crust):

4104 41
– – нешлифованные лицевые 

недвоеные; лицевые двоеные:
– – Full grains, unsplit; grain splits:

– – – из целых шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов), площадь 

поверхности которой не превышает 2,6 

м² (28 квадратных футов):

– – – Whole bovine (including buffalo) 

hides and skins, of a unit surface area not 

exceeding 28 square feet (2,6 m2):
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4104 41 110 0

– – – – из целых шкур телят индийского 

зебу, без головы и ног, или с головой и 

ногами, каждая нетто-массой не более 

4,5 кг, растительного дубления, без 

дальнейшей обработки или 

подвергнутая определенной обработке, 

но явно непригодная к 

непосредственному использованию для 

производства кожевенных изделий

– – – – East India kip, whole, whether or 

not the heads and legs have been 

removed, each of a net weight of not more 

than 4.5 kg, not further prepared than 

vegetable tanned, whether or not having 

undergone certain treatments, but 

obviously unsuitable for immediate use for 

the manufacture of leather articles

pcs 5 5

4104 41 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – крупного рогатого скота 

(включая буйволов):

– – – – Of bovine (including buffalo) 

animals:

4104 41 510 0

– – – – – из целых шкур, площадь 

поверхности которой превышает 2,6 м² 

(28 квадратных футов)

– – – – – Whole hides and skins, of a unit 

surface area exceeding 28 square feet 

(2.6 m2) pcs 5 5

4104 41 590 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

4104 41 900 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

4104 49 – – прочие: – – Other:

– – – из целых шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов), площадь 

поверхности которой не превышает 2,6 

м² (28 квадратных футов):

– – – Whole bovine (including buffalo) 

hides and skins, of a unit surface area not 

exceeding 28 square feet (2,6 m2):

– – – – из целых шкур телят индийского 

зебу, без головы и ног, или с головой и 

ногами, каждая нетто-массой не более 

4,5 кг, растительного дубления, без 

дальнейшей обработки или 

подвергнутая определенной обработке, 

но явно непригодная к 

непосредственному использованию для 

производства кожевенных изделий

– – – – East India kip, whole, whether or 

not the heads and legs have been 

removed, each of a net weight of not more 

than 4.5 kg, not further prepared than 

vegetable tanned, whether or not having 

undergone certain treatments, but 

obviously unsuitable for immediate use for 

the manufacture of leather articles

4104 49 110 0

производства кожевенных изделий

pcs 5 5

4104 49 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – крупного рогатого скота 

(включая буйволов):

– – – – Of bovine (including buffalo) 

animals:

4104 49 510 0

– – – – – из целых шкур, площадь 

поверхности которой превышает 2,6 м² 

(28 квадратных футов)

– – – – – Whole hides and skins, of a unit 

surface area exceeding 28 square feet 

(2.6 m2) pcs 5 5

4104 49 590 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

4104 49 900 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

4105

Дубленая кожа или кожевенный краст 

из шкур овец или шкурок ягнят, без 

шерстного покрова, двоеные или 

недвоеные, но без дальнейшей 

обработки:

Tanned or crust skins of sheep or lambs, 

without wool on, whether or not split, but 

not further prepared:

4105 10 000 0
– во влажном состоянии (включая 

хромированный полуфабрикат)
– In the wet state (including wet-blue) – 5 5

4105 30 – в сухом состоянии (краст): – In the dry state (crust):

4105 30 100 0

– – из шкур индийской грубошерстной 

овцы, растительного дубления, 

подвергшихся или неподвергшихся 

определенной обработке, но явно 

непригодных к непосредственному 

использованию для производства 

кожевенных изделий

– – Vegetable pre-tanned Indian hair 

sheep, whether or not having undergone 

certain treatments, but obviously 

unsuitable for immediate use for the 

manufacture of leather articles

pcs 5 5

4105 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

4106

Дубленая кожа или кожевенный краст 

из шкур прочих животных, без 

шерстного или волосяного покрова, 

двоеные или недвоеные, но без 

дальнейшей обработки:

Tanned or crust hides and skins of other 

animals, without wool or hair on, whether 

or not split, but not further prepared:

– коз или козлят: – Of goats or kids:

4106 21 000 0
– – во влажном состоянии (включая 

хромированный полуфабрикат)
– – In the wet state (including wet-blue) – 5 5

4106 22 – – в сухом состоянии (краст): – – In the dry state (crust):

4106 22 100 0

– – – из шкур индийской козы или 

козленка, растительного дубления, 

подвергшихся или неподвергшихся 

определенной обработке, но явно 

непригодных к непосредственному 

использованию для производства 

кожевенных изделий

– – – Vegetable pre-tanned Indian goat or 

kid, whether or not having undergone 

certain treatments, but obviously 

unsuitable for immediate use for the 

manufacture of leather articles
pcs 5 5

4106 22 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5
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– свиней: – Of swine:

4106 31 000 0
– – во влажном состоянии (включая 

хромированный полуфабрикат)
– – In the wet state (including wet-blue) – 5 5

4106 32 000 0 – – в сухом состоянии (краст) – – In the dry state (crust) pcs 5 5

4106 40 – рептилий: – Of reptiles:

4106 40 100 0
– – предварительного растительного 

дубления
– – Vegetable pre-tanned pcs 5 5

4106 40 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– прочие: – Other:

4106 91 000 0
– – во влажном состоянии (включая 

хромированный полуфабрикат)
– – In the wet state (including wet-blue) – 3 3

4106 92 000 0 – – в сухом состоянии (краст) – – In the dry state (crust) pcs 3 3

4107

Кожа, дополнительно обработанная 

после дубления или в виде кожевенного 

краста, включая выделанную под 

пергамент, из шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов) или животных 

семейства лошадиных, без волосяного 

покрова, двоеная или недвоеная, кроме 

кожи товарной позиции 4114:

Leather further prepared after tanning or 

crusting, including parchment-dressed 

leather, of bovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, whether 

or not split, other than leather of heading 

4114:

– целые шкуры: – Whole hides and skins:

4107 11
– – нешлифованные лицевые 

недвоеные:
– – Full grains, unsplit:

– – – кожа из шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов), площадь 

поверхности которой не превышает 2,6 

м² (28 квадратных футов):

– – – Bovine (including buffalo) leather, of 

a unit surface area not exceeding 28 

square feet (2.6 m2):

4107 11 110 0 – – – – опоек бокс – – – – Boxcalf m² 5 5

4107 11 190 0 – – – – прочая – – – – Other m² 5 5

4107 11 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

4107 12 – – лицевые двоеные: – – Grain splits:

– – – кожа из шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов), площадь 

поверхности которой не превышает 2,6 

м² (28 квадратных футов):

– – – Bovine (including buffalo) leather, of 

a unit surface area not exceeding 28 

square feet (2.6 m2):
м² (28 квадратных футов):

4107 12 110 0 – – – – опоек бокс – – – – Boxcalf m² 5 5

4107 12 190 0 – – – – прочая – – – – Other m² 5 5

– – – прочие: – – – Other:

4107 12 910 0
– – – – кожа из шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов)
– – – – Bovine (including buffalo) leather m² 5 5

4107 12 990 0
– – – – кожа из шкур животных 

семейства лошадиных
– – – – Equine leather m² 5 5

4107 19 – – прочие: – – Other:

4107 19 100 0

– – – кожа из шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов), площадь 

поверхности которой не превышает 2,6 

м² (28 квадратных футов)

– – – Bovine (including buffalo) leather, of 

a unit surface area not exceeding 28 

square feet (2.6 m2)
m² 5 5

4107 19 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

– прочая, включая полукожу: – Other, including sides:

4107 91 – – нешлифованная лицевая недвоеная: – – Full grains, unsplit:

4107 91 100 0 – – – подошвенная – – – Sole leather – 5 5

4107 91 900 0 – – – прочая – – – Other m² 5 5

4107 92 – – лицевая двоеная: – – Grain splits:

4107 92 100 0
– – – кожа из шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов)
– – – Bovine (including buffalo) leather m² 5 5

4107 92 900 0
– – – кожа из шкур животных семейства 

лошадиных
– – – Equine leather m² 5 5

4107 99 – – прочая: – – Other:

4107 99 100 0
– – – кожа из шкур крупного рогатого 

скота (включая буйволов)
– – – Bovine (including buffalo) leather m² 5 5

4107 99 900 0
– – – кожа из шкур животных семейства 

лошадиных
– – – Equine leather m² 5 5

4112 00 000 0

Кожа, дополнительно обработанная 

после дубления или в виде кожевенного 

краста, включая выделанную под 

пергамент, из шкур овец или шкурок 

ягнят, без шерстного покрова, двоеная 

или недвоеная, кроме кожи товарной 

позиции 4114

Leather further prepared after tanning or 

crusting, including parchment-dressed 

leather, of sheep or lamb, without wool on, 

whether or not split, other than leather of 

heading 4114

– 5 5

4113

Кожа, дополнительно обработанная 

после дубления или в виде кожевенного 

краста, включая выделанную под 

пергамент, из шкур прочих животных, 

без шерстного или волосяного покрова, 

двоеная или недвоеная, кроме кожи 

товарной позиции 4114:

Leather further prepared after tanning or 

crusting, including parchment-dressed 

leather, of other animals, without wool or 

hair on, whether or not split, other than 

leather of heading 4114:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

4113 10 000 0 – коз или козлят – Of goats or kids m² 0 0

4113 20 000 0 – свиней – Of swine m² 5 5

4113 30 000 0 – рептилий – Of reptiles m² 5 5

4113 90 000 0 – прочая – Other m² 0 0

4114

Замша (включая комбинированную 

замшу); кожа лаковая и кожа лаковая 

ламинированная; кожа 

металлизированная:

Chamois (including combination chamois) 

leather; patent leather and patent 

laminated leather; metallised leather:

4114 10
– замша (включая комбинированную 

замшу):

– Chamois (including combination 

chamois) leather:
4114 10 100 0 – – из шкур овец или шкурок ягнят – – Of sheep or lambs pcs 5 5

4114 10 900 0 – – из шкур прочих животных – – Of other animals pcs 5 5

4114 20 000 0

– кожа лаковая и кожа лаковая 

ламинированная; кожа 

металлизированная

– Patent leather and patent laminated 

leather; metallised leather
m² 5 5

4115

Кожа композиционная на основе 

натуральной кожи или кожевенных 

волокон в пластинах, листах или 

полосах, или лентах, в рулонах или не в 

рулонах; обрезь и прочие отходы 

натуральной или композиционной кожи, 

непригодные для производства изделий 

из кожи; кожевенные пыль, порошок и 

мука:

Composition leather with a basis of leather 

or leather fibre, in slabs, sheets or strip, 

whether or not in rolls; parings and other 

waste of leather or of composition leather, 

not suitable for the manufacture of leather 

articles; leather dust, powder and flour:

4115 10 000 0

– кожа композиционная на основе 

натуральной кожи или кожевенных 

волокон в пластинах, листах или 

полосах, или лентах, в рулонах или не в 

рулонах

– Composition leather with a basis of 

leather or leather fibre, in slabs, sheets or 

strip, whether or not in rolls
– 5 5

4115 20 000 0

– обрезь и прочие отходы натуральной 

или композиционной кожи, непригодные 

для производства изделий из кожи; 

кожевенные пыль, порошок и мука

– Parings and other waste of leather or of 

composition leather, not suitable for the 

manufacture of leather articles; leather 

dust, powder and flour
– 5 5

Изделия шорно-седельные и упряжь 

для любых животных (включая 

4201 00 000 0

для любых животных (включая 

постромки, поводья, наколенники, 

намордники, попоны, переметные сумы, 

собачьи попоны и аналогичные 

изделия), изготовленные из любого 

материала

Saddlery and harness for any animal 

(including traces, leads, knee pads, 

muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog 

coats and the like), of any material

– 8 8

4202

Сундуки дорожные, чемоданы, 

чемоданчики для косметических 

средств или наборов для личной 

гигиены, кейсы для деловых бумаг, 

портфели, школьные сумки и ранцы, 

футляры для очков, биноклей, 

фотоаппаратов, музыкальных 

инструментов, ружей, кобура и 

аналогичные изделия; сумки дорожные, 

сумки-термосы для пищевых продуктов 

или напитков, сумочки для 

косметических средств или наборов для 

личной гигиены, рюкзаки, сумки 

дамские и мужские, сумки 

хозяйственные, портмоне, кошельки, 

футляры для географических карт, 

портсигары, кисеты, сумки для рабочего 

инструмента, сумки спортивные, 

футляры для бутылок, шкатулки для 

ювелирных изделий, пудреницы, 

футляры для режущих предметов и 

аналогичные изделия, из натуральной 

или композиционной кожи, из листов 

пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизованных волокон или картона 

или полностью или преимущественно 

покрытые такими материалами или 

бумагой:

Trunks, suit-cases, vanity-cases, 

executive-cases, brief-cases, school 

satchels, spectacle cases, binocular 

cases, camera cases, musical instrument 

cases, gun cases, holsters and similar 

containers; travelling-bags, insulated food 

or beverages bags, toilet bags, rucksacks, 

handbags, shopping-bags, wallets, 

purses, map-cases, cigarette-cases, 

tobacco-pouches, tool bags, sports bags, 

bottle-cases, jewellery boxes, powder-

boxes, cutlery cases and similar 

containers, of leather or of composition 

leather, of sheeting of plastics, of textile 

materials, of vulcanised fibre or of 

paperboard, or wholly or mainly covered 

with such materials or with paper:

– сундуки дорожные, чемоданы, 

чемоданчики для косметических 

средств или наборов для личной 

гигиены, кейсы для деловых бумаг, 

портфели, школьные сумки и ранцы, а 

также аналогичные изделия:

– Trunks, suit-cases, vanity-cases, 

executive-cases, brief-cases, school 

satchels and similar containers:

4202 11

– – с лицевой поверхностью из 

натуральной кожи или из 

композиционной кожи:

– – With outer surface of leather or of 

composition leather:



Import customs 
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(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)
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Heading

4202 11 100 0

– – – кейсы для деловых бумаг, 

портфели, школьные сумки и ранцы и 

аналогичные изделия

– – – Executive-cases, brief-cases, school 

satchels and similar containers
pcs 12,5 12,5

4202 11 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 12 12

4202 12

– – с лицевой поверхностью из 

пластмассы или текстильных 

материалов:

– – With outer surface of plastics or of 

textile materials:

– – – из листов пластмассы: – – – Of sheeting of plastics:

4202 12 110 0

– – – – кейсы для деловых бумаг, 

портфели, школьные сумки и ранцы и 

аналогичные изделия

– – – – Executive-cases, brief-cases, 

school satchels and similar containers
pcs 15 15

4202 12 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 15 15

4202 12 500 – – – из формованных пластмасс: – – – Of moulded plastic material:

4202 12 500 1

– – – – чемоданы, кейсы, портфели, 

оснащенные устройством по 

приведению содержимого в 

непригодное состояние путем 

окрашивания

– – – – Suit-cases, cases, brief-cases, 

equipped with a device for dying of the 

content
pcs 0 0

4202 12 500 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 15 15

– – – из прочих материалов, включая 

вулканизованное волокно:

– – – Of other materials, including 

vulcanised fibre:

4202 12 910 0

– – – – кейсы для деловых бумаг, 

портфели, школьные сумки и ранцы и 

аналогичные изделия

– – – – Executive-cases, brief-cases, 

school satchels and similar containers
pcs 15 15

4202 12 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 15 15

4202 19 – – прочие: – – Other:
4202 19 100 0 – – – из алюминия – – – Of aluminium pcs 15 15

4202 19 900 0 – – – из прочих материалов – – – Of other materials pcs 15 15

– сумки дамские и мужские с плечевым 

ремнем или без плечевого ремня, 

включая сумки без ручек:

– Handbags, whether or not with shoulder 

strap, including those without handle:

4202 21 000 0

– – с лицевой поверхностью из 

натуральной кожи или из 

композиционной кожи

– – With outer surface of leather or of 

composition leather
pcs 12,5 12,5

– – с лицевой поверхностью из листов 

пластмассы или текстильных 
– – With outer surface of plastic sheeting 

or textile materials:
4202 22

пластмассы или текстильных 

материалов:
or textile materials:

4202 22 100 0 – – – из листов пластмассы – – – Of sheeting of plastics: pcs 12,5 12,5

4202 22 900 0 – – – из текстильных материалов – – – Of textile materials pcs 12,5 12,5

4202 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– изделия, обычно носимые в кармане 

или в сумке дамской или мужской:

– Articles of a kind normally carried in the 

pocket or in the handbag:

4202 31 000 0

– – с лицевой поверхностью из 

натуральной кожи или из 

композиционной кожи

– – With outer surface of leather or of 

composition leather
– 12,5 12,5

4202 32

– – с лицевой поверхностью из листов 

пластмассы или текстильных 

материалов:

– – With outer surface of plastic sheeting 

or textile materials:

4202 32 100 0 – – – из листов пластмассы – – – Of sheeting of plastics: – 15 15

4202 32 900 0 – – – из текстильных материалов – – – Of textile materials – 15 15

4202 39 000 0 – – прочие – – Other – 15 15

– прочие: – Other:

4202 91

– – с лицевой поверхностью из 

натуральной кожи или из 

композиционной кожи:

– – With outer surface of leather or of 

composition leather:

4202 91 100 0

– – – сумки дорожные, сумочки для 

косметических средств или наборов для 

личной гигиены, рюкзаки и сумки 

спортивные

– – – Travelling-bags, toilet bags, 

rucksacks and sports bags
pcs 15 15

4202 91 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

4202 92

– – с лицевой поверхностью из листов 

пластмассы или текстильных 

материалов:

– – With outer surface of plastic sheeting 

or textile materials:

– – – из листов пластмассы: – – – Of sheeting of plastics:

4202 92 110 0

– – – – сумки дорожные, сумочки для 

косметических средств или наборов для 

личной гигиены, рюкзаки и сумки 

спортивные

– – – – Travelling-bags, toilet bags, 

rucksacks and sports bags
pcs 15 15

4202 92 150 0
– – – – футляры для музыкальных 

инструментов
– – – – Musical instrument cases pcs 15 15

4202 92 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 15 15

– – – из текстильных материалов: – – – Of textile materials:

4202 92 910 0

– – – – сумки дорожные, сумочки для 

косметических средств или наборов для 

личной гигиены, рюкзаки и сумки 

спортивные

– – – – Travelling-bags, toilet bags, 

rucksacks and sports bags
pcs 12,5 12,5

4202 92 980 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 15 15

4202 99 000 0 – – прочие – – Other pcs 15 15
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4203

Предметы одежды и принадлежности к 

одежде, из натуральной кожи или 

композиционной кожи:

Articles of apparel and clothing 

accessories, of natural or of composition 

leather:

4203 10 000 – предметы одежды: – Articles of apparel:
4203 10 000 1 – – из натуральной кожи – – Of leather pcs 10 10

4203 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

– перчатки, рукавицы и митенки: – Gloves, mittens and mitts:

4203 21 000 0
– – специально предназначенные для 

спортивных целей
– – Specially designed for use in sports pairs 10 10

4203 29 – – прочие: – – Other:
4203 29 100 0 – – – защитные для всех профессий – – – Protective for all trades pairs 15 15

4203 29 900 0 – – – прочие – – – Other pairs 10 10

4203 30 000 0 – пояса, ремни, портупеи и патронташи – Belts and bandoliers – 10 10

4203 40 000 0 – прочие принадлежности к одежде – Other clothing accessories – 10 10

4205 00
Прочие изделия из натуральной кожи 

или композиционной кожи:

Other articles of leather or of composition 

leather:

– используемые в машинах или 

механических устройствах или для 

прочих технических целей:

– Of a kind used in machinery or 

mechanical appliances or for other 

technical uses:

4205 00 110 0
– – ленты конвейерные или ремни 

приводные, или бельтинг

– – Conveyor or transmission belts or 

belting – 5 5

4205 00 190 0 – – прочие – – Other – 5 5

4205 00 900 0 – прочие – Other – 10 10

4206 00 000 0

Изделия из внутренних органов (кроме 

шелкоотделительных желез 

шелкопряда), синюги, пузырей или 

сухожилий

Articles of gut (other than silk-worm gut), 

of goldbeater's skin, of bladders or of 

tendons
– 5 5

4301

Сырье пушно-меховое (включая 

головы, хвосты, лапы и прочие части 

или обрезки, пригодные для 

изготовления меховых изделий), кроме 

необработанных шкур товарной 

позиции 4101, 4102 или 4103:

Raw furskins (including heads, tails, paws 

and other pieces or cuttings, suitable for 

furriers’ use), other than raw hides and 

skins of heading 4101, 4102 or 4103:

4301

4301 10 00
– норки, целые, не имеющие или 

имеющие голову, хвост или лапы:

– Of mink, whole, with or without head, tail 

or paws:
4301 10 001 0 – – коричневой – – Of brown minks pcs 3 3

4301 10 009 0 – – прочие – – Other pcs 3 3

4301 30 000 0

– ягнят следующих пород: 

астраханской, курдючной, каракульской, 

персидской и аналогичных пород, а 

также ягнят индийской, китайской, 

монгольской или тибетской пород, 

целые, не имеющие или имеющие 

голову, хвост или лапы

– Of lamb, the following: Astrakhan, 

Broadtail, Caracul, Persian and similar 

lamb, Indian, Chinese, Mongolian or 

Tibetan lamb, whole, with or without head, 

tail or paws

pcs 3
22С)

322С)

4301 60 00
– лисицы, целые, не имеющие или 

имеющие голову, хвост или лапы:

– Of fox, whole, with or without head, tail 

or paws:
4301 60 001 0 – – лисицы серебристо-черной – – Of silver and black fox pcs 322С) 322С)

4301 60 002 0 – – лисицы красной – – Of red fox pcs 3
22С)

322С)

4301 60 006 0 – – песца голубого – – Of blue Arctic fox pcs 322С) 322С)

4301 60 007 0 – – песца белого – – Of white Arctic fox pcs 322С) 322С)

4301 60 009 0 – – прочие – – Other pcs 3
22С)

322С)

4301 80

– шкурки прочие, целые, не имеющие 

или имеющие голову, хвост или лапы:

– Other furskins, whole, with or without 

head, tail or paws:

4301 80 300 0 – – сурков – – Of marmots pcs 3
22С)

322С)

4301 80 50
– – диких животных семейства 

кошачьих:
– – Of wild felines:

4301 80 501 0 – – – рыси – – – Of lynx pcs 3
22С)

322С)

4301 80 509 0 – – – прочие – – – Other pcs 322С) 322С)

4301 80 70 – – прочие: – – Other:

– – – животных семейства куньих: – – – Of badgers and weasels:
4301 80 701 0 – – – – горностая – – – – Of weasel pcs 322С) 322С)

4301 80 702 0 – – – – соболя – – – – Of sable pcs 322С) 322С)

4301 80 703 0 – – – – куницы – – – – Of marten pcs 3
22С)

322С)

4301 80 704 0 – – – – выдры – – – – Of otter pcs 322С) 322С)

4301 80 705 0 – – – – колонка – – – – Of Siberian weasel pcs 322С) 322С)

4301 80 706 0 – – – – хоря – – – – Of ferret pcs 3
22С)

322С)

4301 80 707 – – – – прочие: – – – – Other:
4301 80 707 1 – – – – – каланов – – – – – Of sea otters pcs 322С) 322С)

4301 80 707 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 322С) 322С)

4301 80 708 0 – – – белки – – – Of squirrel pcs 3
22С)

322С)

4301 80 709 – – – прочие: – – – Other:
4301 80 709 1 – – – – кролика или зайца – – – – Of rabbit or hare pcs 322С) 322С)

4301 80 709 2 – – – – бобра – – – – Of beaver pcs 3
22С)

322С)

4301 80 709 3 – – – – ондатры – – – – Of muskrat pcs 322С) 322С)

4301 80 709 4 – – – – нутрии – – – – Of nutria pcs 322С) 322С)
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– – – – тюленя: – – – – Of seal:

4301 80 709 5

– – – – – шкурки бельков гренландского 

тюленя или детенышей хохлача

– – – – – Skins of whitecoat pups of harp 

seals or of pups of hooded seals (blue-

backs) pcs 322С) 322С)

– – – – – прочие: – – – – – Other:

4301 80 709 6

– – – – – – бельков и других детенышей 

тюленей (кроме гренландского тюленя 

и хохлача)

– – – – – – Of whitecoat pups and other 

pups of seals (other than those of harp 

seals and hooded seals) pcs 322С) 322С)

4301 80 709 7 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 322С) 322С)

4301 80 709 9 – – – – прочие – – – – Other – 3
22С)

322С)

4301 90 00

– головы, хвосты, лапы и прочие части 

или обрезки шкурок, пригодные для 

изготовления меховых изделий:

– Heads, tails, paws and other pieces or 

cuttings, suitable for furriers’ use:

– – хвосты лисицы: – – Tails of foxes:
4301 90 001 0 – – – песца – – – Of Arctic foxes pcs 322С) 322С)

4301 90 002 0 – – – прочие – – – Other pcs 3
22С)

322С)

4301 90 003 0 – – хвосты норки – – Tails of minks – 3 3

4301 90 009 0 – – прочие – – Other – 322С) 322С)

4302

Дубленые или выделанные меховые 

шкурки (включая головы, хвосты, лапы 

и прочие части или лоскут), 

несобранные или собранные (без 

добавления других материалов), кроме 

указанных в товарной позиции 4303:

Tanned or dressed furskins (including 

heads, tails, paws and other pieces or 

cuttings), unassembled, or assembled 

(without the addition of other materials) 

other than those of heading 4303:

– шкурки целые, не имеющие или 

имеющие голову, хвост или лапы, 

несобранные:

– Whole skins, with or without head, tail or 

paws, not assembled:

4302 11 00 – – норки: – – Of minks:
4302 11 001 0 – – – коричневой – – – Of brown minks pcs 5 5

4302 11 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

4302 19 – – прочие: – – Other:
4302 19 100 0 – – – бобра – – – Of beaver pcs 5

22С)
522С)

4302 19 200 0 – – – ондатры – – – Of muskrat pcs 522С) 522С)

4302 19 30 – – – лисицы: – – – Of fox:
4302 19 301 0 – – – – лисицы серебристо-черной – – – – Of silver and black fox pcs 5

22С)
522С)4302 19 301 0 – – – – лисицы серебристо-черной – – – – Of silver and black fox pcs 5 522С)

4302 19 302 0 – – – – лисицы красной – – – – Of red fox pcs 522С) 522С)

4302 19 306 0 – – – – песца голубого – – – – Of blue Arctic fox pcs 5
22С)

522С)

4302 19 307 0 – – – – песца белого – – – – Of white Arctic fox pcs 5
22С)

522С)

4302 19 309 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 522С) 522С)

4302 19 350 0 – – – кролика или зайца – – – Of rabbit or hare pcs 522С) 522С)

– – – тюленя: – – – Of seal:

4302 19 410 0
– – – – бельков гренландского тюленя 

или детенышей хохлача

– – – – Of whitecoat pups of harp seals or 

of pups of hooded seals (blue-backs) pcs 522С) 522С)

4302 19 49 – – – – прочие: – – – – Other:

4302 19 491 0

– – – – – бельков и других детенышей 

тюленей (кроме гренландского тюленя 

и хохлача)

– – – – – Of whitecoat pups and other 

pups of seals (other than those of harp 

seals and hooded seals) pcs 5
22С)

522С)

4302 19 499 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5
22С)

522С)

4302 19 50 – – – каланов или нутрии (коипу): – – – Of sea otters or nutria (koipu):
4302 19 501 0 – – – – каланов – – – – Of sea otters pcs 522С) 522С)

4302 19 502 0 – – – – нутрии – – – – Of nutria pcs 5
22С)

522С)

4302 19 600 0 – – – сурков – – – Of marmots pcs 522С) 522С)

4302 19 70
– – – диких животных семейства 

кошачьих:
– – – Of wild felines:

4302 19 701 0 – – – – рыси – – – – Of lynx pcs 522С) 522С)

4302 19 709 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 522С) 522С)

– – – овец или ягнят: – – – Of sheep or lambs:

4302 19 750 0

– – – – ягнят следующих пород: 

астраханской, курдючной, каракульской, 

персидской и аналогичных пород, а 

также ягнят индийской, китайской, 

монгольской или тибетской пород

– – – – Of lamb, the following: Astrakhan, 

Broadtail, Caracul, Persian and similar 

lamb, Indian, Chinese, Mongolian or 

Tibetan lamb
pcs 522С) 522С)

4302 19 80 – – – – прочие: – – – – Other:
4302 19 801 0 – – – – – овчина меховая – – – – – Fur sheepskin pcs 522С) 522С)

4302 19 802 0 – – – – – велюр меховой – – – – – Fur velour pcs 522С) 522С)

4302 19 803 0 – – – – – овчина шубная – – – – – Wool sheepskin pcs 5
22С)

522С)

4302 19 804 0
– – – – – овчина меховая и шубная с 

пленочным покрытием

– – – – – Fur sheepskin and wool 

sheepskin, coated pcs 522С) 522С)

4302 19 809 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5
22С)

522С)

4302 19 95 – – – прочие: – – – Other:
4302 19 951 0 – – – – горностая – – – – Of weasel pcs 522С) 522С)

4302 19 952 0 – – – – соболя – – – – Of sable pcs 522С) 522С)

4302 19 953 0 – – – – куницы – – – – Of marten pcs 5
22С)

522С)

4302 19 954 0 – – – – выдры – – – – Of otter pcs 522С) 522С)

4302 19 955 0 – – – – колонка – – – – Of Siberian weasel pcs 522С) 522С)

4302 19 956 0 – – – – хоря – – – – Of ferret pcs 5
22С)

522С)

4302 19 957 0 – – – – енота – – – – Of raccoon pcs 522С) 522С)

4302 19 958 0 – – – – белки – – – – Of squirrel pcs 522С) 522С)
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4302 19 959 0 – – – – прочие – – – – Other – 522С) 522С)

4302 20 00
– головы, хвосты, лапы и прочие части 

или лоскут, несобранные:

– Heads, tails, paws and other pieces or 

cuttings, not assembled:

– – хвосты лисицы: – – Tails of foxes:

4302 20 001 0 – – – серебристо-черной и красной – – – Of silver and black fox and of red fox pcs 5
22С)

522С)

4302 20 002 0 – – – песца – – – Of Arctic foxes pcs 5
22С)

522С)

4302 20 003 0 – – – прочие – – – Other – 522С) 522С)

4302 20 004 0 – – хвосты норки – – Tails of minks – 5 5

4302 20 009 0 – – прочие – – Other – 5
22С)

522С)

4302 30
– шкурки целые и их части или лоскут, 

собранные:

– Whole skins and pieces or cuttings 

thereof, assembled:
4302 30 100 0 – – пластины – – “Dropped” furskins – 5

22С)
522С)

– – прочие: – – Other:
4302 30 21 – – – норки: – – – Of minks:
4302 30 211 0 – – – – коричневой – – – – Of brown minks pcs 5 5

4302 30 219 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

4302 30 250 0 – – – кролика или зайца – – – Of rabbit or hare pcs 522С) 522С)

4302 30 310 0

– – – ягнят следующих пород: 

астраханской, курдючной, каракульской, 

персидской и аналогичных пород, а 

также ягнят индийской, китайской, 

монгольской или тибетской пород

– – – Of lamb, the following: Astrakhan, 

Broadtail, Caracul, Persian and similar 

lamb, Indian, Chinese, Mongolian or 

Tibetan lamb
pcs 522С) 522С)

4302 30 410 0 – – – ондатры – – – Of muskrat pcs 522С) 522С)

4302 30 45 – – – лисицы: – – – Of fox:
4302 30 451 0 – – – – лисицы серебристо-черной – – – – Of silver and black fox pcs 5

22С)
522С)

4302 30 452 0 – – – – лисицы красной – – – – Of red fox pcs 522С) 522С)

4302 30 456 0 – – – – песца голубого – – – – Of blue Arctic fox pcs 5
22С)

522С)

4302 30 457 0 – – – – песца белого – – – – Of white Arctic fox pcs 5
22С)

522С)

4302 30 459 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 522С) 522С)

– – – тюленя: – – – Of seal:

4302 30 510 0
– – – – бельков гренландского тюленя 

или детенышей хохлача

– – – – Of whitecoat pups of harp seals or 

of pups of hooded seals (blue-backs) pcs 522С) 522С)

4302 30 55 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – бельков и других детенышей  – – – – – Of whitecoat pups and other 

4302 30 551 0

– – – – – бельков и других детенышей 

тюленей (кроме гренландского тюленя 

и хохлача)

– – – – – Of whitecoat pups and other 

pups of seals (other than those of harp 

seals and hooded seals) pcs 5
22С)

522С)

4302 30 559 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5
22С)

522С)

4302 30 61 – – – каланов или нутрии (коипу): – – – Of sea otters or nutria (koipu):
4302 30 611 0 – – – – каланов – – – – Of sea otters pcs 522С) 522С)

4302 30 612 0 – – – – нутрии – – – – Of nutria pcs 5
22С)

522С)

4302 30 71
– – – диких животных семейства 

кошачьих:
– – – Of wild felines:

4302 30 711 0 – – – – рыси – – – – Of lynx pcs 5
22С)

522С)

4302 30 719 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 522С) 522С)

4302 30 95 – – – прочие: – – – Other:
4302 30 951 0 – – – – соболя – – – – Of sable pcs 5

22С)
522С)

4302 30 952 0 – – – – куницы – – – – Of marten pcs 5
22С)

522С)

4302 30 953 0 – – – – горностая – – – – Of weasel pcs 522С) 522С)

4302 30 954 0 – – – – колонка – – – – Of Siberian weasel pcs 522С) 522С)

4302 30 955 0 – – – – хоря – – – – Of ferret pcs 5
22С)

522С)

4302 30 956 0 – – – – енота – – – – Of raccoon pcs 522С) 522С)

4302 30 957 0 – – – – белки – – – – Of squirrel pcs 522С) 522С)

4302 30 959 0 – – – – прочие – – – – Other – 5
22С)

522С)

4303

Предметы одежды, принадлежности к 

одежде и прочие изделия, из 

натурального меха:

Articles of apparel, clothing accessories 

and other articles of furskin:

4303 10
– предметы одежды и принадлежности 

к одежде:

– Articles of apparel and clothing 

accessories:

4303 10 10

– – из шкурок бельков гренландского 

тюленя или детенышей хохлача:

– – Of skins of whitecoat pups of harp 

seals or of pups of hooded seals (blue-

backs):
4303 10 101 0 – – – предметы одежды – – – Articles of apparel pcs 10 10

4303 10 109 0 – – – принадлежности к одежде – – – Clothing accessories – 10 10

4303 10 90 – – прочие: – – Other:
4303 10 901 0 – – – предметы одежды из норки – – – articles of apparel of mink pcs 10 10

4303 10 902 0 – – – предметы одежды из нутрии – – – Articles of apparel of nutria pcs 10 10

4303 10 903 0
– – – предметы одежды из песца или 

лисицы
– – – Articles of apparel of fox or Arctic fox pcs 10 10

4303 10 904 0
– – – предметы одежды из кролика или 

зайца
– – – Articles of apparel of rabbit or hare pcs 10 10

4303 10 905 0 – – – предметы одежды из енота – – – Articles of apparel of raccoon pcs 10 10

4303 10 906 0 – – – предметы одежды из овчины – – – Articles of apparel of sheepskin pcs 10 10

4303 10 907 0

– – – предметы одежды из овчины, из 

кролика или зайца, детские: рост до 164 

см, обхват груди до 84 см

– – – Articles of apparel of sheepskin, 

rabbitskin or hareskin, for children: height 

up to 164 cm, chest up to 84 cm pcs 7,5 7,5

4303 10 908 0 – – – предметы одежды прочие – – – Other articles of apparel pcs 10 10

4303 10 909 0 – – – принадлежности к одежде – – – Clothing accessories – 10 10

4303 90 000 0 – прочие – Other – 10 10
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4304 00 000 0 Мех искусственный и изделия из него Artificial fur and articles thereof – 7 7

4401

Древесина топливная в виде бревен, 

поленьев, ветвей, вязанок хвороста или 

в аналогичных видах; древесина в виде 

щепок или стружки; опилки и древесные 

отходы и скрап, неагломерированные 

или агломерированные в виде бревен, 

брикетов, гранул или в аналогичных 

видах:

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in 

faggots or in similar forms; wood in chips 

or particles; sawdust and wood waste and 

scrap, whether or not agglomerated in 

logs, briquettes, pellets or similar forms:

– древесина топливная в виде бревен, 

поленьев, ветвей, вязанок хвороста или 

в аналогичных видах:

– Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots 

or similar forms:

4401 11 000 – – хвойных пород: – – Coniferous:

4401 11 000 1

– – – древесина топливная в виде 

бревен длиной менее 1 м или 

расколотых бревен и поленьев

– – – Fuel wood in logs not exceeding 1 m 

in length or split poles and billets
– 10 10

4401 11 000 9 – – – прочая – – – Other – 10 10

4401 12 000 – – лиственных пород: – – Non-coniferous:

4401 12 000 1

– – – древесина топливная в виде 

бревен длиной менее 1 м или 

расколотых бревен и поленьев

– – – Fuel wood in logs not exceeding 1 m 

in length or split poles and billets
– 10 10

4401 12 000 9 – – – прочая – – – Other – 10 10

– древесина в виде щепок или стружки: – Wood in chips or particles:

4401 21 000 0 – – хвойных пород – – Coniferous – 5 5

4401 22 000 0 – – лиственных пород – – Non-coniferous – 8 8

– опилки, древесные отходы и скрап, 

агломерированные в виде бревен, 

брикетов, гранул или в аналогичных 

видах:

– Sawdust and wood waste and scrap, 

agglomerated in logs, briquettes, pellets 

or similar forms:

4401 31 000 0 – – гранулы древесные – – Wood pellets – 10 10

4401 39 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

4401 40
– опилки, древесные отходы и скрап, 

неагломерированные:

– Sawdust and wood waste and scrap, not 

agglomerated:4401 40 неагломерированные: agglomerated:
4401 40 100 0 – – опилки – – Sawdust – 10 10

4401 40 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

4402

Уголь древесный (включая уголь, 

полученный из скорлупы или орехов), 

агломерированный или 

неагломерированный:

Wood charcoal (including shell or nut 

charcoal), whether or not agglomerated:

4402 10 000 0 – из бамбука – Of bamboo – 5 5

4402 90 000 0 – прочий – Other – 5 5

4403

Лесоматериалы необработанные, с 

удаленной или неудаленной корой или 

заболонью или грубо окантованные или 

неокантованные:

Wood in the rough, whether or not 

stripped of bark or sapwood, or roughly 

squared:

– обработанные краской, травителями, 

креозотом или другими консервантами:

– Treated with paint, stains, creosote or 

other preservatives:

4403 11 000 – – хвойных пород: – – Coniferous:

4403 11 000 1

– – – бревна из древесины хвойных 

пород, любой степени пропитки, не 

менее 6 м, но не более 18 м в длину и с 

окружностью комеля более 45 см, но не 

более 90 см

– – – Impregnated logs of coniferous 

wood exceeding 6 m, but not exceeding 

18 m in length, whereof the butt exceeds 

45 cm, but does not exceed 90 cm
m³ 8 8

4403 11 000 9 – – – прочие – – – Other m³ 10 10

4403 12 000 – – лиственных пород: – – Non-coniferous:
4403 12 000 1 – – – из дуба – – – Of oak m³ 8 8

4403 12 000 2 – – – из бука – – – Of beech m³ 10 10

4403 12 000 3 – – – из ясеня – – – Of ash m³ 10 10

4403 12 000 9 – – – прочие – – – Other m³ 10 10

– хвойных пород, прочие: – Other, coniferous:

4403 21

– – из сосны (Pinus spp.), с размером 

наибольшего поперечного сечения 15 

см или более:

– – Of pine (Pinus spp.), of which any 

cross-sectional dimension is 15 cm or 

more:

– – – сосна обыкновенная вида "Pinus 

sylvestris L.":
– – – Of pine (Pinus sylvestris L.):

4403 21 110 0 – – – – бревна – – – – Sawlogs m³ 8 8

4403 21 190 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 8 8

– – – сосна прочая: – – – Of pine, other:
4403 21 910 0 – – – – бревна – – – – Sawlogs m³ 8 8

4403 21 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 8 8

4403 22 – – из сосны (Pinus spp.), прочие: – – Of pine (Pinus spp.), other:

4403 22 100 0
– – – сосна обыкновенная вида "Pinus 

sylvestris L."
– – – Of pine (Pinus sylvestris L.) m³ 8 8

4403 22 900 0 – – – сосна прочая – – – Of pine, other m³ 8 8
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4403 23

– – из пихты (Abies spp.) и ели (Picea 

spp.), с размером наибольшего 

поперечного сечения 15 см или более:

– – Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea 

spp.), of which any cross-sectional 

dimension is 15 cm or more:

– – – ель обыкновенная вида "Picea 

abies Karst." или пихта белая 

европейская вида "Abies alba Mill.":

– – – European spruce (Picea abies 

Karst.) or European pine (Abies alba Mill.):

4403 23 110 0 – – – – бревна – – – – Sawlogs m³ 8 8

4403 23 190 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 8 8

– – – ель прочая или пихта прочая: – – – Of fir and spruce, other:
4403 23 910 0 – – – – бревна – – – – Sawlogs m³ 8 8

4403 23 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 8 8

4403 24
– – из пихты (Abies spp.) и ели (Picea 

spp.), прочие:

– – Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea 

spp.), other:

4403 24 100 0

– – – ель обыкновенная вида "Picea 

abies Karst." или пихта белая 

европейская вида "Abies alba Mill."

– – – European spruce (Picea abies 

Karst.) or European pine (Abies alba Mill.):
m³ 8 8

4403 24 900 0 – – – ель прочая или пихта прочая – – – Of other fir and other spruce m³ 8 8

4403 25

– – прочие, с размером наибольшего 

поперечного сечения 15 см или более:

– – Other, of which any cross-sectional 

dimension is 15 cm or more:

4403 25 910 0 – – – бревна – – – Sawlogs m³ 8 8

4403 25 990 0 – – – прочие – – – Other m³ 8 8

4403 26 000 0 – – прочие – – Other m³ 8 8

– прочие из древесины тропических 

пород:
– Other, of tropical wood:

4403 41 000 0

– – шорея с темно-красной древесиной, 

шорея с бледно-красной древесиной и 

шорея бакау

– – Dark red meranti, light red meranti and 

meranti bakau
m³ 5 5

4403 49 – – прочие: – – Other:

4403 49 100 0

– – – энтандрофрагма цилиндрическая, 

кайя иворензис и хлорофора высокая, 

или африканское тиковое дерево

– – – Sapelli, iroko and acajou d'Afrique

m³ 5 5

4403 49 350 0
– – – аукумея Клайна и энтандрофрагма 

полезная
– – – Okoumé and sipo m³ 5 54403 49 350 0 полезная m³ 5 5

4403 49 950 – – – прочие: – – – Other:

4403 49 950 1

– – – – из древесины тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме указанных в субпозиции 

4403 41 000 0, подсубпозициях 4403 49 

100 0, 4403 49 350 0

– – – – Of tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheadings 4403 41 000 0, sub-

subheadings 4403 49 100 0, 

4403 49 350 0

m³ 5 5

4403 49 950 9 – – – – прочие – – – – Other m³ 10 10

– прочие: – Other:
4403 91 – – из дуба (Quercus spp.): – – Of oak (Quercus spp.):
4403 91 100 0 – – – бревна – – – Sawlogs m³ 10 10

4403 91 900 0 – – – прочие – – – Other m³ 10 10

4403 93

– – из бука (Fagus spp.), с размером 

наибольшего поперечного сечения 15 

см или более:

– – Of beech (Fagus spp.), of which any 

cross-sectional dimension is 15 cm or 

more:
4403 93 100 0 – – – бревна – – – Sawlogs m³ 10 10

4403 93 900 0 – – – прочие – – – Other m³ 10 10

4403 94 000 0 – – из бука (Fagus spp.), прочие – – Of beech (Fagus spp.), other m³ 10 10

4403 95 000

– – из березы (Betula spp.), с размером 

наибольшего поперечного сечения 15 

см или более:

– – Of birch (Betula spp.), of which any 

cross-sectional dimension is 15 cm or 

more:

4403 95 000 1

– – – бревна диаметром наименьшего 

поперечного сечения не менее 15 см, 

длиной не менее 1 м

– – – In logs with the smallest cross-

sectional diameter being of 15 cm or more 

and a length of 1 m or more m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:

4403 95 000 2

– – – – лесоматериалы 

необработанные, с удаленной или 

неудаленной корой или заболонью, 

неокантованные, диаметром 

наименьшего поперечного сечения 

менее 15 см

– – – – Wood in the rough, whether or not 

stripped of bark or sapwood, not squared, 

with the smallest cross-sectional diameter 

not exceeding 15 cm
m³ 10 10

4403 95 000 9 – – – – прочие – – – – Other m³ 10 10

4403 96 000 – – из березы (Betula spp.), прочие: – – Of birch (Betula spp.), other:

4403 96 000 1

– – – лесоматериалы необработанные, 

с удаленной или неудаленной корой 

или заболонью, неокантованные, 

диаметром наименьшего поперечного 

сечения менее 15 см

– – – Wood in the rough, whether or not 

stripped of bark or sapwood, not squared, 

with the smallest cross-sectional diameter 

not exceeding 15 cm
m³ 10 10

4403 96 000 9 – – – прочие – – – Other m³ 10 10

4403 97 000 – – из тополя и осины (Populus spp.): – – Of poplar and aspen (Populus spp.):
4403 97 000 1 – – – из тополя – – – Of poplar m³ 10 10
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4403 97 000 2

– – – из осины (Populus adenopoda, 

Populus davidiana, Populus 

grandidentata, Populus sieboldii, Populus 

tremula, Populus tremuloides)

– – – Of aspen (Populus adenopoda, 

Populus davidiana, Populus 

grandidentata, Populus sieboldii, Populus 

tremula, Populus tremuloides) m³ 10 10

4403 98 000 0 – – из эвкалипта (Eucalyptus spp.) – – Of eucalyptus (Eucalyptus spp.) m³ 8 8

4403 99 000 – – прочие: – – Other:
4403 99 000 1 – – – из ясеня – – – Of ash m³ 10 10

4403 99 000 9 – – – прочие – – – Other m³ 10 10

4404

Древесина бондарная; бревна 

расколотые; сваи, колья и столбы из 

дерева, заостренные, но не 

распиленные вдоль; лесоматериалы, 

грубо обтесанные, но не обточенные, 

не изогнутые или не обработанные 

другим способом, используемые для 

производства тростей, зонтов, ручек 

для инструментов или аналогичных 

изделий; щепа и аналогичная 

древесина:

Hoopwood; split poles; piles, pickets and 

stakes of wood, pointed but not sawn 

lengthwise; wooden sticks, roughly 

trimmed but not turned, bent or otherwise 

worked, suitable for the manufacture of 

walking sticks, umbrellas, tool handles or 

the like; chipwood and the like:

4404 10 000 0 – хвойных пород – Coniferous – 10 10

4404 20 000 0 – лиственных пород – Non-coniferous – 10 10

4405 00 000 0 Шерсть древесная; мука древесная Wood wool; wood flour – 10 10

4406

Шпалы деревянные для 

железнодорожных или трамвайных 

путей:

Railway or tramway sleepers (cross-ties) 

of wood:

– непропитанные: – Not impregnated:
4406 11 000 0 – – хвойных пород – – Coniferous m³ 10 10

4406 12 000 0 – – лиственных пород – – Non-coniferous m³ 10 10

– прочие: – Other:
4406 91 000 0 – – хвойных пород – – Coniferous m³ 10 10

4406 92 000 0 – – лиственных пород – – Non-coniferous m³ 10 10

Лесоматериалы, полученные 

распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, не 

обработанные или обработанные 

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced 

or peeled, whether or not planed, sanded 

or end-jointed, of a thickness exceeding 6 

4407

обработанные или обработанные 

строганием, шлифованием, имеющие 

или не имеющие торцевые соединения, 

толщиной более 6 мм:

or end-jointed, of a thickness exceeding 6 

mm:

– хвойные: – Coniferous:
4407 11 – – из сосны (Pinus spp.): – – Of pine (Pinus spp.):

4407 11 150 0

– – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:

– – – – обработанные строганием: – – – – Planed:

4407 11 330 0
– – – – – сосна обыкновенная вида 

"Pinus sylvestris L."
– – – – – Of pine (Pinus sylvestris L.) m³ 10 10

4407 11 380 0 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 10 10

– – – – прочие: – – – – Other:

4407 11 930 0
– – – – – сосна обыкновенная вида 

"Pinus sylvestris L."
– – – – – Of pine (Pinus sylvestris L.) m³ 10 10

4407 11 980 0 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 10 10

4407 12
– – из пихты (Abies spp.) и ели (Picea 

spp.):

– – Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea 

spp.):

4407 12 150 0

– – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:

– – – – обработанные строганием: – – – – Planed:

4407 12 310 0

– – – – – ель обыкновенная вида "Picea 

abies Karst." или пихта белая 

европейская (Abies alba Mill.)

– – – – – European spruce (Picea abies 

Karst.) or European pine (Abies alba Mill.):
m³ 10 10

4407 12 380 0 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 10 10

– – – – прочие: – – – – Other:

4407 12 910 0

– – – – – ель обыкновенная вида "Picea 

abies Karst." или пихта белая 

европейская (Abies alba Mill.)

– – – – – European spruce (Picea abies 

Karst.) or European pine (Abies alba Mill.):
m³ 10 10

4407 12 980 0 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 10 10

4407 19 – – прочие: – – Other:

4407 19 150 0

– – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:
4407 19 910 0 – – – – обработанные строганием – – – – Planed m³ 10 10

4407 19 980 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 10 10

– из древесины тропических пород: – Of tropical wood:
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4407 21
– – махогониевое дерево (Swietenia 

spp.):
– – Mahogany (Swietenia spp.):

4407 21 100 0

– – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 3 3

– – – прочие: – – – Other:
4407 21 910 0 – – – – обработанные строганием – – – – Planed m³ 3 3

4407 21 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 3 3

4407 22
– – вирола суринамская, феба пористая 

и бальза:
– – Virola, imbuia and balsa:

4407 22 100 0

– – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 3 3

– – – прочие: – – – Other:
4407 22 910 0 – – – – обработанные строганием – – – – Planed m³ 3 3

4407 22 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 3 3

4407 25

– – шорея с темно-красной древесиной, 

шорея с бледно-красной древесиной и 

шорея бакау:

– – Dark red meranti, light red meranti and 

meranti bakau:

4407 25 100 0

– – – имеющие торцевые соединения, 

не обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 3 3

– – – прочие: – – – Other:
4407 25 300 0 – – – – обработанные строганием – – – – Planed m³ 3 3

4407 25 500 0 – – – – обработанные шлифованием – – – – Sanded m³ 3 3

4407 25 900 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 3 3

4407 26

– – древесина различных видов шореи, 

парашореи, пентакме, заболонная 

древесина шореи всех видов, 

парашорея, шорея фагуцина и другие 

виды шореи и фрагрэа душистая:

– – Wood of different species of meranti, 

white meranti, yellow meranti, white lauan, 

fagutsina and other species of meranti, 

tembusu: 

– – – имеющие торцевые соединения, 

4407 26 100 0

– – – имеющие торцевые соединения, 

не обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 3 3

– – – прочие: – – – Other:
4407 26 300 0 – – – – обработанные строганием – – – – Planed m³ 3 3

4407 26 500 0 – – – – обработанные шлифованием – – – – Sanded m³ 3 3

4407 26 900 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 3 3

4407 27 – – энтандрофрагма цилиндрическая: – – Sapelli:

4407 27 100 0

– – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 5 5

– – – прочие: – – – Other:
4407 27 910 0 – – – – обработанные строганием – – – – Planed m³ 5 5

4407 27 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 5 5

4407 28
– – хлорофора высокая, или 

африканское тиковое дерево:
– – Iroko:

4407 28 100 0

– – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 5 5

– – – прочие: – – – Other:
4407 28 910 0 – – – – обработанные строганием – – – – Planed m³ 5 5

4407 28 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 5 5

4407 29 – – прочие: – – Other:

4407 29 150

– – – имеющие торцевые соединения, 

не обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием:

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded:

4407 29 150 1

– – – – из древесины тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме указанных в субпозициях 

4407 21, 4407 22, 4407 25, 4407 26, 

4407 27, 4407 28

– – – – Of tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheadings 4407 21, 4407 22, 

4407 25, 4407 26, 4407 27, 4407 28
m³ 5 5

4407 29 150 9 – – – – прочие – – – – Other m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:
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– – – – двукрылоплодник, гонистилюс 

Варбурга, дриабаланопс ароматный, 

или камфорное дерево, тик, или 

джатовое дерево, jongkong, интсия 

Бейкера, диера тонкоребристая, 

коомпассия, аукумея Клайна, 

триплохитон твердосмольный, 

энтандрофрагма полезная, кайя 

иворензис, мимузопс Геккеля, 

энтандрофрагма ангольская, мансония 

высокая, лофира крылатая, иломба, 

или пикнантус анголезский, ловоа 

(виды), терминалия пышная, палисандр 

Рио, палисандр Пара и бразильское 

розовое дерево:

– – – – Dipterocarpus, gonistilyus 

Warburg, cinnamomum camphora, teak, 

jongkong, intsiya Baker, dyera, 

koompassia, okoumé, triplochiton 

scleroxylon, sipo, acajou d'Afrique, 

mimuzops Haeckel, entandrophragma 

angolense, aprono, African oak, ilomba, 

African walnut (species), eghoin, 

palissandre de Rio, palissandre de Para, 

palissandre de Rose:

– – – – – обработанные строганием: – – – – – Planed:

4407 29 200 0

– – – – – – палисандр Рио, палисандр 

Пара и бразильское розовое дерево

– – – – – – Palissandre de Rio, 

palissandre de Para and palissandre de 

Rose m³ 5 5

4407 29 250 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 5 5

4407 29 450 0 – – – – – обработанные шлифованием – – – – – Sanded m³ 5 5

4407 29 600 0 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:
4407 29 830 – – – – – обработанные строганием: – – – – – Planed:

4407 29 830 1

– – – – – – из древесины тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме указанных в субпозициях 

4407 21, 4407 22, 4407 25, 4407 26, 

4407 27, 4407 28, четырехдефисной 

подсубпозиции после подсубпозиции 

4407 29 150 9

– – – – – – Of tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheadings 4407 21, 4407 22, 

4407 25, 4407 26, 4407 27, 4407 28, four-

hyphon sub-subheading after sub-

subheading 4407 29 150 9

m³ 5 5

4407 29 830 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – обработанные шлифованием: – – – – – Sanded:
4407 29 850 – – – – – обработанные шлифованием: – – – – – Sanded:

4407 29 850 1

– – – – – – из древесины тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме указанных в субпозициях 

4407 21, 4407 22, 4407 25, 4407 26, 

4407 27, 4407 28, четырехдефисной 

подсубпозиции после подсубпозиции 

4407 29 150 9

– – – – – – Of tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheadings 4407 21, 4407 22, 

4407 25, 4407 26, 4407 27, 4407 28, four-

hyphon sub-subheading after sub-

subheading 4407 29 150 9

m³ 5 5

4407 29 850 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

4407 29 950 – – – – – прочие: – – – – – Other:

4407 29 950 1

– – – – – – из древесины тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме указанных в субпозициях 

4407 21, 4407 22, 4407 25, 4407 26, 

4407 27, 4407 28, четырехдефисной 

подсубпозиции после подсубпозиции 

4407 29 150 9

– – – – – – Of tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheadings 4407 21, 4407 22, 

4407 25, 4407 26, 4407 27, 4407 28, four-

hyphon sub-subheading after sub-

subheading 4407 29 150 9

m³ 5 5

4407 29 950 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 13 13

– прочие: – Other:
4407 91 – – из дуба (Quercus spp.): – – Of oak (Quercus spp.):

4407 91 150 0

– – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:

– – – – обработанные строганием: – – – – Planed:

4407 91 310 0

– – – – – бруски, планки и фриз для 

паркета или деревянного покрытия 

полов, несобранные

– – – – – Blocks, strips and friezes for 

parquet or wood block flooring, not 

assembled m² 10 10

4407 91 390 0 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 10 10

4407 91 900 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 12 12

4407 92 000 0 – – из бука (Fagus spp.) – – Of beech (Fagus spp.) m³ 12 12

4407 93 – – из клена (Acer spp.): – – Of maple (Acer spp.):

4407 93 100 0

– – – обработанные строганием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – Planed; end-jointed, whether or not 

planed or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:
4407 93 910 0 – – – – обработанные шлифованием – – – – Sanded m³ 10 10

4407 93 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 13 13
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4407 94 – – из вишни (Prunus spp.): – – Of cherry (Prunus spp.):

4407 94 100 0

– – – обработанные строганием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – Planed; end-jointed, whether or not 

planed or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:
4407 94 910 0 – – – – обработанные шлифованием – – – – Sanded m³ 10 10

4407 94 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 13 13

4407 95 – – из ясеня (Fraxinus spp.): – – Of ash (Fraxinus spp.):

4407 95 100 0

– – – обработанные строганием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – Planed; end-jointed, whether or not 

planed or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:
4407 95 910 0 – – – – обработанные шлифованием – – – – Sanded m³ 10 10

4407 95 990 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 13 13

4407 96 – – из березы (Betula spp.): – – Of birch (Betula spp.):

4407 96 100 0

– – – обработанные строганием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – Planed; end-jointed, whether or not 

planed or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:
4407 96 400 0 – – – – обработанные шлифованием – – – – Sanded m³ 10 10

4407 96 900 – – – – прочие: – – – – Other:

4407 96 900 1
– – – – – лесоматериалы, распиленные 

вдоль
– – – – – Wood sawn lengthwise m³ 13 13

4407 96 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 13 13

4407 97 – – из тополя и осины (Populus spp.): – – Of poplar and aspen (Populus spp.):

4407 97 100 0

– – – обработанные строганием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – Planed; end-jointed, whether or not 

planed or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:
4407 97 400 0 – – – – обработанные шлифованием – – – – Sanded m³ 10 10

4407 97 900 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – из осины (Populus adenopoda,  – – – – – Of aspen (Populus adenopoda, – – – – – из осины (Populus adenopoda, 

Populus davidiana, Populus 

grandidentata, Populus sieboldii, Populus 

tremula, Populus tremuloides):

– – – – – Of aspen (Populus adenopoda, 

Populus davidiana, Populus 

grandidentata, Populus sieboldii, Populus 

tremula, Populus tremuloides):

4407 97 900 1
– – – – – – лесоматериалы, 

распиленные вдоль
– – – – – – Wood sawn lengthwise m³ 13 13

4407 97 900 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 13 13

4407 97 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 10 10

4407 99 – – прочие: – – Other:

4407 99 100 0

– – – обработанные строганием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием

– – – Planed; end-jointed, whether or not 

planed or sanded
m³ 10 10

– – – прочие: – – – Other:
4407 99 400 0 – – – – обработанные шлифованием – – – – Sanded m³ 10 10

4407 99 900 – – – – прочие: – – – – Other:
4407 99 900 1 – – – – – из ореха – – – – – Of walnut m³ 10 10

4407 99 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 13 13

4408

Листы для облицовки (включая 

полученные разделением слоистой 

древесины), для клееной фанеры или 

для аналогичной слоистой древесины и 

прочие лесоматериалы, полученные 

распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, не 

обработанные или обработанные 

строганием, шлифованием, сращенные 

или не сращенные, имеющие или не 

имеющие торцевые соединения, 

толщиной не более 6 мм:

Sheets for veneering (including those 

obtained by slicing laminated wood), for 

plywood or for similar laminated wood and 

other wood, sawn lengthwise, sliced or 

peeled, whether or not planed, sanded, 

spliced or end-jointed, of a thickness not 

exceeding 6 mm:

4408 10 – хвойных пород: – Coniferous:

4408 10 150

– – обработанные строганием; 

обработанные шлифованием; имеющие 

торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием:

– – Planed; sanded; end-jointed; whether 

or not planed or sanded:

– – – листы для облицовки, полученные 

разделением слоистой древесины:

– – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

– – – – клееная фанера (отличная от 

товаров товарной позиции 4412):

– – – – Plywood (other than the goods of 

heading 4412):

4408 10 150 1

– – – – – имеющая, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород

– – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood
m³ 12 12



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

4408 10 150 2 – – – – – прочая – – – – – Other m³ 10 10

– – – – прочие: – – – – Other:

4408 10 150 3

– – – – – имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород

– – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood
m³ 11 11

4408 10 150 4 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 10 10

4408 10 150 9 – – – прочие – – – Other m³ 12 12

– – прочие: – – Other:

4408 10 910 0
– – – дощечки для изготовления 

карандашей

– – – Small boards for the manufacture of 

pencils m³ 12 12

4408 10 980 – – – прочие: – – – Other:

– – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

4408 10 980 1

– – – – – клееная фанера (отличная от 

товаров товарной позиции 4412), 

имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины 

лиственных пород

– – – – – Plywood (other than the goods of 

heading 4412), with at least one outer ply 

of non-coniferous wood
m³ 12 12

– – – – – прочие: – – – – – Other:

4408 10 980 2

– – – – – – имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород

– – – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood
m³ 11 11

4408 10 980 3 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

4408 10 980 9 – – – – прочие – – – – Other m³ 12 12

– из древесины тропических пород: – Of tropical wood:

4408 31

– – шорея с темно-красной древесиной, 

шорея с бледно-красной древесиной и 

шорея бакау:

– – Dark red meranti, light red meranti and 

meranti bakau:

4408 31 110

– – – имеющие торцевые соединения, 

не обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием:

– – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded:

– – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:
древесины:

4408 31 110 1

– – – – – клееная фанера (отличная от 

товаров товарной позиции 4412), 

имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины 

лиственных пород

– – – – – Plywood (other than the goods of 

heading 4412), with at least one outer ply 

of non-coniferous wood
m³ 9 9

4408 31 110 2 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 10 10

4408 31 110 9 – – – – прочие – – – – Other m³ 4 4

– – – прочие: – – – Other:
4408 31 210 – – – – обработанные строганием: – – – – Planed:

– – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

4408 31 210 1

– – – – – – клееная фанера (отличная 

от товаров товарной позиции 4412), 

имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины, 

указанной в субпозиции 4408 31

– – – – – – Plywood (other than goods of 

heading 4412), with at least one outer ply 

of wood referred to in subheading 4408 31
m³ 9 9

4408 31 210 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

4408 31 210 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 4 4

4408 31 250 – – – – обработанные шлифованием: – – – – Sanded:

– – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

4408 31 250 1

– – – – – – клееная фанера (отличная 

от товаров товарной позиции 4412), 

имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины, 

указанной в субпозиции 4408 31

– – – – – – Plywood (other than goods of 

heading 4412), with at least one outer ply 

of wood referred to in subheading 4408 31
m³ 9 9

4408 31 250 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

4408 31 250 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 4 4

4408 31 300 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

4408 31 300 1

– – – – – – клееная фанера (отличная 

от товаров товарной позиции 4412), 

имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины, 

указанной в субпозиции 4408 31

– – – – – – Plywood (other than goods of 

heading 4412), with at least one outer ply 

of wood referred to in subheading 4408 31
m³ 9 9

4408 31 300 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

4408 31 300 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 4 4

4408 39 – – прочие: – – Other:
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– – – древесина различных видов 

шореи, парашореи, пентакме, 

энтандрофрагмы полезной, терминалии 

пышной, аукумеи Клайна, триплохитона 

твердосмольного, кайи иворензис, 

энтандрофрагмы цилиндрической, 

виролы суринамской, махогониевого 

дерева (Swietenia spp.), палисандра 

Рио, палисандра Пара и бразильского 

розового дерева:

– – – Wood of different species of meranti, 

white meranti, yellow meranti, sipo, 

eghoin, okoumé, triplochiton scleroxylon, 

acajou d'Afrique, sapelli, virola, Mahogany 

(Swietenia spp.), palissandre de Rio, 

palissandre de Para, palissandre de Rose:

4408 39 150

– – – – обработанные шлифованием; 

имеющие торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием:

– – – – End-jointed, whether or not planed 

or sanded:

– – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

4408 39 150 1

– – – – – – клееная фанера (отличная 

от товаров товарной позиции 4412), 

имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины, 

указанной в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – Plywood (other than goods of 

heading 4412), with at least one outer ply 

of wood specified in three-hyphon sub-

subheading after subheading 4408 39

m³ 9 9

4408 39 150 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

4408 39 150 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:
4408 39 210 – – – – – обработанные строганием: – – – – – Planed:

– – – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – – Sheets for veneering obtained 

by slicing laminated wood:

– – – – – – – клееная фанера (отличная 

от товаров товарной позиции 4412), 

имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины, 

– – – – – – – Plywood (other than goods of 

heading 4412), with at least one outer ply 

of wood specified in three-hyphon sub-

4408 39 210 1

наружный слой из древесины, 

указанной в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

of wood specified in three-hyphon sub-

subheading after subheading 4408 39

m³ 9 9

4408 39 210 2 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other m³ 10 10

4408 39 210 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 5 5

4408 39 300 – – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – толщиной не более 1 мм:
– – – – – – Of a thickness not exceeding 1 

mm:

– – – – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – – – Sheets for veneering 

obtained by slicing laminated wood:

4408 39 300 1

– – – – – – – – клееная фанера 

(отличная от товаров товарной позиции 

4412), имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины, 

указанной в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – – Plywood (other than goods 

of heading 4412), with at least one outer 

ply of wood specified in three-hyphon sub-

subheading after subheading 4408 39

m³ 0 0

4408 39 300 2 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other m³ 0 0

4408 39 300 3 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other m³ 0 0

– – – – – – толщиной более 1 мм: – – – – – – Of a thickness exceeding 1 mm:

– – – – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – – – Sheets for veneering 

obtained by slicing laminated wood:

4408 39 300 4

– – – – – – – – клееная фанера 

(отличная от товаров товарной позиции 

4412), имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины, 

указанной в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – – Plywood (other than goods 

of heading 4412), with at least one outer 

ply of wood specified in three-hyphon sub-

subheading after subheading 4408 39

m³ 9 9

4408 39 300 5 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other m³ 10 10

4408 39 300 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other m³ 5 5

– – – прочие: – – – Other:

4408 39 550

– – – – обработанные строганием; 

обработанные шлифованием; имеющие 

торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием:

– – – – Planed; sanded; end-jointed; 

whether or not planed or sanded:

– – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – – – – клееная фанера (отличная 

от товаров товарной позиции 4412):

– – – – – – Plywood (other than the goods 

of heading 4412):

4408 39 550 1

– – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – With at least one outer ply of 

other tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheading 4408 31 and three-

hyphon sub-subheading after subheading 

4408 39

m³ 9 9

4408 39 550 3

– – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины других тропических пород

– – – – – – – With at least one outer ply of 

other tropical wood
m³ 12 12

4408 39 550 4 – – – – – – – прочая – – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

4408 39 550 5

– – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – With at least one outer ply of 

other tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheading 4408 31 and three-

hyphon sub-subheading after subheading 

4408 39

m³ 10 10

4408 39 550 6

– – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины других тропических пород

– – – – – – – With at least one outer ply of 

other tropical wood
m³ 11 11

4408 39 550 7 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – из древесины тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

– – – – – – Of other tropical wood referred 

to in additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

4408 39 550 8

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheading 4408 31 and three-

hyphon sub-subheading after subheading 

4408 39

m³ 5 5

4408 39 550 9
– – – – – – из древесины других 

тропических пород
– – – – – – Of other tropical wood m³ 7 7

– – – – прочие: – – – – Other:

4408 39 700
– – – – – дощечки для изготовления 

карандашей:

– – – – – Small boards for the 

manufacture of pencils:

4408 39 700 1

– – – – – – из древесины тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – Of other tropical wood referred 

to in additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheading 4408 31 and three-

hyphon sub-subheading after subheading 

4408 39

m³ 5 5

4408 39 700 9
– – – – – – из древесины других 

тропических пород
– – – – – – Of other tropical wood m³ 7 7

– – – – – прочие: – – – – – Other:

4408 39 850 – – – – – – толщиной не более 1 мм:
– – – – – – Of a thickness not exceeding 1 

mm:

– – – – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – – – Sheets for veneering 

obtained by slicing laminated wood:

– – – – – – – – клееная фанера 

(отличная от товаров товарной позиции 

4412):

– – – – – – – – Plywood (other than the 

goods of heading 4412):

4408 39 850 1

– – – – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – – – With at least one outer 

ply of other tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheading 4408 31 and three-

hyphon sub-subheading after subheading 

4408 39

m³ 9 9

4408 39 850 3

– – – – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины других тропических пород

– – – – – – – – – With at least one outer 

ply of other tropical wood
m³ 12 12

4408 39 850 4 – – – – – – – – – прочая – – – – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – – – – прочие: – – – – – – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

4408 39 850 5

– – – – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – – – With at least one outer 

ply of other tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheading 4408 31 and three-

hyphon sub-subheading after subheading 

4408 39

m³ 10 10

4408 39 850 6

– – – – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины других тропических пород

– – – – – – – – – With at least one outer 

ply of other tropical wood
m³ 11 11

4408 39 850 7 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

4408 39 850 8

– – – – – – – – из древесины 

тропических пород, указанных в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

данной группе, кроме пород, указанных 

в субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – – Of other tropical wood 

referred to in additional note 2 of the 

Eurasian Economic Union to this Chapter, 

excluding those of subheading 4408 31 

and three-hyphon sub-subheading after 

subheading 4408 39

m³ 52С) 52С)

4408 39 850 9
– – – – – – – – из древесины других 

тропических пород
– – – – – – – – Of other tropical wood m³ 7 7

4408 39 950 – – – – – – толщиной более 1 мм: – – – – – – Of a thickness exceeding 1 mm:

– – – – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – – – Sheets for veneering 

obtained by slicing laminated wood:

– – – – – – – – клееная фанера 

(отличная от товаров товарной позиции 

4412):

– – – – – – – – Plywood (other than the 

goods of heading 4412):

– – – – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины тропических пород, 
– – – – – – – – – With at least one outer 

4408 39 950 1

древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

ply of other tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheading 4408 31 and three-

hyphon sub-subheading after subheading 

4408 39

m³ 9 9

4408 39 950 3

– – – – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины других тропических пород

– – – – – – – – – With at least one outer 

ply of other tropical wood
m³ 12 12

4408 39 950 4 – – – – – – – – – прочая – – – – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – – – – прочие: – – – – – – – – Other:

4408 39 950 5

– – – – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – – – With at least one outer 

ply of other tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of subheading 4408 31 and three-

hyphon sub-subheading after subheading 

4408 39

m³ 10 10

4408 39 950 6

– – – – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины других тропических пород

– – – – – – – – – With at least one outer 

ply of other tropical wood
m³ 11 11

4408 39 950 7 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

4408 39 950 8

– – – – – – – – из древесины 

тропических пород, указанных в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

данной группе, кроме пород, указанных 

в субпозиции 4408 31 и в трехдефисной 

подсубпозиции после субпозиции 4408 

39

– – – – – – – – Of other tropical wood 

referred to in additional note 2 of the 

Eurasian Economic Union to this Chapter, 

excluding those of subheading 4408 31 

and three-hyphon sub-subheading after 

subheading 4408 39

m³ 5 5

4408 39 950 9
– – – – – – – – из древесины других 

тропических пород
– – – – – – – – Of other tropical wood m³ 7 7

4408 90 – прочие: – Other:

4408 90 150

– – обработанные строганием; 

обработанные шлифованием; имеющие 

торцевые соединения, не 

обработанные или обработанные 

строганием или шлифованием:

– – Planed; sanded; end-jointed; whether 

or not planed or sanded:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – листы для облицовки, полученные 

разделением слоистой древесины:

– – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

– – – – клееная фанера (отличная от 

товаров товарной позиции 4412):

– – – – Plywood (other than the goods of 

heading 4412):

– – – – – имеющая, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород:

– – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood:

4408 90 150 1

– – – – – – имеющая, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, бука или 

ясеня

– – – – – – With at least one ply of oak, 

beech or ash
m³ 12 12

4408 90 150 2 – – – – – – прочая – – – – – – Other m³ 12 12

– – – – – прочая: – – – – – Other:

4408 90 150 3

– – – – – – имеющая, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, бука или 

ясеня

– – – – – – With at least one ply of oak, 

beech or ash
m³ 10 10

4408 90 150 4 – – – – – – прочая – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород:

– – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood:

4408 90 150 5

– – – – – – имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, бука или 

ясеня

– – – – – – With at least one ply of oak, 

beech or ash
m³ 11 11

4408 90 150 6 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 11 11

– – – – – прочие: – – – – – Other:

4408 90 150 7

– – – – – – имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесины дуба, бука или 

ясеня

– – – – – – With at least one ply of oak, 

beech or ash
m³ 10 10

4408 90 150 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

4408 90 150 9 – – – прочие – – – Other m³ 7 7

– – прочие: – – Other:

4408 90 350
– – – дощечки для изготовления 

карандашей:

– – – Small boards for the manufacture of 

pencils:
4408 90 350 1 – – – – из дуба, бука или ясеня – – – – Of oak, beech or ash m³ 7 7

4408 90 350 8 – – – – прочие – – – – Other m³ 7 74408 90 350 8 – – – – прочие – – – – Other m³ 7 7

– – – прочие: – – – Other:

4408 90 850 – – – – толщиной не более 1 мм: – – – – Of a thickness not exceeding 1 mm:

– – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

– – – – – – клееная фанера (отличная 

от товаров товарной позиции 4412):

– – – – – – Plywood (other than the goods 

of heading 4412):

– – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины лиственных пород:

– – – – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood:

4408 90 850 1

– – – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня

– – – – – – – – With at least one ply of 

oak, beech or ash
m³ 12 12

4408 90 850 2 – – – – – – – – прочая – – – – – – – – Other m³ 12 12

– – – – – – – прочая: – – – – – – – Other:

4408 90 850 3

– – – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня

– – – – – – – – With at least one ply of 

oak, beech or ash
m³ 10 10

4408 90 850 4 – – – – – – – – прочая – – – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

– – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины лиственных пород:

– – – – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood:

4408 90 850 5

– – – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня

– – – – – – – – With at least one ply of 

oak, beech or ash
m³ 11 11

4408 90 850 6 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other m³ 11 11

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

4408 90 850 7

– – – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня

– – – – – – – – With at least one ply of 

oak, beech or ash
m³ 10 10

4408 90 850 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other m³ 10 10

4408 90 850 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 7 7

4408 90 950 – – – – толщиной более 1 мм: – – – – Of a thickness exceeding 1 mm:

– – – – – листы для облицовки, 

полученные разделением слоистой 

древесины:

– – – – – Sheets for veneering obtained by 

slicing laminated wood:

– – – – – – клееная фанера (отличная 

от товаров товарной позиции 4412):

– – – – – – Plywood (other than the goods 

of heading 4412):

– – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины лиственных пород:

– – – – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood:
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4408 90 950 1

– – – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня

– – – – – – – – With at least one ply of 

oak, beech or ash
m³ 12 12

4408 90 950 2 – – – – – – – – прочая – – – – – – – – Other m³ 12 12

– – – – – – – прочая: – – – – – – – Other:

4408 90 950 3

– – – – – – – – имеющая, по крайней 

мере, один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня

– – – – – – – – With at least one ply of 

oak, beech or ash
m³ 10 10

4408 90 950 4 – – – – – – – – прочая – – – – – – – – Other m³ 10 10

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

– – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один наружный слой из 

древесины лиственных пород:

– – – – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood:

4408 90 950 5

– – – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня

– – – – – – – – With at least one ply of 

oak, beech or ash
m³ 11 11

4408 90 950 6 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other m³ 11 11

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

4408 90 950 7

– – – – – – – – имеющие, по крайней 

мере, один слой из древесины дуба, 

бука или ясеня

– – – – – – – – With at least one ply of 

oak, beech or ash
m³ 10 10

4408 90 950 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other m³ 10 10

4408 90 950 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 7 7

Пиломатериалы (включая планки и 

фриз для паркетного покрытия пола, 

несобранные) в виде 

профилированного погонажа (с 

гребнями, пазами, шпунтованные, со 

стесанными краями, с соединением в 

виде полукруглой калевки, фасонные, 

закругленные или аналогичные) по 

любой из кромок, торцов или 

плоскостей, не обработанные или 

обработанные строганием, 

шлифованием, имеющие или не 

имеющие торцевые соединения:

Wood (including strips and friezes for 

parquet flooring, not assembled) 

continuously shaped (tongued, grooved, 

rebated, chamfered, V-jointed, beaded, 

moulded, rounded or the like) along any of 

its edges, ends or faces, whether or not 

planed, sanded or end-jointed:

4409
имеющие торцевые соединения:

4409 10 – хвойные: – Coniferous:

4409 10 110 0

– – багет для изготовления рам для 

картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов

– – Mouldings for frames for paintings, 

photographs, mirrors or similar objects
m 8 8

4409 10 180 0 – – прочие – – Other – 9 9

– лиственные: – Non-coniferous:
4409 21 000 0 – – из бамбука – – Of bamboo – 8 8

4409 22 000 0 – – из древесины тропических пород – – Of tropical wood – 8 8

4409 29 – – прочие: – – Other:

4409 29 150 0

– – – багет для изготовления рам для 

картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов

– – – Mouldings for frames for paintings, 

photographs, mirrors or similar objects
m 8 8

– – – прочие: – – – Other:

4409 29 920 0

– – – – бруски, планки и фриз для 

паркетного или деревянного покрытия 

пола, несобранные

– – – – Blocks, strips and friezes for 

parquet or wood block flooring, not 

assembled m² 8 8

4409 29 980 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

4410

Плиты древесно-стружечные, плиты с 

ориентированной стружкой (OSB) и 

аналогичные плиты (например, 

вафельные плиты) из древесины или 

других одревесневших материалов, не 

пропитанные или пропитанные 

смолами или другими органическими 

связующими веществами:

Particle board, oriented strand board 

(OSB) and similar board (for example, 

waferboard) of wood or other ligneous 

materials, whether or not agglomerated 

with resins or other organic binding 

substances:

– из древесины: – Of wood:
4410 11 – – плиты древесно-стружечные: – – Particle board:

4410 11 100 0

– – – необработанные или без 

дальнейшей обработки, кроме 

шлифования

– – – Unworked or not further worked than 

sanded
m³ 8 8

4410 11 300 0

– – – с поверхностью, покрытой 

бумагой, пропитанной меламиновой 

смолой

– – – Surface-covered with melamine 

impregnated paper
m³ 5 5

4410 11 500 0

– – – с поверхностью, покрытой 

декоративными слоистыми 

пластмассами

– – – Surface-covered with decorative 

laminates of plastics
m³ 5 5

4410 11 900 0 – – – прочие – – – Other m³ 8 8

4410 12
– – плиты с ориентированной стружкой 

(OSB):
– – Oriented strand board (OSB):

4410 12 100 0

– – – необработанные или без 

дальнейшей обработки, кроме 

шлифования

– – – Unworked or not further worked than 

sanded
m³ 8 8

4410 12 900 0 – – – прочие – – – Other m³ 8 8
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4410 19 000 – – прочие: – – Other:
4410 19 000 1 – – – вафельные плиты – – – Waferboard m³ 8 8

– – – прочие: – – – Other:

4410 19 000 2

– – – – необработанные или без 

дальнейшей обработки, кроме 

шлифования

– – – – Unworked or not further worked 

than sanded
m³ 8 8

4410 19 000 3

– – – – покрытые под высоким 

давлением декоративным ламинатом 

или бумагой, пропитанной 

меламиновой смолой

– – – – Covered with laminated material or 

melamine impregnated paper under high-

pressure
m³ 5 5

4410 19 000 8 – – – – прочие – – – – Other m³ 8 8

4410 90 000 0 – прочие – other m³ 8 8

4411

Плиты древесно-волокнистые из 

древесины или других одревесневших 

материалов с добавлением или без 

добавления смол или других 

органических веществ:

Fibreboard of wood or other ligneous 

materials, whether or not bonded with 

resins or other organic substances:

– плиты древесно-волокнистые средней 

плотности (MDF):
– Medium density fibreboard (MDF):

4411 12 – – толщиной не более 5 мм: – – Of a thickness not exceeding 5 mm:

4411 12 100 0
– – – без механической обработки или 

покрытия поверхности

– – – Not mechanically worked or surface 

covered m² 5 5

4411 12 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

4411 13
– – толщиной более 5 мм, но не более 9 

мм:

– – Of a thickness exceeding 5 mm but 

not exceeding 9 mm:

4411 13 100 0
– – – без механической обработки или 

покрытия поверхности

– – – Not mechanically worked or surface 

covered m² 5 5

4411 13 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

4411 14 – – толщиной более 9 мм: – – Of a thickness exceeding 9 mm:

4411 14 100 0
– – – без механической обработки или 

покрытия поверхности

– – – Not mechanically worked or surface 

covered m² 5 5

4411 14 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

– прочие: – Other:
4411 92 – – плотностью более 0,8 г/см³: – – Of a density exceeding 0.8 g/cm³:

– – – без механической обработки или  – – – Not mechanically worked or surface 
4411 92 100 0

– – – без механической обработки или 

покрытия поверхности

– – – Not mechanically worked or surface 

covered m² 5 5

4411 92 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

4411 93
– – плотностью более 0,5 г/см³, но не 

более 0,8 г/см³:

– – Of a density exceeding 0.5 g/cm3 but 

not exceeding 0.8 g/cm³:

4411 93 100 0
– – – без механической обработки или 

покрытия поверхности

– – – Not mechanically worked or surface 

covered m² 5 5

4411 93 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

4411 94 – – плотностью не более 0,5 г/см³: – – Of a density not exceeding 0.5 g/cm³:

4411 94 100 0
– – – без механической обработки или 

покрытия поверхности

– – – Not mechanically worked or surface 

covered m² 5 5

4411 94 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

4412

Фанера клееная, панели фанерованные 

и аналогичная слоистая древесина:

Plywood, veneered panels and similar 

laminated wood:

4412 10 000 – из бамбука: – Of bamboo:

– – фанера клееная, состоящая из 

листов, толщина каждого из которых не 

более 6 мм:

– – Plywood consisting solely of sheets of 

wood, each ply not exceeding 6 mm 

thickness:

4412 10 000 1

– – – имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины 

тропических пород, указанных в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

данной группе

– – – With at least one outer ply of tropical 

wood referred to in additional note 2 of the 

Eurasian Economic Union to this Chapter

m³ 9 9

– – – прочая: – – – Other:

4412 10 000 2

– – – – имеющая, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород

– – – – With at least one outer ply of non-

coniferous wood
m³ 12 12

4412 10 000 3 – – – – прочая – – – – Other m³ 10 10

4412 10 000 4

– – прочие, имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

тропических пород, указанных в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

данной группе

– – Other, with at least one outer ply of 

tropical wood referred to in additional note 

2 of the Eurasian Economic Union to this 

Chapter

m³ 10 10

– – прочие: – – Other:

4412 10 000 5

– – – имеющие, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины 

лиственных пород

– – – With at least one outer ply of non-

coniferous wood
m³ 11 11

– – – прочие: – – – Other:
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4412 10 000 6

– – – – имеющие, по крайней мере, 

один слой из древесно-стружечной 

плиты

– – – – With at least one outer ply of 

particle board
m³ 12 12

4412 10 000 9 – – – – прочие – – – – Other m³ 10 10

– фанера клееная прочая, состоящая 

исключительно из листов древесины 

(кроме бамбука), толщина каждого из 

которых не более 6 мм:

– Other plywood consisting solely of 

sheets of wood (other than bamboo), each 

ply not exceeding 6 mm thickness:

4412 31

– – имеющая, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины 

тропических пород:

– – With at least one outer ply of tropical 

wood:

4412 31 100 0

– – – из кайи иворензис, шореи с темно-

красной древесиной, шореи с бледно-

красной древесиной, терминалии 

пышной, махогониевого дерева 

(Swietenia spp.), триплохитона 

твердосмольного, аукумеи Клайна, 

палисандра Рио, палисандра Пара, 

бразильского розового дерева, 

энтандрофрагмы цилиндрической, 

энтандрофрагмы полезной, виролы 

суринамской или шореи белой

– – – Of acajou d'Afrique, dark red 

meranti, light red meranti, eghoin, 

Mahogany (Swietenia spp.), triplochiton 

scleroxylon, okoumé, palissandre de Rio, 

palissandre de Para, palissandre de 

Rose, sapelli, sipo, virola or white meranti

m³ 9 9

4412 31 900 – – – прочая: – – – Other:

4412 31 900 1

– – – – из древесины тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной 

группе, кроме пород, указанных в 

подсубпозиции 4412 31 100 0

– – – – Of tropical wood referred to in 

additional note 2 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter, excluding 

those of sub-subheading 4412 31 100 0
m³ 9 9

4412 31 900 9 – – – – прочая – – – – Other m³ 12 12

– – прочая, имеющая, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород видов ольха (Alnus 

spp.), ясень (Fraxinus spp.), бук (Fagus 

– – Other, with at least one outer ply of 

non-coniferous wood of the species alder 

(Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech 

(Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry 

4412 33 000 0

spp.), береза (Betula spp.), вишня 

(Prunus spp.), каштан (Castanea spp.), 

вяз (Ulmus spp.), эвкалипт (Eucalyptus 

spp.), гикори (Carya spp.), конский 

каштан (Aesculus spp.), липа (Tilia spp.), 

клен (Acer spp.), дуб (Quercus spp.), 

платан (Platanus spp.), тополь и осина 

(Populus spp.), робиния (Robinia spp.), 

лириодендрон (Liriodendron spp.) или 

орех (Juglans spp.)

(Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry 

(Prunus spp.) chestnut (Castanea spp.), 

elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus 

spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut 

(Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple 

(Acer spp.) oak (Quercus spp.), plane tree 

(Platanus spp.), poplar and aspen 

(Populus spp.) robinia (Robinia spp.) 

tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut 

(Juglans spp.)

m³ 12 12

4412 34 000 0

– – прочая, имеющая, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород, не указанных в 

субпозиции 4412 33

– – Other, with at least one outer ply of 

non-coniferous wood different from those 

referred to in subheading 4412 33
m³ 12 12

4412 39 000 0
– – прочая, имеющая оба наружных 

слоя из древесины хвойных пород

– – Other, with both outer plies of 

coniferous wood m³ 10 10

– прочие: – Other:

4412 94
– – брусковые, многослойные и 

реечные столярные плиты:

– – Blockboard, laminboard and 

battenboard:

4412 94 100

– – – имеющие, по крайней мере, один 

наружный слой из древесины 

лиственных пород:

– – – With at least one outer ply of non-

coniferous wood:

4412 94 100 1

– – – – имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

тропических пород, указанных в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

данной группе

– – – – With at least one outer ply of 

tropical wood referred to in additional note 

2 of the Eurasian Economic Union to this 

Chapter
m³ 10 10

4412 94 100 9 – – – – прочие – – – – Other m³ 11 11

4412 94 900 0 – – – прочие – – – Other m³ 10 10

4412 99 – – прочие: – – Other:

4412 99 300

– – – содержащие, по крайней мере, 

один слой из древесно-стружечной 

плиты:

– – – With at least one outer ply of particle 

board:

4412 99 300 1

– – – – имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

тропических пород, указанных в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 2 к 

данной группе

– – – – With at least one outer ply of 

tropical wood referred to in additional note 

2 of the Eurasian Economic Union to this 

Chapter
m³ 10 10

– – – – прочие: – – – – Other:

4412 99 300 2

– – – – – имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород

– – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood
m³ 11 11
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4412 99 300 9 – – – – – прочие – – – – – Other m³ 12 12

– – – прочие: – – – Other:

– – – – имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород:

– – – – With at least one outer ply of non-

coniferous wood:

4412 99 400 0

– – – – – из ольхи, ясеня, бука, березы, 

вишни, каштана, вяза, гикори, граба, 

конского каштана, липы, клена, дуба, 

платана, тополя, робинии, ореха или 

тюльпанного дерева

– – – – – Of alder, ash, beech, birch, 

cherry, chestnut, elm, hickory, hornbeam, 

horse chestnut, lime, maple, oak, plane 

tree, poplar, robinia, walnut or yellow 

poplar
m³ 11 11

4412 99 500 – – – – – прочие: – – – – – Other:

4412 99 500 1

– – – – – – имеющие, по крайней мере, 

один наружный слой из древесины 

лиственных пород, кроме тропических 

пород, указанных в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 2 к данной группе

– – – – – – With at least one outer ply of 

non-coniferous wood other than the 

tropical wood referred to in additional note 

2 of the Eurasian Economic Union to this 

Chapter
m³ 11 11

4412 99 500 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other m³ 10 10

4412 99 850 0 – – – – прочие – – – – Other m³ 10 10

4413 00 000 0

Древесина прессованная в виде 

блоков, плит, брусьев или 

профилированных форм

Densified wood, in blocks, plates, strips or 

profile shapes
m³ 12 12

4414 00

Рамы деревянные для картин, 

фотографий, зеркал или аналогичных 

предметов:

Wooden frames for paintings, 

photographs, mirrors or similar objects:

4414 00 100 0

– из древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании 2 к данной группе

– Of tropical wood specified in additional 

note 2 to this Chapter
– 8 8

4414 00 900 0 – из древесины прочих пород – Of other wood – 8 8

Ящики, коробки, упаковочные клети, 

барабаны и аналогичная тара, из 

древесины; кабельные барабаны 

деревянные; поддоны, поддоны 

ящичные и прочие погрузочные щиты, 

Packing cases, boxes, crates, drums and 

similar packings, of wood; cable-drums of 

wood; pallets, box pallets and other load 

boards, of wood; pallet collars of wood:

4415

ящичные и прочие погрузочные щиты, 

деревянные; обечайки деревянные:

boards, of wood; pallet collars of wood:

4415 10

– ящики, коробки, упаковочные клети, 

барабаны и аналогичная тара; 

кабельные барабаны:

– Cases, boxes, crates, drums and similar 

packings; cable-drums:

4415 10 100 0

– – ящики, коробки, упаковочные клети 

или корзины, барабаны и аналогичная 

тара

– – Cases, boxes, crates, drums and 

similar packings
– 9 9

4415 10 900 0 – – кабельные барабаны – – Cable-drums – 9 9

4415 20
– поддоны, поддоны ящичные и прочие 

погрузочные щиты; обечайки:

– Pallets, box pallets and other load 

boards; pallet collars:

4415 20 200 0
– – паллеты или поддоны плоские; 

обечайки
– – Flat pallets; pallet collars – 5 5

4415 20 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

4416 00 000 0

Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие 

бондарные изделия и их части, из 

древесины, включая клепку

Casks, barrels, vats, tubs and other 

coopers’ products and parts thereof, of 

wood, including staves – 10 10

4417 00 000 0

Инструменты, корпуса и ручки для 

инструментов, части и ручки метел или 

щеток, из древесины; деревянные 

сапожные колодки и растяжки для обуви

Tools, tool bodies, tool handles, broom or 

brush bodies and handles, of wood; boot 

or shoe lasts and trees, of wood
– 13 13

4418

Изделия столярные и плотницкие, 

деревянные, строительные, включая 

ячеистые деревянные панели, панели 

напольные собранные, гонт и дранку 

кровельные:

Builders’ joinery and carpentry of wood, 

including cellular wood panels, assembled 

flooring panels, shingles and shakes:

4418 10 – окна, балконные двери и их рамы:
– Windows, French windows and their 

frames:

4418 10 100 0

– – из древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании 2 к данной группе

– – Of tropical wood specified in additional 

note 2 to this Chapter
– 14 14

4418 10 500 0 – – из древесины хвойных пород – – Coniferous – 12 12

4418 10 900 0 – – прочие – – Other – 12 12

4418 20 – двери и их рамы и пороги: – Doors and their frames and thresholds:

4418 20 100 0

– – из древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании 2 к данной группе

– – Of tropical wood specified in additional 

note 2 to this Chapter
– 12 12

4418 20 500 0 – – из древесины хвойных пород – – Coniferous – 10 10

4418 20 800 0 – – из древесины прочих пород – – Of other wood species – 10 10

4418 40 000 0 – опалубка для бетонирования
– Shuttering for concrete constructional 

work – 10 10

4418 50 000 0 – гонт и дранка кровельные – Shingles and shakes – 10 10
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4418 60 000 0 – стойки и балки – Posts and beams – 11 11

– панели напольные собранные: – Assembled flooring panels:

4418 73 000

– – из бамбука или имеющие, по 

крайней мере, лицевой слой (слой 

износа) из бамбука:

– – Of bamboo or with at least the top 

layer (wear layer) of bamboo:

4418 73 000 1 – – – для мозаичных полов – – – For mosaic floors m² 11 11

4418 73 000 2 – – – прочие, многослойные – – – Other, multilayer m² 5 5

4418 73 000 9 – – – прочие – – – Other m² 11 11

4418 74 000 0 – – прочие, для мозаичных полов – – Other, for mosaic floors m² 11 11

4418 75 000 0 – – прочие, многослойные – – Other, multilayer m² 11 11

4418 79 000 0 – – прочие – – Other m² 11 11

– прочие: – Other:
4418 91 – – из бамбука: – – Of bamboo:
4418 91 100 0 – – – слоисто-клееный лесоматериал – – – Glue-laminated timber – 11 11

4418 91 800 0 – – – прочие – – – Other – 11 11

4418 99 – – прочие: – – Other:
4418 99 100 0 – – – слоисто-клееный лесоматериал – – – Glue-laminated timber – 11 11

4418 99 800 0 – – – прочие – – – Other – 11 11

4419
Принадлежности столовые и кухонные, 

деревянные:
Tableware and kitchenware, of wood:

– из бамбука: – Of bamboo:

4419 11 000 0

– – доски для нарезания хлеба, 

разделочные доски и аналогичные доски

– – Bread boards, chopping boards and 

similar boards
– 8 8

4419 12 000 0 – – палочки для еды – – Chopsticks – 8 8

4419 19 000 0 – – прочие – – Other – 8 8

4419 90 – прочие: – Other:

4419 90 100 0

– – из древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании 2 к данной группе

– – Of tropical wood specified in additional 

note 2 to this Chapter
– 8 8

4419 90 900 0 – – из древесины прочих пород – – Of other wood species – 8 8

Изделия деревянные мозаичные и 

инкрустированные; шкатулки и коробки 

для ювелирных или ножевых и 

аналогичных изделий, деревянные; 

статуэтки и прочие декоративные 

Wood marquetry and inlaid wood; caskets 

and cases for jewellery or cutlery, and 

similar articles, of wood; statuettes and 

other ornaments, of wood; wooden articles 

4420

статуэтки и прочие декоративные 

изделия, деревянные; деревянные 

предметы мебели, не указанные в 

группе 94:

other ornaments, of wood; wooden articles 

of furniture not falling in Chapter 94:

4420 10
– статуэтки и прочие декоративные 

изделия, деревянные:
– Statuettes and other ornaments, of wood:

4420 10 110 0

– – из древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании 2 к данной группе

– – Of tropical wood specified in additional 

note 2 to this Chapter
– 8 8

4420 10 190 0 – – из древесины прочих пород – – Of other wood species – 8 8

4420 90 – прочие: – Other:

4420 90 100 0

– – изделия деревянные мозаичные и 

изделия деревянные инкрустированные
– – Wood marquetry and inlaid wood

m³ 8 8

– – прочие: – – Other:

4420 90 910 0

– – – из древесины тропических пород, 

указанных в дополнительном 

примечании 2 к данной группе

– – – Of tropical wood specified in 

additional note 2 to this Chapter
– 8 8

4420 90 990 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

4421 Изделия деревянные прочие: Other articles of wood:
4421 10 000 0 – вешалки для одежды – Clothes hangers pcs 9 9

– прочие: – Other:
4421 91 000 0 – – из бамбука – – Of bamboo – 9 9

4421 99 – – прочие: – – Other:
4421 99 100 0 – – – из волокнистых плит – – – Of fibreboard – 9 9

– – – прочие: – – – Other:
4421 99 950 0 – – – – гробы – – – – Coffins pcs 9 9

4421 99 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 9 9

4501

Пробка натуральная, необработанная 

или прошедшая первичную обработку; 

отходы пробки; измельченная, 

гранулированная или молотая пробка:

Natural cork, raw or simply prepared; 

waste cork; crushed, granulated or ground 

cork:

4501 10 000 0

– пробка натуральная, необработанная 

или прошедшая первичную обработку
– Natural cork, raw or simply prepared

– 5 5

4501 90 000 0 – прочая – Other – 5 5
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4502 00 000 0

Пробка натуральная, с удаленным 

наружным слоем или начерно 

обрезанная, или в виде прямоугольных 

(включая квадратные) блоков, плит, 

листов или полос (включая заготовки 

для изготовления пробок или заглушек, 

имеющие острые кромки)

Natural cork, debacked or roughly 

squared, or in rectangular (including 

square) blocks, plates, sheets or strip 

(including sharp-edged blanks for corks or 

stoppers)

– 5 5

4503 Изделия из натуральной пробки: Articles of natural cork:
4503 10 – пробки и заглушки: – Corks and stoppers:
4503 10 100 0 – – цилиндрические – – Cylindrical – 5 5

4503 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

4503 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

4504

Пробка агломерированная (со 

связующим веществом или без него) и 

изделия из нее:

Agglomerated cork (with or without a 

binding substance) and articles of 

agglomerated cork:

4504 10

– блоки, плиты, листы и полосы; плитки 

любой формы; цельные цилиндры, 

включая диски:

– Blocks, plates, sheets and strip; tiles of 

any shape; solid cylinders, including discs:

– – пробки и заглушки: – – Corks and stoppers:

4504 10 110 0

– – – для игристых вин, включая пробки 

с шайбами из натуральной пробки

– – – For sparkling wine, including those 

with discs of natural cork
– 5 5

4504 10 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:
4504 10 910 0 – – – со связующим веществом – – – With a binding substance – 5 5

4504 10 990 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

4504 90 – прочие: – Other:
4504 90 200 0 – – пробки и заглушки – – Corks and stoppers – 5 5

4504 90 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

Плетеные и аналогичные изделия из 

материалов для плетения, не 

соединенные или соединенные в 

полосы или ленты; материалы для 

плетения, плетеные и аналогичные 

изделия из материалов для плетения, 

Plaits and similar products of plaiting 

materials, whether or not assembled into 

strips; plaiting materials, plaits and similar 

products of plaiting materials, bound 

together in parallel strands or woven, in 

4601

изделия из материалов для плетения, 

связанные в параллельные пряди или 

сотканные, в виде листов, законченные 

или незаконченные (например, коврики, 

циновки, ширмы):

together in parallel strands or woven, in 

sheet form, whether or not being finished 

articles (for example, mats, matting, 

screens):

– коврики, циновки и ширмы из 

растительных материалов:

– Mats, matting and screens of vegetable 

materials:
4601 21 – – из бамбука: – – Of bamboo:

4601 21 100 0
– – – из плетеных или аналогичных 

изделий из материалов для плетения

– – – Of plaits or similar products of 

plaiting materials – 6 6

4601 21 900 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

4601 22 – – из ротанга: – – Of rattan:

4601 22 100 0
– – – из плетеных или аналогичных 

изделий из материалов для плетения

– – – Of plaits or similar products of 

plaiting materials – 6 6

4601 22 900 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

4601 29 – – прочие: – – Other:

4601 29 100 0
– – – из плетеных или аналогичных 

изделий из материалов для плетения

– – – Of plaits or similar products of 

plaiting materials – 6 6

4601 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

– прочие: – Other:
4601 92 – – из бамбука: – – Of bamboo:

4601 92 050 0

– – – плетеные и аналогичные изделия 

из материалов для плетения, не 

соединенные или соединенные в 

полосы или ленты

– – – Plaits and similar products of plaiting 

materials, whether or not assembled into 

strips
– 10 10

– – – прочие: – – – Other:

4601 92 100 0
– – – – из плетеных или аналогичных 

изделий из материалов для плетения

– – – – Of plaits and similar products of 

plaiting materials – 10 10

4601 92 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

4601 93 – – из ротанга: – – Of rattan:

4601 93 050 0

– – – плетеные и аналогичные изделия 

из материалов для плетения, не 

соединенные или соединенные в 

полосы или ленты

– – – Plaits and similar products of plaiting 

materials, whether or not assembled into 

strips
– 10 10

– – – прочие: – – – Other:

4601 93 100 0
– – – – из плетеных или аналогичных 

изделий из материалов для плетения

– – – – Of plaits and similar products of 

plaiting materials – 10 10

4601 93 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

4601 94 – – из прочих растительных материалов: – – Of other vegetable materials:

4601 94 050 0

– – – плетеные и аналогичные изделия 

из материалов для плетения, не 

соединенные или соединенные в 

полосы или ленты

– – – Plaits and similar products of plaiting 

materials, whether or not assembled into 

strips
– 10 10
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– – – прочие: – – – Other:

4601 94 100 0
– – – – из плетеных или аналогичных 

изделий из материалов для плетения

– – – – Of plaits and similar products of 

plaiting materials – 10 10

4601 94 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

4601 99 – – прочие: – – Other:

4601 99 050 0

– – – плетеные и аналогичные изделия 

из материалов для плетения, не 

соединенные или соединенные в 

полосы или ленты

– – – Plaits and similar products of plaiting 

materials, whether or not assembled into 

strips
– 10 10

– – – прочие: – – – Other:

4601 99 100 0
– – – – из плетеных или аналогичных 

изделий из материалов для плетения

– – – – Of plaits and similar products of 

plaiting materials – 8 8

4601 99 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

4602

Корзиночные, плетеные и другие 

изделия, изготовленные 

непосредственно по форме из 

материалов для плетения или из 

товаров товарной позиции 4601; 

изделия из люфы:

Basketwork, wickerwork and other articles, 

made directly to shape from plaiting 

materials or made up from goods of 

heading 4601; articles of loofah:

– из растительных материалов: – Of vegetable materials:
4602 11 000 0 – – из бамбука – – Of bamboo – 6 6

4602 12 000 0 – – из ротанга – – Of rattan – 6 6

4602 19 – – прочие: – – Other:

4602 19 100 0 – – – соломенные оплетки для бутылок – – – Straw envelopes for bottles – 6 6

4602 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

4602 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

4701 00 Древесная масса: Mechanical wood pulp:

4701 00 100 0 – масса древесная термомеханическая – Thermo-mechanical wood pulp kg 90% sdt 7,5 7,5

4701 00 900 0 – прочая – Other kg 90% sdt 7,5 7,5

4702 00 000 0
Целлюлоза древесная, растворимые 

сорта
Chemical wood pulp, dissolving grades kg 90% sdt 5 5

4703

Целлюлоза древесная, натронная или 

сульфатная, кроме растворимых сортов:

Chemical wood pulp, soda or sulphate, 

other than dissolving grades:
4703

– небеленая: – Unbleached:
4703 11 000 0 – – из хвойных пород – – Coniferous kg 90% sdt 7,5 7,5

4703 19 000 0 – – из лиственных пород – – Non-coniferous kg 90% sdt 7,5 7,5

– полубеленая или беленая: – Semi-bleached or bleached:
4703 21 000 – – из хвойных пород: – – Coniferous:

4703 21 000 1
– – – для производства 

фильтровальной бумаги
5) – – – For the manufacture of filter paper5) kg 90% sdt 5 5

4703 21 000 9 – – – прочая – – – Other kg 90% sdt 5 5

4703 29 000 – – из лиственных пород: – – Non-coniferous:

4703 29 000 1

– – – в которой целлюлозные волокна 

древесины эвкалипта составляют 100% 

от общей массы волокна, используемая 

для изготовления бумаги-основы 

облицовочных материалов5)

– – – Those in which cellulose fibres of 

eucalyptus wood form 100% by weight of 

all fibre, of a kind used for manufacture of 

facing material paper base5)
kg 90% sdt 7,557С) 7,557С)

4703 29 000 9 – – – прочая – – – Other kg 90% sdt 10 10

4704
Целлюлоза древесная, сульфитная, 

кроме растворимых сортов:

Chemical wood pulp, sulphite, other than 

dissolving grades:

– небеленая: – Unbleached:
4704 11 000 0 – – из хвойных пород – – Coniferous kg 90% sdt 10 10

4704 19 000 0 – – из лиственных пород – – Non-coniferous kg 90% sdt 10 10

– полубеленая или беленая: – Semi-bleached or bleached:
4704 21 000 0 – – из хвойных пород – – Coniferous kg 90% sdt 10 10

4704 29 000 0 – – из лиственных пород – – Non-coniferous kg 90% sdt 10 10

4705 00 000 0

Древесная масса, полученная 

сочетанием механических и химических 

процессов

Wood pulp obtained by a combination of 

mechanical and chemical pulping 

processes kg 90% sdt 10 10

4706

Масса волокнистая, полученная из 

регенерируемых бумаги или картона 

(макулатуры и отходов) или из других 

волокнистых целлюлозных материалов:

Pulps of fibres derived from recovered 

(waste and scrap) paper or paperboard or 

of other fibrous cellulosic material:

4706 10 000 0 – масса из хлопкового линта – Cotton linters pulp – 5 5

4706 20 000 0

– масса волокнистая, полученная из 

регенерируемых бумаги или картона 

(макулатуры и отходов)

– Pulps of fibres derived from recovered 

(waste and scrap) paper or paperboard
kg 90% sdt 5 5

4706 30 000 0 – прочая из бамбука – Other, of bamboo kg 90% sdt 5 5

– прочая: – Other:
4706 91 000 0 – – древесная – – Of wood kg 90% sdt 5 5

4706 92 000 0 – – целлюлозная – – Of cellulose kg 90% sdt 5 5

4706 93 000 0

– – полученная сочетанием 

механических и химических процессов

– – Obtained by a combination of 

mechanical and chemical processes
kg 90% sdt 5 5
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4707
Регенерируемые бумага или картон 

(макулатура и отходы):

Recovered (waste and scrap) paper or 

paperboard:

4707 10 000 0

– небеленые крафт-бумага или крафт-

картон или гофрированные бумага или 

картон

– Unbleached kraft paper or paperboard 

or corrugated paper or paperboard
– 5 5

4707 20 000 0

– бумага или картон прочие, 

полученные в основном из беленой 

целлюлозы, не окрашенные в массе

– Other paper or paperboard made mainly 

of bleached chemical pulp, not coloured in 

the mass – 5 5

4707 30

– бумага или картон, полученные в 

основном из древесной массы 

(например, газеты, журналы и 

аналогичная печатная продукция):

– Paper or paperboard made mainly of 

mechanical pulp (for example, 

newspapers, journals and similar printed 

matter):

4707 30 100 0

– – старые и непроданные газеты и 

журналы, телефонные справочники, 

брошюры и печатная рекламная 

продукция

– – Old and unsold newspapers and 

magazines, telephone directories, 

brochures and printed advertising material
– 5 5

4707 30 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

4707 90

– прочие, включая неотсортированные 

макулатуру и отходы:

– Other, including unsorted waste and 

scrap:

4707 90 100 0 – – неотсортированные – – Unsorted – 5 5

4707 90 900 0 – – отсортированные – – Sorted – 5 5

4801 00 000 0 Бумага газетная в рулонах или листах Newsprint, in rolls or sheets – 5 5

4802

Бумага и картон немелованные, 

используемые для письма, печати или 

других графических целей, и 

неперфорированные карты и 

неперфорированные бумажные ленты, 

в рулонах или прямоугольных (включая 

квадратные) листах любого размера, 

кроме бумаги товарной позиции 4801 

или 4803; бумага и картон ручного 

отлива:

Uncoated paper and paperboard, of a kind 

used for writing, printing or other graphic 

purposes, and non-perforated punchcards 

and punch-tape paper, in rolls or 

rectangular (including square) sheets, of 

any size, other than paper of heading 

4801 or 4803; hand-made paper and 

paperboard:

4802 10 000 0 – бумага и картон ручного отлива – Handmade paper and paperboard – 10 104802 10 000 0 – бумага и картон ручного отлива – Handmade paper and paperboard – 10 10

4802 20 000 0

– бумага и картон, используемые как 

основа для фото-, тепло- или 

электрочувствительной бумаги или 

картона

– Paper and paperboard of a kind used as 

a base for photosensitive, heat-sensitive 

or electrosensitive paper and paperboard
– 5 5

4802 40 – бумага - основа для обоев: – Wallpaper base:

4802 40 100 0

– – не содержащая волокон, 

полученных механическим способом, 

или с содержанием таких волокон не 

более 10% от общей массы волокна

– – Not containing fibres obtained by a 

mechanical process or of which not more 

than 10% by weight of the total fibre 

content consists of such fibres
– 10 10

4802 40 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

– бумага и картон прочие, не 

содержащие волокон, полученных 

механическим или химико-

механическим способом, или с 

содержанием таких волокон не более 

10% от общей массы волокна:

– Other paper and paperboard, not 

containing fibres obtained by a 

mechanical or chemi-mechanical process 

or of which not more than 10 % by weight 

of the total fibre content consists of such 

fibres:

4802 54 000 – – массой 1 м² менее 40 г: – – Weighing less than 40 g/m²:

4802 54 000 1

– – – бумага массой 1 м² не более 15 г, 

применяемая для изготовления 

трафаретов

– – – Paper weighting no more than 15 

g/m², used for manufacture of stencils
– 10 10

4802 54 000 8 – – – прочие – – – Other – 5 5

4802 55
– – массой 1 м² 40 г или более, но не 

более 150 г в рулонах:
– – In rolls weighing 40 g/m² to 150 g/m²:

4802 55 150 0
– – – массой 1 м² 40 г или более, но 

менее 60 г

– – – Weighing 40 g/m² or more but less 

than 60 g/m² – 5 5

4802 55 250 0
– – – массой 1 м² 60 г или более, но 

менее 75 г

– – – Weighing 60 g/m² or more but less 

than 75 g/m² – 5 5

4802 55 300 0
– – – массой 1 м² 75 г или более, но 

менее 80 г

– – – Weighing 75 g/m² or more but less 

than 80 g/m² – 5 5

4802 55 900 0 – – – массой 1 м² 80 г или более – – – Weighing 80 g/m² or more – 5 5

4802 56

– – массой 1 м² 40 г или более, но не 

более 150 г в листах с размером одной 

стороны не более 435 мм, а другой – не 

более 297 мм в развернутом виде:

– – Weighing 40 g/m2 or more but not 

more than 150 g/m2, in sheets with one 

side not exceeding 435 mm and the other 

side not exceeding 297 mm in the 

unfolded state:

4802 56 200 0

– – – с размером одной стороны 297 мм 

и размером другой стороны 210 мм 

(формат А4)

– – – With one side measuring 297 mm 

and the other side measuring 210 mm (A4 

format) – 5 5

4802 56 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

4802 57 000 0
– – прочие массой 1 м² 40 г или более, 

но не более 150 г

– – Other, weighing 40 g/m2 or more but 

not more than 150 g/m2 – 5 5

4802 58 – – массой 1 м² более 150 г: – – Weighing more than 150 g/m2:
4802 58 100 0 – – – в рулонах – – – In rolls – 5 5
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4802 58 900 0 – – – в листах – – – In sheets – 5 5

– бумага и картон прочие, с 

содержанием волокон, полученных 

механическим или химико-

механическим способом, более 10% от 

общей массы волокна:

– Other paper and paperboard, of which 

more than 10 % by weight of the total fibre 

content consists of fibres obtained by a 

mechanical or chemi-mechanical process:

4802 61 – – в рулонах: – – In rolls:

4802 61 150 0

– – – массой 1 м² менее 72 г и в которых 

более 50% от общей массы волокна 

составляют волокна, полученные 

механическим способом

– – – Weighing less than 72 g/m2 and of 

which more than 50% by weight of the 

total fibre content consists of fibres 

obtained by a mechanical process – 5 5

4802 61 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

4802 62 000 0

– – в листах с размером одной стороны 

не более 435 мм, а другой – не более 

297 мм в развернутом виде

– – In sheets with one side not exceeding 

435 mm and the other side not exceeding 

297 mm in the unfolded state
– 5 5

4802 69 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

4803 00

Бумажные туалетные салфетки или 

салфетки для лица, полотенца и другие 

виды бумаги хозяйственно-бытового 

или санитарно-гигиенического 

назначения, целлюлозная вата и 

полотно из целлюлозных волокон, 

крепированные или некрепированные, 

гофрированные или негофрированные, 

тисненые или нетисненые, 

перфорированные или 

неперфорированные, с окрашенной или 

неокрашенной поверхностью, 

напечатанные или ненапечатанные, в 

рулонах или листах:

Toilet or facial tissue stock, towel or 

napkin stock and similar paper of a kind 

used for household or sanitary purposes, 

cellulose wadding and webs of cellulose 

fibres, whether or not creped, crinkled, 

embossed, perforated, surface-coloured, 

surface-decorated or printed, in rolls or 

sheets:

4803 00 100 0 – целлюлозная вата – Cellulose wadding – 10 10

– крепированные бумага и полотно из 

целлюлозных волокон массой 1 м² 

каждого слоя:

– Creped paper and webs of cellulose 

fibres (tissues), weighing, per ply:
каждого слоя:

4803 00 310 – – не более 25 г: – – Not more than 25 g/m2:

4803 00 310 1

– – – полотно из целлюлозных волокон 

исключительно акации (не менее 58 

мас.%, но не более 62 мас.%) и 

эвкалипта (не менее 38 мас.%, но не 

более 42 мас.%), негофрированное, 

нетисненое, неперфорированное, с 

неокрашенной поверхностью, 

ненапечатанное, в рулонах диаметром 

не менее 100 см, но не более 150 см, 

шириной более 36 см, но не более 150 

см, массой не менее 45 кг, но не более 

400 кг11)

– – – Webs of cellulose fibres of acacia 

(containing, by weight, 58 % or more, but 

not more than 62 %) and eucalyptus 

(containing, by weight, 38 % or more, but 

not more than 42 %), non-corrugated, not 

embossed, non-perforated, non-surface-

coloured, not printed, in rolls of a diameter 

of 100 cm or more, but not exceeding 150 

cm, of a width of 36 cm, but not exceeding 

150 cm, weighing 45 kg or more, but not 

more than 400 kg11)

– 0 0

4803 00 310 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

4803 00 390 0 – – более 25 г – – More than 25 g/m2 – 10 10

4803 00 900 0 – прочие – Other – 10 10

4804

Крафт-бумага и крафт-картон 

немелованные, в рулонах или листах, 

кроме указанных в товарной позиции 

4802 или 4803:

Uncoated kraft paper and paperboard, in 

rolls or sheets, other than that of heading 

4802 or 4803:

– крафт-лайнер: – Kraftliner:
4804 11 – – небеленый: – – Unbleached:

– – – в котором не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или 

натронным способом:

– – – Of which not less than 80 % by 

weight of the total fibre content consists of 

coniferous fibres obtained by the chemical 

sulphate or soda process:

4804 11 110 0 – – – – массой 1 м² менее 150 г – – – – Weighing less than 150 g/m² – 10 10

4804 11 150 0
– – – – массой 1 м² 150 г или более, но 

менее 175 г

– – – – Weighing 150 g/m² or more but 

less than 175 g/m² – 10 10

4804 11 190 0 – – – – массой 1 м² 175 г или более – – – – Weighing 175 g/m² or more – 10 10

4804 11 900 0 – – – прочий – – – Other – 10 10

4804 19 – – прочий: – – Other:

– – – в котором не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или 

натронным способом:

– – – Of which not less than 80 % by 

weight of the total fibre content consists of 

coniferous fibres obtained by the chemical 

sulphate or soda process:
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– – – – состоящий из одного или 

нескольких слоев небеленых и одного 

наружного слоя беленого, полубеленого 

или окрашенного, массой 1 м²:

– – – – Сomposed of one or more layers 

unbleached and an outside layer 

bleached, semi-bleached or coloured, 

weighing per m²:

4804 19 120 0 – – – – – менее 175 г – – – – – Less than 175 g – 10 10

4804 19 190 0 – – – – – 175 г или более – – – – – 175 g or more – 10 10

4804 19 300 0 – – – – прочий – – – – Other – 10 10

4804 19 900 0 – – – прочий – – – Other – 10 10

– крафт-бумага мешочная: – Sack kraft paper:
4804 21 – – небеленая: – – Unbleached:

4804 21 100 0

– – – в которой не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или 

натронным способом

– – – Of which not less than 80 % by 

weight of the total fibre content consists of 

coniferous fibres obtained by the chemical 

sulphate or soda process
– 10 10

4804 21 900 0 – – – прочая – – – Other – 10 10

4804 29 – – прочая: – – Other:

4804 29 100 0

– – – в которой не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или 

натронным способом

– – – Of which not less than 80 % by 

weight of the total fibre content consists of 

coniferous fibres obtained by the chemical 

sulphate or soda process
– 10 10

4804 29 900 0 – – – прочая – – – Other – 10 10

– крафт-бумага и крафт-картон прочие, 

массой 1 м² 150 г или менее:

– Other kraft paper and paperboard 

weighing 150 g/m² or less:
4804 31 – – небеленые: – – Unbleached:

– – – в которых не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или 

натронным способом:

– – – Of which not less than 80 % by 

weight of the total fibre content consists of 

coniferous fibres obtained by the chemical 

sulphate or soda process:

– – – – крафт-бумага  – – – – Kraft electro-technical insulating 
4804 31 510 0

– – – – крафт-бумага 

электротехническая изоляционная

– – – – Kraft electro-technical insulating 

paper – 5 5

4804 31 580 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

4804 31 800 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

4804 39 – – прочие: – – Other:

– – – в которых не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или 

натронным способом:

– – – Of which not less than 80 % by 

weight of the total fibre content consists of 

coniferous fibres obtained by the chemical 

sulphate or soda process:

4804 39 510 0 – – – – беленые равномерно в массе
– – – – Bleached uniformly throughout the 

mass – 10 10

4804 39 580 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

4804 39 800 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

– крафт-бумага и крафт-картон прочие, 

массой 1 м² более 150 г, но менее 225 г:

– Other kraft paper and paperboard 

weighing more than 150 g/m² but less than 

225 g/m2:
4804 41 – – небеленые: – – Unbleached:
4804 41 910 0 – – – крафт для пропитки – – – Saturating kraft – 10 10

4804 41 980 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

4804 42 000 0

– – беленые равномерно в массе и в 

которых более 95% от общей массы 

волокна составляют древесные 

волокна, полученные химическим 

способом

– – Bleached uniformly throughout the 

mass and of which more than 95 % by 

weight of the total fibre content consists of 

wood fibres obtained by a chemical 

process – 10 10

4804 49 000 – – прочие: – – Other:

4804 49 000 1

– – – в которых не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или 

натронным способом

– – – Of which not less than 80% by 

weight of the total fibre content consists of 

coniferous fibres obtained by the chemical 

sulphate or soda process
– 10 10

4804 49 000 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

– крафт-бумага и крафт-картон прочие, 

массой 1 м² 225 г или более:

– Other kraft paper and paperboard 

weighing 225 g/m² or more:
4804 51 000 0 – – небеленые – – Unbleached – 10 10

4804 52 000 0

– – беленые равномерно в массе и в 

которых более 95% от общей массы 

волокна составляют древесные 

волокна, полученные химическим 

способом

– – Bleached uniformly throughout the 

mass and of which more than 95 % by 

weight of the total fibre content consists of 

wood fibres obtained by a chemical 

process – 10 10

4804 59 – – прочие: – – Other:
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4804 59 100 0

– – – в которых не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна 

древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или 

натронным способом

– – – Of which not less than 80% by 

weight of the total fibre content consists of 

coniferous fibres obtained by the chemical 

sulphate or soda process
– 10 10

4804 59 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

4805

Бумага и картон немелованные прочие, 

в рулонах или листах, без дальнейшей 

обработки или обработанные, как это 

указано в примечании 3 к данной группе:

Other uncoated paper and paperboard, in 

rolls or sheets, not further worked or 

processed than as specified in note 3 to 

this Chapter:

– бумага для гофрирования: – Fluting paper:

4805 11 000 0
– – бумага для гофрирования из 

полуцеллюлозы
– – Semi-chemical fluting paper – 10 10

4805 12 000 0
– – бумага для гофрирования из 

соломенной массы
– – Straw fluting paper – 10 10

4805 19 – – прочая: – – Other:
4805 19 100 0 – – – бумага "Wellenstoff" – – – Wellenstoff – 10 10

4805 19 900 0 – – – прочая – – – Other – 10 10

– тест-лайнер (регенерированный 

картон для плоских слоев 

гофрированного картона):

– Testliner (recycled liner board):

4805 24 000 0 – – массой 1 м² 150 г или менее – – Weighing 150 g/m2 or less – 10 10

4805 25 000 0 – – массой 1 м² более 150 г – – Weighing more than 150 g/m2 – 10 10

4805 30 000 0 – бумага оберточная сульфитная – Sulphite wrapping paper – 10 10

4805 40 000 0 – бумага и картон фильтровальные – Filter paper and paperboard – 10 10

4805 50 000 0 – бумага и картон кровельные – Felt paper and paperboard – 10 10

– прочие: – Other:
4805 91 000 0 – – массой 1 м² 150 г или менее – – Weighing 150 g/m2 or less – 10 10

4805 92 000 0
– – массой 1 м² более 150 г, но менее 

225 г

– – Weighing more than 150 g/m2 but less 

than 225 g/m2 – 10 10

4805 93 – – массой 1 м² 225 г или более: – – Weighing 225 g/m² or more:
4805 93 200 0 – – – изготовленные из макулатуры – – – Made from recovered paper – 10 10

4805 93 800 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

Пергамент растительный, бумага 

4806

Пергамент растительный, бумага 

жиронепроницаемая, калька и пергамин 

и прочая лощеная прозрачная или 

полупрозрачная бумага, в рулонах или 

листах:

Vegetable parchment, greaseproof 

papers, tracing papers and glassine and 

other glazed transparent or translucent 

papers, in rolls or sheets:

4806 10 000 0 – пергамент растительный – Vegetable parchment – 7 7

4806 20 000 0 – бумага жиронепроницаемая – Greaseproof papers – 5 5

4806 30 000 0 – калька – Tracing papers – 5 5

4806 40

– пергамин и прочая лощеная 

прозрачная или полупрозрачная бумага:

– Glassine and other glazed transparent 

or translucent papers:

4806 40 100 0 – – пергамин – – Glassine papers – 5 5

4806 40 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

4807 00

Бумага и картон многослойные 

(изготовленные путем склеивания с 

помощью адгезива плоских слоев 

бумаги или картона) без 

поверхностного покрытия или пропитки, 

армированные или неармированные, в 

рулонах или листах:

Composite paper and paperboard (made 

by sticking flat layers of paper or 

paperboard together with an adhesive), 

not surface-coated or impregnated, 

whether or not internally reinforced, in 

rolls or sheets:

4807 00 300 0
– изготовленные из макулатуры, 

покрытые или не покрытые бумагой

– Made from recovered paper, whether or 

not covered with paper – 5 5

4807 00 800 0 – прочие – Other – 5 5

4808

Бумага и картон гофрированные 

(оклеенные или не оклеенные гладкими 

наружными листами), крепированные, 

тисненые или перфорированные, в 

рулонах или листах, кроме указанных в 

товарной позиции 4803:

Paper and paperboard, corrugated (with 

or without glued flat surface sheets), 

creped, crinkled, embossed or perforated, 

in rolls or sheets, other than paper of the 

kind described in heading 4803:

4808 10 000 0

– бумага и картон гофрированные, 

перфорированные или 

неперфорированные

– Corrugated paper and paperboard, 

whether or not perforated
– 10 10

4808 40 000

– крафт-бумага, крепированная или 

гофрированная, тисненая или 

нетисненая, перфорированная или 

неперфорированная:

– Kraft paper, creped or crinkled, whether 

or not embossed or perforated:

4808 40 000 1 – – мешочная – – Sack – 13 13

4808 40 000 9 – – прочая – – Other – 10 10

4808 90 000 0 – прочие – Other – 10 10
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4809

Бумага копировальная, 

самокопировальная и прочая 

копировальная или переводная бумага 

(включая покрытую или пропитанную 

бумагу для трафаретов копировальных 

аппаратов или офсетных пластин), 

напечатанная или ненапечатанная, в 

рулонах или листах:

Carbon paper, self-copy paper and other 

copying or transfer papers (including 

coated or impregnated paper for 

duplicator stencils or offset plates), 

whether or not printed, in rolls or sheets:

4809 20 000 0 – бумага самокопировальная – Self-copy paper – 7 7

4809 90 000 0 – прочая – Other – 10 10

4810

Бумага и картон, покрытые с одной или 

с обеих сторон каолином (китайской 

глиной) или другими неорганическими 

веществами, с использованием 

связующего вещества или без него, и 

без какого-либо другого покрытия, с 

окрашенной или неокрашенной, 

декорированной или недекорированной 

поверхностью, напечатанные или 

ненапечатанные, в рулонах или 

прямоугольных (включая квадратные) 

листах любого размера:

Paper and paperboard, coated on one or 

both sides with kaolin (China clay) or 

other inorganic substances, with or 

without a binder, and with no other 

coating, whether or not surface-coloured, 

surface-decorated or printed, in rolls or 

rectangular (including square) sheets, of 

any size:

– бумага и картон, используемые для 

письма, печати или других графических 

целей, не содержащие волокон, 

полученных механическим или химико-

механическим способом, или с 

содержанием таких волокон не более 

10% от общей массы волокна:

– Paper and paperboard of a kind used for 

writing, printing or other graphic purposes, 

not containing fibres obtained by a 

mechanical or chemi-mechanical process 

or of which not more than 10 % by weight 

of the total fibre content consists of such 

fibres:

4810 13 000 – – в рулонах: – – In rolls:

– – – бумага и картон массой 1 м² не 

более 150 г, используемые как основа 

для фото-, тепло- и 

электрочувствительной бумаги или 

– – – Paper and paperboard of a kind 

used as a base for photosensitive, heat-

sensitive or electrosensitive paper and 

paperboard, weighing not more than 150 электрочувствительной бумаги или 

картона:

paperboard, weighing not more than 150 

g/m2:

4810 13 000 1

– – – – бумага и картон баритованные, 

используемые как основа для 

фоточувствительной бумаги или 

картона

– – – – Baryta paper and paperboard, of a 

kind used as a base for photosensitive 

paper or paperboard
– 5 5

4810 13 000 4 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

4810 13 000 5

– – – – бумага и картон баритованные, 

используемые как основа для 

фоточувствительной бумаги или 

картона

– – – – Baryta paper and paperboard, of a 

kind used as a base for photosensitive 

paper or paperboard
– 5 5

4810 13 000 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

4810 14 000 0

– – в листах с размером одной стороны 

не более 435 мм, а другой – не более 

297 мм в развернутом виде

– – In sheets with one side not exceeding 

435 mm and the other side not exceeding 

297 mm in the unfolded state
– 5 5

4810 19 000 – – прочие: – – Other:

4810 19 000 1

– – – бумага и картон массой 1 м² не 

более 150 г, используемые как основа 

для фото-, тепло- и 

электрочувствительной бумаги или 

картона

– – – Paper and paperboard of a kind 

used as a base for photosensitive, heat-

sensitive or electrosensitive paper and 

paperboard, weighing not more than 150 

g/m2 – 9 9

4810 19 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

– бумага и картон, используемые для 

письма, печати или других графических 

целей, с содержанием волокон, 

полученных механическим или химико-

механическим способом, более 10% от 

общей массы волокна:

– Paper and paperboard of a kind used for 

writing, printing or other graphic purposes, 

of which more than 10 % by weight of the 

total fibre content consists of fibres 

obtained by a mechanical or chemi-

mechanical process:

4810 22 000 – – бумага мелованная легковесная: – – Lightweight coated paper:

4810 22 000 1

– – – в рулонах шириной более 15 см 

или в листах с размером одной стороны 

более 36 см и размером другой 

стороны более 15 см в развернутом 

виде

– – – In rolls of a width exceeding 15 cm 

or in sheets with one side exceeding 36 

cm and the other side exceeding 15 cm in 

the unfolded state
– 10 10

4810 22 000 9 – – – прочая – – – Other – 5 5

4810 29 – – прочие: – – Other:
4810 29 300 0 – – – в рулонах – – – In rolls – 5 5

4810 29 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– крафт-бумага и крафт-картон, кроме 

используемых для письма, печати или 

других графических целей:

– Kraft paper and paperboard, other than 

that of a kind used for writing, printing or 

other graphic purposes:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

4810 31 000 0

– – беленые равномерно в массе и в 

которых более 95% от общей массы 

волокна составляют древесные 

волокна, полученные химическим 

способом, массой 1 м² 150 г или менее

– – Bleached uniformly throughout the 

mass and of which more than 95% by 

weight of the total fibre content consists of 

wood fibres obtained by a chemical 

process, and weighing 150 g/m² or less
– 5 5

4810 32

– – беленые равномерно в массе и в 

которых более 95% от общей массы 

волокна составляют древесные 

волокна, полученные химическим 

способом, массой 1 м² более 150 г:

– – Bleached uniformly throughout the 

mass and of which more than 95 % by 

weight of the total fibre content consists of 

wood fibres obtained by a chemical 

process, and weighing more than 150 

g/m²:

4810 32 100 0 – – – покрытые каолином – – – Coated with kaolin – 5 5

4810 32 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

4810 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– бумага и картон прочие: – Other paper and paperboard:
4810 92 – – многослойные: – – Multi-ply:
4810 92 100 0 – – – со всеми белеными слоями – – – Each layer bleached – 5 5

4810 92 300 0
– – – только с одним беленым 

наружным слоем
– – – With only one outer layer bleached – 5 5

4810 92 900 – – – прочие: – – – Other:

4810 92 900 1

– – – – картон мелованный, в рулонах 

шириной более 29 см, массой 1 м² не 

менее 180 г, но не более 250 г и 

толщиной не менее 200 мкм (микрон), 

но не более 350 мкм (микрон)

– – – – Chalk-overly cardboard, rolled with 

width more than 29 cm, and weighing not 

less than 180 g/m², but no more than 

250 g/m² and with thickness not less than 

200 µm (micron), but not more than 350 

µm (micron) – 5 5

4810 92 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

4810 99 – – прочие: – – Other:

4810 99 100 0
– – – бумага и картон беленые, 

покрытые каолином

– – – Bleached paper and paperboard, 

coated with kaolin – 5 5

4810 99 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

Бумага, картон, целлюлозная вата и 

полотно из целлюлозных волокон, с 

покрытием, пропитанные, 

Paper, paperboard, cellulose wadding and 

webs of cellulose fibres, coated, 

4811

ламинированные, с окрашенной или 

декорированной поверхностью или 

напечатанные, в рулонах или 

прямоугольных (включая квадратные) 

листах любого размера, кроме товаров 

товарной позиции 4803, 4809 или 4810:

impregnated, covered, surface-coloured, 

surface-decorated or printed, in rolls or 

rectangular (including square) sheets, of 

any size, other than goods of the kind 

described in heading 4803, 4809 or 4810:

4811 10 000 0

– бумага и картон гудронированные, 

битуминизированные или 

асфальтированные

– Tarred, bituminised or asphalted paper 

and paperboard
– 7 7

– бумага и картон гуммированные или 

клейкие:

– Gummed or adhesive paper and 

paperboard:
4811 41 – – самоклеящиеся: – – Self-adhesive:

4811 41 200 0

– – – с шириной не более 10 см, 

покрытые невулканизованным 

натуральным или синтетическим 

каучуком

– – – Of a width not exceeding 10 cm, the 

coating of which consists of unvulcanised 

natural or synthetic rubber
– 5 5

4811 41 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

4811 49 000 0 – – прочие – – Other – 7 7

– бумага и картон с покрытием, 

пропиткой или ламинированные 

пластмассой (за исключением клеев):

– Paper and paperboard, coated, 

impregnated or covered with plastics 

(excluding adhesives):

4811 51 000 – – беленые, массой 1 м² более 150 г:
– – Bleached, weighing more than 150 

g/m²:

4811 51 000 1

– – – покрытия для пола на основе из 

бумаги или картона, не нарезанные или 

нарезанные по размеру

– – – Floor coverings on the base of paper 

or paperboard, whether or not cut to size
– 10 10

4811 51 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

4811 59 000 – – прочие: – – Other:

4811 59 000 1

– – – покрытия для пола на основе из 

бумаги или картона, не нарезанные или 

нарезанные по размеру

– – – Floor coverings on the base of paper 

or paperboard, whether or not cut to size
– 5 5

4811 59 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

4811 60 000 0

– бумага и картон с покрытием или 

пропиткой из воска, парафина, 

стеарина, масла или глицерина

– Paper and paperboard, coated, 

impregnated or covered with wax, paraffin 

wax, stearin, oil or glycerol – 7 7

4811 90 000 0

– бумага, картон, целлюлозная вата и 

полотно из целлюлозных волокон, 

прочие

– Other paper, paperboard, cellulose 

wadding and webs of cellulose fibres
– 5 5

4812 00 000 0

Блоки, плиты и пластины 

фильтровальные, из бумажной массы

Filter blocks, slabs and plates, of paper 

pulp
– 10 10
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4813

Бумага папиросная, нарезанная или не 

нарезанная по размеру или в форме 

книжечек или трубок:

Cigarette paper, whether or not cut to size 

or in the form of booklets or tubes:

4813 10 000 0 – в форме книжечек или трубок – In the form of booklets or tubes – 5 5

4813 20 000 0 – в рулонах шириной не более 5 см – In rolls of a width not exceeding 5 cm – 5 5

4813 90 – прочая: – Other:

4813 90 100 0
– – в рулонах шириной более 5 см, но 

не более 15 см

– – In rolls of a width exceeding 5 cm but 

not exceeding 15 cm – 5 5

4813 90 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

4814

Обои и аналогичные настенные 

покрытия; бумага прозрачная для окон:

Wallpaper and similar wallcoverings; 

window transparencies of paper:

4814 20 000 0

– обои и аналогичные настенные 

покрытия, состоящие из бумаги, 

покрытой с лицевой стороны 

зернистым, тисненым, окрашенным, с 

отпечатанным рисунком или иным 

способом декорированным слоем 

пластмассы

– Wallpaper and similar wallcoverings, 

consisting of paper coated or covered, on 

the face side, with a grained, embossed, 

coloured, design-printed or otherwise 

decorated layer of plastics
–

5, но не менее 0,1 

евро за 1 кг

5, but not less 

than 0,1 Euro per 

1 kg

4814 90 – прочие: – Other:

4814 90 100 0

– – обои и аналогичные настенные 

покрытия, состоящие из зернистой, 

тисненой, окрашенной, с отпечатанным 

рисунком или иным способом 

декорированной бумаги, покрытой 

прозрачным защитным слоем 

пластмассы

– – Wallpaper and similar wallcoverings of 

paper, consisting of paper coated or 

covered, on the face side, with a grained, 

embossed, coloured, design-printed or 

otherwise decorated layer of plastics
– 10 10

4814 90 700 – – прочие: – – Other:

4814 90 700 1

– – – обои и аналогичные настенные 

покрытия, состоящие из бумаги, 

покрытой с лицевой стороны 

материалом для плетения, не 

соединенным или соединенным в 

параллельные пряди или тканым или 

нетканым

– – – Wallpaper and similar wallcoverings, 

consisting of paper coated or covered, on 

the face side, with a plaiting material, 

whether or not assembled into parallel 

strands or whether or not woven
– 10 10

4814 90 700 9 – – – прочие – – – Other – 10 104814 90 700 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

4816

Бумага копировальная, 

самокопировальная и прочая 

копировальная или переводная бумага 

(кроме бумаги товарной позиции 4809), 

трафареты для копировальных 

аппаратов и офсетные пластины из 

бумаги, упакованные или не 

упакованные в коробки:

Carbon paper, self-copy paper and other 

copying or transfer papers (other than 

those of heading 4809), duplicator stencils 

and offset plates, of paper, whether or not 

put up in boxes:

4816 20 000 0 – бумага самокопировальная – Self-copy paper – 10 10

4816 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

4817

Конверты, карточки для писем, 

почтовые открытки без рисунков и 

карточки для переписки, из бумаги или 

картона; коробки, сумки, футляры и 

компендиумы, из бумаги или картона, 

содержащие наборы бумажных 

канцелярских принадлежностей:

Envelopes, letter cards, plain postcards 

and correspondence cards, of paper or 

paperboard; boxes, pouches, wallets and 

writing compendiums, of paper or 

paperboard, containing an assortment of 

paper stationery:

4817 10 000 0 – конверты – Envelopes – 10 10

4817 20 000 0

– карточки для писем, почтовые 

открытки без рисунков и карточки для 

переписки

– Letter cards, plain postcards and 

correspondence cards
– 10 10

4817 30 000 0

– коробки, сумки, футляры и 

компендиумы, из бумаги или картона, 

содержащие наборы бумажных 

канцелярских принадлежностей

– Boxes, pouches, wallets and writing 

compendiums, of paper or paperboard, 

containing an assortment of paper 

stationery
– 10 10
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4818

Бумага туалетная и аналогичная 

бумага, целлюлозная вата или полотно 

из целлюлозных волокон хозяйственно-

бытового или санитарно-гигиенического 

назначения, в рулонах шириной не 

более 36 см или разрезанные по 

размеру или форме; носовые платки, 

косметические салфетки, полотенца, 

скатерти, салфетки, простыни и 

аналогичные изделия хозяйственно-

бытового, санитарно-гигиенического 

или медицинского назначения, 

предметы одежды и принадлежности к 

одежде, из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты или полотна из 

целлюлозных волокон:

Toilet paper and similar paper, cellulose 

wadding or webs of cellulose fibres, of a 

kind used for household or sanitary 

purposes, in rolls of a width not exceeding 

36 cm, or cut to size or shape; 

handkerchiefs, cleansing tissues, towels, 

tablecloths, serviettes, bed sheets and 

similar household, sanitary or hospital 

articles, articles of apparel and clothing 

accessories, of paper pulp, paper, 

cellulose wadding or webs of cellulose 

fibres:

4818 10 – бумага туалетная: – Toilet paper:

4818 10 100 0
– – массой 1 м² каждого слоя 25 г или 

менее
– – Weighing, per ply, 25 g/m2 or less – 10 10

4818 10 900 0 – – массой 1 м² каждого слоя более 25 г – – Weighing, per ply, more than 25 g/m2 – 12,5 12,5

4818 20

– платки носовые, косметические 

салфетки или салфетки для лица и 

полотенца:

– Handkerchiefs, cleansing or facial 

tissues and towels:

4818 20 100 0
– – платки носовые и косметические 

салфетки или салфетки для лица

– – Handkerchiefs, cleansing or facial 

tissues – 10 10

– – полотенца для рук: – – Hand towels:
4818 20 910 0 – – – в рулонах – – – In rolls – 10 10

4818 20 990 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

4818 30 000 0 – скатерти и салфетки – Tablecloths and serviettes – 10 10

4818 50 000 0
– предметы одежды и принадлежности 

к одежде

– Articles of apparel and clothing 

accessories – 10 10

4818 90 – прочие: – Other:

– – изделия, применяемые в 

хирургических, медицинских или 
– – Articles of a kind used for surgical, 

4818 90 100 0

хирургических, медицинских или 

гигиенических целях, не 

расфасованные для розничной продажи

– – Articles of a kind used for surgical, 

medical or hygienic purposes, not put up 

for retail sale
– 5 5

4818 90 900 – – прочие: – – Other:

4818 90 900 1

– – – крепированное полотно массой 1 

м² каждого слоя не более 25 г из 

целлюлозных волокон исключительно 

акации (не менее 58 мас.%, но не более 

62 мас.%) и эвкалипта (не менее 38 

мас.%, но не более 42 мас.%), 

негофрированное, нетисненое, 

неперфорированное, с неокрашенной 

поверхностью, ненапечатанное, в 

рулонах диаметром не менее 100 см, но 

не более 150 см, шириной не менее 20 

см, но не более 25 см, массой не менее 

45 кг, но не более 100 кг11)

– – – Creped webs weighing, per ply, not 

more than 25 g/m2, of cellulose fibres of 

acacia (containing, by weight, 58 % or 

more, but not more than 62 %) and 

eucalyptus (containing, by weight, 38 % or 

more, but not more than 42 %), non-

corrugated, not embossed, non-

perforated, non-surface-coloured, not 

printed, in rolls of a diameter of 100 cm or 

more, but not exceeding 150 cm, of a 

width of 20 cm, but not exceeding 25 cm, 

weighing 45 kg or more, but not more than 

100 kg11)
– 0 0

4818 90 900 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

4819

Картонки, ящики, коробки, мешки, 

пакеты и другая упаковочная тара, из 

бумаги, картона, целлюлозной ваты или 

полотна из целлюлозных волокон; 

коробки для картотек, лотки для писем 

и аналогичные изделия, из бумаги или 

картона, используемые в учреждениях, 

магазинах или в аналогичных целях:

Cartons, boxes, cases, bags and other 

packing containers, of paper, paperboard, 

cellulose wadding or webs of cellulose 

fibres; box files, letter trays, and similar 

articles, of paper or paperboard of a kind 

used in offices, shops or the like:

4819 10 000 0

– картонки, ящики и коробки, из 

гофрированной бумаги или 

гофрированного картона

– Cartons, boxes and cases, of corrugated 

paper or paperboard
– 5 5

4819 20 000 0

– картонки, ящики и коробки, 

складывающиеся, из негофрированной 

бумаги или негофрированного картона

– Folding cartons, boxes and cases, of 

non-corrugated paper or paperboard
– 5 5

4819 30 000
– мешки и пакеты с шириной у 

основания 40 см или более:

– Sacks and bags, having a base of a 

width of 40 cm or more:
4819 30 000 1 – – мешки – – Sacks – 10 10

4819 30 000 2 – – пакеты – – Bags – 7 7

4819 40 000 0 – мешки и пакеты прочие, включая кули – Other sacks and bags, including cones – 5 5

4819 50 000 0
– прочие упаковки, включая конверты 

для грампластинок

– Other packing containers, including 

record sleeves – 7 7
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4819 60 000 0

– коробки для картотек, лотки для 

писем, ящики для хранения документов 

и аналогичные изделия, используемые 

в учреждениях, магазинах или в 

аналогичных целях

– Box files, letter trays, storage boxes and 

similar articles, of a kind used in offices, 

shops or the like
– 7 7

4820

Журналы регистрационные, 

бухгалтерские книги, записные книжки, 

книги заказов, квитанционные книжки, 

блокноты для писем, памятных записок, 

дневники и аналогичные изделия, 

тетради, блокноты с промокательной 

бумагой, съемные переплеты (для 

сменных листов или другие), папки, 

скоросшиватели, самокопировальные 

деловые бланки, полистно 

проложенные копировальные наборы и 

прочие канцелярские товары, из бумаги 

или картона; альбомы для образцов 

или для коллекций и обложки для книг, 

из бумаги или картона:

Registers, account books, note books, 

order books, receipt books, letter pads, 

memorandum pads, diaries and similar 

articles, exercise books, blotting-pads, 

binders (loose-leaf or other), folders, file 

covers, manifold business forms, 

interleaved carbon sets and other articles 

of stationery, of paper or paperboard; 

albums for samples or for collections and 

book covers, of paper or paperboard:

4820 10

– журналы регистрационные, 

бухгалтерские книги, записные книжки, 

книги заказов, квитанционные книжки, 

блокноты для писем, памятных записок, 

дневники и аналогичные изделия:

– Registers, account books, notebooks, 

order books, receipt books, letter pads, 

memorandum pads, diaries and similar 

articles, of paper or paperboard:

4820 10 100 0

– – журналы регистрационные, 

бухгалтерские книги, книги заказов и 

квитанционные книжки

– – Registers, account books, order books 

and receipt books
– 10 10

4820 10 300 0
– – записные книжки, блокноты для 

писем и памятных записок

– – Notebooks, letter pads and 

memorandum pads – 10 10

4820 10 500 0 – – дневники – – Diaries – 10 10

4820 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

4820 20 000 0 – тетради – Exercise books – 14 144820 20 000 0 – тетради – Exercise books – 14 14

4820 30 000 0

– переплеты съемные (кроме обложек 

для книг), папки и скоросшиватели

– Binders (other than book covers), 

folders and file covers
– 10 10

4820 40 000 0

– самокопировальные деловые бланки 

и полистно проложенные 

копировальные наборы

– Manifold business forms and interleaved 

carbon sets
– 10 10

4820 50 000 0 – альбомы для образцов или коллекций – Albums for samples or collections – 10 10

4820 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

4821

Ярлыки и этикетки всех видов, из 

бумаги или картона, напечатанные или 

ненапечатанные:

Paper or paperboard labels of all kinds, 

whether or not printed:

4821 10 – напечатанные: – Printed:
4821 10 100 0 – – самоклеящиеся – – Self-adhesive – 3 3

4821 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

4821 90 – прочие: – Other:
4821 90 100 0 – – самоклеящиеся – – Self-adhesive – 5 5

4821 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

4822

Бобины, катушки, шпули и аналогичные 

держатели, из бумажной массы, бумаги 

или картона (перфорированные или 

неперфорированные, армированные 

или неармированные):

Bobbins, spools, cops and similar 

supports of paper pulp, paper or 

paperboard (whether or not perforated or 

hardened):

4822 10 000 0
– используемые для намотки 

текстильных нитей
– Of a kind used for winding textile yarn – 5 5

4822 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

4823

Бумага, картон, целлюлозная вата и 

полотно из целлюлозных волокон, 

прочие, нарезанные по размеру или 

форме; изделия из бумажной массы, 

бумаги, картона, целлюлозной ваты или 

полотна из целлюлозных волокон, 

прочие:

Other paper, paperboard, cellulose 

wadding and webs of cellulose fibres, cut 

to size or shape; other articles of paper 

pulp, paper, paperboard, cellulose 

wadding or webs of cellulose fibres:

4823 20 000 – бумага и картон фильтровальные: – Filter paper and paperboard:

4823 20 000 1

– – в полосах или рулонах шириной 

более 15 см, но не более 36 см

– – In strips or rolls of a width exceeding 

15 cm but not exceeding 36 cm
– 5 5

4823 20 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

4823 40 000 0

– бумага разграфленная для 

регистрирующих приборов, в рулонах, 

листах и дисках

– Rolls, sheets and dials, printed for self-

recording apparatus
– 5 5
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– подносы, блюда, тарелки, чашки и 

аналогичные изделия, из бумаги или 

картона:

– Trays, dishes, plates, cups and the like, 

of paper or paperboard:

4823 61 000 0 – – из бамбука – – Of bamboo – 10 10

4823 69 – – прочие: – – Other:
4823 69 100 0 – – – подносы, блюда и тарелки – – – Trays, dishes, and plates – 10 10

4823 69 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

4823 70
– изделия из бумажной массы, литые 

или прессованные:

– Moulded or pressed articles of paper 

pulp:

4823 70 100 0
– – подносы и коробки для упаковки 

яиц, литые

– – Moulded trays and boxes for packing 

eggs – 10 10

4823 70 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

4823 90 – прочие: – Other:

4823 90 400 0

– – бумага и картон для письма, печати 

или других графических целей

– – Paper and paperboard, of a kind used 

for writing, printing or other graphic 

purposes – 5 5

4823 90 85 – – прочие: – – Other:
4823 90 851 0 – – – бумага конденсаторная – – – Capacitor paper – 5 5

4823 90 852 0
– – – бумага, картон, полотно из 

целлюлозных волокон, прочие

– – – Other paper, paperboards, webs of 

cellulose fibres – 5 5

4823 90 859 – – – прочие: – – – Other:

4823 90 859 1

– – – – карты неперфорированные для 

перфораторов в виде полос или лент 

или иной форме

– – – – Unpunched cards for punches in 

the form of strips or in similar forms
– 5 5

4823 90 859 2

– – – – перфорированные бумага и 

картон для жаккардовых и аналогичных 

машин

– – – – Perforated paper and paperboard 

for jacquard and similar machines
– 5 5

4823 90 859 3

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

4823 90 859 4

– – – – – прокладки, шайбы и другие 

уплотнительные детали для 

гражданских воздушных судов
5)

– – – – – Gaskets, washers and other 

seals for civil aircraft5)
– 5 5

4823 90 859 5

– – – – – напольные покрытия на основе 

бумаги или картона, нарезанные по 

размеру или нет, не включенные в 

товарную позицию 4811

– – – – – Floor coverings with a paper or 

paperboard basis whether or not cut to 

size, not included in heading 4811
– 10 10

4823 90 859 6

– – – – – с клеем или самоклеящаяся 

бумага или картон, не включенные в 

товарную позицию 4811

– – – – – With glue or self-adhesive paper 

or paperboard, not included in heading 

4811 – 10 10

4823 90 859 7 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

4901

Печатные книги, брошюры, листовки и 

аналогичные печатные материалы, 

сброшюрованные или в виде отдельных 

листов:

Printed books, brochures, leaflets and 

similar printed matter, whether or not in 

single sheets:

4901 10 000 0

– в виде отдельных листов, 

сфальцованные или несфальцованные
– In single sheets, whether or not folded

– 0 0

– прочие: – Other:

4901 91 000 0
– – словари, энциклопедии и их 

серийные выпуски

– – Dictionaries and encyclopaedias, and 

serial instalments thereof – 0 0

4901 99 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

4902

Газеты, журналы и прочие 

периодические издания, 

иллюстрированные или 

неиллюстрированные, содержащие или 

не содержащие рекламный материал:

Newspapers, journals and periodicals, 

whether or not illustrated or containing 

advertising material:

4902 10 000 0
– издаваемые не менее четырех раз в 

неделю
– Appearing at least four times a week – 0 0

4902 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

4903 00 000 0
Книги-картинки, книги для рисования 

или для раскрашивания, детские

Children’s picture, drawing or colouring 

books – 0 0

4904 00 000 0

Ноты, печатные или рукописные, в 

переплете или непереплетенные, 

иллюстрированные или 

неиллюстрированные

Music, printed or in manuscript, whether 

or not bound or illustrated
– 0 0

4905

Карты географические и 

гидрографические или аналогичные 

карты всех видов, включая атласы, 

настенные карты, топографические 

планы и глобусы, отпечатанные:

Maps and hydrographic or similar charts 

of all kinds, including atlases, wall maps, 

topographical plans and globes, printed:

4905 10 000 0 – глобусы – Globes – 0 0

– прочие: – Other:
4905 91 000 0 – – в виде книг – – In book form – 0 0

4905 99 000 0 – – прочие – – Other – 0 0
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4906 00 000 0

Планы и чертежи для архитектурных, 

инженерных, промышленных, 

коммерческих, топографических или 

аналогичных целей, представляющие 

собой оригиналы, выполненные от руки; 

тексты рукописные; фоторепродукции 

на сенсибилизированной бумаге и 

подкопирочные экземпляры 

вышепоименованных товаров

Plans and drawings for architectural, 

engineering, industrial, commercial, 

topographical or similar purposes, being 

originals drawn by hand; hand-written 

texts; photographic reproductions on 

sensitised paper and carbon copies of the 

foregoing

– 0 0

4907 00

Почтовые марки, марки госпошлин или 

аналогичные марки, негашеные, 

текущего или нового выпуска в стране, 

в которой они имеют или будут иметь 

признанную номинальную стоимость; 

гербовая бумага; банкноты; чековые 

книжки; акции, облигации или боны и 

аналогичные виды ценных бумаг:

Unused postage, revenue or similar 

stamps of current or new issue in the 

country in which they have, or will have, a 

recognised face value; stamp-impressed 

paper; banknotes; cheque forms; stock, 

share or bond certificates and similar 

documents of title:

4907 00 10
– почтовые марки, марки госпошлин и 

аналогичные марки:

– Unused postage, revenue or similar 

stamps:

4907 00 101 0
– – акцизные марки подакцизных 

товаров
– – Excise stamps for excisable goods – 7,5 7,5

4907 00 109 0 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

4907 00 300 0 – банкноты – Banknotes – 0 0

4907 00 900 0 – прочие – Other – 5 5

4908 Картинки переводные (декалькомания): Transfers (decalcomanias):

4908 10 000 0

– картинки переводные 

(декалькомания), способные 

стекловаться

– Transfers (decalcomanias), vitrifiable
– 10 10

4908 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

Открытки почтовые печатные или 

иллюстрированные; карточки с 

напечатанными поздравлениями, 
Printed or illustrated postcards; printed 

4909 00 000 0

напечатанными поздравлениями, 

посланиями или сообщениями, 

иллюстрированные или 

неиллюстрированные, с конвертами 

или без конвертов, с украшениями или 

без украшений

cards bearing personal greetings, 

messages or announcements, whether or 

not illustrated, with or without envelopes 

or trimmings

– 10 10

4910 00 000 0
Печатные календари всех видов, 

включая отрывные

Calendars of any kind, printed, including 

calendar blocks – 10 10

4911

Прочая печатная продукция, включая 

печатные репродукции и фотографии:

Other printed matter, including printed 

pictures and photographs:

4911 10

– материалы рекламные торговые, 

товарные каталоги и аналогичная 

продукция:

– Trade advertising material, commercial 

catalogues and the like:

4911 10 100 – – товарные каталоги: – – Commercial catalogues:
4911 10 100 1 – – – часов – – – Of watches – 0 0

4911 10 100 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

4911 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

– прочая: – Other:

4911 91 000 0 – – репродукции, чертежи и фотографии – – Pictures, designs and photographs – 0 0

4911 99 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

5001 00 000 0
Коконы шелкопряда, пригодные для 

разматывания
Silkworm cocoons suitable for reeling – 5 5

5002 00 000 0 Шелк-сырец (некрученый) Raw silk (not thrown) – 5 5

5003 00 000 0

Отходы шелковые (включая коконы, 

непригодные для разматывания, 

отходы коконной нити и расщипанное 

сырье)

Silk waste (including cocoons unsuitable 

for reeling, yarn waste and garnetted 

stock)
– 5 5

5004 00

Нить шелковая (кроме пряжи из 

шелковых отходов), не расфасованная 

для розничной продажи:

Silk yarn (other than yarn spun from silk 

waste) not put up for retail sale:

5004 00 100 0
– неотбеленная, промытая или 

отбеленная
– Unbleached, scoured or bleached – 5 5

5004 00 900 0 – прочая – Other – 5 5

5005 00

Пряжа из шелковых отходов, не 

расфасованная для розничной продажи:

Yarn spun from silk waste, not put up for 

retail sale:

5005 00 100 0
– неотбеленная, промытая или 

отбеленная
– Unbleached, scoured or bleached – 5 5

5005 00 900 0 – прочая – Other – 5 5
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5006 00

Нить шелковая и пряжа из шелковых 

отходов, расфасованные для 

розничной продажи; волокно из 

шелкоотделительных желез 

шелкопряда:

Silk yarn and yarn spun from silk waste, 

put up for retail sale; silk-worm gut:

5006 00 100 0 – нить шелковая – Silk yarn – 5 5

5006 00 900 0

– пряжа из шелкового гребенного очеса 

или прочих шелковых отходов; волокно 

из шелкоотделительных желез 

шелкопряда

– Yarn spun from noil or other silk waste; 

silkworm gut

– 5 5

5007
Ткани из шелковых нитей или из 

шелковых отходов:
Woven fabrics of silk or of silk waste:

5007 10 000 0 – ткани из шелкового гребенного очеса – Fabrics of noil silk m² 3 3

5007 20

– ткани прочие, содержащие 85 мас.% 

или более шелковых нитей или 

шелковых отходов, кроме шелкового 

гребенного очеса:

– Other fabrics, containing 85 % or more 

by weight of silk or of silk waste other than 

noil silk:

– – креповые ткани: – – Crêpes:

5007 20 110 0
– – – неотбеленные, промытые или 

отбеленные
– – – Unbleached, scoured or bleached m² 3 3

5007 20 190 0 – – – прочие – – – Other m² 3 3

– – эпонж, хабутай, хонан, чесуча, кора 

и аналогичные дальневосточные ткани, 

выработанные полностью из шелковых 

нитей (не смешанных с шелковым 

гребенным очесом или другими 

шелковыми отходами, или с другими 

текстильными материалами):

– – Pongee, habutai, honan, shantung, 

corah and similar far eastern fabrics, 

wholly of silk (not mixed with noil or other 

silk waste or with other textile materials):

5007 20 210 0

– – – полотняного переплетения, 

неотбеленные или не подвергнутые 

дальнейшей обработке, кроме 

промывания

– – – Plain-woven, unbleached or not 

further processed than scoured
m² 3 35007 20 210 0 промывания m² 3 3

– – – прочие: – – – Other:
5007 20 310 0 – – – – полотняного переплетения – – – – Plain-woven m² 3 3

5007 20 390 0 – – – – прочие – – – – Other m² 3 3

– – прочие: – – Other:

5007 20 410 0
– – – просвечивающие ткани (ажурного 

переплетения)
– – – Diaphanous fabrics (open weave) m² 3 3

– – – прочие: – – – Other:

5007 20 510 0
– – – – неотбеленные, промытые или 

отбеленные
– – – – Unbleached, scoured or bleached m² 3 3

5007 20 590 0 – – – – окрашенные – – – – Dyed m² 3 3

– – – – из пряжи различных цветов: – – – – Of yarns of different colours:

5007 20 610 0
– – – – – шириной более 57 см, но не 

более 75 см

– – – – – Of a width exceeding 57 cm but 

not exceeding 75 cm m² 3 3

5007 20 690 0 – – – – – прочие – – – – – Other m² 3 3

5007 20 710 0 – – – – напечатанные – – – – Printed m² 3 3

5007 90 – ткани прочие: – Other fabrics:

5007 90 100 0
– – неотбеленные, промытые или 

отбеленные
– – Unbleached, scoured or bleached m² 0 0

5007 90 300 0 – – окрашенные – – Dyed m² 3 3

5007 90 500 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarn of different colours m² 3 3

5007 90 900 0 – – напечатанные – – Printed m² 3 3

5101
Шерсть, не подвергнутая кардо- или 

гребнечесанию:
Wool, not carded or combed:

– немытая, включая шерсть, мытую в 

руне:
– Greasy, including fleece-washed wool:

5101 11 000 0 – – шерсть стриженая – – Shorn wool – 3 3

5101 19 000 0 – – прочая – – Other – 3 3

– мытая, некарбонизованная: – Degreased, not carbonised:
5101 21 000 0 – – шерсть стриженая – – Shorn wool – 3 3

5101 29 000 0 – – прочая – – Other – 3 3

5101 30 000 0 – карбонизованная – Carbonised – 3 3

5102

Волос животных, тонкий или грубый, не 

подвергнутый кардо- или 

гребнечесанию:

Fine or coarse animal hair, not carded or 

combed:

– тонкий волос животных: – Fine animal hair:
5102 11 000 0 – – кашмирских коз – – Of Kashmir (cashmere) goats – 5 5

5102 19 – – прочий: – – Other:
5102 19 100 0 – – – ангорского кролика – – – Of angora rabbit – 5 5

5102 19 300 0 – – – альпаки, ламы или викуньи – – – Of alpaca, llama or vicuna – 5 5

5102 19 400 0

– – – верблюда или яка, или коз 

ангорской, тибетской или подобных 

пород

– – – Of camel (including dromedary) or 

yak, or of angora, Tibetan or similar goats
– 5 5
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5102 19 900 0

– – – кролика (кроме ангорского 

кролика), зайца, бобра, нутрии или 

ондатры

– – – Of rabbit (other than angora rabbit), 

hare, beaver, nutria or muskrat
– 5 5

5102 20 000 0 – грубый волос животных – Coarse animal hair – 5 5

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого 

волоса животных, включая прядильные 

отходы, но исключая расщипанное 

сырье:

Waste of wool or of fine or coarse animal 

hair, including yarn waste but excluding 

garnetted stock:

5103 10
– гребенные очесы шерсти или тонкого 

волоса животных:
– Noils of wool or of fine animal hair:

5103 10 100 0 – – некарбонизованные – – Not carbonated – 5 5

5103 10 900 0 – – карбонизованные – – Carbonated – 5 5

5103 20 000 0
– отходы шерсти или тонкого волоса 

животных прочие
– Other waste of wool or of fine animal hair – 5 5

5103 30 000 0 – отходы грубого волоса животных – Waste of coarse animal hair – 5 5

5104 00 000 0

Расщипанное сырье из шерсти или 

тонкого или грубого волоса животных

Garnetted stock of wool or of fine or 

coarse animal hair
– 5 5

5105

Шерсть и тонкий или грубый волос 

животных, подвергнутые кардо- или 

гребнечесанию (включая шерсть, 

подвергнутую гребнечесанию, в 

отрезках):

Wool and fine or coarse animal hair, 

carded or combed (including combed wool 

in fragments):

5105 10 000 0 – шерсть, подвергнутая кардочесанию – Carded wool – 5 5

– гребенная лента шерстяная и прочая 

шерсть, подвергнутая гребнечесанию:
– Wool tops and other combed wool:

5105 21 000 0
– – шерсть, подвергнутая 

гребнечесанию, в отрезках
– – Combed wool in fragments – 5 5

5105 29 000 0 – – прочая – – Other – 5 5

– тонкий волос животных, подвергнутый 

кардо- или гребнечесанию:
– Fine animal hair, carded or combed:

5105 31 000 0 – – кашмирских коз – – Of Kashmir (cashmere) goats – 5 5

5105 39 000 0 – – прочий – – Other – 5 55105 39 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

5105 40 000 0

– грубый волос животных, 

подвергнутый кардо- или гребнечесанию
– Coarse animal hair, carded or combed

– 5 5

5106

Пряжа шерстяная аппаратного 

прядения, не расфасованная для 

розничной продажи:

Yarn of carded wool, not put up for retail 

sale:

5106 10
– с содержанием шерсти 85 мас.% или 

более:

– Containing 85 % or more by weight of 

wool:
5106 10 100 0 – – неотбеленная – – Unbleached – 5 5

5106 10 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

5106 20
– с содержанием шерсти менее 85 

мас.%:

– Containing less than 85 % by weight of 

wool:

5106 20 100 0

– – с содержанием шерсти и тонкого 

волоса животных 85 мас.% или более

– – Containing 85 % or more by weight of 

wool and fine animal hair
– 5 5

– – прочая: – – Other:
5106 20 910 0 – – – неотбеленная – – – Unbleached – 5 5

5106 20 990 0 – – – прочая – – – Other – 5 5

5107

Пряжа шерстяная гребенного прядения, 

не расфасованная для розничной 

продажи:

Yarn of combed wool, not put up for retail 

sale:

5107 10
– с содержанием шерсти 85 мас.% или 

более:

– Containing 85 % or more by weight of 

wool:
5107 10 100 0 – – неотбеленная – – Unbleached – 5 5

5107 10 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

5107 20
– с содержанием шерсти менее 85 

мас.%:

– Containing less than 85 % by weight of 

wool:

– – с содержанием шерсти и тонкого 

волоса животных 85 мас.% или более:

– – Containing 85 % or more by weight of 

wool and fine animal hair:

5107 20 100 0 – – – неотбеленная – – – Unbleached – 5 5

5107 20 300 0 – – – прочая – – – Other – 5 5

– – прочая: – – Other:

– – – смешанная в основном или 

исключительно с синтетическими 

волокнами:

– – – Mixed mainly or solely with synthetic 

fibres

5107 20 510 0 – – – – неотбеленная – – – – Unbleached – 5 5

5107 20 590 0 – – – – прочая – – – – Other – 5 5

– – – смешанная прочая: – – – Other, mixed:
5107 20 910 0 – – – – неотбеленная – – – – Unbleached – 5 5

5107 20 990 0 – – – – прочая – – – – Other – 5 5
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5108

Пряжа из тонкого волоса животных 

(аппаратного или гребенного прядения), 

не расфасованная для розничной 

продажи:

Yarn of fine animal hair (carded or 

combed), not put up for retail sale:

5108 10 – аппаратного прядения: – Carded:
5108 10 100 0 – – неотбеленная – – Unbleached – 5 5

5108 10 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

5108 20 – гребенного прядения: – Combed:
5108 20 100 0 – – неотбеленная – – Unbleached – 5 5

5108 20 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

5109

Пряжа из шерсти или тонкого волоса 

животных, расфасованная для 

розничной продажи:

Yarn of wool or of fine animal hair, put up 

for retail sale:

5109 10

– с содержанием шерсти или тонкого 

волоса животных 85 мас.% или более:

– Containing 85 % or more by weight of 

wool or fine animal hair:

5109 10 100 0

– – в клубках, мотках или пасмах 

массой более 125 г, но не более 500 г

– – In balls, hanks or skeins, of a weight 

exceeding 125 g but not exceeding 500 g
– 5 5

5109 10 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

5109 90 000 0 – прочая – Other – 5 5

5110 00 000 0

Пряжа из грубого волоса животных или 

конского волоса (включая позументную 

нить из конского волоса), 

расфасованная или не расфасованная 

для розничной продажи

Yarn of coarse animal hair or of horsehair 

(including gimped horsehair yarn), 

whether or not put up for retail sale

– 5 5

5111

Ткани из шерстяной пряжи аппаратного 

прядения или пряжи аппаратного 

прядения из тонкого волоса животных:

Woven fabrics of carded wool or of carded 

fine animal hair:

– с содержанием шерсти или тонкого 

волоса животных 85 мас.% или более:

– Containing 85 % or more by weight of 

wool or fine animal hair:

5111 11 000 0
– – с поверхностной плотностью не 

более 300 г/м²
– – Of a weight not exceeding 300 g/m² m² 10 105111 11 000 0 более 300 г/м² m² 10 10

5111 19 000 0 – – прочие – – Other m² 10 10

5111 20 000 0

– прочие, смешанные в основном или 

исключительно с химическими нитями

– Other, mainly or solely with man-made 

filaments
m² 10 10

5111 30

– прочие, смешанные в основном или 

исключительно с химическими 

волокнами:

– Other, mainly or solely with man-made 

staple fibres:

5111 30 100 0
– – с поверхностной плотностью не 

более 300 г/м²
– – Of a weight not exceeding 300 g/m² m² 10 10

5111 30 800
– – с поверхностной плотностью более 

300 г/м²:
– – Of a weight exceeding 300 g/m²:

5111 30 800 1
– – – с поверхностной плотностью 

более 300 г/м², но не более 450 г/м²

– – – Of a weight exceeding 300 g/m², but 

not exceeding 450 g/m² m² 10 10

5111 30 800 9
– – – с поверхностной плотностью 

более 450 г/м²
– – – Of a weight exceeding 450 g/m² m² 10 10

5111 90 – прочие: – Other:

5111 90 100 0

– – с общим содержанием текстильных 

материалов группы 50 более 10 мас.%

– – Containing a total of more than 10 % 

by weight of textile materials of Chapter 50
m² 10 10

– – прочие: – – Other:

5111 90 910 0
– – – с поверхностной плотностью не 

более 300 г/м²
– – – Of a weight not exceeding 300 g/m² m² 10 10

5111 90 980 0
– – – с поверхностной плотностью 

более 300 г/м²
– – – Of a weight exceeding 300 g/m² m² 10 10

5112

Ткани из шерстяной пряжи гребенного 

прядения или пряжи гребенного 

прядения из тонкого волоса животных:

Woven fabrics of combed wool or of 

combed fine animal hair:

– с содержанием шерсти или тонкого 

волоса животных 85 мас.% или более:

– Containing 85 % or more by weight of 

wool or fine animal hair:

5112 11 000 0
– – с поверхностной плотностью не 

более 200 г/м²
– – Of a weight not exceeding 200 g/m² m² 10 10

5112 19 000 0 – – прочие – – Other m² 10 10

5112 20 000

– прочие, смешанные в основном или 

исключительно с химическими нитями:

– Other, mainly or solely with man-made 

filaments

5112 20 000 1
– – с поверхностной плотностью не 

более 200 г/м²

– – Having a maximum surface area of 

200 g/m ² m² 10
64С)

1064С)

5112 20 000 9 – – прочие – – Other m² 10 10

5112 30

– прочие, смешанные в основном или 

исключительно с химическими 

волокнами:

– Other, mainly or solely with man-made 

staple fibres:
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5112 30 100 0
– – с поверхностной плотностью не 

более 200 г/м²
– – Of a weight not exceeding 200 g/m² m² 10 10

5112 30 800
– – с поверхностной плотностью более 

200 г/м²:
– – Of a weight exceeding 200 g/m²:

5112 30 800 1
– – – с поверхностной плотностью 

более 200 г/м², но не более 375 г/м²

– – – Of a weight exceeding 200 g/m², but 

not exceeding 375 g/m² m² 10 10

5112 30 800 9
– – – с поверхностной плотностью 

более 375 г/м²
– – – Of a weight exceeding 375 g/m² m² 10 10

5112 90 – прочие: – Other:

5112 90 100 0

– – с общим содержанием текстильных 

материалов группы 50 более 10 мас.%

– – Containing a total of more than 10 % 

by weight of textile materials of Chapter 50
m² 10 10

– – прочие: – – Other:

5112 90 910 0
– – – с поверхностной плотностью не 

более 200 г/м²
– – – Of a weight not exceeding 200 g/m² m² 10 10

5112 90 980 0
– – – с поверхностной плотностью 

более 200 г/м²
– – – Of a weight exceeding 200 g/m² m² 10 10

5113 00 000 0
Ткани из грубого волоса животных или 

конского волоса

Woven fabrics of coarse animal hair or of 

horsehair m² 10 10

5201 00
Волокно хлопковое, не подвергнутое 

кардо- или гребнечесанию:
Cotton, not carded or combed:

5201 00 100 0 – гигроскопическое или отбеленное – Rendered absorbent or bleached – 0 0

5201 00 900 0 – прочее – Other – 0 0

5202

Отходы хлопкового волокна (включая 

прядильные отходы и расщипанное 

сырье):

Cotton waste (including yarn waste and 

garnetted stock):

5202 10 000 0 – отходы прядильные (включая путанку) – Yarn waste (including thread waste) – 0 0

– прочие: – Other:
5202 91 000 0 – – сырье расщипанное – – Garnetted stock – 0 0

5202 99 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

5203 00 000 0
Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- 

 или гребнечесанию
Cotton, carded or combed – 0 0

Нитки хлопчатобумажные швейные, 

расфасованные или не расфасованные 

для розничной продажи:

Cotton sewing thread, whether or not put 

up for retail sale:
5204

для розничной продажи:
up for retail sale:

– не расфасованные для розничной 

продажи:
– Not put up for retail sale:

5204 11 000 0
– – содержащие 85 мас.% или более 

хлопковых волокон

– – Containing 85 % or more by weight of 

cotton – 5 5

5204 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

5204 20 000 0
– расфасованные для розничной 

продажи
– Put up for retail sale – 5 5

5205

Пряжа хлопчатобумажная (кроме 

швейных ниток), содержащая 85 мас.% 

или более хлопковых волокон, не 

расфасованная для розничной продажи:

Cotton yarn (other than sewing thread), 

containing 85% or more by weight of 

cotton, not put up for retail sale:

– пряжа однониточная из волокон, не 

подвергнутых гребнечесанию:
– Single yarn, of uncombed fibres:

5205 11 000 0

– – линейной плотности 714,29 дтекс 

или более (не выше 14 метрического 

номера)

– – Measuring 714.29 decitex or more (not 

exceeding 14 metric number)
– 5 5

5205 12 000 0

– – линейной плотности менее 714,29 

дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 

14 метрического номера, но не выше 43 

метрического номера)

– – Measuring less than 714.29 decitex 

but not less than 232.56 decitex 

(exceeding 14 metric number but not 

exceeding 43 metric number)
– 5 5

5205 13 000 0

– – линейной плотности менее 232,56 

дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 

43 метрического номера, но не выше 52 

метрического номера)

– – Measuring less than 232.56 decitex 

but not less than 192.31 decitex 

(exceeding 43 metric number but not 

exceeding 52 metric number)
– 5 5

5205 14 000 0

– – линейной плотности менее 192,31 

дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 

метрического номера, но не выше 80 

метрического номера)

– – Measuring less than 192.31 decitex 

but not less than 125 decitex (exceeding 

52 metric number but not exceeding 80 

metric number) – 5 5

5205 15

– – линейной плотности менее 125 

дтекс (выше 80 метрического номера):

– – Measuring less than 125 decitex 

(exceeding 80 metric number)

5205 15 100 0

– – – линейной плотности менее 125 

дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 

80 метрического номера, но не выше 

120 метрического номера)

– – – Measuring less than 125 decitex but 

not less than 83.33 decitex (exceeding 80 

metric number but not exceeding 120 

metric number) – 5 5

5205 15 900 0

– – – линейной плотности менее 83,33 

дтекс (выше 120 метрического номера)

– – – Measuring less than 83.33 decitex 

(exceeding 120 metric number)
– 5 5

– пряжа однониточная из волокон, 

подвергнутых гребнечесанию:
– Single yarn, of combed fibres:
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5205 21 000 0

– – линейной плотности 714,29 дтекс 

или более (не выше 14 метрического 

номера)

– – Measuring 714.29 decitex or more (not 

exceeding 14 metric number)
– 5 5

5205 22 000 0

– – линейной плотности менее 714,29 

дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 

14 метрического номера, но не выше 43 

метрического номера)

– – Measuring less than 714.29 decitex 

but not less than 232.56 decitex 

(exceeding 14 metric number but not 

exceeding 43 metric number)
– 5 5

5205 23 000 0

– – линейной плотности менее 232,56 

дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 

43 метрического номера, но не выше 52 

метрического номера)

– – Measuring less than 232.56 decitex 

but not less than 192.31 decitex 

(exceeding 43 metric number but not 

exceeding 52 metric number)
– 5 5

5205 24 000 0

– – линейной плотности менее 192,31 

дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 

метрического номера, но не выше 80 

метрического номера)

– – Measuring less than 192.31 decitex 

but not less than 125 decitex (exceeding 

52 metric number but not exceeding 80 

metric number) – 5 5

5205 26 000 0

– – линейной плотности менее 125 

дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 

80 метрического номера, но не выше 94 

метрического номера)

– – Measuring less than 125 decitex but 

not less than 106.38 decitex (exceeding 

80 metric number but not exceeding 94 

metric number) – 5 5

5205 27 000 0

– – линейной плотности менее 106,38 

дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 

94 метрического номера, но не выше 

120 метрического номера)

– – Measuring less than 106.38 decitex 

but not less than 83.33 decitex (exceeding 

94 metric number but not exceeding 120 

metric number)
– 5 5

5205 28 000 0

– – линейной плотности менее 83,33 

дтекс (выше 120 метрического номера)

– – Measuring less than 83.33 decitex 

(exceeding 120 metric number)
– 5 5

– многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, не 

подвергнутых гребнечесанию:

– Multiple (folded) or cabled yarn, of 

uncombed fibres:

5205 31 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи 714,29 дтекс или 

более (не выше 14 метрического 

номера для однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn 714.29 

decitex or more (not exceeding 14 metric 

number per single yarn)
– 5 55205 31 000 0 номера для однониточной пряжи) – 5 5

5205 32 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 714,29 

дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 

14 метрического номера, но не выше 43 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

714.29 decitex but not less than 232.56 

decitex (exceeding 14 metric number but 

not exceeding 43 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5205 33 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 232,56 

дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 

43 метрического номера, но не выше 52 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

232.56 decitex but not less than 192.31 

decitex (exceeding 43 metric number but 

not exceeding 52 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5205 34 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 192,31 

дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 

метрического номера, но не выше 80 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

192.31 decitex but not less than 125 

decitex (exceeding 52 metric number but 

not exceeding 80 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5205 35 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 125 дтекс 

(выше 80 метрического номера для 

однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

125 decitex (exceeding 80 metric number 

per single yarn)
– 5 5

– многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, 

подвергнутых гребнечесанию:

– Multiple (folded) or cabled yarn, of 

combed fibres:

5205 41 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи 714,29 дтекс или 

более (не выше 14 метрического 

номера для однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn 714.29 

decitex or more (not exceeding 14 metric 

number per single yarn)
– 5 5

5205 42 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 714,29 

дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 

14 метрического номера, но не выше 43 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

714.29 decitex but not less than 232.56 

decitex (exceeding 14 metric number but 

not exceeding 43 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5205 43 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 232,56 

дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 

43 метрического номера, но не выше 52 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

232.56 decitex but not less than 192.31 

decitex (exceeding 43 metric number but 

not exceeding 52 metric number per single 

yarn)
– 5 5
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5205 44 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 192,31 

дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 

метрического номера, но не выше 80 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

192.31 decitex but not less than 125 

decitex (exceeding 52 metric number but 

not exceeding 80 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5205 46 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 125 дтекс, 

но не менее 106,38 дтекс (выше 80 

метрического номера, но не выше 94 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

125 decitex but not less than 106.38 

decitex (exceeding 80 metric number but 

not exceeding 94 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5205 47 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 106,38 

дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 

94 метрического номера, но не выше 

120 метрического номера для 

однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

106.38 decitex but not less than 83.33 

decitex (exceeding 94 metric number but 

not exceeding 120 metric number per 

single yarn)
– 5 5

5205 48 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 83,33 дтекс 

(выше 120 метрического номера для 

однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

83.33 decitex (exceeding 120 metric 

number per single yarn)
– 5 5

5206

Пряжа хлопчатобумажная (кроме 

швейных ниток), содержащая менее 85 

мас.% хлопковых волокон, не 

расфасованная для розничной продажи:

Cotton yarn (other than sewing thread), 

containing less than 85% by weight of 

cotton, not put up for retail sale:

– пряжа однониточная из волокон, не 

подвергнутых гребнечесанию:
– Single yarn, of uncombed fibres:

5206 11 000 0

– – линейной плотности 714,29 дтекс 

или более (не выше 14 метрического 

номера)

– – Measuring 714.29 decitex or more (not 

exceeding 14 metric number)
– 5 5

– – линейной плотности менее 714,29 

дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 

14 метрического номера, но не выше 43 

метрического номера)

– – Measuring less than 714.29 decitex 

but not less than 232.56 decitex 

(exceeding 14 metric number but not 

exceeding 43 metric number)
5206 12 000 0

метрического номера) exceeding 43 metric number)
– 5 5

5206 13 000 0

– – линейной плотности менее 232,56 

дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 

43 метрического номера, но не выше 52 

метрического номера)

– – Measuring less than 232.56 decitex 

but not less than 192.31 decitex 

(exceeding 43 metric number but not 

exceeding 52 metric number)
– 5 5

5206 14 000 0

– – линейной плотности менее 192,31 

дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 

метрического номера, но не выше 80 

метрического номера)

– – Measuring less than 192.31 decitex 

but not less than 125 decitex (exceeding 

52 metric number but not exceeding 80 

metric number) – 5 5

5206 15 000 0

– – линейной плотности менее 125 

дтекс (выше 80 метрического номера)

– – Measuring less than 125 decitex 

(exceeding 80 metric number)
– 5 5

– пряжа однониточная из волокон, 

подвергнутых гребнечесанию:
– Single yarn, of combed fibres:

5206 21 000 0

– – линейной плотности 714,29 дтекс 

или более (не выше 14 метрического 

номера)

– – Measuring 714.29 decitex or more (not 

exceeding 14 metric number)
– 5 5

5206 22 000 0

– – линейной плотности менее 714,29 

дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 

14 метрического номера, но не выше 43 

метрического номера)

– – Measuring less than 714.29 decitex 

but not less than 232.56 decitex 

(exceeding 14 metric number but not 

exceeding 43 metric number)
– 5 5

5206 23 000 0

– – линейной плотности менее 232,56 

дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 

43 метрического номера, но не выше 52 

метрического номера)

– – Measuring less than 232.56 decitex 

but not less than 192.31 decitex 

(exceeding 43 metric number but not 

exceeding 52 metric number)
– 5 5

5206 24 000 0

– – линейной плотности менее 192,31 

дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 

метрического номера, но не выше 80 

метрического номера)

– – Measuring less than 192.31 decitex 

but not less than 125 decitex (exceeding 

52 metric number but not exceeding 80 

metric number) – 5 5

5206 25 000 0

– – линейной плотности менее 125 

дтекс (выше 80 метрического номера)

– – Measuring less than 125 decitex 

(exceeding 80 metric number)
– 5 5

– многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, не 

подвергнутых гребнечесанию:

– Multiple (folded) or cabled yarn, of 

uncombed fibres:

5206 31 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи 714,29 дтекс или 

более (не выше 14 метрического 

номера для однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn 714.29 

decitex or more (not exceeding 14 metric 

number per single yarn)
– 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

5206 32 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 714,29 

дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 

14 метрического номера, но не выше 43 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

714.29 decitex but not less than 232.56 

decitex (exceeding 14 metric number but 

not exceeding 43 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5206 33 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 232,56 

дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 

43 метрического номера, но не выше 52 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

232.56 decitex but not less than 192.31 

decitex (exceeding 43 metric number but 

not exceeding 52 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5206 34 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 192,31 

дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 

метрического номера, но не выше 80 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

192.31 decitex but not less than 125 

decitex (exceeding 52 metric number but 

not exceeding 80 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5206 35 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 125 дтекс 

(выше 80 метрического номера для 

однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

125 decitex (exceeding 80 metric number 

per single yarn)
– 5 5

– многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, 

подвергнутых гребнечесанию:

– Multiple (folded) or cabled yarn, of 

combed fibres:

5206 41 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи 714,29 дтекс или 

более (не выше 14 метрического 

номера для однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn 714.29 

decitex or more (not exceeding 14 metric 

number per single yarn)
– 5 5

5206 42 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 714,29 

дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 

14 метрического номера, но не выше 43 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

714.29 decitex but not less than 232.56 

decitex (exceeding 14 metric number but 

not exceeding 43 metric number per single 

yarn)
– 5 5

– – линейной плотности для 

5206 43 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 232,56 

дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 

43 метрического номера, но не выше 52 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

232.56 decitex but not less than 192.31 

decitex (exceeding 43 metric number but 

not exceeding 52 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5206 44 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 192,31 

дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 

метрического номера, но не выше 80 

метрического номера для однониточной 

пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

192.31 decitex but not less than 125 

decitex (exceeding 52 metric number but 

not exceeding 80 metric number per single 

yarn)
– 5 5

5206 45 000 0

– – линейной плотности для 

однониточной пряжи менее 125 дтекс 

(выше 80 метрического номера для 

однониточной пряжи)

– – Measuring per single yarn less than 

125 decitex (exceeding 80 metric number 

per single yarn)
– 5 5

5207

Пряжа хлопчатобумажная (кроме 

швейных ниток), расфасованная для 

розничной продажи:

Cotton yarn (other than sewing thread) put 

up for retail sale:

5207 10 000 0
– содержащая 85 мас.% или более 

хлопковых волокон

– containing 85 % or more by weight of 

cotton fibres – 5 5

5207 90 000 0 – прочая – Other – 5 5

5208

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 

85 мас.% или более хлопковых волокон, 

с поверхностной плотностью не более 

200 г/м²:

Woven fabrics of cotton, containing 85 % 

or more by weight of cotton, weighing not 

more than 200 g/m²:

– неотбеленные: – Unbleached:

5208 11

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью не более 

100 г/м²:

– – Plain weave, weighing not more than 

100 g/m²:

5208 11 100 0

– – – ткани для изготовления бинтов, 

перевязочных материалов и 

медицинской марли

– – – Fabrics for the manufacture of 

bandages, dressings and medical gauze
m² 10 10

5208 11 900 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10

5208 12

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 

г/м²:

– – Plain weave, weighing more than 100 

g/m²:

– – – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 

г/м², но не более 130 г/м² и шириной:

– – – Plain weave, weighing more than 

100 g/m² but not more than 130 g/m² and 

of a width:

5208 12 160 0 – – – – не более 165 см – – – – Not exceeding 165 cm m² 5 5

5208 12 190 0 – – – – более 165 см – – – – Exceeding 165 cm m² 10 10
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– – – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 130 

г/м² и шириной:

– – – Plain weave, weighing more than 

130 g/m² and of a width:

5208 12 960 0 – – – – не более 165 см – – – – Not exceeding 165 cm m² 10 10

5208 12 990 0 – – – – более 165 см – – – – Exceeding 165 cm m² 10 10

5208 13 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5208 19 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– отбеленные: – Bleached:

5208 21

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью не более 

100 г/м²:

– – Plain weave, weighing not more than 

100 g/m²:

5208 21 100 0

– – – ткани для изготовления бинтов, 

перевязочных материалов и 

медицинской марли

– – – Fabrics for the manufacture of 

bandages, dressings and medical gauze
m² 10 10

5208 21 900 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10

5208 22

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 

г/м²:

– – Plain weave, weighing more than 100 

g/m²:

– – – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 

г/м², но не более 130 г/м² и шириной:

– – – Plain weave, weighing more than 

100 g/m² but not more than 130 g/m² and 

of a width:

5208 22 160 0 – – – – не более 165 см – – – – Not exceeding 165 cm m² 10 10

5208 22 190 0 – – – – более 165 см – – – – Exceeding 165 cm m² 10 10

– – – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 130 

г/м² и шириной:

– – – Plain weave, weighing more than 

130 g/m² and of a width:

5208 22 960 0 – – – – не более 165 см – – – – Not exceeding 165 cm m² 10 10

5208 22 990 0 – – – – более 165 см – – – – Exceeding 165 cm m² 10 10

5208 23 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5208 29 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– окрашенные: – Dyed:– окрашенные: – Dyed:

5208 31 000 0

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью не более 

100 г/м²

– – Plain weave, weighing not more than 

100 g/m²
m² 10 10

5208 32

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 

г/м²:

– – Plain weave, weighing more than 100 

g/m²:

– – – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 

г/м², но не более 130 г/м² и шириной:

– – – Plain weave, weighing more than 

100 g/m² but not more than 130 g/m² and 

of a width:

5208 32 160 0 – – – – не более 165 см – – – – Not exceeding 165 cm m² 10 10

5208 32 190 0 – – – – более 165 см – – – – Exceeding 165 cm m² 10 10

– – – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 130 

г/м² и шириной:

– – – Plain weave, weighing more than 

130 g/m² and of a width:

5208 32 960 0 – – – – не более 165 см – – – – Not exceeding 165 cm m² 10 10

5208 32 990 0 – – – – более 165 см – – – – Exceeding 165 cm m² 10 10

5208 33 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5208 39 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– из пряжи различных цветов: – Of yarn of different colours:

5208 41 000 0

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью не более 

100 г/м²

– – Plain weave, weighing not more than 

100 g/m²
m² 10 10

5208 42 000 0

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 

г/м²

– – Plain weave, weighing more than 100 

g/m²
m² 10 10

5208 43 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5208 49 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– напечатанные: – Printed:

5208 51 000 0

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью не более 

100 г/м²

– – Plain weave, weighing not more than 

100 g/m²
m² 10 10

5208 52 000 0

– – полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 

г/м²

– – Plain weave, weighing more than 100 

g/m²
m² 10 10

5208 59 – – ткани прочие: – – Other fabrics:

5208 59 100 0

– – – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5208 59 900 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10
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5209

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 

85 мас.% или более хлопковых волокон, 

с поверхностной плотностью более 200 

г/м²:

Woven fabrics of cotton, containing 85% 

or more by weight of cotton, weighing 

more than 200 g/m²:

– неотбеленные: – Unbleached:
5209 11 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5209 12 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5209 19 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– отбеленные: – Bleached:
5209 21 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5209 22 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5209 29 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– окрашенные: – Dyed:
5209 31 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5209 32 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5209 39 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– из пряжи различных цветов: – Of yarn of different colours:
5209 41 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5209 42 000 0 – – деним, или джинсовая ткань – – Denim m² 10 10

5209 43 000 0

– – ткани прочие 3- или 4-ниточного 

саржевого переплетения, включая 

обратную саржу

– – Other fabrics of 3-thread or 4-thread 

twill, including cross twill
m² 10 10

5209 49 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– напечатанные: – Printed:
5209 51 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5209 52 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5209 59 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 105209 59 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

5210

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 

менее 85 мас.% хлопковых волокон, 

смешанные в основном или 

исключительно с химическими 

волокнами, с поверхностной 

плотностью не более 200 г/м²:

Woven fabrics of cotton, containing less 

than 85% by weight of cotton, mixed 

mainly or solely with man-made fibres, 

weighing not more than 200 g/m²:

– неотбеленные: – Unbleached:
5210 11 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5210 19 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– отбеленные: – Bleached:
5210 21 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5210 29 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– окрашенные: – Dyed:
5210 31 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5210 32 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5210 39 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– из пряжи различных цветов: – Of yarn of different colours:
5210 41 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5210 49 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– напечатанные: – Printed:
5210 51 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5210 59 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

5211

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 

менее 85 мас.% хлопковых волокон, 

смешанные в основном или 

исключительно с химическими 

волокнами, с поверхностной 

плотностью более 200 г/м²:

Woven fabrics of cotton, containing less 

than 85% by weight of cotton, mixed 

mainly or solely with man-made fibres, 

weighing more than 200 g/m²:

– неотбеленные: – Unbleached:
5211 11 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5211 12 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5211 19 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

5211 20 000 0 – отбеленные – Bleached m² 10 10

– окрашенные: – Dyed:
5211 31 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5211 32 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10
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5211 39 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

– из пряжи различных цветов: – Of yarn of different colours:
5211 41 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5211 42 000 0 – – деним, или джинсовая ткань – – Denim m² 10 10

5211 43 000 0

– – ткани прочие 3- или 4-ниточного 

саржевого переплетения, включая 

обратную саржу

– – Other fabrics of 3-thread or 4-thread 

twill, including cross twill
m² 10 10

5211 49 – – ткани прочие: – – Other fabrics:
5211 49 100 0 – – – жаккардовые ткани – – – Jacquard fabrics m² 10 10

5211 49 900 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10

– напечатанные: – Printed:
5211 51 000 0 – – полотняного переплетения – – Plain weave m² 10 10

5211 52 000 0

– – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 10 10

5211 59 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 10 10

5212 Ткани хлопчатобумажные прочие: Other woven fabrics of cotton:

– с поверхностной плотностью не более 

200 г/м²:
– Weighing not more than 200 g/m²

5212 11 – – неотбеленные: – – Unbleached:

5212 11 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 11 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5212 12 – – отбеленные: – – Bleached:

5212 12 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 12 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5212 13 – – окрашенные: – – Dyed:

5212 13 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 13 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5212 14 – – из пряжи различных цветов: – – Of yarn of different colours:

– – – смешанные в основном или  – – – Mixed mainly or solely with linen 

5212 14 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 14 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5212 15 – – напечатанные: – – Printed:

5212 15 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 15 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

– с поверхностной плотностью более 

200 г/м²:
– Weighing more than 200 g/m²:

5212 21 – – неотбеленные: – – Unbleached:

5212 21 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 21 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5212 22 – – отбеленные: – – Bleached:

5212 22 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 22 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5212 23 – – окрашенные: – – Dyed:

5212 23 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 23 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5212 24 – – из пряжи различных цветов: – – Of yarn of different colours:

5212 24 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 24 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5212 25 – – напечатанные: – – Printed:

5212 25 100 0

– – – смешанные в основном или 

исключительно с льняными волокнами

– – – Mixed mainly or solely with linen 

fibres
m² 10 10

5212 25 900 0 – – – смешанные прочие – – – Other, mixed m² 10 10

5301

Лен-сырец или лен обработанный, но 

не подвергнутый прядению; очесы и 

отходы льна (включая прядильные 

отходы и расщипанное сырье):

Flax, raw or processed but not spun; flax 

tow and waste (including yarn waste and 

garnetted stock):

5301 10 000 0 – лен-сырец или лен-моченец – Flax, raw or retted – 10 10

– лен мятый, трепаный, чесаный или 

обработанный каким-либо другим 

способом, но не подвергнутый 

прядению:

– Flax, broken, scutched, hackled or 

otherwise processed, but not spun:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

5301 21 000 0 – – мятый или трепаный – – Broken or scutched – 10 10

5301 29 000 0 – – прочий – – Other – 10 10

5301 30 000 0 – очесы и отходы льна – Flax tow and waste – 10 10

5302

Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или 

обработанная, но не подвергнутая 

прядению; очесы и отходы пеньки 

(включая прядильные отходы и 

расщипанное сырье):

True hemp (Cannabis sativa L.), raw or 

processed but not spun; tow and waste of 

true hemp (including yarn waste and 

garnetted stock)

5302 10 000 0 – пенька-сырец или пенька моченая – True hemp, raw or retted – 5 5

5302 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

5303

Джутовое волокно и другие 

текстильные лубяные волокна (кроме 

льна, пеньки и рами), в виде сырца или 

обработанные, но не подвергнутые 

прядению; очесы и отходы этих волокон 

(включая прядильные отходы и 

расщипанное сырье):

Jute and other textile bast fibres 

(excluding flax, true hemp and ramie), raw 

or processed but not spun; tow and waste 

of these fibres (including yarn waste and 

garnetted stock):

5303 10 000 0

– джутовое волокно и другие 

текстильные лубяные волокна, в виде 

сырца или после мочки

– Jute and other textile bast fibres, raw or 

retted
– 5 5

5303 90 000 0 – прочие – Other – 3 3

5305 00 000 0

Волокно ореха кокосового, абаки 

(манильской пеньки, или Musa textilis 

Nee), рами и другие растительные 

текстильные волокна, в другом месте 

не поименованные или не включенные, 

в виде сырца или обработанные, но не 

подвергнутые прядению; очесы и 

отходы этих волокон (включая 

прядильные отходы и расщипанное 

сырье)

Coconut, abaca (Manila hemp or Musa 

textiles Nee), ramie and other vegetable 

textile fibres, not elsewhere specified or 

included, raw or processed but not spun; 

tow, noils and waste of these fibres 

(including yarn waste and garnetted stock)

– 3 3

5306 Пряжа льняная: Flax yarn:
5306 10 – однониточная: – Single:

– – не расфасованная для розничной 

продажи:
– – Not put up for retail sale:

продажи:

5306 10 100 0

– – – линейной плотности 833,3 дтекс 

или более (но не выше 12 метрического 

номера)

– – – Measuring 833.3 decitex or more 

(not exceeding 12 metric number)
– 5 5

5306 10 300 0

– – – линейной плотности менее 833,3 

дтекс, но не менее 277,8 дтекс (выше 

12 метрического номера, но не выше 36 

метрического номера)

– – – Measuring less than 833.3 decitex 

but not less than 277.8 decitex (exceeding 

12 metric number but not exceeding 36 

metric number) – 5 5

5306 10 500 0

– – – линейной плотности менее 277,8 

дтекс (выше 36 метрического номера)

– – – Measuring less than 277.8 decitex 

(exceeding 36 metric number)
– 5 5

5306 10 900 0
– – расфасованная для розничной 

продажи
– – Put up for retail sale – 5 5

5306 20
– многокруточная (крученая) или 

однокруточная:
– Multiple (folded) or cabled:

5306 20 100 0
– – не расфасованная для розничной 

продажи
– – Not put up for retail sale – 5 5

5306 20 900 0
– – расфасованная для розничной 

продажи
– – Put up for retail sale – 5 5

5307

Пряжа из джутовых волокон или других 

текстильных лубяных волокон товарной 

позиции 5303:

Yarn of jute or of other textile bast fibres of 

heading 5303:

5307 10 000 0 – однониточная – Single – 5 5

5307 20 000 0
– многокруточная (крученая) или 

однокруточная
– Multiple (folded) or cabled – 5 5

5308

Пряжа из других растительных 

текстильных волокон; пряжа бумажная:

Yarn of other vegetable textile fibres; 

paper yarn:

5308 10 000 0 – пряжа из волокон ореха кокосового – Coir yarn – 5 5

5308 20 – пряжа пеньковая: – True hemp yarn:

5308 20 100 0
– – не расфасованная для розничной 

продажи
– – Not put up for retail sale – 5 5

5308 20 900 0
– – расфасованная для розничной 

продажи
– – Put up for retail sale – 5 5

5308 90 – прочая: – Other:

– – пряжа из волокон рами: – – Ramie yarn

5308 90 120 0

– – – линейной плотности 277,8 дтекс 

или более (не выше 36 метрического 

номера)

– – – Measuring 277.8 decitex or more 

(not exceeding 36 metric number)
– 5 5

5308 90 190 0

– – – линейной плотности менее 277,8 

дтекс (выше 36 метрического номера)

– – – Measuring less than 277.8 decitex 

(exceeding 36 metric number)
– 5 5

5308 90 500 0 – – пряжа бумажная – – Paper yarn – 5 5

5308 90 900 0 – – прочая – – Other – 5 5

5309 Ткани льняные: Woven fabrics of flax:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– содержащие 85 мас.% или более 

льняных волокон:

– Containing 85 % or more by weight of 

flax:
5309 11 – – неотбеленные или отбеленные: – – Unbleached or bleached:
5309 11 100 0 – – – неотбеленные – – – Unbleached m² 10 10

5309 11 900 0 – – – отбеленные – – – Bleached m² 10 10

5309 19 000 0 – – прочие – – Other m² 10 10

– содержащие менее 85 мас.% льняных 

волокон:

– Containing less than 85 % by weight of 

flax:
5309 21 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 10 10

5309 29 000 0 – – прочие – – Other m² 10 10

5310

Ткани из джутовых волокон или других 

текстильных лубяных волокон товарной 

позиции 5303:

Woven fabrics of jute or of other textile 

bast fibres of heading 5303:

5310 10 – неотбеленные: – Unbleached:
5310 10 100 0 – – шириной не более 150 см – – Of a width not exceeding 150 cm m² 8 8

5310 10 900 0 – – шириной более 150 см – – Of a width exceeding 150 cm m² 8 8

5310 90 000 0 – прочие – Other m² 10 10

5311 00

Ткани из прочих растительных 

текстильных волокон; ткани из 

бумажной пряжи:

Woven fabrics of other vegetable textile 

fibres; woven fabrics of paper yarn:

5311 00 100 0 – из волокон рами – Of ramie m² 10 10

5311 00 900 0 – прочие – Other m² 10 10

5401

Нитки швейные из химических нитей, 

расфасованные или не расфасованные 

для розничной продажи:

Sewing thread of man-made filaments, 

whether or not put up for retail sale:

5401 10 – из синтетических нитей: – Of synthetic filaments:

– – не расфасованные для розничной 

продажи:
– – Not put up for retail sale:

– – – нити с сердечником: – – – Core yarn:

5401 10 120 0
– – – – нити полиэфирные, обвитые 

хлопковыми волокнами

– – – – Polyester filament surrounded by 

cotton fibres – 5 5

5401 10 140 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
5401 10 160 0 – – – – текстурированные нити – – – – Textured yarn – 5 5

5401 10 180 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 55401 10 180 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

5401 10 900 0
– – расфасованные для розничной 

продажи
– – Put up for retail sale – 5 5

5401 20 – из искусственных нитей: – Of artificial filaments

5401 20 100 0
– – не расфасованные для розничной 

продажи
– – Not put up for retail sale – 5 5

5401 20 900 0
– – расфасованные для розничной 

продажи
– – Put up for retail sale – 5 5

5402

Нити комплексные синтетические 

(кроме швейных ниток), не 

расфасованные для розничной 

продажи, включая синтетические 

мононити линейной плотности менее 67 

дтекс:

Synthetic filament yarn (other than sewing 

thread), not put up for retail sale, including 

synthetic monofilament of less than 67 

decitex:

– нити высокой прочности нейлоновые 

или из других полиамидов, 

текстурированные или 

нетекстурированные:

– High tenacity yarn of nylon or other 

polyamides, whether or not textured:

5402 11 000 0 – – из арамидов – – Of aramids – 10 10

5402 19 000 – – прочие: – – Other:

5402 19 000 1
– – – из анидов, линейной плотности не 

менее 900 дтекс

– – – From anides, with a linear density 

exceeding 900 dtex – 513С) 513С)

5402 19 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

5402 20 000

– нити высокой прочности 

полиэфирные, текстурированные или 

нетекстурированные:

– High tenacity yarn of polyesters, 

whether or not textured:

5402 20 000 1 – – окрашенные в массе – – Coloured throughout the mass – 0 0

5402 20 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

– текстурированные нити: – Textured yarn:

5402 31 000 0

– – нейлоновые или из других 

полиамидов, линейной плотности 

одиночной нити не более 50 текс

– – Of nylon or other polyamides, 

measuring per single yarn not more than 

50 tex – 5 5

5402 32 000 0

– – нейлоновые или из других 

полиамидов, линейной плотности 

одиночной нити более 50 текс

– – Of nylon or other polyamides, 

measuring per single yarn more than 50 

tex – 5 5

5402 33 000 0 – – полиэфирные – – Of polyesters – 5 5

5402 34 000 0 – – полипропиленовые – – Of polypropylene – 5 5

5402 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– нити прочие одиночные, некрученые 

или с круткой не более 50 кр/м:

– Other yarn, single, untwisted or with a 

twist not exceeding 50 turns per metre:

5402 44 000 0 – – эластомерные – – Elastomeric – 5 5

5402 45 000 0
– – прочие, нейлоновые или из других 

полиамидов
– – Other, of nylon or other polyamides – 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

5402 46 000 0
– – прочие, полиэфирные, частично 

ориентированные
– – Other, of polyesters partially oriented – 5 5

5402 47 000 0 – – прочие полиэфирные – – Other, of polyesters – 5 5

5402 48 000 0 – – прочие полипропиленовые – – Other, of polypropylene – 5 5

5402 49 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– нити прочие одиночные, с круткой 

более 50 кр/м:

– Other yarn, single, with a twist 

exceeding 50 turns per metre:

5402 51 000 0
– – нейлоновые или из других 

полиамидов
– – Of nylon or other polyamides – 5 5

5402 52 000 0 – – полиэфирные – – Of polyesters – 5 5

5402 53 000 0 – – полипропиленовые – – Of polypropylene – 5 5

5402 59 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– нити прочие многокруточные 

(крученые) или однокруточные:
– Other yarn, multiple (folded) or cabled:

5402 61 000 0
– – нейлоновые или из других 

полиамидов
– – Of nylon or other polyamides – 5 5

5402 62 000 0 – – полиэфирные – – Of polyesters – 5 5

5402 63 000 – – полипропиленовые: – – Of polypropylene:
5402 63 000 1 – – – для производства ковров5) – – – For producing carpets5) – 545С) 545С)

5402 63 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

5402 69 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

5403

Нити комплексные искусственные 

(кроме швейных ниток), не 

расфасованные для розничной 

продажи, включая искусственные 

мононити линейной плотности менее 67 

дтекс:

Artificial filament yarn (other than sewing 

thread), not put up for retail sale, including 

artificial monofilament of less than 67 

decitex:

5403 10 000 0 – нити высокой прочности вискозные – High tenacity yarn of viscose rayon – 5 5

– нити одиночные прочие: – Other yarn, single:

5403 31 000 0

– – вискозные некрученые или с круткой 

не более 120 кр/м

– – Of viscose rayon, untwisted or with a 

twist not exceeding 120 turns per metre
– 5 5

5403 32 000 0 – – вискозные с круткой более 120 кр/м
– – Of viscose rayon, with a twist 

exceeding 120 turns per metre – 5 5

5403 33 000 0 – – из ацетилцеллюлозы – – Of cellulose acetate – 5 5

5403 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 55403 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– нити многокруточные (крученые) или 

однокруточные, прочие:
– Other yarn, multiple (folded) or cabled:

5403 41 000 0 – – вискозные – – Of viscose rayon – 5 5

5403 42 000 0 – – из ацетилцеллюлозы – – Of cellulose acetate – 5 5

5403 49 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

5404

Мононити синтетические линейной 

плотности 67 дтекс или более и с 

размером поперечного сечения не 

более 1 мм; плоские и аналогичные 

нити (например, искусственная 

соломка) из синтетических текстильных 

материалов с шириной не более 5 мм:

Synthetic monofilament of 67 decitex or 

more and of which no cross-sectional 

dimension exceeds 1 mm; strip and the 

like (for example, artificial straw) of 

synthetic textile materials of an apparent 

width not exceeding 5 mm:

– мононити: – Monofilament:
5404 11 000 0 – – эластомерные – – Elastomeric – 5 5

5404 12 000 0 – – прочие полипропиленовые – – Other, of polypropylene – 5 5

5404 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

5404 90 – прочие: – Other:
5404 90 100 0 – – полипропиленовые – – Of polypropylene – 5 5

5404 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

5405 00 000 0

Мононити искусственные линейной 

плотности 67 дтекс или более и с 

размером поперечного сечения не 

более 1 мм; плоские и аналогичные 

нити (например, искусственная 

соломка) из искусственных текстильных 

материалов с шириной не более 5 мм

Artificial monofilament of 67 decitex or 

more and of which no cross-sectional 

dimension exceeds 1 mm; strip and the 

like (for example, artificial straw) of 

artificial textile materials of an apparent 

width not exceeding 5 mm

– 5 5

5406 00 000 0

Нити комплексные химические (кроме 

швейных ниток), расфасованные для 

розничной продажи

Man-made filament yarn (other than 

sewing thread), put up for retail sale
– 5 5

5407

Ткани из синтетических комплексных 

нитей, включая ткани, изготавливаемые 

из материалов товарной позиции 5404:

Woven fabrics of synthetic filament yarn, 

including woven fabrics obtained from 

materials of heading 5404:

5407 10 00

– ткани, изготавливаемые из нитей 

высокой прочности из нейлона или 

других полиамидов или полиэфиров:

– Woven fabrics obtained from high 

tenacity yarn of nylon or other polyamides 

or of polyesters:
5407 10 001 0 – – ткани из арамидов – – Aramid fabrics m² 15 15

5407 10 009 0 – – прочие – – Other m² 13 13

5407 20
– ткани, изготавливаемые из плоских 

или аналогичных нитей:

– Woven fabrics obtained from strip or the 

like:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – из полиэтилена или полипропилена 

шириной:

– – Of polyethylene or polypropylene, of a 

width of:
5407 20 110 0 – – – менее 3 м – – – Less than 3 m m² 8 8

5407 20 190 0 – – – 3 м или более – – – 3 m or more m² 8 8

5407 20 900 0 – – прочие – – Other m² 10 10

5407 30 000 0
– ткани, упомянутые в примечании 9 к 

разделу XI
– Fabrics specified in note 9 to Section XI m² 10 10

– ткани прочие, содержащие 85 мас.% 

или более нитей из нейлона или других 

полиамидов:

– Other woven fabrics, containing 85 % or 

more by weight of filaments of nylon or 

other polyamides:
5407 41 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 8 8

5407 42 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 8 8

5407 43 000 0 – – из нитей различных цветов – – Of yarns of different colours m² 8 8

5407 44 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 7 7

– ткани прочие, содержащие 85 мас.% 

или более текстурированных 

полиэфирных нитей:

– Other woven fabrics, containing 85 % or 

more by weight of textured polyester 

filaments:
5407 51 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 8 8

5407 52 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 7 7

5407 53 000 0 – – из нитей различных цветов – – Of yarns of different colours m² 8 8

5407 54 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 8 8

– ткани прочие, содержащие 85 мас.% 

или более полиэфирных нитей:

– Other woven fabrics, containing 85 % or 

more by weight of polyester filaments:

5407 61

– – содержащие 85 мас.% или более 

нетекстурированных полиэфирных 

нитей:

– – Containing 85 % or more by weight of 

non-textured polyester filaments:

5407 61 100 0 – – – неотбеленные или отбеленные – – – Unbleached or bleached m² 8 8

5407 61 300 0 – – – окрашенные – – – Dyed m² 8 8

5407 61 500 0 – – – из нитей различных цветов – – – Of yarns of different colours m² 8 8

5407 61 900 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 8 8

5407 69 – – прочие: – – Other:
5407 69 100 0 – – – неотбеленные или отбеленные – – – Unbleached or bleached m² 8 8

5407 69 900 0 – – – прочие – – – Other m² 8 8

– ткани прочие, содержащие 85 мас.% 

или более синтетических нитей:

– Other woven fabrics, containing 85 % or 

more by weight of synthetic filaments:или более синтетических нитей: more by weight of synthetic filaments:

5407 71 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 0 0

5407 72 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 7 7

5407 73 000 0 – – из нитей различных цветов – – Of yarns of different colours m² 10 10

5407 74 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 10 10

– ткани прочие, содержащие менее 85 

мас.% синтетических нитей, смешанные 

в основном или исключительно с 

хлопковыми волокнами:

– Other woven fabrics, containing less 

than 85 % by weight of synthetic filaments, 

mixed mainly or solely with cotton:

5407 81 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 10 10

5407 82 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 10 10

5407 83 000 0 – – из нитей различных цветов – – Of yarns of different colours m² 10 10

5407 84 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 10 10

– ткани прочие: – Other woven fabrics:
5407 91 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 10 10

5407 92 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 10 10

5407 93 000 0 – – из нитей различных цветов – – Of yarns of different colours m² 10 10

5407 94 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 7 7

5408

Ткани из искусственных комплексных 

нитей, включая ткани, изготавливаемые 

из материалов товарной позиции 5405:

Woven fabrics of artificial filament yarn, 

including woven fabrics obtained from 

materials of heading 5405:

5408 10 000 0
– ткани из вискозных нитей высокой 

прочности

– Woven fabrics obtained from high 

tenacity yarn of viscose rayon m² 5 5

– ткани прочие, содержащие 85 мас.% 

или более искусственных нитей или 

плоских или аналогичных нитей:

– Other woven fabrics, containing 85 % or 

more by weight of artificial filament or strip 

or the like:

5408 21 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 5 5

5408 22 – – окрашенные: – – Dyed:

5408 22 100 0

– – – шириной более 135 см, но не 

более 155 см, полотняного 

переплетения, саржевого 

переплетения, включая обратную 

саржу, или атласного переплетения

– – – Of a width exceeding 15 cm but not 

exceeding 155 cm, plain weave, twill, 

including cross twill, or satin weave
m² 5 5

5408 22 900 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

5408 23 000 0 – – из нитей различных цветов – – Of yarns of different colours m² 5 5

5408 24 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 5 5

– ткани прочие: – Other woven fabrics:
5408 31 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 5 5

5408 32 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 5 5

5408 33 000 0 – – из нитей различных цветов – – Of yarns of different colours m² 5 5

5408 34 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 5 5
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5501 Жгут синтетических нитей: Synthetic filament tow:

5501 10 000
– нейлоновый или из прочих 

полиамидов:
– Of nylon or other polyamides:

5501 10 000 1 – – из арамидов – – Of aramids – 10 10

5501 10 000 9 – – прочий – – Other – 5 5

5501 20 000 0 – полиэфирный – Of polyesters – 5 5

5501 30 000 0 – акриловый или модакриловый – Acrylic or modacrylic – 5 5

5501 40 000 0 – полипропиленовый – Of polypropylene – 5 5

5501 90 000 0 – прочий – Other – 5 5

5502 Жгут искусственных нитей: Artificial filament tow:
5502 10 000 0 – ацетата целлюлозы – Of cellulose acetate: – 5 5

5502 90 – прочий: – Other:
5502 90 100 0 – – вискозный – – Of viscose – 5 5

5502 90 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

5503

Волокна синтетические, не 

подвергнутые кардо-, гребнечесанию 

или другой подготовке для прядения:

Synthetic staple fibres, not carded, 

combed or otherwise processed for 

spinning:

– нейлоновые или из прочих 

полиамидов:
– Of nylon or other polyamides:

5503 11 000 0 – – из арамидов – – Of aramids – 5 5

5503 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

5503 20 000 0 – полиэфирные – Of polyesters – 5 5

5503 30 000 0 – акриловые или модакриловые – Acrylic or modacrylic – 5 5

5503 40 000 0 – полипропиленовые – Of polypropylene – 5 5

5503 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

5504

Волокна искусственные, не 

подвергнутые кардо-, гребнечесанию 

или другой подготовке для прядения:

Artificial staple fibres, not carded, combed 

or otherwise processed for spinning:

5504 10 000 0 – вискозные – Of viscose rayon – 5
1С)

51С)

5504 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

5505

Отходы химических волокон (включая 

гребенные очесы, прядильные отходы и 

расщипанное сырье):

Waste (including noils, yarn waste and 

garnetted stock) of man-made fibres:

5505 10 – синтетических волокон: – Of synthetic fibres:

– – нейлоновых или из прочих 
– – Of nylon or other polyamides

5505 10 100 0
– – нейлоновых или из прочих 

полиамидов
– – Of nylon or other polyamides – 5 5

5505 10 300 0 – – полиэфирных – – Of polyesters – 5 5

5505 10 500 0 – – акриловых или модакриловых – – Acrylic or modacrylic – 5 5

5505 10 700 0 – – полипропиленовых – – Of polypropylene – 5 5

5505 10 900 0 – – прочих – – Other – 5 5

5505 20 000 0 – искусственных волокон – Of artificial fibres – 5 5

5506

Волокна синтетические, подвергнутые 

кардо-, гребнечесанию или другой 

подготовке для прядения:

Synthetic staple fibres, carded, combed or 

otherwise processed for spinning:

5506 10 000 0
– нейлоновые или из прочих 

полиамидов
– Of nylon or other polyamides – 5 5

5506 20 000 0 – полиэфирные – Of polyesters – 5 5

5506 30 000 0 – акриловые или модакриловые – Acrylic or modacrylic – 5 5

5506 40 000 0 – полипропиленовые – Of polypropylene – 5 5

5506 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

5507 00 000 0

Волокна искусственные, подвергнутые 

кардо-, гребнечесанию или другой 

подготовке для прядения

Artificial staple fibres, carded, combed or 

otherwise processed for spinning
– 5 5

5508

Нитки швейные из химических волокон, 

расфасованные или не расфасованные 

для розничной продажи:

Sewing thread of man-made staple fibres, 

whether or not put up for retail sale:

5508 10 – из синтетических волокон: – Of synthetic fibres:

5508 10 100 0
– – не расфасованные для розничной 

продажи
– – Not put up for retail sale – 5 5

5508 10 900 0
– – расфасованные для розничной 

продажи
– – Put up for retail sale – 5 5

5508 20 – из искусственных волокон: – of artificial fibres:

5508 20 100 0
– – не расфасованные для розничной 

продажи
– – Not put up for retail sale – 5 5

5508 20 900 0
– – расфасованные для розничной 

продажи
– – Put up for retail sale – 5 5

5509

Пряжа из синтетических волокон (кроме 

швейных ниток), не расфасованная для 

розничной продажи:

Yarn (other than sewing thread) of 

synthetic staple fibres, not put up for retail 

sale:

– содержащая 85 мас.% или более 

волокон из нейлона или прочих 

полиамидов:

– Containing 85 % or more by weight of 

staple fibres of nylon or other polyamides:

5509 11 000 0 – – однониточная пряжа – – Single yarn – 5 5

5509 12 000 0
– – многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа
– – Multiple (folded) or cabled yarn – 5 5

– содержащая 85 мас.% или более 

полиэфирных волокон:

– Containing 85 % or more by weight of 

polyester staple fibres:
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5509 21 000 0 – – однониточная пряжа – – Single yarn – 5 5

5509 22 000 0
– – многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа
– – Multiple (folded) or cabled yarn – 5 5

– содержащая 85 мас.% или более 

акриловых или модакриловых волокон:

– Containing 85 % or more by weight of 

acrylic or modacrylic staple fibres:

5509 31 000 0 – – однониточная пряжа – – Single yarn – 5 5

5509 32 000 0
– – многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа
– – Multiple (folded) or cabled yarn – 5 5

– пряжа прочая, содержащая 85 мас.% 

или более синтетических волокон:

– Other yarn, containing 85 % or more by 

weight of synthetic staple fibres:

5509 41 000 0 – – однониточная пряжа – – Single yarn – 5 5

5509 42 000 0
– – многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа
– – Multiple (folded) or cabled yarn – 5 5

– пряжа прочая из полиэфирных 

волокон:
– Other yarn, of polyester staple fibres:

5509 51 000 0

– – смешанная в основном или 

исключительно с искусственными 

волокнами

– – Mixed mainly or solely with artificial 

staple fibres
– 5 5

5509 52 000 0

– – смешанная в основном или 

исключительно с шерстью или тонким 

волосом животных

– – Mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair
– 5 5

5509 53 000 0

– – смешанная в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами
– – Mixed mainly or solely with cotton

– 5 5

5509 59 000 0 – – прочая – – Other – 5 5

– пряжа прочая из акриловых или 

модакриловых волокон:

– Other yarn, of acrylic or modacrylic 

staple fibres:

5509 61 000 0

– – смешанная в основном или 

исключительно с шерстью или тонким 

волосом животных

– – Mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair
– 5 5

5509 62 000 0

– – смешанная в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами
– – Mixed mainly or solely with cotton

– 5 5

5509 69 000 0 – – прочая – – Other – 5 55509 69 000 0 – – прочая – – Other – 5 5

– пряжа прочая: – Other yarn:

5509 91 000 0

– – смешанная в основном или 

исключительно с шерстью или тонким 

волосом животных

– – Mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair
– 5 5

5509 92 000 0

– – смешанная в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами
– – Mixed mainly or solely with cotton

– 5 5

5509 99 000 0 – – прочая – – Other – 5 5

5510

Пряжа из искусственных волокон (кроме 

швейных ниток), не расфасованная для 

розничной продажи:

Yarn (other than sewing thread) of 

artificial staple fibres, not put up for retail 

sale:

– содержащая 85 мас.% или более 

искусственных волокон:

– Containing 85 % or more by weight of 

artificial staple fibres:
5510 11 000 0 – – однониточная пряжа – – Single yarn – 5 5

5510 12 000 0
– – многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа
– – Multiple (folded) or cabled yarn – 5 5

5510 20 000 0

– пряжа прочая, смешанная в основном 

или исключительно с шерстью или 

тонким волосом животных

– Other yarn, mixed mainly or solely with 

wool or fine animal hair
– 5 5

5510 30 000 0

– пряжа прочая, смешанная в основном 

или исключительно с хлопковыми 

волокнами

– Other yarn, mixed mainly or solely with 

cotton
– 5 5

5510 90 000 0 – пряжа прочая – Other yarn – 5 5

5511

Пряжа из химических волокон (кроме 

швейных ниток), расфасованная для 

розничной продажи:

Yarn (other than sewing thread) of man-

made staple fibres, put up for retail sale:

5511 10 000 0

– из синтетических волокон, 

содержащая 85 мас.% или более этих 

волокон

– Of synthetic staple fibres, containing 

85 % or more by weight of such fibres
– 5 5

5511 20 000 0

– из синтетических волокон, 

содержащая менее 85 мас.% этих 

волокон

– Of synthetic staple fibres, containing 

less than 85 % by weight of such fibres
– 5 5

5511 30 000 0 – из искусственных волокон – Of artificial staple fibres – 5 5

5512

Ткани из синтетических волокон, 

содержащие 85 мас.% или более этих 

волокон:

Woven fabrics of synthetic staple fibres, 

containing 85 % or more by weight of 

synthetic staple fibres:

– содержащие 85 мас.% или более 

полиэфирных волокон:

– Containing 85 % or more by weight of 

polyester staple fibres:
5512 11 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 8 8

5512 19 – – прочие: – – Other:
5512 19 100 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 8 8
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5512 19 900 0 – – – прочие – – – Other m² 8 8

– содержащие 85 мас.% или более 

акриловых или модакриловых волокон:

– Containing 85 % or more by weight of 

acrylic or modacrylic staple fibres:

5512 21 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 8 8

5512 29 – – прочие: – – Other:
5512 29 100 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 8 8

5512 29 900 0 – – – прочие – – – Other m² 8 8

– прочие: – Other:
5512 91 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 8 8

5512 99 – – прочие: – – Other:
5512 99 100 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 8 8

5512 99 900 0 – – – прочие – – – Other m² 8 8

5513

Ткани из синтетических волокон, 

содержащие менее 85 мас.% этих 

волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми 

волокнами, имеющие поверхностную 

плотность не более 170 г/м²:

Woven fabrics of synthetic staple fibres, 

containing less than 85 % by weight of 

such fibres, mixed mainly or solely with 

cotton, of a weight not exceeding 170 g/m²:

– неотбеленные или отбеленные: – Unbleached or bleached:

5513 11
– – из полиэфирных волокон, 

полотняного переплетения:
– – Of polyester staple fibres, plain weave:

5513 11 200 0 – – – шириной 165 см или менее – – – Of a width of 165 cm or less m² 8 8

5513 11 900 0 – – – шириной более 165 см – – – Of a width of more than 165 cm m² 8 8

5513 12 000 0

– – из полиэфирных волокон, 3- или 4-

ниточного саржевого переплетения, 

включая обратную саржу

– – Of polyester fibres, 3- or 4-thread twill 

weave, including reverse twill
m² 8 8

5513 13 000 0
– – ткани из полиэфирных волокон 

прочие

– – Other woven fabrics of polyester 

staple fibres m² 8 8

5513 19 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 8 8

– окрашенные: – Dyed:

5513 21 000 0
– – из полиэфирных волокон, 

полотняного переплетения
– – Of polyester staple fibres, plain weave m² 7,5 7,5

– – ткани из полиэфирных волокон  – – Other woven fabrics of polyester 
5513 23

– – ткани из полиэфирных волокон 

прочие:

– – Other woven fabrics of polyester 

staple fibres:

5513 23 100 0

– – – 3- или 4-ниточного саржевого 

переплетения, включая обратную саржу

– – – 3-thread or 4-thread twill, including 

cross twill
m² 8 8

5513 23 900 0 – – – прочие – – – Other m² 8 8

5513 29 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 8 8

– из пряжи различных цветов: – Of yarns of different colours:

5513 31 000 0
– – из полиэфирных волокон, 

полотняного переплетения
– – Of polyester staple fibres, plain weave m² 8 8

5513 39 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 8 8

– напечатанные: – Printed:

5513 41 000 0
– – из полиэфирных волокон, 

полотняного переплетения
– – Of polyester staple fibres, plain weave m² 8 8

5513 49 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 8 8

5514

Ткани из синтетических волокон, 

содержащие менее 85 мас.% этих 

волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми 

волокнами, имеющие поверхностную 

плотность более 170 г/м²:

Woven fabrics of synthetic staple fibres, 

containing less than 85 % by weight of 

such fibres, mixed mainly or solely with 

cotton, of a weight exceeding 170 g/m²:

– неотбеленные или отбеленные: – Unbleached or bleached:

5514 11 000 0
– – из полиэфирных волокон, 

полотняного переплетения
– – Of polyester staple fibres, plain weave m² 8 8

5514 12 000 0

– – из полиэфирных волокон, 3- или 4-

ниточного саржевого переплетения, 

включая обратную саржу

– – Of polyester fibres, 3- or 4-thread twill 

weave, including reverse twill
m² 8 8

5514 19 – – ткани прочие: – – Other fabrics:
5514 19 100 0 – – – из полиэфирных волокон – – – Of polyester staple fibres m² 8 8

5514 19 900 0 – – – прочие – – – Other m² 8 8

– окрашенные: – Dyed:

5514 21 000 0
– – из полиэфирных волокон, 

полотняного переплетения
– – Of polyester staple fibres, plain weave m² 8 8

5514 22 000 0

– – из полиэфирных волокон, 3- или 4-

ниточного саржевого переплетения, 

включая обратную саржу

– – Of polyester fibres, 3- or 4-thread twill 

weave, including reverse twill
m² 8 8

5514 23 000 0
– – ткани из полиэфирных волокон 

прочие

– – Other woven fabrics of polyester 

staple fibres m² 8 8

5514 29 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 8 8

5514 30 – из пряжи различных цветов: – Of yarns of different colours:

5514 30 100 0
– – из полиэфирных волокон, 

полотняного переплетения
– – Of polyester staple fibres, plain weave m² 8 8



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

5514 30 300 0

– – из полиэфирных волокон, 3- или 4-

ниточного саржевого переплетения, 

включая обратную саржу

– – Of polyester fibres, 3- or 4-thread twill 

weave, including reverse twill
m² 8 8

5514 30 500 0
– – ткани из полиэфирных волокон 

прочие

– – Other woven fabrics of polyester 

staple fibres m² 8 8

5514 30 900 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 8 8

– напечатанные: – Printed:

5514 41 000 0
– – из полиэфирных волокон, 

полотняного переплетения
– – Of polyester staple fibres, plain weave m² 8 8

5514 42 000 0

– – из полиэфирных волокон, 3- или 4-

ниточного саржевого переплетения, 

включая обратную саржу

– – Of polyester fibres, 3- or 4-thread twill 

weave, including reverse twill
m² 8 8

5514 43 000 0
– – ткани из полиэфирных волокон 

прочие

– – Other woven fabrics of polyester 

staple fibres m² 8 8

5514 49 000 0 – – ткани прочие – – Other fabrics m² 8 8

5515 Ткани из синтетических волокон прочие:
Other woven fabrics of synthetic staple 

fibres:

– из полиэфирных волокон: – Of polyester staple fibres:

5515 11

– – смешанные в основном или 

исключительно с вискозными 

волокнами:

– – Mixed mainly or solely with viscose 

rayon staple fibres

5515 11 100 0 – – – неотбеленные или отбеленные – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 11 300 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 10 10

5515 11 900 – – – прочие: – – – Other:

5515 11 900 1
– – – – с поверхностной плотностью не 

более 130 г/м²

– – – –Having a maximum surface area of 

130 g/m² m² 1064С) 1064С)

5515 11 900 9 – – – – прочие – – – – Other m² 10 10

5515 12

– – смешанные в основном или 

исключительно с химическими нитями:

– – Mixed mainly or solely with man-made 

filaments:

5515 12 100 0 – – – неотбеленные или отбеленные – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 12 300 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 10 10

5515 12 900 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10

– – смешанные в основном или 
– – Mixed mainly or solely with wool or 

5515 13

– – смешанные в основном или 

исключительно с шерстью или тонким 

волосом животных:

– – Mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair:

– – – смешанные в основном или 

исключительно с подвергнутыми 

кардочесанию шерстью или тонким 

волосом животных (аппаратное 

прядение):

– – – Mixed mainly or solely with carded 

wool or fine animal hair (woollen):

5515 13 110 0 – – – – неотбеленные или отбеленные – – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 13 190 0 – – – – прочие – – – – Other m² 10 10

– – – смешанные в основном или 

исключительно с подвергнутыми 

гребнечесанию шерстью или тонким 

волосом животных (гребенное 

прядение):

– – – Mixed mainly or solely with combed 

wool or fine animal hair (worsted):

5515 13 910 0 – – – – неотбеленные или отбеленные – – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 13 990 0 – – – – прочие – – – – Other m² 10 10

5515 19 – – прочие: – – Other:
5515 19 100 0 – – – неотбеленные или отбеленные – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 19 300 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 10 10

5515 19 900 0 – – – прочие – – – Other m² 7 7

– из акриловых или модакриловых 

волокон:
– Of acrylic or modacrylic staple fibres:

5515 21

– – смешанные в основном или 

исключительно с химическими нитями:

– – Mixed mainly or solely with man-made 

filaments:

5515 21 100 0 – – – неотбеленные или отбеленные – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 21 300 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 10 10

5515 21 900 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10

5515 22

– – смешанные в основном или 

исключительно с шерстью или тонким 

волосом животных:

– – Mixed mainly or solely with wool or 

fine animal hair:

– – – смешанные в основном или 

исключительно с подвергнутыми 

кардочесанию шерстью или тонким 

волосом животных (аппаратное 

прядение):

– – – Mixed mainly or solely with carded 

wool or fine animal hair (woollen):

5515 22 110 0 – – – – неотбеленные или отбеленные – – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 22 190 0 – – – – прочие – – – – Other m² 10 10

– – – смешанные в основном или 

исключительно с подвергнутыми 

гребнечесанию шерстью или тонким 

волосом животных (гребенное 

прядение):

– – – Mixed mainly or solely with combed 

wool or fine animal hair (worsted):

5515 22 910 0 – – – – неотбеленные или отбеленные – – – – Unbleached or bleached m² 10 10
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5515 22 990 0 – – – – прочие – – – – Other m² 10 10

5515 29 000 0 – – прочие – – Other m² 10 10

– ткани прочие: – Other fabrics:

5515 91

– – смешанные в основном или 

исключительно с химическими нитями:

– – Mixed mainly or solely with man-made 

filaments:

5515 91 100 0 – – – неотбеленные или отбеленные – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 91 300 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 10 10

5515 91 900 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10

5515 99 – – прочие: – – Other:
5515 99 200 0 – – – неотбеленные или отбеленные – – – Unbleached or bleached m² 10 10

5515 99 400 0 – – – напечатанные – – – Printed m² 10 10

5515 99 800 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10

5516 Ткани из искусственных волокон: Woven fabrics of artificial staple fibres:

– содержащие 85 мас.% или более 

искусственных волокон:

– Containing 85 % or more by weight of 

artificial staple fibres:
5516 11 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 10 10

5516 12 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 10 10

5516 13 000 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarns of different colours m² 10 10

5516 14 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 10 10

– содержащие менее 85 мас.% 

искусственных волокон, смешанные в 

основном или исключительно с 

химическими нитями:

– Containing less than 85 % by weight of 

artificial staple fibres, mixed mainly or 

solely with man-made filaments:

5516 21 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 10 10

5516 22 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 10 10

5516 23 – – из пряжи различных цветов: – – Of yarns of different colours:

5516 23 100 0
– – – жаккардовые ткани шириной 140 

см или более (тик для матрацев)

– – – Jacquard fabrics with a width of 140 

cm or more (for mattress ticking) m² 10 10

5516 23 900 0 – – – прочие – – – Other m² 10 10

5516 24 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 10 10

– содержащие менее 85 мас.% 

искусственных волокон, смешанные в 

основном или исключительно с 

шерстью или тонким волосом животных:

– Containing less than 85 % by weight of 

artificial staple fibres, mixed mainly or 

solely with wool or fine animal hair:

5516 31 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 10 10

5516 32 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 10 10

5516 33 000 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarns of different colours m² 10 10

5516 34 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 10 10

– содержащие менее 85 мас.% 

искусственных волокон, смешанные в 

основном или исключительно с 

хлопковыми волокнами:

– Containing less than 85 % by weight of 

artificial staple fibres, mixed mainly or 

solely with cotton:

5516 41 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 10 10

5516 42 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 10 10

5516 43 000 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarns of different colours m² 10 10

5516 44 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 10 10

– прочие: – Other:
5516 91 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached m² 10 10

5516 92 000 0 – – окрашенные – – Dyed m² 10 10

5516 93 000 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarns of different colours m² 10 10

5516 94 000 0 – – напечатанные – – Printed m² 10 10

5601

Вата из текстильных материалов и 

изделия из нее; текстильные волокна, 

не превышающие по длине 5 мм (пух), 

текстильная пыль и узелки:

Wadding of textile materials and articles 

thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm 

in length (flock), textile dust and mill neps:

– вата из текстильных материалов и 

изделия из нее:

– Wadding of textile materials and articles 

thereof:
5601 21 – – из хлопковых волокон: – – Of cotton:
5601 21 100 0 – – – гигроскопические – – – Absorbent – 5 5

5601 21 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5601 22 – – из химических волокон: – – Of man-made fibres:

5601 22 100 0
– – – в рулонах диаметром не более 8 

мм

– – – In rolls of a diameter not exceeding 

8 mm – 5 5

5601 22 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5601 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

5601 30 000 0 – пух и пыль текстильные и узелки – Textile flock and dust and mill neps – 5 5

5602

Войлок или фетр, пропитанные или 

непропитанные, с покрытием или без 

покрытия, дублированные или 

недублированные:

Felt, whether or not impregnated, coated, 

covered or laminated:

5602 10

– войлок или фетр иглопробивные и 

волокнистые вязально-прошивные 

полотна:

– Needleloom felt and stitch-bonded fibre 

fabrics:

– – непропитанные, без покрытия или 

недублированные:

– – Not impregnated, coated, covered or 

laminated:

– – – войлок или фетр иглопробивные: – – – Needleloom felt:
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5602 10 110 0

– – – – из джутовых или других 

текстильных лубяных волокон товарной 

позиции 5303

– – – – Of jute or other textile bast fibres 

of heading 5303
– 10 10

5602 10 190 0
– – – – из прочих текстильных 

материалов
– – – – Of other textile materials – 10 10

– – – волокнистые вязально-прошивные 

полотна:
– – – Stitch-bonded fibre fabrics:

5602 10 310 0
– – – – из шерсти или тонкого волоса 

животных
– – – – Of wool or fine animal hair – 10 10

5602 10 380 0
– – – – из прочих текстильных 

материалов
– – – – Of other textile materials – 10 10

5602 10 900 0
– – пропитанные, с покрытием или 

дублированные

– – Impregnated, coated, covered or 

laminated – 10 10

– войлок или фетр прочие, 

непропитанные, без покрытия или 

недублированные:

– Other felt, not impregnated, coated, 

covered or laminated:

5602 21 000 0
– – из шерсти или тонкого волоса 

животных
– – Of wool or fine animal hair – 10 10

5602 29 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 10 10

5602 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

5603

Нетканые материалы, пропитанные или 

непропитанные, с покрытием или без 

покрытия, дублированные или 

недублированные:

Nonwovens, whether or not impregnated, 

coated, covered or laminated:

– из химических нитей: – Of man-made filaments:

5603 11
– – с поверхностной плотностью не 

более 25 г/м²:
– – Weighing not more than 25 g/m²:

5603 11 100 0 – – – с покрытием – – – Coated or covered – 5 5

5603 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5603 12
– – с поверхностной плотностью более 

25 г/м², но не более 70 г/м²:

– – Weighing more than 25 g/m2 but not 

more than 70 g/m²:
5603 12 100 0 – – – с покрытием – – – Coated or covered – 5 5

5603 12 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5603 13
– – с поверхностной плотностью более 

70 г/м², но не более 150 г/м²:

– – Weighing more than 70 g/m2 but not 

more than 150 g/m²:5603 13 70 г/м², но не более 150 г/м²: more than 150 g/m²:
5603 13 100 0 – – – с покрытием – – – Coated or covered – 5 5

5603 13 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5603 14
– – с поверхностной плотностью более 

150 г/м²:
– – Weighing more than 150 g/m²:

5603 14 100 – – – с покрытием: – – – Coated or covered:

5603 14 100 1

– – – – клеенка столовая с 

поливинилхлоридным покрытием на 

основе из нетканых материалов

– – – – Tableware oil-cloth with polyvinyl 

chloride cover based on nonwovens 

fabrics – 0,17 евро за 1 кг 0,17 Euro per 1 kg

5603 14 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

5603 14 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– прочие: – Other:

5603 91
– – с поверхностной плотностью не 

более 25 г/м²:
– – Weighing not more than 25 g/m²:

5603 91 100 0 – – – с покрытием – – – Coated or covered – 5 5

5603 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5603 92
– – с поверхностной плотностью более 

25 г/м², но не более 70 г/м²:

– – Weighing more than 25 g/m2 but not 

more than 70 g/m²:
5603 92 100 0 – – – с покрытием – – – Coated or covered – 5 5

5603 92 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5603 93
– – с поверхностной плотностью более 

70 г/м², но не более 150 г/м²:

– – Weighing more than 70 g/m2 but not 

more than 150 g/m²:
5603 93 100 0 – – – с покрытием – – – Coated or covered – 5 5

5603 93 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5603 94
– – с поверхностной плотностью более 

150 г/м²:
– – Weighing more than 150 g/m²:

5603 94 100 – – – с покрытием: – – – Coated or covered:

5603 94 100 1

– – – – клеенка столовая с 

поливинилхлоридным покрытием на 

основе из нетканых материалов

– – – – Tableware oil-cloth with polyvinyl 

chloride cover based on nonwovens 

fabrics – 0,17 евро за 1 кг 0,17 Euro per 1 kg

5603 94 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

5603 94 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5604

Резиновые нить и шнур, с текстильным 

покрытием; текстильные нити, плоские 

и аналогичные нити товарной позиции 

5404 или 5405, пропитанные, с 

покрытием или имеющие оболочку из 

резины или пластмассы:

Rubber thread and cord, textile covered; 

textile yarn, and strip and the like of 

heading 5404 or 5405, impregnated, 

coated, covered or sheathed with rubber 

or plastics:

5604 10 000 0
– резиновые нить и шнур, с 

текстильным покрытием
– Rubber thread and cord, textile covered – 5 5

5604 90 – прочие: – Other:
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5604 90 100 0

– – нить высокопрочная из полиэфиров, 

из нейлона или прочих полиамидов, или 

из вискозного волокна, пропитанная 

или с покрытием

– – High-tenacity yarn of polyesters, of 

nylon or other polyamides or of viscose 

rayon, impregnated or coated
– 5 5

5604 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

5605 00 000 0

Нить металлизированная, позументная 

или непозументная, являющаяся 

текстильной нитью или плоской или 

аналогичной нитью товарной позиции 

5404 или 5405, комбинированной с 

металлом в виде нити, полосы или 

ленты или порошка, или покрытая 

металлом

Metallised yarn, whether or not gimped, 

being textile yarn, or strip or the like of 

heading 5404 or 5405, combined with 

metal in the form of thread, strip or powder 

or covered with metal

– 5 5

5606 00

Нить позументная и плоская и 

аналогичная нить товарной позиции 

5404 или 5405, позументная (кроме 

входящей в товарную позицию 5605 и 

позументной нити из конского волоса); 

пряжа синель (включая флокированную 

синель); фасонная петлистая пряжа:

Gimped yarn, and strip and the like of 

heading 5404 or 5405, gimped (other than 

those of heading 5605 and gimped 

horsehair yarn); chenille yarn (including 

flock chenille yarn); loop wale-yarn:

5606 00 100 0 – фасонная петлистая пряжа – Loop wale-yarn – 5 5

– прочие: – Other:
5606 00 910 0 – – позументная нить – – Gimped yarn – 5 5

5606 00 990 0 – – прочие – – Other – 5 5

5607

Бечевки, веревки, канаты и тросы, 

плетеные или неплетеные, или в 

оплетке или без оплетки, и 

пропитанные или непропитанные, с 

покрытием или без покрытия, в 

оболочке или без оболочки из резины 

или пластмассы:

Twine, cordage, ropes and cables, 

whether or not plaited or braided and 

whether or not impregnated, coated, 

covered or sheathed with rubber or 

plastics:

– из сизаля или прочих текстильных 

волокон растений рода Agave:

– Of sisal or other textile fibres of the 

genus Agave:
5607 21 000 0 – – упаковочная бечевка или шпагат – – Binder or baler twine – 10 105607 21 000 0 – – упаковочная бечевка или шпагат – – Binder or baler twine – 10 10

5607 29 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

– из полиэтилена или полипропилена: – Of polyethylene or polypropylene:
5607 41 000 0 – – упаковочная бечевка или шпагат – – Binder or baler twine – 10 10

5607 49 – – прочие: – – Other:

– – – линейной плотности более 50 000 

дтекс (5 г/м):

– – – Measuring more than 50,000 decitex 

(5 g/m):
5607 49 110 0 – – – – плетеные или в оплетке – – – – Plaited or braided – 10 10

5607 49 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

5607 49 900 0
– – – линейной плотности 50 000 дтекс 

(5 г/м) или менее

– – – Measuring 50,000 decitex (5 g/m) or 

less: – 10 10

5607 50 – из прочих синтетических волокон: – Of other synthetic fibres:

– – из нейлона или прочих полиамидов 

или полиэфиров:

– – Of nylon or other polyamides or of 

polyesters:

– – – линейной плотности более 50 000 

дтекс (5 г/м):

– – – Measuring more than 50,000 decitex 

(5 g/m):
5607 50 110 0 – – – – плетеные или в оплетке – – – – Plaited or braided – 10 10

5607 50 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

5607 50 300 0
– – – линейной плотности 50 000 дтекс 

(5 г/м) или менее

– – – Measuring 50,000 decitex (5 g/m) or 

less: – 10 10

5607 50 900 0 – – из прочих синтетических волокон – – Of other synthetic fibres – 10 10

5607 90 – прочие: – Other:

5607 90 200 0

– – из абаки (манильской пеньки или 

Musa textilis Nee) или других жестких 

(листовых) волокон; из джутовых 

волокон или из прочих текстильных 

лубяных волокон товарной позиции 

5303

– – Of abaca (Manila hemp or Musa 

textilis Nee) or other hard (leaf) fibres; of 

jute or other textile bast fibres of heading 

5303
– 7,5 7,5

5607 90 900 0 – – прочие – – Other – 8 8

5608

Сетки и сети, плетеные из бечевок, 

веревок или канатов; готовые 

рыболовные сети и другие готовые 

сети, из текстильных материалов:

Knotted netting of twine, cordage or rope; 

made up fishing nets and other made up 

nets, of textile materials:

– из химических текстильных 

материалов:
– Of man-made textile materials:

5608 11 – – готовые сети рыболовные: – – Made-up fishing nets:

5608 11 200 0 – – – из бечевок, веревок или канатов – – – Of twine, cordage, rope or cables – 3,75 3,75

5608 11 800 0 – – – прочие – – – Other – 3,75 3,75

5608 19 – – прочие: – – Other:

– – – готовые сети: – – – Made-up nets:

– – – – из нейлона или прочих 

полиамидов:
– – – – Of nylon or other polyamides:

5608 19 110 0
– – – – – из бечевок, веревок или 

канатов
– – – – – Of twine, cordage, rope or cables – 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

5608 19 190 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

5608 19 300 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

5608 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5608 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

5609 00 000 0

Изделия из нитей или пряжи, плоских 

или аналогичных нитей товарной 

позиции 5404 или 5405, бечевок, 

веревок, канатов или тросов, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные

Articles of yarn, strip or the like of heading 

5404 or 5405, twine, cordage, rope or 

cables, not elsewhere specified or included

– 5 5

5701

Узелковые ковры и прочие текстильные 

напольные покрытия, готовые или 

неготовые:

Carpets and other textile floor coverings, 

knotted, whether or not made up:

5701 10
– из шерсти или тонкого волоса 

животных:
– Of wool or fine animal hair:

5701 10 100 0

– – содержащие более 10 мас.% 

шелковых нитей или пряжи из 

шелковых отходов, исключая 

гребенные очесы

– – Containing a total of more than 10 % 

by weight of silk or of waste silk other than 

noil
m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5701 10 900 0 – – прочие – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5701 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

5701 90 100 0

– – из шелковых нитей, пряжи из 

шелковых отходов, кроме гребенных 

очесов, из синтетических нитей, из 

пряжи товарной позиции 5605 или из 

текстильных материалов, содержащих 

металлические нити

– – Of silk, of waste silk other than noil, of 

synthetic fibres, of yarn of heading 5605 

or of textile materials containing metal 

threads
m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5701 90 900 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

Тканые ковры и прочие текстильные 

напольные покрытия, нетафтинговые 

или нефлокированные, готовые или 

неготовые, включая "килим", "сумах", 

"кермани" и аналогичные ковры ручной 

Carpets and other textile floor coverings, 

woven, not tufted or flocked, whether or 

not made up, including “Kelem”, 

“Schumacks”, “Karamanie” and similar 

5702

"кермани" и аналогичные ковры ручной 

работы:

“Schumacks”, “Karamanie” and similar 

hand-woven rugs:

5702 10 000 0
– ковры "килим", "сумах", "кермани" и 

аналогичные ковры ручной работы

– Kelem, Schumacks, Karamanie and 

similar hand-woven rugs m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 20 000 0
– напольные покрытия из волокон 

ореха кокосового
– Floor coverings of coconut fibres (coir) m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

– прочие ворсовые, неготовые: – Other, of pile construction, not made up:

5702 31
– – из шерсти или тонкого волоса 

животных:
– – Of wool or fine animal hair:

5702 31 100 0 – – – аксминстерские ковры – – – Axminster carpets m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 31 800 0 – – – прочие – – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 32
– – из химических текстильных 

материалов:
– – Of man-made textile materials:

5702 32 100 0 – – – аксминстерские ковры – – – Axminster carpets m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 32 900 0 – – – прочие – – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 39 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

– прочие ворсовые, готовые: – Other, of pile construction, made up:

5702 41
– – из шерсти или тонкого волоса 

животных:
– – Of wool or fine animal hair:

5702 41 100 0 – – – аксминстерские ковры – – – Axminster carpets m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 41 900 0 – – – прочие – – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 42
– – из химических текстильных 

материалов:
– – Of man-made textile materials:

5702 42 100 0 – – – аксминстерские ковры – – – Axminster carpets m² 0,25 евро за 1 м² 0,25 Euro per 1 m²

5702 42 900 0 – – – прочие – – – Other m² 0,25 евро за 1 м² 0,25 Euro per 1 m²

5702 49 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 50 – прочие безворсовые, неготовые:
– Other, not of pile construction, not made 

up:

5702 50 100 0
– – из шерсти или тонкого волоса 

животных
– – Of wool or fine animal hair m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

– – из химических текстильных 

материалов:
– – Of man-made textile materials:
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5702 50 310 0 – – – из полипропилена – – – Of polypropylene m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 50 390 0 – – – прочие – – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 50 900 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

– прочие безворсовые, готовые: – Other, not of pile construction, made up:

5702 91 000 0
– – из шерсти или тонкого волоса 

животных
– – Of wool or fine animal hair m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 92
– – из химических текстильных 

материалов:
– – Of man-made textile materials:

5702 92 100 0 – – – из полипропилена – – – Of polypropylene m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 92 900 0 – – – прочие – – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5702 99 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703

Ковры и прочие текстильные 

напольные покрытия тафтинговые, 

готовые или неготовые:

Carpets and other textile floor coverings, 

tufted, whether or not made up:

5703 10 000 0
– из шерсти или тонкого волоса 

животных
– Of wool or fine animal hair m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703 20 – из нейлона или прочих полиамидов: – Of nylon or other polyamides:

– – напечатанные: – – Printed:

5703 20 120
– – – в виде пластин максимальной 

площадью 1 м2:

– – – Tiles, having a maximum surface 

area of 1 m²

5703 20 120 1 – – – – максимальной площадью 0,3 м2
– – – – Having a maximum surface area of 

0.3 m² m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703 20 120 9 – – – – прочие – – – – Other m² 0,25 евро за 1 м² 0,25 Euro per 1 m²

5703 20 180 0 – – – прочие – – – Other m² 0,25 евро за 1 м² 0,25 Euro per 1 m²

– – прочие: – – Other:

5703 20 920
– – – в виде пластин максимальной 

площадью 1 м2:

– – – Tiles, having a maximum surface 

area of 1 m²5703 20 920 площадью 1 м2: area of 1 m²

5703 20 920 1 – – – – максимальной площадью 0,3 м2
– – – – Having a maximum surface area of 

0.3 m² m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703 20 920 9 – – – – прочие – – – – Other m² 0,3 евро за 1 м² 0,3 Euro per 1 m²

5703 20 980 0 – – – прочие – – – Other m² 0,3 евро за 1 м² 0,3 Euro per 1 m²

5703 30
– из прочих химических текстильных 

материалов:
– Of other man-made textile materials:

– – из полипропилена: – – Of polypropylene:

5703 30 120 0
– – – в виде пластин максимальной 

площадью 1 м²

– – – Tiles, having a maximum surface 

area of 1 m² m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703 30 180 0 – – – прочие – – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

– – прочие: – – Other:

5703 30 820
– – – в виде пластин максимальной 

площадью 1 м2:

– – – Tiles, having a maximum surface 

area of 1 m²

5703 30 820 1 – – – – максимальной площадью 0,3 м2
– – – – Having a maximum surface area of 

0.3 m² m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

– – – – прочие: – – – – Other:

5703 30 820 2 – – – – – напечатанные – – – – – Printed m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703 30 820 9 – – – – – прочие – – – – – Other m² 0,25 евро за 1 м² 0,25 Euro per 1 m²

5703 30 880 – – – прочие: – – – Other:

5703 30 880 1 – – – – напечатанные – – – – Printed m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703 30 880 9 – – – – прочие – – – – Other m² 0,25 евро за 1 м² 0,25 Euro per 1 m²

5703 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

5703 90 200
– – в виде пластин максимальной 

площадью 1 м²:

– – Tiles, having a maximum surface area 

of 1 m²:

5703 90 200 1
– – – в виде пластин максимальной 

площадью 0,3 м2

– – – Tiles, having a maximum surface 

area of 0.3 m² m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703 90 200 9 – – – прочие – – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5703 90 800 0 – – прочие – – Other m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5704

Ковры и прочие текстильные 

напольные покрытия из войлока или 

фетра, нетафтинговые или 

нефлокированные, готовые или 

неготовые:

Carpets and other textile floor coverings, 

of felt, not tufted or flocked, whether or not 

made up:

5704 10 000 0
– в виде пластин максимальной 

площадью 0,3 м²

– Tiles, having a maximum surface area of 

0.3 m2 m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²
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5704 20 000 0

– в виде пластин максимальной 

площадью более 0,3 м², но не более 1 

м²

– Tiles, having a maximum surface area 

exceeding 0.3 m2, but not exceeding 1 m2
m² 0,2 евро за 1 м² 0,2 Euro per 1 m²

5704 90 000 0 – прочие – Other m² 0,2 евро за 1 м² 0,2 Euro per 1 m²

5705 00

Ковры и текстильные напольные 

покрытия прочие, готовые или 

неготовые:

Other carpets and other textile floor 

coverings, whether or not made up:

5705 00 300 0
– из химических текстильных 

материалов
– Of man-made textile materials m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5705 00 800 0 – из прочих текстильных материалов – Of other textile materials m² 0,38 евро за 1 м² 0,38 Euro per 1 m²

5801

Ткани ворсовые и ткани из синели, 

кроме тканей товарной позиции 5802 

или 5806:

Woven pile fabrics and chenille fabrics, 

other than fabrics of heading 5802 or 

5806:

5801 10 000 0
– из шерсти или тонкого волоса 

животных
– Of wool or fine animal hair m² 10 10

– из хлопчатобумажной пряжи: – Of cotton yarn:

5801 21 000 0
– – ткани с неразрезным уточным 

ворсом
– – Uncut weft pile fabrics m² 10 10

5801 22 000 0 – – вельвет-корд с разрезным ворсом – – Cut corduroy m² 10 10

5801 23 000 0 – – ткани с уточным ворсом прочие – – Other weft pile fabrics m² 10 10

5801 26 000 0 – – ткани из синели – – Chenille fabrics m² 10 10

5801 27 000 0 – – ткани с основным ворсом – – Warp pile fabrics m² 10 10

– из химических нитей: – Of man-made fibres:

5801 31 000 0
– – ткани с неразрезным уточным 

ворсом
– – Uncut weft pile fabrics m² 10 10

5801 32 000 0 – – вельвет-корд с разрезным ворсом – – Cut corduroy m² 10 10

5801 33 000 0 – – ткани с уточным ворсом прочие – – Other weft pile fabrics m² 10 10

5801 36 000 0 – – ткани из синели – – Chenille fabrics m² 10 10

5801 37 000 0 – – ткани с основным ворсом – – Warp pile fabrics m² 10 10

5801 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

5801 90 100 0 – – из льна – – Of flax m² 10 10

5801 90 900 0 – – прочие – – Other m² 10 105801 90 900 0 – – прочие – – Other m² 10 10

5802

Ткани махровые полотенечные и 

аналогичные махровые ткани, кроме 

узких тканей товарной позиции 5806; 

тафтинговые текстильные материалы, 

кроме изделий товарной позиции 5703:

Terry towelling and similar woven terry 

fabrics, other than narrow fabrics of 

heading 5806; tufted textile fabrics, other 

than products of heading 5703:

– ткани махровые полотенечные и 

аналогичные махровые ткани из 

хлопчатобумажной пряжи:

– Terry towelling and similar woven terry 

fabrics, of cotton:

5802 11 000 0 – – неотбеленные – – Unbleached m² 10 10

5802 19 000 0 – – прочие – – Other m² 10 10

5802 20 000 0

– ткани махровые полотенечные и 

аналогичные махровые ткани из прочих 

текстильных материалов

– Terry towelling and similar woven terry 

fabrics, of other textile materials
m² 10 10

5802 30 000 0 – тафтинговые текстильные материалы – Tufted textile fabrics m² 10 10

5803 00

Ткани перевивочного переплетения, 

кроме узких тканей товарной позиции 

5806:

Gauze, other than narrow fabrics of 

heading 5806:

5803 00 100 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton m² 10 10

5803 00 300 0
– из шелковых нитей или пряжи из 

шелковых отходов
– Of silk or silk waste m² 10 10

5803 00 900 0 – прочие – Other m² 10 10

5804

Тюль и прочие сетчатые полотна, за 

исключением тканых полотен, 

трикотажных полотен машинного или 

ручного вязания; кружева в куске, в 

лентах или в виде отдельных 

орнаментов, кроме полотен товарных 

позиций 6002 – 6006:

Tulles and other net fabrics, not including 

woven, knitted or crocheted fabrics; lace 

in the piece, in strips or in motifs, other 

than fabrics of headings 6002 to 6006:

5804 10 – тюль и прочие сетчатые полотна: – Tulles and other net fabrics:
5804 10 100 0 – – одноцветные, без узора – – Plain – 10 10

5804 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

– кружева машинного вязания: – Mechanically made lace:
5804 21 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

5804 21 100 0
– – – изготовленные на тамбурных 

машинах
– – – Made using embroidery machines – 10 10

5804 21 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

5804 29 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

5804 29 100 0
– – – изготовленные на тамбурных 

машинах
– – – Made using embroidery machines – 10 10

5804 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10
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5804 30 000 0 – кружева ручного вязания – Handmade lace – 10 10

5805 00 000 0

Тканые вручную гобелены типа 

гобеленов бельгийских, обьюссонских, 

бовэ и аналогичных гобеленов и 

гобелены, вышитые иглой (например, 

гладью, крестом), готовые или 

неготовые

Hand-woven tapestries of the type 

Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais 

and the like, and needle-worked tapestries 

(for example, petit point, cross stitch), 

whether or not made up
– 10 10

5806

Узкие ткани, кроме изделий товарной 

позиции 5807; узкие ткани безуточные, 

скрепленные склеиванием (болдюк):

Narrow woven fabrics, other than goods of 

heading 5807; narrow fabrics consisting of 

warp without weft assembled by means of 

an adhesive (bolducs):

5806 10 000 0

– ворсовые ткани (включая махровые 

полотенечные и аналогичные махровые 

ткани) и ткани из синели

– Woven pile fabrics (including terry 

towelling and similar terry fabrics) and 

chenille fabrics
– 10 10

5806 20 000 0

– ткани прочие, содержащие 5 мас.% 

или более эластомерных или 

резиновых нитей

– Other woven fabrics, containing by 

weight 5 % or more of elastomeric yarn or 

rubber thread – 10 10

– ткани прочие: – Other woven fabrics:
5806 31 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton – 10 10

5806 32 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:
5806 32 100 0 – – – с тканой кромкой – – – With real selvedges – 10 10

5806 32 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

5806 39 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 10 10

5806 40 000 0

– ткани безуточные, скрепленные 

склеиванием (болдюк)

– Fabrics consisting of warp without weft 

assembled by means of an adhesive 

(bolducs) – 10 10

5807

Ярлыки, эмблемы и аналогичные 

изделия из текстильных материалов, в 

кусках, в лентах или выкроенные по 

форме или размеру, но не вышитые:

Labels, badges and similar articles of 

textile materials, in the piece, in strips or 

cut to shape or size, not embroidered:

5807 10 – тканые: – Woven:
5807 10 100 0 – – с ткаными надписями – – With woven inscription – 10 105807 10 100 0 – – с ткаными надписями – – With woven inscription – 10 10

5807 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

5807 90 – прочие: – Other:

5807 90 100 0
– – из войлока или фетра или нетканых 

материалов
– – Of felt or nonwovens – 10 10

5807 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

5808

Тесьма плетеная в куске; отделочные 

материалы без вышивки в куске, кроме 

трикотажных машинного или ручного 

вязания; кисточки, помпоны и 

аналогичные изделия:

Braids in the piece; ornamental trimmings 

in the piece, without embroidery, other 

than knitted or crocheted; tassels, 

pompons and similar articles:

5808 10 000 0 – тесьма плетеная в куске – Braids, in the piece – 10 10

5808 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

5809 00 000 0

Ткани из металлических нитей и ткани 

из металлизированной нити товарной 

позиции 5605, используемые в одежде, 

в качестве мебельной ткани или для 

аналогичных целей, в другом месте не 

поименованные или не включенные

Woven fabrics of metal thread and woven 

fabrics of metallised yarn of heading 5605, 

of a kind used in apparel, as furnishing 

fabrics or for similar purposes, not 

elsewhere specified or included

– 10 10

5810
Вышивки в куске, в лентах или в виде 

отдельных орнаментов:

Embroidery in the piece, in strips or in 

motifs:
5810 10 – вышивки без видимой основы: – Embroidery without visible ground:

5810 10 100 0
– – ценой более 35 евро/кг (нетто-

масса)

– – Of a value exceeding 35 Euro/kg (net 

weight) – 10 10

5810 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

– вышивки прочие: – Other embroidery:
5810 91 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

5810 91 100 0
– – – ценой более 17,50 евро/кг (нетто-

масса)

– – – Of a value exceeding 17.50 Euro/kg 

(net weight) – 13 13

5810 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 13 13

5810 92 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

5810 92 100 0
– – – ценой более 17,50 евро/кг (нетто-

масса)

– – – Of a value exceeding 17.50 Euro/kg 

(net weight) – 3 3

5810 92 900 0 – – – прочие – – – Other – 3 3

5810 99 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

5810 99 100 0
– – – ценой более 17,50 евро/кг (нетто-

масса)

– – – Of a value exceeding 17.50 Euro/kg 

(net weight) – 13 13

5810 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 13 13
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5811 00 000 0

Стеганые текстильные материалы в 

куске, состоящие из одного или 

нескольких слоев текстильных 

материалов, соединенных с мягким 

слоем прошиванием или другим 

способом, кроме вышивок товарной 

позиции 5810

Quilted textile products in the piece, 

composed of one or more layers of textile 

materials assembled with padding by 

stitching or otherwise, other than 

embroidery of heading 5810
m² 13 13

5901

Текстильные материалы, 

просмоленные или накрахмаленные, 

используемые для изготовления 

книжных переплетов или аналогичных 

целей; калька; загрунтованный холст 

для живописи; бортовка и аналогичные 

жесткие текстильные материалы для 

каркасов шляп:

Textile fabrics coated with gum or 

amylaceous substances, of a kind used for 

the outer covers of books or the like; 

tracing cloth; prepared painting canvas; 

buckram and similar stiffened textile 

fabrics of a kind used for hat foundations:

5901 10 000 0

– текстильные материалы, 

просмоленные или накрахмаленные, 

используемые для изготовления 

книжных переплетов или аналогичных 

целей

– Textile fabrics coated with gum or 

amylaceous substances, of a kind used for 

the outer covers of books or the like
m² 5 5

5901 90 000 0 – прочие – Other m² 5 5

5902

Материалы кордные для шин из 

нейлоновых или прочих полиамидных, 

полиэфирных или вискозных нитей 

высокой прочности:

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of 

nylon or other polyamides, polyesters or 

viscose rayon:

5902 10
– из нейлоновых или прочих 

полиамидных нитей:
– Of nylon or other polyamides:

5902 10 100 0 – – пропитанные резиной – – Impregnated with rubber m² 5 5

5902 10 900 0 – – прочие – – Other m² 5 5

5902 20 – из полиэфирных нитей: – Of polyesters:
5902 20 100 0 – – пропитанные резиной – – Impregnated with rubber m² 5 5

5902 20 900 0 – – прочие – – Other m² 5 5

5902 90 – прочие: – Other:
5902 90 100 0 – – пропитанные резиной – – Impregnated with rubber m² 5 5

5902 90 900 0 – – прочие – – Other m² 5 55902 90 900 0 – – прочие – – Other m² 5 5

5903

Текстильные материалы, пропитанные, 

с покрытием или дублированные 

пластмассами, кроме материалов 

товарной позиции 5902:

Textile fabrics impregnated, coated, 

covered or laminated with plastics, other 

than those of heading 5902:

5903 10 – поливинилхлоридом: – With poly(vinyl chloride):
5903 10 100 0 – – пропитанные – – Impregnated m² 5 5

5903 10 900 – – с покрытием или дублированные: – – Coated, covered or laminated:

5903 10 900 1
– – – клеенка столовая на тканевой 

основе

– – – Tableware oil-cloth on a base of 

woven fabric m² 5 5

5903 10 900 9 – – – прочие – – – Other m² 5 5

5903 20 – полиуретаном: – With polyurethane:
5903 20 100 0 – – пропитанные – – Impregnated m² 5 5

5903 20 900 0 – – с покрытием или дублированные – – Coated, covered or laminated m² 5 5

5903 90 – прочие: – Other:
5903 90 100 0 – – пропитанные – – Impregnated m² 5 5

– – с покрытием или дублированные: – – Coated, covered or laminated:

5903 90 910 0

– – – производными целлюлозы или 

другими пластмассами, с текстильным 

материалом, образующим лицевую 

сторону

– – – With cellulose derivatives or other 

plastics, with the fabric forming the right 

side
m² 5 5

5903 90 990 0 – – – прочие – – – Other m² 5 5

5904

Линолеум, не выкроенный или 

выкроенный по форме; напольные 

покрытия на текстильной основе, не 

выкроенные или выкроенные по форме:

Linoleum, whether or not cut to shape; 

floor coverings consisting of a coating or 

covering applied on a textile backing, 

whether or not cut to shape:

5904 10 000 0 – линолеум – Linoleum m²

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

5904 90 000 – прочие: – Other:

5904 90 000 1

– – с основой из войлока, полученного 

иглопробивным способом
– – On a backing of needleloom felt

m²

10, но не менее 0,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,25 Euro 

per 1 kg

5904 90 000 9 – – прочие – – Other m²

10 плюс 0,038 евро за 

1 кг

10 plus 0,038 

Euro per 1 kg

5905 00
Настенные покрытия из текстильных 

материалов:
Textile wall coverings:

5905 00 100 0

– состоящие из параллельных нитей, 

закрепленных на подложке из любого 

материала

– Consisting of parallel yarns, fixed on a 

backing of any material
m² 10 10

– прочие: – Other:
5905 00 300 0 – – из льна – – Of flax m² 10 10

5905 00 500 0 – – из джутового волокна – – Of jute m² 10 10

5905 00 700 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres m² 10 10
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5905 00 900 0 – – прочие – – Other m² 10 10

5906

Текстильные материалы 

прорезиненные, кроме материалов 

товарной позиции 5902:

Rubberised textile fabrics, other than 

those of heading 5902:

5906 10 000 0
– клейкие ленты шириной не более 20 

см

– Adhesive tape of a width not exceeding 

20 cm – 5 5

– прочие: – Other:

5906 91 000 0
– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted – 5 5

5906 99 – – прочие: – – Other:

5906 99 100 0
– – – материалы, упомянутые в 

примечании 4 (в) к данной группе

– – – Fabrics mentioned in note 4 (c) to 

this Chapter – 5 5

5906 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

5907 00 000 0

Текстильные материалы, иным 

способом пропитанные или покрытые; 

расписанные холсты, являющиеся 

театральными декорациями, задниками 

для художественных студий, или 

аналогичные

Textile fabrics otherwise impregnated, 

coated or covered; painted canvas being 

theatrical scenery, studio back-cloths or 

the like

m² 5 5

5908 00 000 0

Текстильные фитили, тканые, плетеные 

или трикотажные для ламп, керосинок, 

зажигалок, свечей или аналогичных 

изделий; калильные сетки для газовых 

фонарей и трубчатое трикотажное 

полотно для калильных сеток газовых 

фонарей, пропитанное или 

непропитанное

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for 

lamps, stoves, lighters, candles or the like; 

incandescent gas mantles and tubular 

knitted gas-mantle fabric therefor, whether 

or not impregnated

– 5 5

5909 00

Текстильные шланги и аналогичные 

текстильные трубки с подкладкой, 

обшивкой или с принадлежностями из 

других материалов или без них:

Textile hosepiping and similar textile 

tubing, with or without lining, armour or 

accessories of other materials:

5909 00 100 0 – из синтетических нитей – Of synthetic fibres – 5 5

5909 00 900 0 – из прочих текстильных материалов – Of other textile materials – 5 5

Ленты конвейерные или ремни 

5910 00 000 0

приводные, или бельтинг, из 

текстильных материалов, пропитанных 

или непропитанных, с покрытием или 

без покрытия, дублированных или 

недублированных пластмассами или 

армированных металлом или прочим 

материалом

Transmission or conveyor belts or belting, 

of textile material, whether or not 

impregnated, coated, covered or 

laminated with plastics, or reinforced with 

metal or other material

– 5 5

5911

Текстильные материалы и изделия для 

технических целей, упомянутые в 

примечании 7 к данной группе:

Textile products and articles, for technical 

uses, specified in note 7 to this Chapter:

5911 10 000 0

– текстильные материалы, войлок или 

фетр и ткани с войлочной подкладкой, с 

покрытием или дублированные 

резиной, кожей или другим материалом, 

применяемые для игольчатой ленты, и 

аналогичные материалы, используемые 

для прочих технических целей, включая 

узкие ткани, изготовленные из 

вельвета, пропитанного резиной, для 

покрытия ткацких навоев

– Textile fabrics, felt and felt-lined woven 

fabrics, coated, covered or laminated with 

rubber, leather or other material, of a kind 

used for card clothing, and similar fabrics 

of a kind used for other technical 

purposes; including narrow fabrics made 

of velvet impregnated with rubber, for 

covering weaving spindles (weaving 

beams)

– 5 5

5911 20 000 0
– ситоткань в готовом или неготовом 

виде
– Bolting cloth, whether or not made up – 5 5

– текстильные материалы и войлок или 

фетр, бесконечные или с 

соединительными приспособлениями, 

применяемые в бумагоделательных или 

аналогичных машинах (например, для 

целлюлозы или асбестоцемента):

– Textile fabrics and felts, endless or fitted 

with linking devices, of a kind used in 

paper-making or similar machines (for 

example, for pulp or asbestos-cement):

5911 31
– – с поверхностной плотностью менее 

650 г/м²:
– – Weighing less than 650 g/m2:

– – – из шелковых или химических 

волокон:
– – – Of silk or man-made fibres:

5911 31 110 0

– – – – тканые материалы, типа 

материалов, используемых в 

бумагоделательных машинах 

(например, формовочные ткани)

– – – – Woven fabrics, of a kind used in 

papermaking machines (for example, 

forming fabrics)
m² 5 5

5911 31 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

5911 31 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials – 5 5

5911 32
– – с поверхностной плотностью 650 

г/м² или более:
– – Weighing 650 g/m² or more:
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– – – из шелковых или химических 

волокон:
– – – Of silk or man-made fibres:

5911 32 110 0

– – – – тканые материалы, имеющие 

поверхностный иглопробивной слой, 

типа материалов, используемых в 

бумагоделательных машинах 

(например, прессовые сукна)

– – – – Woven fabrics having a batt layer 

needled on them, of a kind used in 

papermaking machines (for example, 

press felts)
m² 5 5

5911 32 190 0 – – – – прочие – – – – Other m² 5 5

5911 32 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials – 5 5

5911 40 000 0

– ткани фильтровальные, 

используемые в прессах для отжима 

масла или для аналогичных целей, 

включая ткани, изготовленные из 

человеческого волоса

– Straining cloth of a kind used in oil-

presses or the like, including that of 

human hair

– 5 5

5911 90 – прочие: – Other:
5911 90 100 0 – – из войлока или фетра – – Of felt – 5 5

5911 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

6001

Ворсовые полотна, трикотажные 

машинного или ручного вязания, 

включая длинноворсовые полотна и 

махровые полотна:

Pile fabrics, including “long pile” fabrics 

and terry fabrics, knitted or crocheted:

6001 10 000 0 – длинноворсовые полотна – “Long pile” fabrics – 8 8

– полотна с петельным ворсом: – Looped pile fabrics:
6001 21 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton – 8 8

6001 22 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres – 8 8

6001 29 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 8 8

– прочие: – Other:
6001 91 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton – 8 8

6001 92 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres – 7 7

6001 99 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 7 7

Трикотажные полотна машинного или 

ручного вязания шириной не более 30 
Knitted or crocheted fabrics of a width not 

6002

ручного вязания шириной не более 30 

см, содержащие 5 мас.% или более 

эластомерных или резиновых нитей, 

кроме полотен товарной позиции 6001:

Knitted or crocheted fabrics of a width not 

exceeding 30 cm, containing by weight 

5 % or more of elastomeric yarn or rubber 

thread, other than those of heading 6001:

6002 40 000 0

– содержащие 5 мас.% или более 

эластомерных нитей, но не содержащие 

резиновых нитей

– Containing by weight 5 % or more of 

elastomeric yarn, but not containing 

rubber thread – 3 3

6002 90 000 0 – прочие – Other – 8 8

6003

Трикотажные полотна машинного или 

ручного вязания шириной не более 30 

см, кроме трикотажных полотен 

товарной позиции 6001 или 6002:

Knitted or crocheted fabrics of a width not 

exceeding 30 cm, other than those of 

heading 6001 or 6002:

6003 10 000 0
– из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– Of wool or fine animal hair – 8 8

6003 20 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton – 8 8

6003 30 – из синтетических нитей: – Of synthetic fibres:
6003 30 100 0 – – кружево основовязаное – – Raschel lace – 3 3

6003 30 900 0 – – прочие – – Other – 8 8

6003 40 000 0 – из искусственных нитей – Of artificial fibres – 8 8

6003 90 000 0 – прочие – Other – 8 8

6004

Трикотажные полотна машинного или 

ручного вязания шириной более 30 см, 

содержащие 5 мас.% или более 

эластомерных или резиновых нитей, 

кроме полотен товарной позиции 6001:

Knitted or crocheted fabrics of a width 

exceeding 30 cm, containing by weight 

5 % or more of elastomeric yarn or rubber 

thread, other than those of heading 6001:

6004 10 000 0

– содержащие 5 мас.% или более 

эластомерных нитей, но не содержащие 

резиновых нитей

– Containing by weight 5 % or more of 

elastomeric yarn, but not containing 

rubber thread – 3 3

6004 90 000 0 – прочие – Other – 8 8

6005

Полотна основовязаные (включая 

вязаные на трикотажных машинах для 

изготовления галунов), кроме 

трикотажных полотен товарных позиций 

6001 – 6004:

Warp knit fabrics (including those made 

on galloon knitting machines), other than 

those of headings 6001 to 6004:

– из хлопчатобумажной пряжи: – Of cotton:
6005 21 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached – 8 8

6005 22 000 0 – – окрашенные – – Dyed – 8 8

6005 23 000 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarns of different colours – 8 8

6005 24 000 0 – – напечатанные – – Printed – 8 8

– из синтетических нитей: – Of synthetic fibres:
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6005 35 000 0

– – полотна, указанные в примечании к 

субпозициям 1 к данной группе

– – Fabrics specified in subheading note 1 

to this Chapter
– 8 8

6005 36
– – прочие, неотбеленные или 

отбеленные:
– – Other, unbleached or bleached:

6005 36 100 0
– – – для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей
– – – Fabrics for undercurtains and tulles – 8 8

6005 36 500 0

– – – кружево основовязаное, кроме 

полотна для гардин или полотна для 

тюлевых занавесей

– – – Raschel lace, excluding fabrics for 

undercurtains and tulles
– 8 8

6005 36 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

6005 37 – – прочие, окрашенные: – – Other, dyed:

6005 37 100 0
– – – для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей
– – – Fabrics for undercurtains and tulles – 8 8

6005 37 500 0

– – – кружево основовязаное, кроме 

полотна для гардин или полотна для 

тюлевых занавесей

– – – Raschel lace, excluding fabrics for 

undercurtains and tulles
– 3 3

6005 37 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

6005 38 – – прочие, из пряжи различных цветов: – – Other, of yarns of different colours:

6005 38 100 0
– – – для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей
– – – Fabrics for undercurtains and tulles – 8 8

6005 38 500 0

– – – кружево основовязаное, кроме 

полотна для гардин или полотна для 

тюлевых занавесей

– – – Raschel lace, excluding fabrics for 

undercurtains and tulles
– 8 8

6005 38 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

6005 39 – – прочие, напечатанные: – – Other, printed:

6005 39 100 0
– – – для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей
– – – Fabrics for undercurtains and tulles – 8 8

6005 39 500 0

– – – кружево основовязаное, кроме 

полотна для гардин или полотна для 

тюлевых занавесей

– – – Raschel lace, excluding fabrics for 

undercurtains and tulles
– 8 8

6005 39 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

– из искусственных нитей: – Of artificial fibres:
6005 41 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached – 8 8

6005 42 000 0 – – окрашенные – – Dyed – 8 86005 42 000 0 – – окрашенные – – Dyed – 8 8

6005 43 000 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarns of different colours – 8 8

6005 44 000 0 – – напечатанные – – Printed – 8 8

6005 90 – прочие: – Other:

6005 90 100 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair – 8 8

6005 90 900 0 – – прочие – – Other – 8 8

6006
Трикотажные полотна машинного или 

ручного вязания прочие:
Other knitted or crocheted fabrics:

6006 10 000 0
– из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– Of wool or fine animal hair – 8 8

– из хлопчатобумажной пряжи: – Of cotton:
6006 21 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached – 8 8

6006 22 000 0 – – окрашенные – – Dyed – 8 8

6006 23 000 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarns of different colours – 8 8

6006 24 000 0 – – напечатанные – – Printed – 7 7

– из синтетических нитей: – Of synthetic fibres:
6006 31 – – неотбеленные или отбеленные: – – Unbleached or bleached:

6006 31 100 0
– – – для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей
– – – Fabrics for undercurtains and tulles – 5 5

6006 31 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

6006 32 – – окрашенные: – – Dyed:

6006 32 100 0
– – – для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей
– – – Fabrics for undercurtains and tulles – 5 5

6006 32 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

6006 33 – – из пряжи различных цветов: – – Of yarns of different colours:

6006 33 100 0
– – – для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей
– – – Fabrics for undercurtains and tulles – 5 5

6006 33 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

6006 34 – – напечатанные: – – Printed:

6006 34 100 0
– – – для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей
– – – Fabrics for undercurtains and tulles – 5 5

6006 34 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– из искусственных нитей: – Of artificial fibres:
6006 41 000 0 – – неотбеленные или отбеленные – – Unbleached or bleached – 5 5

6006 42 000 0 – – окрашенные – – Dyed – 5 5

6006 43 000 0 – – из пряжи различных цветов – – Of yarns of different colours – 5 5

6006 44 000 0 – – напечатанные – – Printed – 5 5

6006 90 000 0 – прочие – Other – 8 8
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6101

Пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия 

трикотажные машинного или ручного 

вязания, мужские или для мальчиков, 

кроме изделий товарной позиции 6103:

Men’s or boys’ overcoats, car coats, 

capes, cloaks, anoraks (including ski 

jackets), windcheaters, wind-jackets and 

similar articles, knitted or crocheted, other 

than those of heading 6103:

6101 20 – из хлопчатобумажной пряжи: – Of cotton:

6101 20 100 0

– – пальто, полупальто, накидки, плащи 

и аналогичные изделия

– – Overcoats, car coats, capes, cloaks 

and similar articles
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6101 20 900 0

– – куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия

– – Anoraks (including ski jackets), 

windcheaters, wind-jackets and similar 

articles pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6101 30 – из химических нитей: – Of man-made fibres:

6101 30 100 0

– – пальто, полупальто, накидки, плащи 

и аналогичные изделия

– – Overcoats, car coats, capes, cloaks 

and similar articles
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6101 30 900 0

– – куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия

– – Anoraks (including ski jackets), 

windcheaters, wind-jackets and similar 

articles pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6101 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6101 90 200 0

– – пальто, полупальто, накидки, плащи 

и аналогичные изделия

– – Overcoats, car coats, capes, cloaks 

and similar articles
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6101 90 800 0

– – куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия

– – Anoraks (including ski jackets), 

windcheaters, wind-jackets and similar 

articles pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6102

Пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия 

трикотажные машинного или ручного 

вязания, женские или для девочек, 

кроме изделий товарной позиции 6104:

Women’s or girls’ overcoats, car coats, 

capes, cloaks, anoraks (including ski 

jackets), windcheaters, wind-jackets and 

similar articles, knitted or crocheted, other 

than those of heading 6104:

6102

6102 10
– из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных:
– Of wool or fine animal hair:

6102 10 100 0

– – пальто, полупальто, накидки, плащи 

и аналогичные изделия

– – Overcoats, car coats, capes, cloaks 

and similar articles
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6102 10 900 0

– – куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия

– – Anoraks (including ski jackets), 

windcheaters, wind-jackets and similar 

articles pcs 2,6 евро за 1 кг 2,6 Euro per 1 kg

6102 20 – из хлопчатобумажной пряжи: – Of cotton:

6102 20 100 0

– – пальто, полупальто, накидки, плащи 

и аналогичные изделия

– – Overcoats, car coats, capes, cloaks 

and similar articles
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6102 20 900 0

– – куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия

– – Anoraks (including ski jackets), 

windcheaters, wind-jackets and similar 

articles pcs 2,6 евро за 1 кг 2,6 Euro per 1 kg

6102 30 – из химических нитей: – Of man-made fibres:

6102 30 100 0

– – пальто, полупальто, накидки, плащи 

и аналогичные изделия

– – Overcoats, car coats, capes, cloaks 

and similar articles
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6102 30 900 0

– – куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия

– – Anoraks (including ski jackets), 

windcheaters, wind-jackets and similar 

articles pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6102 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6102 90 100 0

– – пальто, полупальто, накидки, плащи 

и аналогичные изделия

– – Overcoats, car coats, capes, cloaks 

and similar articles
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6102 90 900 0

– – куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия

– – Anoraks (including ski jackets), 

windcheaters, wind-jackets and similar 

articles pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6103

Костюмы, комплекты, пиджаки, 

блайзеры, брюки, комбинезоны с 

нагрудниками и лямками, бриджи и 

шорты (кроме купальных) трикотажные 

машинного или ручного вязания, 

мужские или для мальчиков:

Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, 

blazers, trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts (other than 

swimwear), knitted or crocheted:

6103 10 – костюмы: – Suits:

6103 10 100 0

– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6103 10 900 0
– – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg
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– комплекты: – Ensembles:

6103 22 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6103 23 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6103 29 000 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6103 29 000 1
– – – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6103 29 000 9
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– пиджаки и блайзеры: – Jackets and blazers:

6103 31 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6103 32 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6103 33 000 0
– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6103 39 000 0
– – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты:

– Trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts:

6103 41 000 0

– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6103 42 000 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:
6103 42 000 1 – – – брюки и бриджи – – – Trousers and breeches pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6103 42 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

6103 43 000 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

– – – брюки и бриджи – – – Trousers and breeches 10, но не менее 1,88 

10, but not less 

than 1,88 Euro 

6103 43 000 1
– – – брюки и бриджи – – – Trousers and breeches

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6103 43 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6103 49 000 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6103 49 000 1
– – – брюки и бриджи – – – Trousers and breeches

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:
6103 49 000 2 – – – – из искусственных нитей – – – – Of artificial fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6103 49 000 9
– – – – прочие – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6104

Костюмы, комплекты, жакеты, 

блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, 

брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты (кроме 

купальных) трикотажные машинного 

или ручного вязания, женские или для 

девочек:

Women’s or girls’ suits, ensembles, 

jackets, blazers, dresses, skirts, divided 

skirts, trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts (other than 

swimwear), knitted or crocheted:

– костюмы: – Suits:

6104 13 000 0
– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6104 19 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6104 19 200 0 – – – из хлопчатобумажной пряжи – – – Of cotton pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 19 900
– – – из прочих текстильных 

материалов:
– – – Of other textile materials:

6104 19 900 1

– – – – из шерстяной пряжи или пряжи 

из тонкого волоса животных
– – – – Of wool or fine animal hair

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6104 19 900 9
– – – – прочие – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– комплекты: – Ensembles:

6104 22 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6104 23 000 0
– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6104 29 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

6104 29 100 0
– – – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 29 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– жакеты и блайзеры: – Jackets and blazers:

6104 31 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 32 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 33 000 0
– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6104 39 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– платья: – Dresses:

6104 41 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 42 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6104 43 000 0
– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6104 44 000 0 – – из искусственных нитей – – Of artificial fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 49 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– юбки и юбки-брюки: – Skirts and divided skirts:

6104 51 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 52 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 53 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 59 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты:

– Trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts:

– – из шерстяной пряжи или пряжи из 
– – Of wool or fine animal hair:

6104 61 000
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных:
– – Of wool or fine animal hair:

6104 61 000 1
– – – брюки и бриджи – – – Trousers and breeches

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6104 61 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 62 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 63 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 69 000 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6104 69 000 1 – – – брюки и бриджи – – – Trousers and breeches pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:
6104 69 000 2 – – – – из искусственных нитей – – – – Of artificial fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6104 69 000 9
– – – – прочие – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6105

Рубашки трикотажные машинного или 

ручного вязания, мужские или для 

мальчиков:

Men’s or boys’ shirts, knitted or crocheted:

6105 10 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6105 20 – из химических нитей: – Of man-made fibres:

6105 20 100 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6105 20 900 0 – – из искусственных нитей – – Of artificial fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6105 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6105 90 100 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6105 90 900 0
– – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6106

Блузки, блузы и блузоны трикотажные 

машинного или ручного вязания, 

женские или для девочек:

Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-

blouses, knitted or crocheted:

6106 10 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6106 20 000 0 – из химических нитей – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6106 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6106 90 100 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

6106 90 300 0
– – из шелковых нитей или из пряжи из 

шелковых отходов
– – Of silk or silk waste pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6106 90 500 0
– – из льняных волокон или волокна 

рами
– – Of flax or of ramie pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6106 90 900 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6107

Кальсоны, трусы, ночные сорочки, 

пижамы, купальные халаты, домашние 

халаты и аналогичные изделия 

трикотажные машинного или ручного 

вязания, мужские или для мальчиков:

Men’s or boys’ underpants, briefs, 

nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing 

gowns and similar articles, knitted or 

crocheted:

– кальсоны и трусы: – Underpants and briefs:

6107 11 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6107 12 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6107 19 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– ночные сорочки и пижамы: – Nightshirts and pyjamas:

6107 21 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6107 22 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6107 29 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– прочие: – Other:

6107 91 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6107 99 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

Комбинации, нижние юбки, трусы, 

панталоны, ночные сорочки, пижамы, 

пеньюары, купальные халаты, 

домашние халаты и аналогичные 

изделия трикотажные машинного или 

Women’s or girls’ slips, petticoats, briefs, 

panties, nightdresses, pyjamas, negligees, 

bathrobes, dressing gowns and similar 

articles, knitted or crocheted:

6108

изделия трикотажные машинного или 

ручного вязания, женские или для 

девочек:

articles, knitted or crocheted:

– комбинации и нижние юбки: – Slips and petticoats:

6108 11 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6108 19 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– трусы и панталоны: – Briefs and panties:

6108 21 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6108 22 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6108 29 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– ночные сорочки и пижамы: – Nightshirts and pyjamas:

6108 31 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6108 32 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6108 39 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– прочие: – Other:

6108 91 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6108 92 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6108 99 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6109

Майки, фуфайки с рукавами и прочие 

нательные фуфайки трикотажные 

машинного или ручного вязания:

T-shirts, singlets and other vests, knitted 

or crocheted:

6109 10 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6109 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6109 90 200 0

– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных или из 

химических нитей

– – Of wool or fine animal hair or man-

made fibres
pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6109 90 900 0 – – прочие – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110

Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты 

и аналогичные изделия трикотажные 

машинного или ручного вязания:

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats 

and similar articles, knitted or crocheted:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных:
– Of wool or fine animal hair:

6110 11 – – из шерстяной пряжи: – – Of wool:

6110 11 100 0

– – – свитеры и пуловеры, содержащие 

не менее 50 мас.% шерсти, и массой 

600 г или более на одно изделие

– – – Jerseys and pullovers, containing at 

least 50 % by weight of wool and weighing 

600 g or more per article
pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

– – – прочие: – – – Other:

6110 11 300 0 – – – – для мужчин или мальчиков – – – – Men's or boys’ pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 11 900 0 – – – – для женщин или девочек – – – – Women's or girls’ pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 12
– – из пряжи из тонкого волоса 

кашмирской козы:
– – Of Kashmir (cashmere) goats:

6110 12 100 – – – для мужчин или мальчиков: – – – Men's or boys’:

6110 12 100 1

– – – – свитеры и пуловеры, 

содержащие не менее 50 мас.% 

шерсти, и массой 600 г или более на 

одно изделие

– – – – Jerseys and pullovers, containing 

at least 50 % by weight of wool and 

weighing 600 g or more per article
pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6110 12 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 12 900 – – – для женщин или девочек: – – – Women's or girls’

6110 12 900 1

– – – – свитеры и пуловеры, 

содержащие не менее 50 мас.% 

шерсти, и массой 600 г или более на 

одно изделие

– – – – Jerseys and pullovers, containing 

at least 50 % by weight of wool and 

weighing 600 g or more per article
pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6110 12 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 19 – – прочие: – – Other:
6110 19 100 – – – для мужчин или мальчиков: – – – Men's or boys’:

6110 19 100 1

– – – – свитеры и пуловеры, 

содержащие не менее 50 мас.% 

шерсти, и массой 600 г или более на 

одно изделие

– – – – Jerseys and pullovers, containing 

at least 50 % by weight of wool and 

weighing 600 g or more per article
pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6110 19 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg6110 19 100 9 pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 19 900 – – – для женщин или девочек: – – – Women's or girls’

6110 19 900 1

– – – – свитеры и пуловеры, 

содержащие не менее 50 мас.% 

шерсти, и массой 600 г или более на 

одно изделие

– – – – Jerseys and pullovers, containing 

at least 50 % by weight of wool and 

weighing 600 g or more per article
pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6110 19 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 1,5 евро за 1 кг 1,5 Euro per 1 kg

6110 20 – из хлопчатобумажной пряжи: – Of cotton:

6110 20 100 0

– – легкие тонкие джемперы и пуловеры 

трикотажной вязки с воротом "поло" или 

высоким одинарным или двойным 

воротом

– – Lightweight fine knit roll, polo or 

turtleneck jumpers and pullovers
pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– – прочие: – – Other:

6110 20 910 0 – – – для мужчин или мальчиков – – – Men's or boys’ pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 20 990 0 – – – для женщин или девочек – – – Women's or girls’ pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 30 – из химических нитей: – Of man-made fibres:

6110 30 100 0

– – легкие тонкие джемперы и пуловеры 

трикотажной вязки с воротом "поло" или 

высоким одинарным или двойным 

воротом

– – Lightweight fine knit roll, polo or 

turtleneck jumpers and pullovers
pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– – прочие: – – Other:

6110 30 910 0 – – – для мужчин или мальчиков – – – Men's or boys’ pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 30 990 0 – – – для женщин или девочек – – – Women's or girls’ pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6110 90 100 0
– – из льняных волокон или волокна 

рами
– – Of flax or of ramie pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6110 90 900 0 – – прочие – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6111

Детская одежда и принадлежности к 

детской одежде трикотажные 

машинного или ручного вязания:

Babies’ garments and clothing 

accessories, knitted or crocheted:

6111 20 – из хлопчатобумажной пряжи: – Of cotton:
6111 20 100 0 – – перчатки, варежки и митенки – – Gloves, mittens and mitts pairs 1,3 евро за 1 кг 1,3 Euro per 1 kg

6111 20 900 0 – – прочие – – Other – 1,3 евро за 1 кг 1,3 Euro per 1 kg

6111 30 – из синтетических нитей: – Of synthetic fibres:
6111 30 100 0 – – перчатки, варежки и митенки – – Gloves, mittens and mitts pairs 1,3 евро за 1 кг 1,3 Euro per 1 kg

6111 30 900 0 – – прочие – – Other – 1,3 евро за 1 кг 1,3 Euro per 1 kg

6111 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных:
– – Of wool or fine animal hair:

6111 90 110 0 – – – перчатки, варежки и митенки – – – Gloves, mittens and mitts pairs 1,3 евро за 1 кг 1,3 Euro per 1 kg

6111 90 190 0 – – – прочие – – – Other – 1,1 евро за 1 кг 1,1 Euro per 1 kg

6111 90 900 0 – – прочие – – Other – 1,1 евро за 1 кг 1,1 Euro per 1 kg

6112

Костюмы спортивные, лыжные и 

купальные трикотажные машинного или 

ручного вязания:

Tracksuits, ski suits and swimwear, knitted 

or crocheted:

– костюмы спортивные: – Tracksuits:

6112 11 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 12 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 19 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 20 000 0
– лыжные костюмы – Ski suits

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

– купальные костюмы мужские или для 

мальчиков:
– Men's or boys' swimwear:

6112 31 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

6112 31 100 0
– – – содержащие 5 мас.% или более 

резиновой нити

– – – Containing by weight 5 % or more of 

rubber thread pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 31 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 39 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6112 39 100 0
– – – содержащие 5 мас.% или более 

резиновой нити

– – – Containing by weight 5 % or more of 

rubber thread pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 39 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– купальные костюмы женские или для 

девочек:
– Women's or girls' swimwear:

6112 41 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

6112 41 100 0
– – – содержащие 5 мас.% или более 

резиновой нити

– – – Containing by weight 5 % or more of 

rubber thread pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg6112 41 100 0 резиновой нити rubber thread pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 41 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 49 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6112 49 100 0
– – – содержащие 5 мас.% или более 

резиновой нити

– – – Containing by weight 5 % or more of 

rubber thread pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6112 49 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6113 00

Предметы одежды из трикотажного 

полотна машинного или ручного 

вязания товарной позиции 5903, 5906 

или 5907:

Garments, made up of knitted or 

crocheted fabrics of heading 5903, 5906 

or 5907:

6113 00 100 0

– из трикотажного полотна машинного 

или ручного вязания товарной позиции 

5906

– Of knitted or crocheted fabrics of 

heading 5906
– 15 15

6113 00 900 0 – прочие – Other – 15 15

6114

Предметы одежды прочие трикотажные 

машинного или ручного вязания:
Other garments, knitted or crocheted:

6114 20 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton – 15 15

6114 30 000 0 – из химических нитей – Of man-made fibres – 15 15

6114 90 000 0 – из прочих текстильных материалов – Of other textile materials – 15 15

6115

Колготы, чулки, гольфы, носки и 

подследники и прочие чулочно-

носочные изделия, включая 

компрессионные чулочно-носочные 

изделия с распределенным давлением 

(например, чулки для страдающих 

варикозным расширением вен) и обувь 

без подошв, трикотажные машинного 

или ручного вязания:

Pantyhose, tights, stockings, socks and 

other hosiery, including graduated 

compression hosiery (for example, 

stockings for varicose veins) and footwear 

without applied soles, knitted or crocheted:

6115 10

– компрессионные чулочно-носочные 

изделия с распределенным давлением 

(например, чулки для страдающих 

варикозным расширением вен):

– Graduated compression hosiery (for 

example, stockings for varicose veins):

6115 10 100 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

6115 10 100 1

– – – колготы для страдающих 

варикозным расширением вен из 

синтетических нитей линейной 

плотности одиночной нити 67 дтекс или 

более

– – – Pantyhose for varicose veins, of 

synthetic fibres, measuring per single yarn 

67 decitex or more
pcs 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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долларах США)

Heading

6115 10 100 2

– – – гольфы для страдающих 

варикозным расширением вен из 

синтетических нитей линейной 

плотности одиночной нити 67 дтекс или 

более

– – – Stockings for varicose veins, of 

synthetic fibres, measuring per single yarn 

67 decitex or more
pairs 5 5

6115 10 100 9 – – – прочие – – – Other pairs 5 5

6115 10 900 0 – – прочие – – Other pairs 5 5

– колготы прочие: – Other pantyhose:

6115 21 000 0

– – из синтетических нитей линейной 

плотности одиночной нити менее 67 

дтекс

– – Of synthetic fibres, measuring per 

single yarn less than 67 decitex
pcs 12 12

6115 22 000 0

– – из синтетических нитей линейной 

плотности одиночной нити 67 дтекс или 

более

– – Of synthetic fibres, measuring per 

single yarn 67 decitex or more
pcs 12 12

6115 29 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 12 12

6115 30

– чулки или гольфы женские из нитей 

линейной плотности одиночной нити 

менее 67 дтекс, прочие:

– Other women's full-length or knee-length 

hosiery, measuring per single yarn less 

than 67 decitex:

– – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:
6115 30 110 0 – – – гольфы – – – Stockings pairs 12 12

6115 30 190 0 – – – прочие – – – Other pairs 12 12

6115 30 900 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pairs 12 12

– прочие: – Other:

6115 94 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pairs 12 12

6115 95 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pairs 10 10

6115 96 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:
6115 96 100 0 – – – гольфы – – – Stockings pairs 10 10

– – – прочие: – – – Other:
6115 96 910 0 – – – – женские чулки – – – – Women's stockings pairs 12 12

6115 96 990 0 – – – – прочие – – – – Other pairs 12 12

6115 99 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pairs 13 136115 99 000 0 pairs 13 13

6116

Перчатки, рукавицы и митенки 

трикотажные машинного или ручного 

вязания:

Gloves, mittens and mitts, knitted or 

crocheted:

6116 10
– пропитанные или покрытые 

пластмассой или резиной:

– Impregnated, coated or covered with 

plastics or rubber:

6116 10 200 0
– – перчатки, пропитанные или с 

покрытием резиной

– – Gloves impregnated, coated or 

covered with rubber pairs 12 12

6116 10 800 0 – – прочие – – Other pairs 12 12

– прочие: – Other:

6116 91 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pairs 10 10

6116 92 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pairs 13 13

6116 93 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres pairs 14 14

6116 99 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pairs 14 14

6117

Принадлежности к одежде трикотажные 

машинного или ручного вязания 

готовые прочие; части одежды или 

принадлежностей к одежде 

трикотажные машинного или ручного 

вязания:

Other made up clothing accessories, 

knitted or crocheted; knitted or crocheted 

parts of garments or of clothing 

accessories:

6117 10 000 0
– шали, шарфы, кашне, мантильи, 

вуали и аналогичные изделия

– Shawls, scarves, mufflers, mantillas, 

veils and the like pcs 17,5 17,5

6117 80 – принадлежности прочие: – Other accessories:

6117 80 100

– – трикотажные машинного или 

ручного вязания, эластичные или 

прорезиненные:

– – Knitted or crocheted, elasticated or 

rubberised:

6117 80 100 1

– – – рукава для больных с 

лимфовенозной недостаточностью 

верхних конечностей

– – – Sleeves for patients with lymph 

venous insufficiency of upper extremities
pcs 10 10

6117 80 100 9 – – – прочие – – – Other – 17,5 17,5

6117 80 800 – – прочие: – – Other:

6117 80 800 1
– – – галстуки, галстуки-бабочки и 

шейные платки
– – – Ties, bow ties and cravats – 14 14

6117 80 800 9
– – – прочие – – – Other

–

17,5, но не менее 1,44 

евро за 1 кг

17,5, but not less 

than 1,44 Euro 

per 1 kg

6117 90 000 0 – части – Parts – 17,5 17,5

6201

Пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков, кроме 

изделий товарной позиции 6203:

Men’s or boys’ overcoats, car coats, 

capes, cloaks, anoraks (including ski 

jackets), windcheaters, wind-jackets and 

similar articles, other than those of 

heading 6203:
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– пальто, полупальто, накидки, плащи и 

аналогичные изделия:

– Overcoats, car coats, capes, cloaks and 

similar articles:

6201 11 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,6 евро за 1 кг 2,6 Euro per 1 kg

6201 12 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6201 12 100 0

– – – с массой одного изделия не более 

1 кг

– – – Of a weight, per garment, not 

exceeding 1 kg
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6201 12 900 0
– – – с массой одного изделия более 1 кг

– – – Of a weight, per garment, exceeding 

1 kg
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6201 13 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

6201 13 100 0

– – – с массой одного изделия не более 

1 кг

– – – Of a weight, per garment, not 

exceeding 1 kg
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6201 13 900 0
– – – с массой одного изделия более 1 кг

– – – Of a weight, per garment, exceeding 

1 kg
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6201 19 000 0
– – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials

pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

– прочие: – Other:

6201 91 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,6 евро за 1 кг 2,6 Euro per 1 kg

6201 92 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6201 93 000 0
– – из химических нитей – – Of man-made fibres

pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6201 99 000 0
– – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials

pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

Пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки (включая лыжные), ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия 

Women’s or girls’ overcoats, car coats, 

capes, cloaks, anoraks (including ski 

jackets), windcheaters, wind-jackets and 

6202

штормовки и аналогичные изделия 

женские или для девочек, кроме 

изделий товарной позиции 6204:

jackets), windcheaters, wind-jackets and 

similar articles, other than those of 

heading 6204:

– пальто, полупальто, накидки, плащи и 

аналогичные изделия:

– Overcoats, car coats, capes, cloaks and 

similar articles:

6202 11 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,6 евро за 1 кг 2,6 Euro per 1 kg

6202 12 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6202 12 100 0

– – – с массой одного изделия не более 

1 кг

– – – Of a weight, per garment, not 

exceeding 1 kg
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6202 12 900 0
– – – с массой одного изделия более 1 кг

– – – Of a weight, per garment, exceeding 

1 kg
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6202 13 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

6202 13 100 0

– – – с массой одного изделия не более 

1 кг

– – – Of a weight, per garment, not 

exceeding 1 kg
pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6202 13 900 0 – – – с массой одного изделия более 1 кг
– – – Of a weight, per garment, exceeding 

1 kg pcs 2,6 евро за 1 кг 2,6 Euro per 1 kg

6202 19 000 0
– – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials

pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

– прочие: – Other:

6202 91 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,6 евро за 1 кг 2,6 Euro per 1 kg

6202 92 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6202 93 000 0
– – из химических нитей – – Of man-made fibres

pcs

10, но не менее 2,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 2,25 Euro 

per 1 kg

6202 99 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 2,6 евро за 1 кг 2,6 Euro per 1 kg

6203

Костюмы, комплекты, пиджаки, 

блайзеры, брюки, комбинезоны с 

нагрудниками и лямками, бриджи и 

шорты (кроме купальных) мужские или 

для мальчиков:

Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, 

blazers, trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts (other than 

swimwear):

– костюмы: – Suits:

6203 11 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 12 000 0
– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

6203 19 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6203 19 100 0 – – – из хлопчатобумажной пряжи – – – Of cotton pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 19 300 0 – – – из искусственных нитей – – – Of artificial fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 19 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– комплекты: – Ensembles:
6203 22 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6203 22 100 0

– – – производственные и 

профессиональные
– – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 22 800 0
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 23 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

6203 23 100 0
– – – производственные и 

профессиональные
– – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 23 800 0
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 29 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

– – – из искусственных нитей: – – – Of artificial fibres:

6203 29 110 0

– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 29 180 0
– – – – прочие – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 29 300 0
– – – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 29 900 0
– – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– пиджаки и блайзеры: – Jackets and blazers:

– – из шерстяной пряжи или пряжи из 
– – Of wool or fine animal hair

6203 31 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 32 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6203 32 100 0

– – – производственные и 

профессиональные
– – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6203 32 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 33 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

6203 33 100 0

– – – производственные и 

профессиональные
– – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 33 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 39 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

– – – из искусственных нитей: – – – Of artificial fibres:

6203 39 110 0

– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6203 39 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 39 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты:

– Trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts:

6203 41
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных:
– – Of wool or fine animal hair:

6203 41 100 0 – – – брюки и бриджи – – – Trousers and breeches pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 41 300 0
– – – комбинезоны с нагрудниками и 

лямками
– – – Bib and brace overalls pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 41 900 0
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 42 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

– – – брюки и бриджи: – – – Trousers and breeches:

6203 42 110 0
– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:

6203 42 310 0

– – – – – из денима, или джинсовой 

ткани
– – – – – Of denim

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 42 330 0

– – – – – из вельвет-корда с разрезным 

ворсом
– – – – – Of cut corduroy

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

6203 42 350 0
– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,875 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,875 Euro 

per 1 kg

– – – комбинезоны с нагрудниками и 

лямками:
– – – Bib and brace overalls:

6203 42 510 0
– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 42 590 0
– – – – прочие – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 42 900 0
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 43 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

– – – брюки и бриджи: – – – Trousers and breeches:

6203 43 110 0

– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 43 190 0
– – – – прочие – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– – – комбинезоны с нагрудниками и 

лямками:
– – – Bib and brace overalls:

6203 43 310 0

– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6203 43 390 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 43 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 49 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

– – – из искусственных нитей: – – – Of artificial fibres:

– – – – брюки и бриджи: – – – – Trousers and breeches:

6203 49 110 0

– – – – – производственные и 

профессиональные
– – – – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

10, but not less 

6203 49 190 0
– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– – – – комбинезоны с нагрудниками и 

лямками:
– – – – Bib and brace overalls:

6203 49 310 0
– – – – – производственные и 

профессиональные
– – – – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 49 390 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 49 500 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6203 49 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204

Костюмы, комплекты, жакеты, 

блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, 

брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты (кроме 

купальных) женские или для девочек:

Women’s or girls’ suits, ensembles, 

jackets, blazers, dresses, skirts, divided 

skirts, trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts (other than 

swimwear):

– костюмы: – Suits:

6204 11 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 12 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 13 000 0
– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6204 19 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6204 19 100 0 – – – из искусственных нитей – – – Of artificial fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 19 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– комплекты: – Ensembles:

6204 21 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 22 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6204 22 100 0

– – – производственные и 

профессиональные
– – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6204 22 800 0
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6204 23 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

6204 23 100 0

– – – производственные и 

профессиональные
– – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6204 23 800 0
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg
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6204 29 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

– – – из искусственных нитей: – – – Of artificial fibres:

6204 29 110 0

– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6204 29 180 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 29 900 0
– – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials

pcs

10, но не менее 1,875 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,875 Euro 

per 1 kg

– жакеты и блайзеры: – Jackets and blazers:

6204 31 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 32 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6204 32 100 0
– – – производственные и 

профессиональные
– – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 32 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 33 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

6204 33 100 0
– – – производственные и 

профессиональные
– – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 33 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 39 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

– – – из искусственных нитей: – – – Of artificial fibres:

6204 39 110 0
– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 39 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 39 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– платья: – Dresses:

6204 41 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 42 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6204 43 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 44 000 0 – – из искусственных нитей – – Of artificial fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg6204 44 000 0 – – из искусственных нитей – – Of artificial fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 49 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6204 49 100 0
– – – из шелковых нитей или пряжи из 

шелковых отходов
– – – Of silk or silk waste pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 49 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– юбки и юбки-брюки: – Skirts and divided skirts:

6204 51 000 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 52 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 53 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 59 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6204 59 100 0
– – – из искусственных нитей – – – Of artificial fibres

pcs

10, но не менее 1,9 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,9 Euro per 

1 kg

6204 59 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты:

– Trousers, bib and brace overalls, 

breeches and shorts:

6204 61
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных:
– – Of wool or fine animal hair:

6204 61 100 0 – – – брюки и бриджи – – – Trousers and breeches pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 61 850 0 – – – прочие – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 62 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

– – – брюки и бриджи: – – – Trousers and breeches:

6204 62 110 0

– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:

6204 62 310 0

– – – – – из денима, или джинсовой 

ткани
– – – – – Of denim

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6204 62 330 0

– – – – – из вельвет-корда с разрезным 

ворсом
– – – – – Of cut corduroy

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6204 62 390 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– – – комбинезоны с нагрудниками и 

лямками:
– – – Bib and brace overalls:

6204 62 510 0
– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 62 590 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg
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6204 62 900 0
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6204 63 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

– – – брюки и бриджи: – – – Trousers and breeches:

6204 63 110 0

– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6204 63 180 0
– – – – прочие – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

– – – комбинезоны с нагрудниками и 

лямками:
– – – Bib and brace overalls:

6204 63 310 0
– – – – производственные и 

профессиональные
– – – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 63 390 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 63 900 0
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6204 69 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

– – – из искусственных нитей: – – – Of artificial fibres:

– – – – брюки и бриджи: – – – – Trousers and breeches:

6204 69 110 0
– – – – – производственные и 

профессиональные
– – – – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 69 180 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

– – – – комбинезоны с нагрудниками и 

лямками:
– – – – Bib and brace overalls:

6204 69 310 0
– – – – – производственные и 

профессиональные
– – – – – Industrial and occupational pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 69 390 0
– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

10, но не менее 1,88 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,88 Euro 

per 1 kg

6204 69 500 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6204 69 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg6204 69 900 0 pcs 2,2 евро за 1 кг 2,2 Euro per 1 kg

6205 Рубашки мужские или для мальчиков: Men’s or boys’ shirts:

6205 20 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6205 30 000 0 – из химических нитей – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6205 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6205 90 100 0
– – из льняных волокон или волокна 

рами
– – Of flax or of ramie pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6205 90 800 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6205 90 800 1
– – – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – – Of wool or fine animal hair pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6205 90 800 9
– – – прочие – – – Other

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6206
Блузки, блузы и блузоны женские или 

для девочек:

Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-

blouses:

6206 10 000 0
– из шелковых нитей или пряжи из 

шелковых отходов
– Of silk or silk waste pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6206 20 000 0
– из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– Of wool or fine animal hair pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6206 30 000 0
– из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6206 40 000 0 – из химических нитей – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6206 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6206 90 100 0
– – из льняных волокон или волокна 

рами
– – Of flax or of ramie pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6206 90 900 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6207

Майки и нательные фуфайки прочие, 

кальсоны, трусы, ночные сорочки, 

пижамы, купальные халаты, домашние 

халаты и аналогичные изделия мужские 

или для мальчиков:

Men’s or boys’ singlets and other vests, 

underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, 

bathrobes, dressing gowns and similar 

articles:

– кальсоны и трусы: – Underpants and briefs:

6207 11 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6207 19 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– ночные сорочки и пижамы: – Nightshirts and pyjamas:
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6207 21 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6207 22 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6207 29 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– прочие: – Other:

6207 91 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6207 99 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6207 99 100 0 – – – из химических нитей – – – Of man-made fibres – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6207 99 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6208

Майки и нательные фуфайки прочие, 

комбинации, нижние юбки, трусы, 

панталоны, ночные сорочки, пижамы, 

пеньюары, купальные халаты, 

домашние халаты и аналогичные 

изделия женские или для девочек:

Women’s or girls’ singlets and other vests, 

slips, petticoats, briefs, panties, 

nightdresses, pyjamas, negligees, 

bathrobes, dressing gowns and similar 

articles:

– комбинации и нижние юбки: – Slips and petticoats:
6208 11 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,5 евро за 1 кг 1,5 Euro per 1 kg

6208 19 000 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6208 19 000 1
– – – из хлопчатобумажной пряжи – – – Of cotton

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6208 19 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– ночные сорочки и пижамы: – Nightshirts and pyjamas:

6208 21 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6208 22 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg6208 22 000 0 pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6208 29 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– прочие: – Other:

6208 91 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6208 92 000 0 – – из химических нитей – – Of man-made fibres – 1,5 евро за 1 кг 1,5 Euro per 1 kg

6208 99 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 1,5 евро за 1 кг 1,5 Euro per 1 kg

6209
Детская одежда и принадлежности к 

детской одежде:

Babies’ garments and clothing 

accessories:
6209 20 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton – 1,5 евро за 1 кг 1,5 Euro per 1 kg

6209 30 000 0 – из синтетических нитей – Of synthetic fibres – 1,5 евро за 1 кг 1,5 Euro per 1 kg

6209 90 – из прочих текстильных материалов: – Of other textile materials:

6209 90 100 0
– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – Of wool or fine animal hair – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6209 90 900 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6210

Предметы одежды, изготовленные из 

материалов товарной позиции 5602, 

5603, 5903, 5906 или 5907:

Garments, made up of fabrics of heading 

5602, 5603, 5903, 5906 or 5907:

6210 10
– из материалов товарной позиции 

5602 или 5603:
– Of fabrics of heading 5602 or 5603:

6210 10 100 0
– – из материалов товарной позиции 

5602
– – Of fabrics of heading 5602 – 15 15

– – из материалов товарной позиции 

5603:
– – Of fabrics of heading 5603:

6210 10 920 0

– – – одноразовые халаты, 

используемые пациентами и 

медицинским персоналом при 

проведении хирургических операций

– – – Single-use gowns, of a kind used by 

patients or surgeons during surgical 

procedures
– 15 15

6210 10 980 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

6210 20 000 0

– предметы одежды прочие, типа 

указанных в субпозициях 6201 11 – 

6201 19

– – Other garments of the type described 

in subheadings 6201 11 to 6201 19
pcs 15 15

6210 30 000 0

– предметы одежды прочие, типа 

указанных в субпозициях 6202 11 – 

6202 19

– – Other garments of the type described 

in subheadings 6202 11 to 6202 19
pcs 15 15

6210 40 000 0
– предметы одежды прочие мужские 

или для мальчиков
– Other men’s or boys’ garments – 15 15

6210 50 000 0
– предметы одежды прочие женские 

или для девочек
– Other women’s or girls’ garments – 15 15
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Heading

6211

Костюмы спортивные, лыжные и 

купальные; предметы одежды прочие:

Tracksuits, ski suits and swimwear; other 

garments:

– купальные костюмы: – Swimwear:

6211 11 000 0 – – мужские или для мальчиков – – Men’s or boys’ pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6211 12 000 0 – – женские или для девочек – – Women’s or girls’ pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6211 20 000 0 – лыжные костюмы – Ski suits pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– предметы одежды прочие мужские 

или для мальчиков:
– Other men’s or boys’ garments:

6211 32 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6211 32 100 0
– – – производственная и 

профессиональная одежда
– – – Industrial and occupational clothing – 5 5

– – – спортивные костюмы с подкладкой: – – – Tracksuits with lining:

6211 32 310 0

– – – – с лицевой стороной из одного и 

того же материала

– – – – With an outer shell of a single 

identical fabric
pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:

6211 32 410 0
– – – – – верхние части – – – – – Upper parts

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6211 32 420 0 – – – – – нижние части – – – – – Lower parts pcs 10 10

6211 32 900 0
– – – прочие – – – Other

–

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6211 33 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

6211 33 100 0
– – – производственная и 

профессиональная одежда
– – – Industrial and occupational clothing – 6 6

– – – спортивные костюмы с подкладкой: – – – Tracksuits with lining:

6211 33 310 0
– – – – с лицевой стороной из одного и 

того же материала

– – – – With an outer shell of a single 

identical fabric pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:– – – – прочие: – – – – Other:

6211 33 410 0
– – – – – верхние части – – – – – Upper parts

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6211 33 420 0
– – – – – нижние части – – – – – Lower parts

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6211 33 900 0 – – – прочие – – – Other – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6211 39 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– предметы одежды прочие женские 

или для девочек:
– Other women’s or girls’ garments:

6211 42 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6211 42 100 0

– – – фартуки, комбинезоны, 

спецодежда и другая производственная 

и профессиональная одежда 

(пригодная или не пригодная для 

домашнего применения)

– – – Aprons, overalls, smock-overalls and 

other industrial and occupational clothing 

(whether or not also suitable for domestic 

use)
– 6 6

– – – спортивные костюмы с подкладкой: – – – Tracksuits with lining:

6211 42 310 0
– – – – с лицевой стороной из одного и 

того же материала

– – – – With an outer shell of a single 

identical fabric pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:

6211 42 410 0 – – – – – верхние части – – – – – Upper parts pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6211 42 420 0 – – – – – нижние части – – – – – Lower parts pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6211 42 900 0 – – – прочие – – – Other – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6211 43 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

6211 43 100 0

– – – фартуки, комбинезоны, 

спецодежда и другая производственная 

и профессиональная одежда 

(пригодная или не пригодная для 

домашнего применения)

– – – Aprons, overalls, smock-overalls and 

other industrial and occupational clothing 

(whether or not also suitable for domestic 

use)
– 6 6

– – – спортивные костюмы с подкладкой: – – – Tracksuits with lining:

6211 43 310 0
– – – – с лицевой стороной из одного и 

того же материала

– – – – With an outer shell of a single 

identical fabric pcs 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

– – – – прочие: – – – – Other:
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6211 43 410 0
– – – – – верхние части – – – – – Upper parts

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6211 43 420 0
– – – – – нижние части – – – – – Lower parts

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 kg

6211 43 900 0 – – – прочие – – – Other – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6211 49 000 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6211 49 000 1
– – – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– – – Of wool or fine animal hair – 1,75 евро за 1 кг 1,75 Euro per 1 kg

6211 49 000 9 – – – прочие – – – Other – 1,5 евро за 1 кг 1,5 Euro per 1 kg

6212

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, 

подтяжки, подвязки и аналогичные 

изделия и их части трикотажные 

машинного или ручного вязания или 

нетрикотажные:

Brassieres, girdles, corsets, braces, 

suspenders, garters and similar articles 

and parts thereof, whether or not knitted 

or crocheted:

6212 10 – бюстгальтеры: – Brassieres:

6212 10 100 0

– – в наборе, состоящем из 

бюстгальтера и трусов, 

предназначенном для розничной 

продажи

– – In a set made up for retail sale 

containing a brassiere and a pair of briefs
pcs 15 15

6212 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

6212 20 000 0 – пояса и пояса-трусы – Girdles and panty girdles pcs 17,5 17,5

6212 30 000 0 – грации – Corselettes pcs 17,5 17,5

6212 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

6213 Платки: Handkerchiefs:
6213 20 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton pcs 17,5 17,5

6213 90 000 0 – из прочих текстильных материалов – Of other textile materials pcs 17,5 17,5

6214
Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали 

и аналогичные изделия:

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils 

and the like:

6214 10 000 0
– из шелковых нитей или пряжи из 

шелковых отходов
– Of silk or silk waste pcs 17,5 17,5

6214 20 000 0
– из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных
– Of wool or fine animal hair pcs 17,5 17,56214 20 000 0 тонкого волоса животных pcs 17,5 17,5

6214 30 000 0 – из синтетических нитей – Of synthetic fibres pcs 15 15

6214 40 000 0 – из искусственных нитей – Of artificial fibres pcs 17,5 17,5

6214 90 000 0 – из прочих текстильных материалов – Of other textile materials pcs 15 15

6215
Галстуки, галстуки-бабочки и шейные 

платки:
Ties, bow ties and cravats:

6215 10 000 0
– из шелковых нитей или пряжи из 

шелковых отходов
– Of silk or silk waste pcs 17,5 17,5

6215 20 000 0 – из химических нитей – Of man-made fibres pcs 17,5 17,5

6215 90 000 0 – из прочих текстильных материалов – Of other textile materials pcs 17,5 17,5

6216 00 000 0 Перчатки, рукавицы и митенки Gloves, mittens and mitts – 12,5 12,5

6217

Принадлежности к одежде готовые 

прочие; части одежды или 

принадлежностей к одежде, кроме 

включенных в товарную позицию 6212:

Other made up clothing accessories; parts 

of garments or of clothing accessories, 

other than those of heading 6212:

6217 10 000 0 – принадлежности – Accessories – 17,5 17,5

6217 90 000 0 – части – Parts – 17,5 17,5

6301 Одеяла и пледы дорожные: Blankets and travelling rugs:

6301 10 000 0 – одеяла электрические – Electric blankets pcs 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6301 20

– одеяла (кроме электрических) и 

пледы дорожные из шерстяной пряжи 

или пряжи из тонкого волоса животных:

– Blankets (other than electric) and 

travelling rugs, of wool or fine animal hair:

6301 20 100 0

– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted

pcs

17,5, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

17,5, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

6301 20 900 – – прочие: – – Other:

6301 20 900 1
– – – целиком из шерсти или тонкого 

волоса животных

– – – Consisting wholly of wool or of fine 

animal hair pcs 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6301 20 900 9
– – – прочие – – – Other

pcs

15, но не менее 0,525 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,525 Euro 

per 1 kg

6301 30

– одеяла (кроме электрических) и 

пледы дорожные из хлопчатобумажной 

пряжи:

– Blankets (other than electric) and 

travelling rugs, of cotton:

6301 30 100 0

– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted

pcs

17,5, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

17,5, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

6301 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6301 40

– одеяла (кроме электрических) и 

пледы дорожные из синтетических 

нитей:

– Blankets (other than electric) and 

travelling rugs, of synthetic fibres:
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6301 40 100 0

– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted

pcs

17,5, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

17,5, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

6301 40 900 0
– – прочие – – Other

pcs

17,5, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

17,5, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

6301 90 – одеяла и пледы дорожные прочие: – Other blankets and travelling rugs:

6301 90 100 0

– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted

pcs

15, но не менее 0,525 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,525 Euro 

per 1 kg

6301 90 900 0
– – прочие – – Other

pcs

17,5, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

17,5, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

6302
Белье постельное, столовое, туалетное 

и кухонное:

Bedlinen, table linen, toilet linen and 

kitchen linen:

6302 10 000
– белье постельное трикотажное 

машинного или ручного вязания:
– Bedlinen, knitted or crocheted:

6302 10 000 1 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton – 0,49 евро за 1 кг 0,49 Euro per 1 kg

6302 10 000 9
– – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

– белье постельное напечатанное 

прочее:
– Other printed bedlinen:

6302 21 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

–

11,3, но не менее 0,44 

евро за 1 кг

11,3, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 kg

6302 22 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

6302 22 100 0
– – – из нетканых материалов – – – Nonwovens

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 22 900 0
– – – прочее – – – Other

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 29 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:
6302 29

6302 29 100 0

– – – из льняной пряжи или из волокна 

рами
– – – Of flax or ramie

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 29 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

– белье постельное прочее: – Other bedlinen:
6302 31 000 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6302 31 000 1 – – – в смеси со льном – – – Mixed with flax – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6302 31 000 9 – – – прочее – – – Other – 0,49 евро за 1 кг 0,49 Euro per 1 kg

6302 32 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

6302 32 100 0 – – – из нетканых материалов – – – Nonwovens – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6302 32 900 0
– – – прочее – – – Other

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 39 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6302 39 200
– – – из льняной пряжи или из волокна 

рами:
– – – Of flax or ramie:

6302 39 200 1
– – – – из льняной пряжи – – – – Of flax

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 39 200 9
– – – – из волокна рами – – – – Of ramie

–

15, но не менее 0,525 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,525 Euro 

per 1 kg

6302 39 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials – 0,49 евро за 1 кг 0,49 Euro per 1 kg

6302 40 000 0

– белье столовое трикотажное 

машинного или ручного вязания
– Table linen, knitted or crocheted

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

– белье столовое прочее: – Other table linen:
6302 51 000 – – из хлопчатобумажной пряжи: – – Of cotton:

6302 51 000 1 – – – в смеси со льном – – – Mixed with flax – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6302 51 000 9 – – – прочее – – – Other – 0,49 евро за 1 кг 0,49 Euro per 1 kg

6302 53 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

6302 53 100 0 – – – из нетканых материалов – – – Nonwovens – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6302 53 900 0
– – – прочее – – – Other

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

6302 59 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6302 59 100 0 – – – из льняной пряжи – – – Of flax – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6302 59 900 0
– – – прочее – – – Other

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 60 000 0

– белье туалетное и кухонное из 

махровых полотенечных тканей или 

аналогичных тканых махровых 

материалов, из хлопчатобумажной 

пряжи

Toilet linen and kitchen linen, of terry 

towelling or similar terry fabrics, of cotton

–

11,3, но не менее 0,44 

евро за 1 кг

11,3, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 kg

– прочее: – Other:

6302 91 000 0
– – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 93 – – из химических нитей: – – Of man-made fibres:

6302 93 100 0
– – – из нетканых материалов – – – Nonwovens

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 93 900 0 – – – прочее – – – Other – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6302 99 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6302 99 100 0
– – – из льняной пряжи – – – Of flax

–

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6302 99 900 0 – – – прочее – – – Other – 0,49 евро за 1 кг 0,49 Euro per 1 kg

6303

Занавеси (включая портьеры) и 

внутренние шторы; ламбрекены или 

подзоры для кроватей:

Curtains (including drapes) and interior 

blinds; curtain or bed valances:

– трикотажные машинного или ручного 

вязания:
– Knitted or crocheted:

– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres 17,5, но не менее 0,6 

17,5, but not less 

than 0,6 Euro per 

6303 12 000 0
– – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres

m²

17,5, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

than 0,6 Euro per 

1 kg

6303 19 000 0
– – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials

m²

17,5, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

17,5, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

– прочие: – Other:

6303 91 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи – – Of cotton m² 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6303 92 – – из синтетических нитей: – – Of synthetic fibres:

6303 92 100 0 – – – из нетканых материалов – – – Nonwovens m² 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6303 92 900 0 – – – прочие – – – Other m² 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6303 99 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6303 99 100 0
– – – из нетканых материалов – – – Nonwovens

m²

17,5, но не менее 0,6 

евро за 1 кг

17,5, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 kg

6303 99 900 0 – – – прочие – – – Other m² 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6304

Изделия декоративные прочие, кроме 

изделий товарной позиции 9404:

Other furnishing articles, excluding those 

of heading 9404:

– покрывала постельные: – Bedspreads:

6304 11 000 0

– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted

pcs

15, но не менее 0,53 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,53 Euro 

per 1 kg

6304 19 – – прочие: – – Other:

6304 19 100 0 – – – из хлопчатобумажной пряжи – – – Of cotton pcs 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6304 19 300 0
– – – из льняной пряжи или из волокна 

рами
– – – Of flax or ramie pcs 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6304 19 900 0 – – – из прочих текстильных материалов – – – Of other textile materials pcs 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6304 20 000 0

– надкроватные противомоскитные 

сетки, указанные в примечании к 

субпозициям 1 к данной группе

– Bed nets specified in subheading note 1 

to this Chapter
pcs 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

– прочие: – Other:

6304 91 000 0
– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6304 92 000 0
– – нетрикотажные из 

хлопчатобумажной пряжи
– – Not knitted or crocheted, of cotton – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6304 93 000 0
– – нетрикотажные из синтетических 

нитей

– – Not knitted or crocheted, of synthetic 

fibres – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg
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6304 99 000 0
– – нетрикотажные из прочих 

текстильных материалов

– – Not knitted or crocheted, of other 

textile materials – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6305 Мешки и пакеты упаковочные:
Sacks and bags, of a kind used for the 

packing of goods:

6305 10

– из пряжи из джутовых или прочих 

текстильных лубяных волокон товарной 

позиции 5303:

– Of jute or of other textile bast fibres of 

heading 5303:

6305 10 100 0 – – бывшие в употреблении – – Used – 10 10

6305 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

6305 20 000 0 – из хлопчатобумажной пряжи – Of cotton – 10 10

– из химических текстильных 

материалов:
– Of man-made textile materials:

6305 32
– – гибкие промежуточные контейнеры 

большой емкости:
– – Flexible intermediate bulk containers:

– – – из полос или лент или 

аналогичных форм из полиэтилена или 

полипропилена:

– – – Of polyethylene or polypropylene 

strip or the like:

6305 32 110 0
– – – – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – – – Knitted or crocheted – 10 10

6305 32 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

6305 32 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

6305 33

– – из полос или лент или аналогичных 

форм из полиэтилена или 

полипропилена прочие:

– – Other, of polyethylene or 

polypropylene strip or the like:

6305 33 100
– – – трикотажные машинного или 

ручного вязания:
– – – Knitted of machine or hand knitting:

6305 33 100 1 – – – – полипропиленовые мешки – – – – Sacks of polypropylene – 10 10

6305 33 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

6305 33 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

6305 39 000 0 – – прочие – – Other – 7 7

6305 90 000 0 – из прочих текстильных материалов – Of other textile materials – 10 10

6306

Брезенты, навесы, тенты; палатки; 

паруса для лодок, досок для 

виндсерфинга или сухопутных 

транспортных средств; снаряжение для 

кемпинга:

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; 

sails for boats, sailboards or landcraft; 

camping goods:
6306 кемпинга:

– брезенты, навесы и тенты: – Tarpaulins, awnings and sunblinds:
6306 12 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres – 13 13

6306 19 000 0 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 13 13

– палатки: – Tents:
6306 22 000 0 – – из синтетических нитей – – Of synthetic fibres – 12,5 12,5

6306 29 000 – – из прочих текстильных материалов: – – Of other textile materials:

6306 29 000 1 – – – из хлопчатобумажной пряжи – – – Of cotton – 15 15

6306 29 000 9 – – – прочие – – – Other – 13 13

6306 30 000 0 – паруса – Sails – 15 15

6306 40 000 0 – матрацы надувные – Pneumatic mattresses pcs 13 13

6306 90 000 0 – прочие – Other – 13 13

6307
Готовые изделия прочие, включая 

выкройки одежды:

Other made up articles, including dress 

patterns:

6307 10

– тряпки для мытья полов, посуды, 

удаления пыли и аналогичные 

протирочные материалы:

– Floorcloths, dishcloths, dusters and 

similar cleaning cloths:

6307 10 100 0
– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6307 10 300 0
– – нетканые – – Nonwovens

–

13, но не менее 0,46 

евро за 1 кг

13, but not less 

than 0,46 Euro 

per 1 kg

6307 10 900 0
– – прочие – – Other

–

11,7, но не менее 0,46 

евро за 1 кг

11,7, but not less 

than 0,46 Euro 

per 1 kg

6307 20 000 0 – жилеты и пояса спасательные – Life jackets and lifebelts – 5 5

6307 90 – прочие: – Other:

6307 90 100 0
– – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – Knitted or crocheted – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

– – прочие: – – Other:

6307 90 910 0 – – – из войлока или фетра – – – Of felt – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

– – – прочие: – – – Other:

6307 90 920 0

– – – – одноразовые простыни или 

салфетки, изготовленные из 

материалов товарной позиции 5603, 

используемые при проведении 

хирургических операций

– – – – Single-use drapes made up of 

fabrics of heading 5603, of a kind used 

during surgical procedures
– 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6307 90 980 0 – – – – прочие – – – – Other – 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg
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6308 00 000 0

Наборы, состоящие из тканей и пряжи 

или нитей с принадлежностями или без 

них, для изготовления ковров, 

гобеленов, вышитых скатертей или 

салфеток или аналогичных текстильных 

изделий, упакованные для розничной 

продажи

Sets consisting of woven fabric and yarn, 

whether or not with accessories, for 

making up into rugs, tapestries, 

embroidered tablecloths or serviettes, or 

similar textile articles, put up in packings 

for retail sale

– 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

6309 00 000 0

Одежда и прочие изделия, бывшие в 

употреблении
Worn clothing and other worn articles

–

15, но не менее 0,18 

евро за 1 кг

15, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 kg

6310

Тряпье, использованное или новое, 

куски бечевок, веревок, канатов и 

тросов и изделия из бечевок, веревок, 

канатов или тросов, из текстильных 

материалов, бывшие в употреблении:

Used or new rags, scrap twine, cordage, 

rope and cables and worn-out articles of 

twine, cordage, rope or cables, of textile 

materials:

6310 10 000 – сортированные: – Sorted

6310 10 000 1

– – из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого или грубого волоса животных
– – Of wool or fine or coarse animal hair

– 17,5 17,5

6310 10 000 2
– – из льняной или хлопчатобумажной 

пряжи
– – Of flax or cotton – 17,5 17,5

6310 10 000 9 – – из прочих текстильных материалов – – Of other textile materials – 15 15

6310 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

6401

Водонепроницаемая обувь с подошвой 

и с верхом из резины или пластмассы, 

верх которой не крепится к подошве и 

не соединяется с ней ни ниточным, ни 

шпилечным, ни гвоздевым, ни 

винтовым, ни заклепочным, ни каким-

либо другим аналогичным способом:

Waterproof footwear with outer soles and 

uppers of rubber or of plastics, the uppers 

of which are neither fixed to the sole nor 

assembled by stitching, riveting, nailing, 

screwing, plugging or similar processes:

– обувь с защитным металлическим  – Footwear incorporating a protective  0,75 Euro per 

6401 10 000 0
– обувь с защитным металлическим 

подноском

– Footwear incorporating a protective 

metal toecap pairs 0,75 евро за 1 пару

0,75 Euro per 

1 pair

– прочая обувь: – Other footwear:

6401 92
– – закрывающая лодыжку, но не 

закрывающая колено:

– – Covering the ankle but not covering 

the knee:

6401 92 100 0 – – – с верхом из резины – – – With uppers of rubber pairs 0,75 евро за 1 пару

0,75 Euro per 

1 pair

6401 92 900 0 – – – с верхом из пластмассы – – – With uppers of plastics pairs 0,75 евро за 1 пару

0,75 Euro per 

1 pair

6401 99 000 0 – – прочая – – Other pairs 0,75 евро за 1 пару

0,75 Euro per 

1 pair

6402
Прочая обувь с подошвой и с верхом из 

резины или пластмассы:

Other footwear with outer soles and 

uppers of rubber or plastics:

– спортивная обувь: – Sports footwear:

6402 12

– – лыжные ботинки, беговая лыжная 

обувь и ботинки для сноуборда:

– – Ski-boots, cross-country ski footwear 

and snowboard boots:

6402 12 100 0
– – – лыжные ботинки и беговая 

лыжная обувь

– – – Ski-boots and cross-country ski 

footwear pairs 0,28 евро за 1 пару

0,28 Euro per 

1 pair

6402 12 900 0 – – – ботинки для сноуборда – – – Snowboard boots pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6402 19 000 0 – – прочая – – Other pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6402 20 000 0

– обувь с верхом из ремешков или 

полосок, прикрепленных к подошве 

заклепками

– Footwear with upper straps or thongs 

assembled to the sole by means of plugs
pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

– обувь прочая: – Other footwear:
6402 91 – – закрывающая лодыжку: – – Covering the ankle:

6402 91 100 0
– – – с защитным металлическим 

подноском

– – – Incorporating a protective metal 

toecap pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6402 91 900 0 – – – прочая – – – Other pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6402 99 – – прочая: – – Other:

6402 99 050 0
– – – с защитным металлическим 

подноском

– – – Incorporating a protective metal 

toecap pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

– – – прочая: – – – Other:

6402 99 100 0 – – – – с верхом из резины – – – – With uppers of rubber pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

– – – – с верхом из пластмассы: – – – – With uppers of plastics:

– – – – – обувь с союзкой из ремешков 

или имеющая одну или несколько 

перфораций:

– – – – – Footwear with a vamp made of 

straps or which has one or several pieces 

cut out:

6402 99 310 0
– – – – – – с подошвой и каблуком 

высотой более 3 см

– – – – – – With sole and heel combined 

having a height of more than 3 cm pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair
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6402 99 390 0 – – – – – – прочая – – – – – – Other pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6402 99 500 0
– – – – – комнатные туфли и прочая 

домашняя обувь

– – – – – Slippers and other indoor 

footwear pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

– – – – – прочая, с длиной стельки: – – – – – Other, with insoles of a length:

6402 99 910 0 – – – – – – менее 24 см – – – – – – Of less than 24 cm pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

– – – – – – 24 см или более: – – – – – – 24 cm or more:

6402 99 930 0

– – – – – – – обувь, которая не может 

быть идентифицирована как мужская 

или женская обувь

– – – – – – – Footwear which cannot be 

identified as men's or women's footwear
pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

– – – – – – – прочая: – – – – – – – Other:

6402 99 960 0 – – – – – – – – мужская – – – – – – – – For men pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6402 99 980 0 – – – – – – – – женская – – – – – – – – For women pairs 0,28 евро за 1 пару

0,28 Euro per 

1 pair

6403

Обувь с подошвой из резины, 

пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и с верхом из 

натуральной кожи:

Footwear with outer soles of rubber, 

plastics, leather or composition leather 

and uppers of leather:

– спортивная обувь: – Sports footwear:

6403 12 000 0

– – лыжные ботинки, беговая лыжная 

обувь и ботинки для сноуборда

– – Ski-boots, cross-country ski footwear 

and snowboard boots
pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

6403 19 000 0 – – прочая – – Other pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6403 20 000 0

– обувь с подошвой из натуральной 

кожи и верхом из ремешков из 

натуральной кожи, проходящих через 

подъем и охватывающих большой 

палец стопы

– Footwear with outer soles of leather, 

and uppers which consist of leather straps 

across the instep and around the big toe
pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

6403 40 000 0
– обувь с защитным металлическим 

подноском прочая

– Other footwear, incorporating a 

protective metal toecap pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

– обувь с подошвой из натуральной 

кожи прочая:

– Other footwear with outer soles of 

leather:
6403 51 – – закрывающая лодыжку: – – Covering the ankle:6403 51 – – закрывающая лодыжку: – – Covering the ankle:

6403 51 050 0
– – – с основанием или платформой из 

дерева, без внутренней стельки

– – – Made on a base or platform of wood, 

not having an inner sole pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – прочая: – – – Other:

– – – – закрывающая лодыжку, но не 

часть икры, с длиной стельки:

– – – – Covering the ankle but no part of 

the calf, with insoles of a length:

6403 51 110 0 – – – – – менее 24 см – – – – – Of less than 24 cm pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – – – 24 см или более: – – – – – 24 cm or more:

6403 51 150 0 – – – – – – мужская – – – – – – For men pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 51 190 0 – – – – – – женская – – – – – – For women pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

– – – – прочая, с длиной стельки: – – – – Other, with insoles of a length:

6403 51 910 0 – – – – – менее 24 см – – – – – Of less than 24 cm pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

– – – – – 24 см или более: – – – – – 24 cm or more:

6403 51 950 0 – – – – – – мужская – – – – – – For men pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 51 990 0 – – – – – – женская – – – – – – For women pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 59 – – прочая: – – Other:

6403 59 050 0
– – – с основанием или платформой из 

дерева, без внутренней стельки

– – – Made on a base or platform of wood, 

not having an inner sole pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – прочая: – – – Other:

– – – – обувь с союзкой из ремешков 

или имеющая одну или более 

перфораций:

– – – – Footwear with a vamp made of 

straps or which has one or several pieces 

cut out:

6403 59 110 0
– – – – – с подошвой и каблуком 

высотой более 3 см

– – – – – With sole and heel combined 

having a height of more than 3 cm pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – – – прочая, с длиной стельки: – – – – – Other, with insoles of a length:

6403 59 310 0 – – – – – – менее 24 см – – – – – – Of less than 24 cm pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – – – – 24 см или более: – – – – – – 24 cm or more:

6403 59 350 0 – – – – – – – мужская – – – – – – – For men pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

6403 59 390 0 – – – – – – – женская – – – – – – – For women pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 59 500 0
– – – – комнатные туфли и прочая 

домашняя обувь
– – – – Slippers and other indoor footwear pairs 1 евро за 1 пару 1 Euro per 1 pair

– – – – прочая, с длиной стельки: – – – – Other, with insoles of a length:

6403 59 910 0 – – – – – менее 24 см – – – – – Of less than 24 cm pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – – – 24 см или более: – – – – – 24 cm or more:
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6403 59 950 0 – – – – – – мужская – – – – – – For men pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 59 990 0 – – – – – – женская – – – – – – For women pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

– прочая обувь: – Other footwear:
6403 91 – – закрывающая лодыжку: – – Covering the ankle:

6403 91 050 0
– – – с основанием или платформой из 

дерева, без внутренней стельки

– – – Made on a base or platform of wood, 

not having an inner sole pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – прочая: – – – Other:

– – – – закрывающая лодыжку, но не 

часть икры, с длиной стельки:

– – – – Covering the ankle but no part of 

the calf, with insoles of a length:

6403 91 110 0 – – – – – менее 24 см – – – – – Of less than 24 cm pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

– – – – – 24 см или более: – – – – – 24 cm or more:

6403 91 130 0

– – – – – – обувь, которая не может 

быть идентифицирована как мужская 

или женская обувь

– – – – – – Footwear which cannot be 

identified as men's or women's footwear
pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – – – – прочая: – – – – – – Other:

6403 91 160 0 – – – – – – – мужская – – – – – – – For men pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 91 180 0 – – – – – – – женская – – – – – – – For women pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

– – – – прочая, с длиной стельки: – – – – Other, with insoles of a length:

6403 91 910 0 – – – – – менее 24 см – – – – – Of less than 24 cm pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – – – 24 см или более: – – – – – 24 cm or more:

6403 91 930 0

– – – – – – обувь, которая не может 

быть идентифицирована как мужская 

или женская обувь

– – – – – – Footwear which cannot be 

identified as men's or women's footwear
pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – – – – прочая: – – – – – – Other:

6403 91 960 0 – – – – – – – мужская – – – – – – – For men pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 91 980 0 – – – – – – – женская – – – – – – – For women pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 99 – – прочая: – – Other:

– – – с основанием или платформой из  – – – Made on a base or platform of wood, 
6403 99 050 0

– – – с основанием или платформой из 

дерева, без внутренней стельки

– – – Made on a base or platform of wood, 

not having an inner sole pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – прочая: – – – Other:

– – – – обувь с союзкой из ремешков 

или имеющая одну или более 

перфораций:

– – – – Footwear with a vamp made of 

straps or which has one or several pieces 

cut out:

6403 99 110 0
– – – – – с подошвой и каблуком 

высотой более 3 см

– – – – – With sole and heel combined 

having a height of more than 3 cm pairs 0,8 евро за 1 пару 0,8 Euro per 1 pair

– – – – – прочая, с длиной стельки: – – – – – Other, with insoles of a length:
6403 99 310 0 – – – – – – менее 24 см – – – – – – Of less than 24 cm pairs 1 евро за 1 пару 1 Euro per 1 pair

– – – – – – 24 см или более: – – – – – – 24 cm or more:

6403 99 330 0

– – – – – – – обувь, которая не может 

быть идентифицирована как мужская 

или женская обувь

– – – – – – – Footwear which cannot be 

identified as men's or women's footwear
pairs 1,5 евро за 1 пару 1,5 Euro per 1 pair

– – – – – – – прочая: – – – – – – – Other:

6403 99 360 0 – – – – – – – – мужская – – – – – – – – For men pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 99 380 0 – – – – – – – – женская – – – – – – – – For women pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 99 500 0
– – – – комнатные туфли и прочая 

домашняя обувь
– – – – Slippers and other indoor footwear pairs 0,8 евро за 1 пару 0,8 Euro per 1 pair

– – – – прочая, с длиной стельки: – – – – Other, with insoles of a length:

6403 99 910 0 – – – – – менее 24 см – – – – – Of less than 24 cm pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

– – – – – 24 см или более: – – – – – 24 cm or more:

6403 99 930 0

– – – – – – обувь, которая не может 

быть идентифицирована как мужская 

или женская обувь

– – – – – – Footwear which cannot be 

identified as men's or women's footwear
pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

– – – – – – прочая: – – – – – – Other:

6403 99 960 0 – – – – – – – мужская – – – – – – – For men pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6403 99 980 0 – – – – – – – женская – – – – – – – For women pairs 1,25 евро за 1 пару

1,25 Euro per 

1 pair

6404

Обувь с подошвой из резины, 

пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и с верхом из 

текстильных материалов:

Footwear with outer soles of rubber, 

plastics, leather or composition leather 

and uppers of textile materials:

– обувь с подошвой из резины или 

пластмассы:

– Footwear with outer soles and uppers of 

rubber or plastics:

6404 11 000 0

– – спортивная обувь; обувь для 

тенниса, баскетбола, гимнастики, 

тренировочная и аналогичная обувь

– – Sports footwear; tennis shoes, 

basketball shoes, gym shoes, training 

shoes and the like pairs 0,47 евро за 1 пару

0,47 Euro per 

1 pair

6404 19 – – прочая: – – Other:

6404 19 100 0
– – – комнатные туфли и прочая 

домашняя обувь
– – – Slippers and other indoor footwear pairs 0,56 евро за 1 пару

0,56 Euro per 

1 pair
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6404 19 900 0 – – – прочая – – – Other pairs 0,47 евро за 1 пару

0,47 Euro per 

1 pair

6404 20
– обувь с подошвой из натуральной или 

композиционной кожи:

– Footwear with outer soles of leather or 

composition leather:

6404 20 100 0
– – комнатные туфли и прочая 

домашняя обувь
– – Slippers and other indoor footwear pairs 0,56 евро за 1 пару

0,56 Euro per 

1 pair

6404 20 900 0 – – прочая – – Other pairs 0,47 евро за 1 пару

0,47 Euro per 

1 pair

6405 Обувь прочая: Other footwear:

6405 10 000
– с верхом из натуральной или 

композиционной кожи:

– With uppers of leather or composition 

leather:

6405 10 000 1 – – с подошвой из дерева или пробки – – With outer soles of wood or cork pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6405 10 000 9 – – с подошвой из других материалов – – With outer soles of other materials pairs 0,28 евро за 1 пару

0,28 Euro per 

1 pair

6405 20 – с верхом из текстильных материалов: – With uppers of textile materials:

6405 20 100 0 – – с подошвой из дерева или пробки – – With outer soles of wood or cork pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

– – с подошвой из других материалов: – – With outer soles of other materials:

6405 20 910 0
– – – комнатные туфли и прочая 

домашняя обувь
– – – Slippers and other indoor footwear pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6405 20 990 0 – – – прочая – – – Other pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6405 90 – прочая: – Other:

6405 90 100 0

– – с подошвой из резины, пластмассы, 

натуральной или композиционной кожи

– – With outer soles of rubber, plastics, 

leather or composition leather
pairs 0,34 евро за 1 пару

0,34 Euro per 

1 pair

6405 90 900 0 – – с подошвой из прочих материалов – – With outer soles of other materials pairs 0,28 евро за 1 пару

0,28 Euro per 

1 pair

Детали обуви (включая заготовки верха 

обуви с прикрепленной или 

неприкрепленной основной стелькой); 

вкладные стельки, подпяточники и 

аналогичные изделия; гетры, гамаши и 

Parts of footwear (including uppers 

whether or not attached to soles other 

than outer soles); removable insoles, heel 

cushions and similar articles; gaiters, 

leggings and similar articles, and parts 

6406

аналогичные изделия; гетры, гамаши и 

аналогичные изделия, и их детали:

leggings and similar articles, and parts 

thereof:

6406 10

– заготовки верха обуви и их детали, за 

исключением задников и жестких 

внутренних и промежуточных деталей:

– Uppers and parts thereof, other than 

stiffeners:

6406 10 100 0 – – из кожи – – Of leather – 0 0

6406 10 900 0 – – из прочих материалов – – Of other materials – 0 0

6406 20
– подошвы и каблуки из резины или 

пластмассы:

– Outer soles and heels, of rubber or 

plastics:
6406 20 100 0 – – из резины – – Of rubber – 0 0

6406 20 900 0 – – из пластмассы – – Of plastics: – 0 0

6406 90 – прочие: – Other:

6406 90 300 0

– – заготовки верха обуви, 

закрепленные на основной стельке, но 

без подошвы

– – Assemblies of uppers affixed to inner 

soles, but without outer soles
pairs 0 0

6406 90 500 0
– – вкладные стельки и другие сменные 

детали

– – Removable insoles and other 

removable accessories – 0 0

6406 90 600 0
– – подошвы из кожи или 

композиционной кожи

– – Outer soles of leather or composition 

leather – 0 0

6406 90 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

6501 00 000 0

Шляпные формы, шляпные заготовки и 

колпаки из войлока или фетра, 

неформованные, без полей; плоские и 

цилиндрические заготовки (включая с 

продольным разрезом) из войлока или 

фетра

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, 

neither blocked to shape nor with made 

brims; plateaux and manchons (including 

slit manchons), of felt
pcs 10 10

6502 00 000 0

Шляпные полуфабрикаты, плетеные 

или изготовленные путем соединения 

полос из любого материала, 

неформованные, без полей, без 

подкладки и без отделки

Hat-shapes, plaited or made by 

assembling strips of any material, neither 

blocked to shape, nor with made brims, 

nor lined, nor trimmed
pcs 10 10

6504 00 000 0

Шляпы и прочие головные уборы, 

плетеные или изготовленные путем 

соединения полос из любого 

материала, с подкладкой или без 

подкладки, с отделкой или без отделки

Hats and other headgear, plaited or made 

by assembling strips of any material, 

whether or not lined or trimmed

pcs 10 10
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6505 00

Шляпы и прочие головные уборы 

трикотажные машинного или ручного 

вязания, или изготовленные из 

цельного куска (но не из полос) 

кружева, войлока или фетра или 

прочего текстильного материала, с 

подкладкой или без подкладки или с 

отделкой или без отделки; сетки для 

волос из любого материала, с 

подкладкой или без подкладки или с 

отделкой или без отделки:

Hats and other headgear, knitted or 

crocheted, or made up from lace, felt or 

other textile fabric, in the piece (but not in 

strips), whether or not lined or trimmed; 

hairnets of any material, whether or not 

lined or trimmed:

6505 00 100 0

– из фетра мехового или фетра из 

шерсти и меха, изготовленные из 

шляпных заготовок, колпаков или 

плоских заготовок товарной позиции 

6501

– Of fur felt or of felt of wool and fur, made 

from the hat bodies, hoods or plateaux of 

heading 6501
pcs 10 10

– прочие: – Other:
6505 00 300 0 – – фуражки, кепки с козырьками – – Peaked caps pcs 10 10

6505 00 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

6506

Головные уборы прочие, с подкладкой 

или без подкладки или с отделкой или 

без отделки:

Other headgear, whether or not lined or 

trimmed:

6506 10 – защитные головные уборы: – Safety headgear:
6506 10 100 0 – – из пластмассы – – Of plastics: pcs 10 10

6506 10 800 0 – – из прочих материалов – – Of other materials pcs 10 10

– прочие: – Other:
6506 91 000 0 – – из резины или пластмассы – – Of rubber or of plastics pcs 10 10

6506 99 – – из прочих материалов: – – Of other materials:

6506 99 100 0

– – – из фетра мехового или фетра из 

шерсти и меха, изготовленные из 

шляпных заготовок, колпаков или 

плоских заготовок товарной позиции 

6501

– – – Of fur felt or of felt of wool and fur, 

made from the hat bodies, hoods or 

plateaux of heading 6501
pcs 10 10

6506 99 90 – – – прочие: – – – Other:

– – – – из натурального меха: – – – – Of furskin:
6506 99 901 0 – – – – – норки – – – – – Of minks pcs 15 156506 99 901 0 – – – – – норки – – – – – Of minks pcs 15 15

6506 99 902 0 – – – – – соболя – – – – – Of sable pcs 15 15

6506 99 903 0 – – – – – лисицы или песца – – – – – Of fox or Arctic fox pcs 15 15

6506 99 904 0 – – – – – енота – – – – – Of raccoon pcs 15 15

6506 99 905 0

– – – – – из шкурок ягнят следующих 

пород: астраханской, курдючной, 

каракульской, персидской и 

аналогичных пород, а также шкурок 

ягнят индийской, китайской, 

монгольской или тибетской пород

– – – – – Of skins of lamb: Astrakhan, 

Broadtail, Caracul, Persian and similar 

lamb, of skins of Indian, Chinese, 

Mongolian or Tibetan lamb
pcs 15 15

6506 99 906 0 – – – – – из хоря – – – – – Of ferret pcs 15 15

6506 99 907 0 – – – – – из овчины – – – – – Of sheepskin pcs 15 15

6506 99 908 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

6506 99 909 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

6507 00 000 0

Ленты, подкладки, чехлы, основы, 

каркасы, козырьки и завязки для 

головных уборов

Headbands, linings, covers, hat 

foundations, hat frames, peaks and 

chinstraps, for headgear – 10 10

6601

Зонты и солнцезащитные зонты 

(включая зонты-трости, садовые зонты 

и аналогичные зонты):

Umbrellas and sun umbrellas (including 

walking-stick umbrellas, garden umbrellas 

and similar umbrellas):

6601 10 000 0
– садовые зонты или аналогичные 

зонты
– Garden or similar umbrellas pcs 15 15

– прочие: – Other:
6601 91 000 0 – – имеющие раздвижной стержень – – Having a telescopic shaft pcs 15 15

6601 99 – – прочие: – – Other:

6601 99 200 0
– – – с покрытием из тканых 

текстильных материалов

– – – With a cover of woven textile 

materials pcs 15 15

6601 99 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

6602 00 000 0

Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты 

для верховой езды и аналогичные 

изделия

Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-

crops and the like
pcs 15 15

6603

Части, отделочные детали и 

принадлежности для изделий товарной 

позиции 6601 или 6602:

Parts, trimmings and accessories of 

articles of heading 6601 or 6602:

6603 20 000 0
– каркасы зонтов, включая каркасы, 

установленные на стержнях (палках)

– Umbrella frames, including frames 

mounted on shafts (sticks) – 15 15

6603 90 – прочие: – Other:
6603 90 100 0 – – ручки и набалдашники – – Handles and knobs – 15 15

6603 90 900 0 – – прочие – – Other – 15 15
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6701 00 000 0

Шкурки и прочие части птиц с перьями 

или пухом, перья, части перьев, пух и 

изделия из этих материалов (кроме 

изделий товарной позиции 0505 и 

обработанных стволов и стержней 

перьев)

Skins and other parts of birds with their 

feathers or down, feathers, parts of 

feathers, down and articles thereof (other 

than goods of heading 0505 and worked 

quills and scapes)
– 10 10

6702

Цветы, листья и плоды искусственные и 

их части; изделия из искусственных 

цветов, листьев или плодов:

Artificial flowers, foliage and fruit and 

parts thereof; articles made of artificial 

flowers, foliage or fruit:

6702 10 000 0 – из пластмассы – Of plastics – 15 15

6702 90 000 0 – из прочих материалов – Of other materials – 15 15

6703 00 000 0

Человеческие волосы, расчесанные, 

прореженные, обесцвеченные или 

обработанные иным способом; шерсть 

или прочий волос животных или прочие 

текстильные материалы, 

подготовленные для производства 

париков или аналогичных изделий

Human hair, dressed, thinned, bleached 

or otherwise worked; wool or other animal 

hair or other textile materials, prepared for 

use in making wigs or the like

– 10 10

6704

Парики, бороды накладные, брови и 

ресницы, накладки и аналогичные 

изделия из человеческого волоса или 

волоса животных или из текстильных 

материалов; изделия из человеческого 

волоса, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Wigs, false beards, eyebrows and 

eyelashes, switches and the like, of 

human or animal hair or of textile 

materials; articles of human hair not 

elsewhere specified or included:

– из синтетических текстильных 

материалов:
– Of synthetic textile materials:

6704 11 000 0 – – парики завершенные – – Complete wigs – 10 10

6704 19 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

6704 20 000 0 – из человеческого волоса – Of human hair – 10 10

6704 90 000 0 – из прочих материалов – Of other materials – 10 10

Брусчатка, бордюрные камни и плиты 

для мощения из природного камня 
Setts, curbstones and flagstones, of 

natural stone (except slate)
6801 00 000 0

для мощения из природного камня 

(кроме сланца)
natural stone (except slate)

– 10 10

6802

Камень, обработанный (кроме сланца) 

для памятников или строительства, и 

изделия из него, кроме товаров 

товарной позиции 6801; кубики для 

мозаики и аналогичные изделия из 

природного камня (включая сланец) на 

основе или без основы; гранулы, 

крошка и порошок из природного камня 

(включая сланец), искусственно 

окрашенные:

Worked monumental or building stone 

(except slate) and articles thereof, other 

than goods of heading 6801; mosaic 

cubes and the like, of natural stone 

(including slate), whether or not on a 

backing; artificially coloured granules, 

chippings and powder, of natural stone 

(including slate):

6802 10 000 0

– плитки, кубики и аналогичные 

изделия, прямоугольной (включая 

квадратную) или непрямоугольной 

формы, наибольшая грань которых 

может быть вписана в квадрат со 

стороной размером менее 7 см; 

гранулы, крошка и порошок, 

искусственно окрашенные

– Tiles, cubes and similar articles, 

whether or not rectangular (including 

square), the largest surface area of which 

is capable of being enclosed in a square 

the side of which is less than 7 cm; 

artificially coloured granules, chippings 

and powder
– 14 14

– камни прочие для памятников или 

строительства и изделия из них, 

тесаные или пиленые, с плоской или 

ровной поверхностью:

– Other monumental or building stone and 

articles thereof, simply cut or sawn, with a 

flat or even surface:

6802 21 000 0 – – мрамор, травертин и алебастр – – Marble, travertine and alabaster – 10 10

6802 23 000 0 – – гранит – – Granite – 12 12

6802 29 000 – – камни прочие: – – Other stone:
6802 29 000 1 – – – известняки прочие – – – Other calcareous stone – 14 14

6802 29 000 9 – – – прочие – – – Other – 13 13

– прочие: – Other:
6802 91 000 0 – – мрамор, травертин и алебастр – – Marble, travertine and alabaster – 10 10

6802 92 000 0 – – известняки прочие – – Other calcareous stone – 14 14

6802 93 – – гранит: – – Granite:

6802 93 100 0

– – – полированный, декорированный 

или прошедший прочую обработку, 

кроме резного, нетто-массой 10 кг или 

более

– – – Polished, decorated or otherwise 

worked, but not carved, of a net weight of 

10 kg or more
– 10 10

6802 93 900 0 – – – прочий – – – Other – 10 10

6802 99 – – камни прочие: – – Other stone:

6802 99 100 0

– – – полированные, декорированные 

или прошедшие прочую обработку, 

кроме резных, нетто-массой 10 кг или 

более

– – – Polished, decorated or otherwise 

worked, but not carved, of a net weight of 

10 kg or more
– 14 14

6802 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 13 13



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
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долларах США)

Heading

6803 00

Сланец обработанный и изделия из 

сланца или из агломерированного 

сланца:

Worked slate and articles of slate or of 

agglomerated slate:

6803 00 100 0 – материалы для кровли и стен – Roofing and wall slates – 14 14

6803 00 900 0 – прочие – Other – 14 14

6804

Жернова, камни точильные, круги 

шлифовальные и аналогичные изделия 

без опорных конструкций, 

предназначенные для шлифовки, 

заточки, полировки, подгонки или 

резания, камни для ручной заточки или 

полировки и их части из природного 

камня, из агломерированных природных 

или искусственных абразивов или из 

керамики, в сборе с деталями из других 

материалов или без этих деталей:

Millstones, grindstones, grinding wheels 

and the like, without frameworks, for 

grinding, sharpening, polishing, trueing or 

cutting, hand sharpening or polishing 

stones, and parts thereof, of natural stone, 

of agglomerated natural or artificial 

abrasives, or of ceramics, with or without 

parts of other materials:

6804 10 000 0
– жернова и камни точильные для 

шлифовки, заточки или измельчения

– Millstones and grindstones for milling, 

grinding or pulping – 14 14

– прочие жернова, камни точильные, 

круги шлифовальные и аналогичные 

изделия:

– Other millstones, grindstones, grinding 

wheels and the like:

6804 21 000 0

– – из агломерированных 

искусственных или природных алмазов

– – Of agglomerated synthetic or natural 

diamond
– 10 10

6804 22
– – из прочих агломерированных 

абразивов или из керамики:

– – Of other agglomerated abrasives or 

ceramics:

– – – из искусственных абразивов со 

связующим веществом:
– – – Of artificial abrasives, with binder:

– – – – из синтетической или 

искусственной смолы:
– – – – Of synthetic or artificial resin:

6804 22 120 0 – – – – – неармированные – – – – – Not reinforced – 14 14

6804 22 180 0 – – – – – армированные – – – – – Reinforced – 10 10

6804 22 300 0
– – – – из керамических или силикатных 

материалов
– – – – Of ceramics or silicates – 14 146804 22 300 0 материалов – 14 14

6804 22 500 0 – – – – из прочих материалов – – – – Of other materials – 14 14

6804 22 900 0 – – – прочие – – – Other – 14 14

6804 23 000 0 – – из природного камня – – Of natural stone – 14 14

6804 30 000 0
– камни для ручной заточки или 

полировки
– Hand sharpening or polishing stones – 14 14

6805

Природный или искусственный 

абразивный порошок или зерно на 

тканой, бумажной, картонной или иной 

основе, разрезанной или сшитой, или 

обработанной другим способом для 

получения определенной формы, или 

необработанной:

Natural or artificial abrasive powder or 

grain, on a base of textile material, of 

paper, of paperboard or of other materials, 

whether or not cut to shape or sewn or 

otherwise made up:

6805 10 000 0 – только на тканой текстильной основе – On a base of woven textile fabric only – 10 10

6805 20 000 0
– только на бумажной или картонной 

основе
– On a base of paper or paperboard only – 7 7

6805 30 000 – на основе из других материалов: – On a base of other materials:

6805 30 000 1
– – на тканой текстильной основе в 

сочетании с бумагой или картоном

– – On a base of woven textile fabric 

mixed with paper or paperboard – 10 10

6805 30 000 2 – – на основе вулканизованного волокна – – On a base of vulcanised fibre – 10 10

6805 30 000 9 – – прочие – – Other – 8 8

6806

Шлаковата, минеральная силикатная 

вата и аналогичные минеральные ваты; 

вермикулит расслоенный, глины 

вспученные, шлак вспененный и 

аналогичные вспученные минеральные 

продукты; смеси и изделия из 

теплоизоляционных, 

звукоизоляционных или 

звукопоглощающих минеральных 

материалов, кроме изделий товарной 

позиции 6811 или 6812 или группы 69:

Slag-wool, rock-wool and similar mineral 

wools; exfoliated vermiculite, expanded 

clays, foamed slag and similar expanded 

mineral materials; mixtures and articles of 

heat-insulating, sound-insulating or sound-

absorbing mineral materials, other than 

those of heading 6811 or 6812 or of 

Chapter 69:

6806 10 000

– шлаковата, минеральная силикатная 

вата и аналогичные минеральные ваты 

(включая их смеси), навалом, в листах 

или рулонах:

– Slag-wool, rock-wool and similar mineral 

wools (including intermixtures thereof), in 

bulk, sheets or rolls:

6806 10 000 1
– – минеральная вата (субстрат для 

выращивания овощей)

– – Mineral cotton (a substrate for growing 

vegetables) – 10 10
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6806 10 000 2
– – для производства авиационных 

двигателей5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

6806 10 000 8 – – прочие – – Other – 10 10

6806 20

– вермикулит расслоенный, глины 

вспученные, шлак вспененный и прочие 

вспученные минеральные продукты 

(включая их смеси):

– Exfoliated vermiculite, expanded clays, 

foamed slag and similar expanded mineral 

materials (including intermixtures thereof):

6806 20 100 0 – – глины вспученные – – Expanded clays – 12 12

6806 20 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

6806 90 000 0 – прочие – Other – 12 12

6807

Изделия из асфальта или аналогичных 

материалов (например, из нефтяного 

битума или каменноугольного пека):

Articles of asphalt or of similar material 

(for example, petroleum bitumen or coal 

tar pitch):

6807 10 000 – в рулонах: – In rolls:

6807 10 000 1
– – материалы кровельные или 

облицовочные
– – Roofing and covering materials m² 12 12

6807 10 000 9 – – прочие – – Other m² 12 12

6807 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

6808 00 000 0

Панели, плиты, плитки, блоки и 

аналогичные изделия из растительных 

волокон, соломы или стружки, щепок, 

частиц, опилок или других древесных 

отходов, агломерированных с 

цементом, гипсом или прочими 

минеральными связующими 

веществами

Panels, boards, tiles, blocks and similar 

articles of vegetable fibre, of straw or of 

shavings, chips, particles, sawdust or 

other waste of wood, agglomerated with 

cement, plaster or other mineral binders

– 14 14

6809
Изделия из гипса или смесей на его 

основе:

Articles of plaster or of compositions 

based on plaster:

– плиты, листы, панели, плитки и 

аналогичные изделия, без орнамента:

– Boards, sheets, panels, tiles and similar 

articles, not ornamented:

6809 11 000 0
– – покрытые или армированные только 

бумагой или картоном

– – Faced or reinforced with paper or 

paperboard only m² 12 12

6809 19 000 0 – – прочие – – Other m² 12 12

6809 90 000 0 – изделия прочие – Other articles – 12 12

Изделия из цемента, бетона или 
Articles of cement, of concrete or of 

6810

Изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня, неармированные 

или армированные:

Articles of cement, of concrete or of 

artificial stone, whether or not reinforced:

– черепица, плиты, кирпичи и 

аналогичные изделия:

– Tiles, flagstones, bricks and similar 

articles:
6810 11 – – строительные блоки и кирпичи: – – Building blocks and bricks:

6810 11 100 0

– – – из облегченного бетона (с основой 

из битой пемзы, гранулированного 

шлака и т.д.)

– – – Of light concrete (with a basis of 

crushed pumice, granulated slag, etc.)
– 14 14

6810 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 14 14

6810 19 000 – – прочие: – – Other:

6810 19 000 1
– – – черепица; плитка, в том числе 

тротуарная, прочая

– – – Roofing and other tiles, including 

paving flagstone – 12 12

6810 19 000 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

– прочие изделия: – Other articles:

6810 91 000 0

– – сборные строительные блоки для 

строительства, включая жилищное

– – Prefabricated structural components 

for building or civil engineering
– 14 14

6810 99 000 0 – – прочие – – Other – 13 13

6811

Изделия из асбоцемента, из цемента с 

волокнами целлюлозы или из 

аналогичных материалов:

Articles of asbestos-cement, of cellulose 

fibre-cement or the like:

6811 40 000 – содержащие асбест: – Containing asbestos:

6811 40 000 1
– – гофрированные листы; трубы, 

трубки и фитинги к ним

– – Corrugated sheets; tubes, pipes and 

fittings therefor – 14 14

6811 40 000 2
– – прочие листы, панели, плитки и 

аналогичные изделия

– – Other sheets, panels, tiles and similar 

articles – 13 13

6811 40 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

– не содержащие асбест: – Not containing asbestos:
6811 81 000 0 – – гофрированные листы – – Corrugated sheets – 14 14

6811 82 000 0
– – прочие листы, панели, плитки и 

аналогичные изделия

– – Other sheets, panels, tiles and similar 

articles – 13 13

6811 89 000 – – прочие изделия: – – Other articles:
6811 89 000 1 – – – трубы, трубки и фитинги к ним – – – Tubes, pipes and fittings therefor – 14 14

6811 89 000 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

6812

Волокно асбестовое обработанное; 

смеси на основе асбеста или асбеста и 

карбоната магния; изделия из этих 

смесей или из асбеста (например, нити, 

ткани, одежда, головные уборы, обувь, 

прокладки), армированные или 

неармированные, кроме товаров 

товарной позиции 6811 или 6813:

Fabricated asbestos fibres; mixtures with 

a basis of asbestos or with a basis of 

asbestos and magnesium carbonate; 

articles of such mixtures or of asbestos 

(for example, thread, woven fabric, 

clothing, headgear, footwear, gaskets), 

whether or not reinforced, other than 

goods of heading 6811 or 6813:

6812 80 – из крокидолита: – Of crocidolite:
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6812 80 100 0

– – волокно обработанное; смеси на 

основе крокидолита или крокидолита и 

карбоната магния

– – Fabricated fibres; mixtures with a 

basis of asbestos or with a basis of 

asbestos and magnesium carbonate – 14 14

6812 80 900 – – прочие: – – Other:

6812 80 900 1

– – – пряжа и нити; веревки и шнуры, 

плетеные или неплетеные; ткани и 

трикотажные материалы; одежда, 

принадлежности одежды, обувь и 

головные уборы; бумага, толстый 

картон и войлок или фетр; 

уплотнительный материал из 

прессованного крокидолитового 

волокна в листах или рулонах

– – – Yarn and filaments; cordage and 

fuses, whether or not plaited; woven or 

knitted fabrics; clothing, clothing 

accessories, footwear and headgear; 

paper, millboard and felt; compressed 

asbestos fibre jointing, in sheets or rolls

– 14 14

– – – прочие: – – – Other:

6812 80 900 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

6812 80 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 14 14

– прочие: – Other:

6812 91 000 0
– – одежда, принадлежности одежды, 

обувь и головные уборы

– – Clothing, clothing accessories, 

footwear and headgear – 14 14

6812 92 000 0
– – бумага, толстый картон и войлок 

или фетр
– – Paper, millboard and felt – 14 14

6812 93 000 0

– – уплотнительный материал из 

прессованного асбестового волокна в 

листах или рулонах

– – Compressed asbestos fibre jointing, in 

sheets or rolls
– 14 14

6812 99 – – прочие: – – Other:

6812 99 100 0

– – – волокно асбестовое 

обработанное; смеси на основе асбеста 

или асбеста и карбоната магния

– – – Fabricated asbestos fibres; mixtures 

with a basis of asbestos or with a basis of 

asbestos and magnesium carbonate
– 14 14

6812 99 900 – – – прочие: – – – Other:

6812 99 900 1

– – – – пряжа и нити; веревки и шнуры, 

плетеные или неплетеные; ткани и 

трикотажные материалы

– – – – Yarn and filaments; cordage and 

fuses, whether or not plaited; woven or 

knitted fabrics – 14 14

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – для гражданских воздушных 
– – – – – For use on civil aircraft5)

6812 99 900 2
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

6812 99 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 14 14

6813

Фрикционные материалы и изделия из 

них (например, листы, рулоны, ленты, 

сегменты, диски, шайбы, прокладки) 

несмонтированные, используемые для 

тормозов, сцеплений или аналогичных 

устройств, на основе асбеста, других 

минеральных веществ или целлюлозы, 

совместно с текстилем или другими 

материалами либо без них:

Friction material and articles thereof (for 

example, sheets, rolls, strips, segments, 

discs, washers, pads), not mounted, for 

brakes, for clutches or the like, with a 

basis of asbestos, of other mineral 

substances or of cellulose, whether or not 

combined with textile or other materials:

6813 20 000 – содержащие асбест: – Containing asbestos:

6813 20 000 1 – – для гражданских воздушных судов5) – – For use on civil aircraft5) – 5 5

6813 20 000 9 – – прочие – – Other – 13 13

– не содержащие асбест: – Not containing asbestos:
6813 81 000 – – накладки тормозных колодок: – – Brake linings and pads:

6813 81 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

6813 81 000 9 – – – прочие – – – Other – 13 13

6813 89 000 – – прочие: – – Other:

6813 89 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

6813 89 000 9 – – – прочие – – – Other – 14 14

6814

Слюда обработанная и изделия из нее, 

включая агломерированную или 

регенерированную слюду, на бумажной, 

картонной или другой основе или без 

нее:

Worked mica and articles of mica, 

including agglomerated or reconstituted 

mica, whether or not on a support of 

paper, paperboard or other materials:

6814 10 000 0

– пластины, листы и ленты из 

агломерированной или 

регенерированной слюды, на основе 

или без нее

– Plates, sheets and strips of 

agglomerated or reconstituted mica, 

whether or not on a support
– 10 10

6814 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

6815

Изделия из камня или других 

минеральных веществ (включая 

углеродные волокна, изделия из 

углеродных волокон и изделия из 

торфа), в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Articles of stone or of other mineral 

substances (including carbon fibres, 

articles of carbon fibres and articles of 

peat), not elsewhere specified or included:



Import customs 
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(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 
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Nomenclature Code)
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 
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либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

6815 10

– изделия из графита или прочих 

углеродистых материалов, не 

используемые в электротехнике:

– Non-electrical articles of graphite or 

other carbon:

6815 10 100 0
– – углеродные волокна и изделия из 

них
– – Carbon fibres and articles thereof – 12 12

6815 10 900 – – прочие: – – Other:

6815 10 900 1
– – – блоки углеродные для футеровки 

доменных печей
– – – Graphite units for industrial furnaces – 13 13

6815 10 900 8 – – – прочие – – – Other – 13 13

6815 20 000 0 – изделия из торфа – Articles of peat – 5 5

– прочие изделия: – Other articles:

6815 91 000 0
– – содержащие магнезит, доломит или 

хромит

– – Containing magnesite, dolomite or 

chromite – 5 5

6815 99 000 – – прочие: – – Other:

6815 99 000 1
– – – из огнеупорных материалов с 

химической связкой

– – – Of refractory materials with a 

chemical binder – 10 10

6815 99 000 9 – – – прочие – – – Other – 12 12

6901 00 000 0

Кирпичи, блоки, плитки и другие 

керамические изделия из 

кремнеземистой каменной муки 

(например, из кизельгура, триполита 

или диатомита) или из аналогичных 

кремнеземистых пород

Bricks, blocks, tiles and other ceramic 

goods of siliceous fossil meals (for 

example, kieselguhr, tripolite or diatomite) 

or of similar siliceous earths
– 15 15

6902

Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и 

аналогичные огнеупорные 

керамические строительные 

материалы, кроме изделий из 

кремнеземистой каменной муки или 

аналогичных кремнеземистых пород:

Refractory bricks, blocks, tiles and similar 

refractory ceramic constructional goods, 

other than those of siliceous fossil meals 

or similar siliceous earths:

6902 10 000 0

– содержащие более 50 мас.% 

элементов Mg, Ca или Cr, взятых 

отдельно или вместе, в пересчете на 

MgO, СаО или Сr2О3

– Containing, by weight, singly or 

together, more than 50 % of the elements 

Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or 

Сr2О3 – 12 12

– содержащие более 50 мас.% 

глинозема (Al2O3), кремнезема (SiO2) 

или смеси или соединения этих 

– Containing, by weight, more than 50 % 

of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of a 

mixture or compound of these products:
6902 20

или смеси или соединения этих 

продуктов:
mixture or compound of these products:

6902 20 100 0
– – содержащие 93 мас.% или более 

кремнезема (SiO2)

– – Containing, by weight, 93 % or more 

of silica (SiO2) – 12 12

– – прочие: – – Other:

6902 20 910 0

– – – содержащие более 7 мас.%, но 

менее 45 мас.% глинозема (Al2O3)

– – – Containing, by weight, more than 

7 % but less than 45 % of alumina (Al2O3)
– 12 12

6902 20 990 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

6902 90 000 0 – прочие – Other – 13 13

6903

Прочие огнеупорные керамические 

изделия (например, реторты, тигли, 

муфели, насадки, заглушки, подпорки, 

пробирные чашки, трубы, трубки, 

кожухи, прутки, стержни), кроме 

изделий из кремнеземистой каменной 

муки или аналогичных кремнеземистых 

пород:

Other refractory ceramic goods (for 

example, retorts, crucibles, muffles, 

nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, 

pipes, sheaths and rods), other than those 

of siliceous fossil meals or of similar 

siliceous earths:

6903 10 000 0

– содержащие более 50 мас.% графита 

или других форм углерода, или смеси 

этих продуктов

– Containing, by weight, more than 50 % 

of graphite or other carbon or of a mixture 

of these products – 12 12

6903 20

– содержащие более 50 мас.% 

глинозема (Al2O3) или смеси или 

соединения глинозема с кремнеземом 

(SiO2):

– Containing, by weight, more than 50 % 

of alumina (Al2O3) or of a mixture or 

compound of alumina and of silica (SiO2)

6903 20 100 0
– – содержащие менее 45 мас.% 

глинозема (Al2O3)

– – Containing, by weight, less than 45 % 

of alumina (Al2O3) – 12 12

6903 20 900 0
– – содержащие 45 мас.% или более 

глинозема (Al2O3)

– – Containing, by weight, 45 % or more of 

alumina (Al2O3) – 12 12

6903 90 – прочие: – Other:

6903 90 100 0

– – содержащие более 25 мас.%, но не 

более 50 мас.% графита или других 

форм углерода, или их смеси

– – Containing, by weight, more than 25 % 

but not more than 50 % of graphite or 

other carbon or of a mixture of these 

products – 13 13

6903 90 900 0 – – прочие – – Other – 12 12

6904

Кирпичи строительные, блоки для 

полов, камни керамические несущие 

или для заполнения балочных 

конструкций и аналогичные изделия из 

керамики:

Ceramic building bricks, flooring blocks, 

support or filler tiles and the like:

6904 10 000 0 – кирпичи строительные – Building bricks 1,000 pcs 15 15

6904 90 000 0 – прочие – Other – 15 15
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6905

Черепица, дефлекторы, зонты над 

дымовыми трубами, части дымоходов, 

архитектурные украшения и прочие 

строительные детали из керамики:

Roofing tiles, chimney pots, cowls, 

chimney liners, architectural ornaments 

and other ceramic constructional goods:

6905 10 000 0 – черепица – Roofing tiles pcs 15 15

6905 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

6906 00 000 0

Трубы керамические, трубопроводы 

изоляционные, водоотводы и фитинги 

труб

Ceramic pipes, conduits, guttering and 

pipe fittings
– 15 15

6907

Плиты для мощения, плитки 

облицовочные для полов, печей, 

каминов или стен керамические; кубики 

керамические для мозаичных работ и 

аналогичные изделия, на основе или 

без нее; керамические изделия 

отделочные:

Ceramic flags and paving, hearth or wall 

tiles; ceramic mosaic cubes and the like, 

whether or not on a backing; finishing 

ceramics:

– плиты для мощения, плитки 

облицовочные для полов, печей, 

каминов или стен, кроме включенных в 

субпозиции 6907 30 и 6907 40:

– Flags and paving, hearth or wall tiles, 

other than those of subheadings 6907 30 

and 6907 40:

6907 21
– – с коэффициентом поглощения воды 

не более 0,5 мас.%:

– – Of a water absorption coefficient by 

weight not exceeding 0.5 %:
6907 21 100 0 – – – неглазурованные – – – Unglazed m² 12 12

6907 21 900 – – – прочие: – – – Other:

6907 21 900 1

– – – – плитки и аналогичные изделия 

прямоугольной или другой формы, 

наибольшая грань которых может быть 

вписана в квадрат со стороной менее 7 

см

– – – – Tiles and similar articles, whether 

or not rectangular, the largest surface 

area of which is capable of being 

enclosed in a square the side of which is 

less than 7 cm m² 12 12

– – – – прочие: – – – – Other:

6907 21 900 2
– – – – – плитка двойная типа 

"шпальтплаттен"
– – – – – “Schpaltplatten” double tiles m² 7,5 7,5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – с лицевой стороной не более  – – – – – – With an outer surface not 
6907 21 900 3

– – – – – – с лицевой стороной не более 

90 см²

– – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm² m² 7,5 7,5

6907 21 900 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other m² 7,5 7,5

6907 22

– – с коэффициентом поглощения воды 

более 0,5 мас.% но не более 10 мас.%:

– – Of a water absorption coefficient by 

weight exceeding 0.5 % but not exceeding 

10 %
6907 22 100 0 – – – неглазурованные – – – Unglazed m² 12 12

6907 22 900 – – – прочие: – – – Other:

6907 22 900 1

– – – – плитки и аналогичные изделия 

прямоугольной или другой формы, 

наибольшая грань которых может быть 

вписана в квадрат со стороной менее 7 

см

– – – – Tiles and similar articles, whether 

or not rectangular, the largest surface 

area of which is capable of being 

enclosed in a square the side of which is 

less than 7 cm m² 12 12

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – из грубой керамики: – – – – – Of rough ceramics:

6907 22 900 2
– – – – – – плитка двойная типа 

"шпальтплаттен"
– – – – – – “Schpaltplatten” double tiles m² 7,5 7,5

6907 22 900 3 – – – – – – прочие – – – – – – Other m² 7,5 7,5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

6907 22 900 4
– – – – – – плитка двойная типа 

"шпальтплаттен"
– – – – – – “Schpaltplatten” double tiles m² 7,5 7,5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

6907 22 900 5
– – – – – – – с лицевой стороной не 

более 90 см²

– – – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm² m² 7,5 7,5

6907 22 900 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other m² 7,5 7,5

6907 23
– – с коэффициентом поглощения воды 

более 10 мас.%:

– – Of a water absorption coefficient by 

weight exceeding 10 %:
6907 23 100 0 – – – неглазурованные – – – Unglazed m² 12 12

6907 23 900 – – – прочие: – – – Other:

6907 23 900 1

– – – – плитки и аналогичные изделия 

прямоугольной или другой формы, 

наибольшая грань которых может быть 

вписана в квадрат со стороной менее 7 

см

– – – – Tiles and similar articles, whether 

or not rectangular, the largest surface 

area of which is capable of being 

enclosed in a square the side of which is 

less than 7 cm m² 12 12

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – из грубой керамики: – – – – – Of rough ceramics:

6907 23 900 2
– – – – – – плитка двойная типа 

"шпальтплаттен"
– – – – – – “Schpaltplatten” double tiles m² 7,5 7,5

6907 23 900 3 – – – – – – прочие – – – – – – Other m² 7,5 7,5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

6907 23 900 4
– – – – – – плитка двойная типа 

"шпальтплаттен"
– – – – – – “Schpaltplatten” double tiles m² 7,5 7,5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

6907 23 900 5
– – – – – – – с лицевой стороной не 

более 90 см²

– – – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm² m² 7,5 7,5
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6907 23 900 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other m² 7,5 7,5

6907 30

– кубики керамические для мозаичных 

работ и аналогичные изделия, кроме 

включенных в субпозицию 6907 40:

– Mosaic cubes and the like, other than 

those of subheading 6907 40:

6907 30 100 0 – – неглазурованные – – Unglazed m² 12 12

6907 30 900 – – прочие: – – Other:

6907 30 900 1

– – – наибольшая грань которых может 

быть вписана в квадрат со стороной 

менее 7 см

– – – The largest surface area of which is 

capable of being enclosed in a square the 

side of which is less than 7 cm
m² 12 12

6907 30 900 9 – – – прочие – – – Other m² 7,5 7,5

6907 40 – керамические изделия отделочные: – Finishing ceramics:
6907 40 100 0 – – неглазурованные – – Unglazed m² 12 12

6907 40 900 – – прочие: – – Other:

6907 40 900 1

– – – плитки и аналогичные изделия 

прямоугольной или другой формы, 

наибольшая грань которых может быть 

вписана в квадрат со стороной менее 7 

см

– – – Tiles and similar articles, whether or 

not rectangular, the largest surface area 

of which is capable of being enclosed in a 

square the side of which is less than 7 cm
m² 12 12

– – – прочие: – – – Other:

– – – – из грубой керамики: – – – – Of rough ceramics:

6907 40 900 2
– – – – – плитка двойная типа 

"шпальтплаттен"
– – – – – “Schpaltplatten” double tiles m² 7,5 7,5

6907 40 900 3 – – – – – прочие – – – – – Other m² 7,5 7,5

– – – – прочие: – – – – Other:

6907 40 900 4
– – – – – плитка двойная типа 

"шпальтплаттен"
– – – – – “Schpaltplatten” double tiles m² 7,5 7,5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

6907 40 900 5
– – – – – – с лицевой стороной не более 

90 см²

– – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm² m² 7,5 7,5

6907 40 900 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other m² 7,5 7,5

Изделия керамические для 

лабораторных, химических или других 

технических целей; керамические 
Ceramic wares for laboratory, chemical or 

other technical uses; ceramic troughs, 

6909

желоба, чаны и аналогичные 

резервуары, используемые в сельском 

хозяйстве; керамические горшки, 

сосуды и аналогичные изделия, 

используемые для транспортировки или 

упаковки товаров:

other technical uses; ceramic troughs, 

tubs and similar receptacles of a kind 

used in agriculture; ceramic pots, jars and 

similar articles of a kind used for the 

conveyance or packing of goods:

– изделия керамические для 

лабораторных, химических или других 

технических целей:

– Ceramic wares for laboratory, chemical 

or other technical uses:

6909 11 000 0 – – из фарфора – – Of porcelain or china – 5 5

6909 12 000 0

– – изделия, имеющие эквивалент 

твердости 9 или более по шкале Мооса

– – Articles having a hardness equivalent 

to 9 or more on the Mohs scale
– 5 5

6909 19 000 – – прочие: – – Other:

6909 19 000 1

– – – носители для изготовления 

катализаторов, применяемых в 

транспортных средствах для 

нейтрализации вредных отработавших 

веществ выхлопных газов

– – – Bearers for producing the catalysts, 

which is used in carriers for neutralization 

of harmful used substances of exhausts

– 0 0

6909 19 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

6909 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

6910

Раковины, умывальники, консоли 

раковин, ванны, биде, унитазы, 

сливные бачки, писсуары и 

аналогичные санитарно-технические 

изделия из керамики:

Ceramic sinks, washbasins, washbasin 

pedestals, baths, bidets, water closet 

pans, flushing cisterns, urinals and similar 

sanitary fixtures:

6910 10 000 0 – из фарфора – Of porcelain or china pcs 10 10

6910 90 000 0 – прочие – Other pcs 10 10

6911

Посуда столовая, кухонная и прочие 

хозяйственные и туалетные изделия из 

фарфора:

Tableware, kitchenware, other household 

articles and toilet articles, of porcelain or 

china:
6911 10 000 0 – посуда столовая и кухонная – Tableware and kitchenware – 12 12

6911 90 000 0 – прочая – Other – 12,5 12,5

6912 00

Посуда столовая, кухонная и прочие 

хозяйственные и туалетные изделия из 

керамики, кроме фарфора:

Ceramic tableware, kitchenware, other 

household articles and toilet articles, other 

than of porcelain or china:

– посуда столовая и кухонная: – Tableware and kitchenware:
6912 00 210 0 – – из грубой керамики – – Of common pottery – 15 15

6912 00 230 0 – – каменная керамика – – Stoneware – 15 15

6912 00 250 0 – – фаянс или тонкая керамика – – Earthenware or fine pottery – 12 12

6912 00 290 0 – – прочая – – Other – 12 12

– прочие: – Other:
6912 00 810 0 – – из грубой керамики – – Of common pottery – 15 15
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6912 00 830 0 – – каменная керамика – – Stoneware – 15 15

6912 00 850 0 – – фаянс или тонкая керамика – – Earthenware or fine pottery – 12 12

6912 00 890 0 – – прочие – – Other – 12 12

6913
Статуэтки и прочие декоративные 

изделия из керамики:

Statuettes and other ornamental ceramic 

articles:
6913 10 000 0 – из фарфора – Of porcelain or china – 12,5 12,5

6913 90 – прочие: – Other:
6913 90 100 0 – – из грубой керамики – – Of common pottery – 12 12

– – прочие: – – Other:
6913 90 930 0 – – – фаянс или тонкая керамика – – – Earthenware or fine pottery – 12 12

6913 90 980 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

6914 Прочие керамические изделия: Other ceramic articles:
6914 10 000 0 – из фарфора – Of porcelain or china – 15 15

6914 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

7001 00
Бой стеклянный, скрап и прочие отходы 

стекла; стекло в блоках:

Cullet and other waste and scrap of glass; 

glass in the mass:

7001 00 100 0
– бой стеклянный, скрап и прочие 

отходы стекла

– Cullet and other waste and scrap of 

glass – 10 10

– стекло в блоках: – Glass in the mass:
7001 00 910 0 – – оптическое стекло – – Optical glass – 14 14

7001 00 990 0 – – прочее – – Other – 14 14

7002

Стекло в форме шаров (кроме 

микросфер товарной позиции 7018), 

прутков или трубок, необработанное:

Glass in balls (other than microspheres of 

heading 7018), rods or tubes, unworked:

7002 10 000 0 – шары – Balls – 14 14

7002 20 – прутки: – Rods:
7002 20 100 0 – – из оптического стекла – – Of optical glass – 14

10С)
1410С)

7002 20 900 0 – – прочие – – Other – 14 14

– трубки: – Tubes:

7002 31 000 0
– – из плавленого кварца или других 

плавленых кремнеземов
– – Of fused quartz or other fused silica – 14 14

7002 32 000 0

– – из прочего стекла с коэффициентом 

линейного расширения не более 5 х 10-

6 на K в интервале температур от 0 ºС 

до 300 ºС

– – Of other glass having a linear 

coefficient of expansion not exceeding 5 × 

10-6 per Kelvin within a temperature 

range of 0 °C to 300 °C
– 14 147002 32 000 0 – 14 14

7002 39 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

7003

Стекло литое и прокатное, листовое 

или профилированное, имеющее или 

не имеющее поглощающий, 

отражающий или неотражающий слой, 

но не обработанное каким-либо иным 

способом:

Cast glass and rolled glass, in sheets or 

profiles, whether or not having an 

absorbent, reflecting or non-reflecting 

layer, but not otherwise worked:

– листы неармированные: – Non-wired sheets:

7003 12

– – окрашенные в массе (тонированные 

в объеме), глушеные, накладные или 

имеющие поглощающий, отражающий 

или неотражающий слой:

– – Coloured throughout the mass (body 

tinted), opacified, flashed or having an 

absorbent, reflecting or non-reflecting 

layer:

7003 12 100 0 – – – из оптического стекла – – – Of optical glass m² 14 14

– – – прочие: – – – Other:
7003 12 910 0 – – – – имеющие неотражающий слой – – – – Having a non-reflecting layer m² 15 15

7003 12 990 0 – – – – прочие – – – – Other m² 15 15

7003 19 – – прочие: – – Other:
7003 19 100 0 – – – из оптического стекла – – – Of optical glass m² 15 15

7003 19 900 0 – – – прочие – – – Other m² 15 15

7003 20 000 0 – листы армированные – Wired sheets m² 15 15

7003 30 000 0 – профили – Profiles m² 15 15

7004

Стекло тянутое и выдувное, в листах, 

имеющее или не имеющее 

поглощающий, отражающий или 

неотражающий слой, но не 

обработанное каким-либо иным 

способом:

Drawn glass and blown glass, in sheets, 

whether or not having an absorbent, 

reflecting or non-reflecting layer, but not 

otherwise worked:

7004 20

– стекло, окрашенное в массе 

(тонированное в объеме), глушеное, 

накладное или имеющее поглощающий, 

отражающий или неотражающий слой:

– Glass, coloured throughout the mass 

(body tinted), opacified, flashed or having 

an absorbent, reflecting or non-reflecting 

layer:

7004 20 100 0 – – оптическое стекло – – Optical glass m² 15 15

– – прочее: – – Other:
7004 20 910 0 – – – имеющее неотражающий слой – – – Having a non-reflecting layer m² 15 15

7004 20 990 0 – – – прочее – – – Other m² 15 15

7004 90 – прочее стекло: – Other glass:
7004 90 100 0 – – оптическое стекло – – Optical glass m² 11 11

7004 90 800 0 – – прочее – – Other m² 11 11
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7005

Стекло термически полированное и 

стекло со шлифованной или 

полированной поверхностью, в листах, 

имеющее или не имеющее 

поглощающий, отражающий или 

неотражающий слой, но не 

обработанное иным способом:

Float glass and surface ground or 

polished glass, in sheets, whether or not 

having an absorbent, reflecting or non-

reflecting layer, but not otherwise worked:

7005 10

– стекло неармированное, имеющее 

поглощающий, отражающий или 

неотражающий слой:

– Non-wired, having an absorbent, 

reflecting or non-reflecting layer:

7005 10 050 0 – – имеющее неотражающий слой – – Having a non-reflecting layer m² 13 13

– – прочее, толщиной: – – Other, of a thickness:
7005 10 250 0 – – – не более 3,5 мм – – – Not exceeding 3.5 mm m² 13 13

7005 10 300 0 – – – более 3,5 мм, но не более 4,5 мм
– – – Exceeding 3.5 mm but not exceeding 

4.5 mm m² 13 13

7005 10 800 0 – – – более 4,5 мм – – – Exceeding 4.5 mm m² 13 13

– неармированное стекло прочее: – Other non-wired glass:

7005 21

– – окрашенное в массе (тонированное 

в объеме), глушеное, накладное или 

только шлифованное:

– – Coloured throughout the mass (body 

tinted), opacified, flashed or merely 

surface ground:

7005 21 250 0 – – – толщиной не более 3,5 мм – – – Of a thickness not exceeding 3.5 mm m² 12,5 12,5

7005 21 300 0
– – – толщиной более 3,5 мм, но не 

более 4,5 мм

– – – Of a thickness exceeding 3.5 mm 

but not exceeding 4.5 mm m² 15 15

7005 21 800 0 – – – толщиной более 4,5 мм – – – Of a thickness exceeding 4.5 mm m² 15 15

7005 29 – – прочее: – – Other:

7005 29 250 0 – – – толщиной не более 3,5 мм – – – Of a thickness not exceeding 3.5 mm m² 13 13

7005 29 350 0
– – – толщиной более 3,5 мм, но не 

более 4,5 мм

– – – Of a thickness exceeding 3.5 mm 

but not exceeding 4.5 mm m² 13 13

7005 29 800 0 – – – толщиной более 4,5 мм – – – Of a thickness exceeding 4.5 mm m² 13 13

7005 30 000 0 – стекло армированное – Wired glass m² 15 15

Стекло товарной позиции 7003, 7004 

или 7005, гнутое, граненое, 

гравированное, сверленое, 

эмалированное или обработанное 

Glass of heading 7003, 7004 or 7005, 

bent, edge-worked, engraved, drilled, 

enamelled or otherwise worked, but not 

7006 00

эмалированное или обработанное 

иным способом, но не вставленное в 

раму или не комбинированное с 

другими материалами:

enamelled or otherwise worked, but not 

framed or fitted with other materials:

7006 00 100 0 – оптическое стекло – Optical glass – 12 12

7006 00 900 0 – прочее – Other – 12 12

7007

Стекло безопасное, включая стекло 

упрочненное (закаленное) или 

многослойное:

Safety glass, consisting of toughened 

(tempered) or laminated glass:

– стекло упрочненное (закаленное) 

безопасное:
– Toughened (tempered) safety glass:

7007 11

– – размером и форматом, 

позволяющими использовать его на 

средствах наземного, воздушного и 

водного транспорта или для ракетно-

космических систем:

– – Of size and shape suitable for 

incorporation in motor vehicles, aircraft, 

spacecraft or vessels:

7007 11 100

– – – размером и форматом, 

позволяющими использовать его на 

средствах наземного транспорта:

– – – Of size and shape suitable for 

incorporation in motor vehicles:

7007 11 100 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 3

33С)
333С)

7007 11 100 9 – – – – прочее – – – – Other – 10 10

7007 11 900 0 – – – прочее – – – Other – 7,5 7,5

7007 19 – – прочее: – – Other:
7007 19 100 0 – – – эмалированное – – – Enamelled m² 10 10

7007 19 200 0

– – – окрашенное в массе 

(тонированное в объеме), глушеное, 

накладное или имеющее поглощающий 

или отражающий слой

– – – Coloured throughout the mass (body 

tinted), opacified, flashed or having an 

absorbent or reflecting layer
m² 10 10

7007 19 800 – – – прочее: – – – Other:

7007 19 800 1

– – – – в форме прямоугольника со 

сторонами размером не менее 650 мм, 

но не более 2200 мм, толщиной не 

менее 3,2 мм, но не более 10 мм, с 

содержанием оксидов железа не более 

0,02%, с рифленой или волнообразной, 

или пирамидальной поверхностью

– – – – In the form of rectangular having 

sides of a size of no less than 650 mm, 

but not exceeding 2,200 mm, of a 

thickness of no less than 3.2 mm, but not 

exceeding 10 mm, with a content of iron 

oxides not exceeding 0.02%, with a seamy 

or wavy, or pyramidal surface
m² 5 5

7007 19 800 9 – – – – прочее – – – – Other m² 10 10

– стекло многослойное безопасное: – Laminated safety glass:
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7007 21

– – размером и форматом, 

позволяющими использовать его на 

средствах наземного, воздушного и 

водного транспорта или для ракетно-

космических систем:

– – Of size and shape suitable for 

incorporation in motor vehicles, aircraft, 

spacecraft or vessels:

7007 21 200

– – – размером и форматом, 

позволяющими использовать его на 

средствах наземного транспорта:

– – – Of size and shape suitable for 

incorporation in motor vehicles:

7007 21 200 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 333С) 333С)

7007 21 200 9 – – – – прочее – – – – Other – 10 10

7007 21 800 – – – прочее: – – – Other:

7007 21 800 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7007 21 800 9 – – – – прочее – – – – Other – 15 15

7007 29 000 0 – – прочее – – Other m² 12,5 12,5

7008 00
Многослойные изолирующие изделия 

из стекла:
Multiple-walled insulating units of glass:

7008 00 200 0

– окрашенные в массе (тонированные в 

объеме), глушеные, накладные или 

имеющие поглощающий или 

отражающий слой

– Coloured throughout the mass (body 

tinted), opacified, flashed or having an 

absorbent or reflecting layer
m² 13 13

– прочие: – Other:

7008 00 810 0

– – состоящие из двух листов стекла, 

герметично соединенных по периметру 

и разделенных слоем воздуха, других 

газов или вакуумированным 

промежутком

– – Consisting of two panels of glass 

sealed around the edges by an airtight 

joint and separated by a layer of air, other 

gases or a vacuum
m² 13 13

7008 00 890 0 – – прочие – – Other m² 13 13

7009

Зеркала стеклянные, в рамах или без 

рам, включая зеркала заднего обзора:

Glass mirrors, whether or not framed, 

including rear-view mirrors:

7009 10 000
– зеркала заднего обзора для 

транспортных средств:
– Rear-view mirrors for vehicles:

7009 10 000 транспортных средств:

7009 10 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 334С) 334С)

7009 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 7,5 7,5

– прочие: – Other:
7009 91 000 0 – – без рам – – Unframed – 10 10

7009 92 000 0 – – в рамах – – Framed – 10 10

7010

Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, 

горшки, банки, ампулы и прочие 

стеклянные емкости для хранения, 

транспортировки или упаковки товаров; 

банки для консервирования 

стеклянные; предохранительные 

пробки из стекла, пробки, крышки и 

прочие аналогичные стеклянные 

изделия:

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, 

ampoules and other containers, of glass, 

of a kind used for the conveyance or 

packing of goods; preserving jars of glass; 

stoppers, lids and other closures, of glass:

7010 10 000 0 – ампулы – Ampoules pcs 5 5

7010 20 000 0
– пробки, крышки и прочие аналогичные 

изделия
– Stoppers, lids and other similar articles pcs 10 10

7010 90 – прочие: – Other:

7010 90 100
– – банки для консервирования (банки 

для стерилизации):
– – Preserving jars (sterilizing jars):

7010 90 100 1
– – – номинальной вместимостью не 

более 0,15 л

– – – Of a nominal capacity not exceeding 

0.15 l pcs 10 10

7010 90 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 12,5 12,5

– – прочие: – – Other:

7010 90 210 0
– – – изготовленные из стеклянных 

трубок
– – – Made from glass tubes pcs 12,5 12,5

– – – прочие, номинальной 

вместимостью:
– – – Other, of a nominal capacity of:

7010 90 310 0 – – – – 2,5 л и более – – – – 2.5 l and more pcs 12,5 12,5

– – – – менее 2,5 л: – – – – Less than 2.5 l

– – – – – для напитков и пищевых 

продуктов:
– – – – – For beverages and foodstuffs:

– – – – – – бутылки: – – – – – – Bottles:

– – – – – – – из бесцветного стекла, 

номинальной вместимостью:

– – – – – – – Of colourless glass, of a 

nominal capacity of:
7010 90 410 0 – – – – – – – – 1 л или более – – – – – – – – 1 l and more pcs 12,5 12,5

7010 90 430 0 – – – – – – – – более 0,33 л, но менее 1 л
– – – – – – – – 0.33 l and more, but less 

than 1 l pcs 8,5 8,5

7010 90 450 0
– – – – – – – – 0,15 л или более, но не 

более 0,33 л

– – – – – – – – 0.15 l and more, but less 

than 0.33 l pcs 13 13

7010 90 470 0 – – – – – – – – менее 0,15 л – – – – – – – – Less than 0.15 l pcs 10 10
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– – – – – – – из цветного стекла, 

номинальной вместимостью:

– – – – – – – Of coloured glass, of a 

nominal capacity of:
7010 90 510 0 – – – – – – – – 1 л или более – – – – – – – – 1 l and more pcs 12,5 12,5

7010 90 530 0 – – – – – – – – более 0,33 л, но менее 1 л
– – – – – – – – 0.33 l and more, but less 

than 1 l pcs 10 10

7010 90 550 0
– – – – – – – – 0,15 л или более, но не 

более 0,33 л

– – – – – – – – 0.15 l and more, but less 

than 0.33 l pcs 13 13

7010 90 570 0 – – – – – – – – менее 0,15 л – – – – – – – – Less than 0.15 l pcs 10 10

– – – – – – прочие, номинальной 

вместимостью:
– – – – – – Other, of a nominal capacity of:

7010 90 610 – – – – – – – 0,25 л или более: – – – – – – – 0.25 l and more:

7010 90 610 1
– – – – – – – – 0,25 л или более, но не 

более 0,33 л

– – – – – – – – 0.25 l or more, but not 

more than 0.33 l pcs 15 15

7010 90 610 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 12,5 12,5

7010 90 670 0 – – – – – – – менее 0,25 л – – – – – – – Less than 0.25 l pcs 10 10

– – – – – для фармацевтической 

продукции, номинальной вместимостью:

– – – – – For pharmaceutical products, of 

a nominal capacity:

7010 90 710 0 – – – – – – более 0,055 л – – – – – – Exceeding 0.055 l pcs 5 5

7010 90 790 0 – – – – – – не более 0,055 л – – – – – – Not exceeding 0.055 l pcs 5 5

– – – – – для прочих продуктов: – – – – – For other products:
7010 90 910 – – – – – – из бесцветного стекла: – – – – – – Of colourless glass:

7010 90 910 1
– – – – – – – номинальной 

вместимостью более 0,33 л

– – – – – – – Of a nominal capacity 

exceeding 0.33 l pcs 12,5 12,5

7010 90 910 2

– – – – – – – номинальной 

вместимостью более 0,15 л, но не 

более 0,33 л

– – – – – – – Of a nominal capacity 

exceeding 0.15 l but not exceeding 

0.33 litres pcs 15 15

7010 90 910 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

7010 90 990 – – – – – – из цветного стекла: – – – – – – Of coloured glass:

7010 90 990 1
– – – – – – – номинальной 

вместимостью более 0,33 л

– – – – – – – Of a nominal capacity 

exceeding 0.33 l pcs 12,5 12,5

7010 90 990 2

– – – – – – – номинальной 

вместимостью более 0,15 л, но не 

более 0,33 л

– – – – – – – Of a nominal capacity 

exceeding 0.15 l but not exceeding 

0.33 litres pcs 15 15

7010 90 990 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

7011

Баллоны стеклянные (включая колбы и 

трубки), открытые, их стеклянные части, 

без фитингов, для электрических ламп, 

электронно-лучевых трубок или 

аналогичных изделий:

Glass envelopes (including bulbs and 

tubes), open, and glass parts thereof, 

without fittings, for electric lamps, cathode-

ray tubes or the like:

7011 10 000 0
– для электрического осветительного 

оборудования
– For electric lighting – 14 14

7011 20 000 0 – для электронно-лучевых трубок – For cathode ray tubes – 5 5

7011 90 000 0 – прочие – Other – 14 14

7013

Посуда столовая и кухонная, 

принадлежности туалетные и 

канцелярские, изделия для домашнего 

убранства или аналогичных целей, 

стеклянные (кроме изделий товарной 

позиции 7010 или 7018):

Glassware of a kind used for table, 

kitchen, toilet, office, indoor decoration or 

similar purposes (other than that of 

heading 7010 or 7018):

7013 10 000 0 – из стеклокерамики – Of glass ceramics pcs 10 10

– сосуды на ножке для питья, кроме 

изготовленных из стеклокерамики:

– Stemware drinking glasses, other than 

of glass ceramics:
7013 22 – – из свинцового хрусталя: – – Of lead crystal:
7013 22 100 0 – – – ручного набора – – – Gathered by hand pcs 10 10

7013 22 900 0 – – – механического набора – – – Gathered mechanically pcs 10 10

7013 28 – – прочие: – – Other:
7013 28 100 0 – – – ручного набора – – – Gathered by hand pcs 10 10

7013 28 900 0 – – – механического набора – – – Gathered mechanically pcs 10 10

– сосуды для питья, кроме 

изготовленных из стеклокерамики, 

прочие:

– Other drinking glasses, other than of 

glass ceramics:

7013 33 – – из свинцового хрусталя: – – Of lead crystal:

– – – ручного набора: – – – Gathered by hand:

7013 33 110 0
– – – – резные или декорированные 

иначе
– – – – Cut or otherwise decorated pcs 10 10

7013 33 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

– – – механического набора: – – – Gathered mechanically:

7013 33 910 0
– – – – резные или декорированные 

иначе
– – – – Cut or otherwise decorated pcs 10 10

7013 33 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

7013 37 – – прочие: – – Other:
7013 37 100 0 – – – из упрочненного стекла – – – Of toughened glass pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:

– – – – ручного набора: – – – – Gathered by hand:

7013 37 510 0
– – – – – резные или декорированные 

иначе
– – – – – Cut or otherwise decorated pcs 10 10

7013 37 590 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10
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Heading

– – – – механического набора: – – – – Gathered mechanically:

7013 37 910 0
– – – – – резные или декорированные 

иначе
– – – – – Cut or otherwise decorated pcs 10 10

7013 37 990 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

– посуда столовая (кроме сосудов для 

питья) или кухонная, кроме 

изготовленной из стеклокерамики:

– Glassware of a kind used for table (other 

than drinking glasses) or kitchen purposes 

other than of glass ceramics:
7013 41 – – из свинцового хрусталя: – – Of lead crystal:
7013 41 100 0 – – – ручного набора – – – Gathered by hand pcs 10 10

7013 41 900 0 – – – механического набора – – – Gathered mechanically pcs 10 10

7013 42 000 0

– – из стекла, имеющего коэффициент 

линейного расширения не более 5 х 10-

6 на K в интервале температур от 0 ºС 

до 300 ºС

– – Of glass having a linear coefficient of 

expansion not exceeding 5 × 10-6 per 

Kelvin within a temperature range of 0 °C 

to 300 °C pcs 10 10

7013 49 – – прочая: – – Other:
7013 49 100 0 – – – из упрочненного стекла – – – Of toughened glass pcs 10 10

– – – прочая: – – – Other:
7013 49 910 0 – – – – ручного набора – – – – Gathered by hand pcs 10 10

7013 49 990 0 – – – – механического набора – – – – Gathered mechanically pcs 10 10

– изделия из стекла прочие: – Other articles of glass:
7013 91 – – из свинцового хрусталя: – – Of lead crystal:
7013 91 100 0 – – – ручного набора – – – Gathered by hand pcs 8,5 8,5

7013 91 900 0 – – – механического набора – – – Gathered mechanically pcs 8,5 8,5

7013 99 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

7014 00 000 0

Стеклянные изделия для сигнальных 

устройств и оптические элементы из 

стекла (кроме включенных в товарную 

позицию 7015) без оптической 

обработки

Signalling glassware and optical elements 

of glass (other than those of heading 

7015), not optically worked
– 14 14

Стекла для часов и аналогичные 

стекла, стекла для корректирующих или 

не корректирующих зрение очков, 

изогнутые, вогнутые с углублением или 

подобные стекла, оптически не 

обработанные; полые стеклянные 

сферы и их сегменты для изготовления 

Clock or watch glasses and similar 

glasses, glasses for non-corrective or 

corrective spectacles, curved, bent, 

hollowed or the like, not optically worked; 

hollow glass spheres and their segments, 

for the manufacture of such glasses:

7015

сферы и их сегменты для изготовления 

указанных стекол:

for the manufacture of such glasses:

7015 10 000 0
– стекла для корректирующих зрение 

очков
– Glasses for corrective spectacles – 0 0

7015 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

7016

Блоки для мощения, плиты, кирпичи, 

плитки и прочие изделия из 

прессованного или литого стекла, 

армированные или неармированные, 

используемые в строительстве; кубики 

стеклянные и прочие небольшие 

стеклянные формы, на основе или без 

основы, для мозаичных или 

аналогичных декоративных работ; 

витражи и аналогичные изделия; 

ячеистое или пеностекло в форме 

блоков, панелей, плит, в виде оболочек 

или других форм:

Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles 

and other articles of pressed or moulded 

glass, whether or not wired, of a kind used 

for building or construction purposes; 

glass cubes and other glass smallwares, 

whether or not on a backing, for mosaics 

or similar decorative purposes; leaded 

lights and the like; multicellular or foam 

glass in blocks, panels, plates, shells or 

similar forms:

7016 10 000 0

– кубики стеклянные и прочие 

небольшие стеклянные формы, на 

основе или без основы, для мозаичных 

или аналогичных декоративных работ

– Glass cubes and other glass 

smallwares, whether or not on a backing, 

for mosaics or similar decorative purposes
– 10 10

7016 90 – прочие: – Other:
7016 90 100 0 – – витражи и аналогичные изделия – – Leaded lights and the like m² 10 10

7016 90 400
– – блоки и кирпичи, используемые в 

строительстве:

– – Blocks and bricks, of a kind used for 

building or construction purposes:

7016 90 400 1
– – – из ячеистого стекла или 

пеностекла
– – – Of cellular glass or foam glass – 15 15

7016 90 400 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

7016 90 700 – – прочие: – – Other:
7016 90 700 1 – – – ячеистое стекло или пеностекло – – – Cellular glass or foam glass – 15 15

7016 90 700 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

7017

Посуда стеклянная для лабораторных, 

гигиенических или фармацевтических 

целей, градуированная или 

неградуированная, калиброванная или 

некалиброванная:

Laboratory, hygienic or pharmaceutical 

glassware, whether or not graduated or 

calibrated:

7017 10 000 0
– из плавленого кварца или других 

плавленых кремнеземов
– Of fused quartz or other fused silica – 10 10
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of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

7017 20 000 0

– из прочего стекла, имеющего 

коэффициент линейного расширения 

не более 5 х 10–6 на K в интервале 

температур от 0 ºС до 300 ºС

– – Of other glass having a linear 

coefficient of expansion not exceeding 5 × 

10-6 per Kelvin within a temperature 

range of 0 °C to 300 °C – 5 5

7017 90 000 0 – прочая – Other – 5 5

7018

Бусины стеклянные, изделия, 

имитирующие жемчуг, драгоценные или 

полудрагоценные камни и аналогичные 

небольшие формы из стекла, изделия 

из них, кроме бижутерии; стеклянные 

глаза, кроме протезов; статуэтки и 

прочие декоративные изделия из 

стекла, обработанные паяльной 

лампой, кроме бижутерии; микросферы 

стеклянные диаметром не более 1 мм:

Glass beads, imitation pearls, imitation 

precious or semi-precious stones and 

similar glass smallwares, and articles 

thereof other than imitation jewellery; 

glass eyes other than prosthetic articles; 

statuettes and other ornaments of lamp-

worked glass, other than imitation 

jewellery; glass microspheres not 

exceeding 1 mm in diameter:

7018 10

– бусины стеклянные, изделия, 

имитирующие жемчуг, драгоценные или 

полудрагоценные камни и аналогичные 

небольшие формы из стекла:

– Glass beads, imitation pearls, imitation 

precious or semi-precious stones and 

similar glass smallwares:

– – бусины стеклянные: – – Glass beads:

7018 10 110 0
– – – резаные и полированные 

механически
– – – Cut and mechanically polished – 13 13

7018 10 190 0 – – – прочие – – – Other – 13 13

7018 10 300 0 – – изделия, имитирующие жемчуг – – Imitation pearls – 13 13

– – изделия, имитирующие 

драгоценные или полудрагоценные 

камни:

– – Imitation precious or semi-precious 

stones:

7018 10 510 0
– – – резаные и полированные 

механически
– – – Cut and mechanically polished – 13 13

7018 10 590 0 – – – прочие – – – Other – 13 13

7018 10 900 0 – – прочие – – Other – 13 13

7018 20 000 0
– микросферы стеклянные диаметром 

не более 1 мм

– Glass microspheres not exceeding 1 mm 

in diameter – 13 137018 20 000 0 не более 1 мм in diameter – 13 13

7018 90 – прочие: – Other:

7018 90 100 0
– – глаза стеклянные; изделия в виде 

небольших форм из стекла
– – Glass eyes; articles of glass smallware – 13 13

7018 90 900 0 – – прочие – – Other – 13 13

7019

Стекловолокно (включая стекловату) и 

изделия из него (например, пряжа, 

ткани):

Glass fibres (including glass wool) and 

articles thereof (for example, yarn, woven 

fabrics):

– ленты, ровница, пряжа и 

штапелированное волокно:

– Slivers, rovings, yarn and chopped 

strands:

7019 11 000 0
– – штапелированное волокно длиной 

не более 50 мм

– – Chopped strands, of a length not 

exceeding 50 mm – 12 12

7019 12 000 0 – – ровница – – Rovings – 12 12

7019 19 – – прочие: – – Other:
7019 19 100 – – – из нитей: – – – Of filaments:
7019 19 100 1 – – – – ленты – – – – Ribbons – 10 10

7019 19 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 13 13

7019 19 900 – – – из волокон: – – – Of staple fibres:
7019 19 900 1 – – – – ленты – – – – Ribbons – 10 10

7019 19 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 13 13

– тонкие ткани (вуали), холсты, маты, 

матрацы, плиты и прочие нетканые 

материалы:

– Thin sheets (voiles), webs, mats, 

mattresses, boards and similar non-woven 

products:
7019 31 000 0 – – маты – – Mats – 10 10

7019 32 000 – – тонкие ткани (вуали): – – Thin sheets (voiles):
7019 32 000 1 – – – шириной более 300 см – – – Of a width exceeding 300 cm – 5 5

7019 32 000 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

7019 39 000 – – прочие: – – Other:

7019 39 000 1
– – – стеклохолст, шириной более 300 

см

– – – Glass canvas of a width exceeding 

300 cm – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

7019 39 000 2
– – – – для производства гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – Of a kind used to manufacture civil 

aircraft5) – 0 0

7019 39 000 8 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7019 40 000 0 – ткани из ровницы – Woven fabrics of rovings – 10 10

– ткани прочие: – Other woven fabrics:
7019 51 000 0 – – шириной не более 30 см – – Of a width not exceeding 30 cm – 5 5

7019 52 000 0

– – шириной более 30 см, полотняного 

переплетения, с поверхностной 

плотностью менее 250 г/м², из нитей 

линейной плотности не более 136 текс 

на одиночную нить

– – Of a width exceeding 30 cm, plain 

weave, weighing less than 250 g/m2, of 

filaments measuring per single yarn not 

more than 136 tex
– 5 5

7019 59 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

7019 90 000 – прочие: – Other:
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(as a percentage 
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7019 90 000 1
– – нетекстильные волокна навалом 

или в пучках
– – Non-textile fibres, in bulk or in batches – 15 15

7019 90 000 2
– – прокладки и обмотки для изоляции 

труб

– – Laying and winding materials for pipes 

insulation – 15 15

– – прочие: – – Other:
7019 90 000 3 – – – из текстильных волокон – – – Of textile fibres – 15 15

7019 90 000 9 – – – прочие – – – Other – 13 13

7020 00 Изделия из стекла прочие: Other articles of glass:

7020 00 050 0

– кварцевые реакторные трубки и 

держатели, предназначенные для 

установки в диффузионных и 

окислительных печах для производства 

полупроводниковых материалов

– Quartz reactor tubes and holders 

designed for insertion into diffusion and 

oxidation furnaces for production of 

semiconductor materials
– 0 0

– стеклянные колбы для термосов или 

для других вакуумных сосудов:

– Glass inners for vacuum flasks or for 

other vacuum vessels:
7020 00 070 0 – – не завершенные в производстве – – Unfinished – 10 10

7020 00 080 0 – – завершенные в производстве – – Finished – 14 14

– прочие: – Other:

7020 00 100 0
– – из плавленого кварца или других 

плавленых кремнеземов
– – Of fused quartz or other fused silica – 15 15

7020 00 300 0

– – из стекла, имеющего коэффициент 

линейного расширения не более 5 х 10-

6 на К в интервале температур от 0 ºС 

до 300 ºС

– – Of glass having a linear coefficient of 

expansion not exceeding 5 × 10-6 per 

Kelvin within a temperature range of 0 °C 

to 300 °C – 15 15

7020 00 800 0 – – прочие – – Other – 10 10

7101

Жемчуг природный или 

культивированный, обработанный или 

необработанный, сортированный или 

несортированный, но ненанизанный, 

неоправленный или незакрепленный; 

природный или культивированный 

жемчуг, временно нанизанный для 

удобства транспортировки:

Pearls, natural or cultured, whether or not 

worked or graded but not strung, mounted 

or set; pearls, natural or cultured, 

temporarily strung for convenience of 

transport:

7101 10 000 0 – жемчуг природный – Natural pearls g 10 107101 10 000 0 – жемчуг природный – Natural pearls g 10 10

– жемчуг культивированный: – Cultured pearls:
7101 21 000 0 – – необработанный – – Unworked g 10 10

7101 22 000 0 – – обработанный – – Worked g 10 10

7102

Алмазы обработанные или 

необработанные, но неоправленные 

или незакрепленные:

Diamonds, whether or not worked, but not 

mounted or set:

7102 10 000 0 – несортированные – Unsorted ct 15 15

– промышленные: – Industrial:

7102 21 000 0

– – необработанные или просто 

распиленные, расколотые или 

подвергнутые черновой обработке

– – Unworked or simply sawn, cleaved or 

bruted
ct 10 10

7102 29 000 0 – – прочие – – Other ct 15 15

– непромышленные: – Non-industrial:

7102 31 000 0

– – необработанные или просто 

распиленные, расколотые или 

подвергнутые черновой обработке

– – Unworked or simply sawn, cleaved or 

bruted
ct 0 0

7102 39 000 0 – – прочие – – Other ct 10 10

7103

Драгоценные (кроме алмазов) и 

полудрагоценные камни, обработанные 

или необработанные, сортированные 

или несортированные, но 

ненанизанные, неоправленные или 

незакрепленные; несортированные 

драгоценные камни (кроме алмазов) и 

полудрагоценные камни, временно 

нанизанные для удобства 

транспортировки:

Precious stones (other than diamonds) 

and semi-precious stones, whether or not 

worked or graded but not strung, mounted 

or set; ungraded precious stones (other 

than diamonds) and semi-precious stones, 

temporarily strung for convenience of 

transport:

7103 10 000

– необработанные или просто 

распиленные или подвергнутые 

черновой обработке:

– Unworked or simply sawn or roughly 

shaped:

7103 10 000 1 – – нефрит – – Greenstone – 10 10

7103 10 000 2 – – рубины – – Rubies g 10 10

7103 10 000 3 – – сапфиры – – Sapphires g 10 10

7103 10 000 4 – – изумруды – –Emeralds g 10 10

7103 10 000 5 – – александриты – –Alexandrites g 10 10

7103 10 000 8 – – прочие – – Other – 10 10

– обработанные другими способами: – Otherwise worked:
7103 91 000 – – рубины, сапфиры и изумруды: – –Rubies, sapphires and emeralds:
7103 91 000 1 – – – рубины – – – Rubies ct 12 12

7103 91 000 2 – – – сапфиры – – – Sapphires ct 12 12

7103 91 000 3 – – – изумруды – – – Emeralds ct 12 12

7103 99 000 – – прочие: – – Other:
7103 99 000 1 – – – нефрит – – – Greenstone ct 15 15
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7103 99 000 2 – – – александриты – – – Alexandrites ct 15 15

7103 99 000 8 – – – прочие – – – Other ct 15 15

7104

Драгоценные или полудрагоценные 

камни, искусственные или 

реконструированные, обработанные 

или необработанные, сортированные 

или несортированные, но 

ненанизанные, неоправленные или 

незакрепленные; несортированные 

искусственные или 

реконструированные драгоценные или 

полудрагоценные камни, временно 

нанизанные для удобства 

транспортировки:

Synthetic or reconstructed precious or 

semi-precious stones, whether or not 

worked or graded but not strung, mounted 

or set; ungraded synthetic or 

reconstructed precious or semi-precious 

stones, temporarily strung for convenience 

of transport:

7104 10 000 0 – кварц пьезоэлектрический – Piezoelectric quartz g 15 15

7104 20 000

– прочие, необработанные или просто 

распиленные или подвергнутые 

черновой обработке:

– Other, unworked or simply sawn or 

roughly shaped:

7104 20 000 1 – – нефрит – – Greenstone g 15 15

7104 20 000 2 – – алмазы – – Diamonds g 15 15

7104 20 000 3 – – рубины – – Rubies g 15 15

7104 20 000 4 – – сапфиры – – Sapphires g 15 15

7104 20 000 5 – – изумруды – – Emeralds g 15 15

7104 20 000 6 – – александриты – – Alexandrites g 15 15

7104 20 000 8 – – прочие – – Other g 15 15

7104 90 000 – прочие: – Other:
7104 90 000 1 – – нефрит – – Greenstone g 14 14

7104 90 000 2 – – алмазы – – Diamonds g 14 14

7104 90 000 3 – – рубины – – Rubies g 14 14

7104 90 000 4 – – сапфиры – – Sapphires g 14 14

7104 90 000 5 – – изумруды – – Emeralds g 14 14

7104 90 000 6 – – александриты – – Alexandrites g 14 14

7104 90 000 8 – – прочие – – Other g 14 14

7105

Крошка и порошок из природных или 

искусственных драгоценных или 

полудрагоценных камней:

Dust and powder of natural or synthetic 

precious or semi-precious stones:
7105 полудрагоценных камней:
7105 10 000 0 – из алмазов – Of diamonds ct 10 10

7105 90 000 0 – прочие – Other g 15 15

7106

Серебро (включая серебро с 

гальваническим покрытием из золота 

или платины), необработанное или 

полуобработанное, или в виде порошка:

Silver (including silver plated with gold or 

platinum), unwrought or in semi-

manufactured forms, or in powder form:

7106 10 000 0 – порошок – Powder g 12,56С) 12,56С)

– прочее: – Other:
7106 91 000 – – в необработанном виде: – – Unwrought:

7106 91 000 1

– – – в слитках с содержанием не менее 

999 частей серебра на 1000 частей 

сплава

– – – In bullions containing not less than 

999 parts of silver per 1,000 parts of alloy
g 12,5 12,5

7106 91 000 9 – – – прочее – – – Other g 12,5
6С)

12,56С)

7106 92 000 0 – – в полуобработанном виде – – Semi-manufactured g 12,5 12,5

7107 00 000 0

Металлы недрагоценные, 

плакированные серебром, 

полуобработанные, без дальнейшей 

обработки

Base metals clad with silver, not further 

worked than semi-manufactured
– 18 18

7108

Золото (включая золото с 

гальваническим покрытием из платины) 

необработанное или 

полуобработанное, или в виде порошка:

Gold (including gold plated with platinum) 

unwrought or in semi-manufactured forms, 

or in powder form:

– немонетарное: – Non-monetary:
7108 11 000 0 – – порошок – – Powder g 12,56С) 12,56С)

7108 12 000 – – в прочих необработанных формах: – – Other unwrought forms:

7108 12 000 1

– – – в слитках с содержанием не менее 

995 частей золота на 1000 частей 

сплава

– – – In bullions containing not less than 

995 parts of gold per 1,000 parts of alloy
g 12 12

7108 12 000 9 – – – прочее – – – Other g 126С) 126С)

7108 13 – – в прочих полуобработанных формах: – – Other semi-manufactured forms:

7108 13 100 0

– – – прутки, проволока и профили; 

пластины; листы и полосы или ленты 

толщиной более 0,15 мм, не считая 

любой основы

– – – Bars, rods, wire and sections; plates; 

sheets and strips of a thickness, excluding 

any backing, exceeding 0.15 mm
g 15 15

7108 13 800 0 – – – прочее – – – Other g 15 15

7108 20 000 – монетарное: – Monetary:

7108 20 000 1

– – в слитках с содержанием не менее 

995 частей золота на 1000 частей 

сплава

– – In bullions containing not less than 

995 parts of gold per 1,000 parts of alloy
g 15 15
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7108 20 000 9 – – прочее – – Other g 15 15

7109 00 000 0

Металлы недрагоценные или серебро, 

плакированные золотом, 

необработанные или полуобработанные

Base metals or silver, clad with gold, not 

further worked than semi-manufactured
g 15 15

7110

Платина необработанная или 

полуобработанная, или в виде порошка:

Platinum, unwrought or in semi-

manufactured forms, or in powder form:

– платина: – Platinum:

7110 11 000
– – необработанная или в виде 

порошка:
– – Unwrought or in powder form:

7110 11 000 1

– – – в слитках с содержанием не менее 

999,5 частей платины на 1000 частей 

сплава

– – – In bullions containing not less than 

999.5 parts of platinum per 1,000 parts of 

alloy g 12 12

7110 11 000 9 – – – прочая – – – Other g 126С) 126С)

7110 19 – – прочая: – – Other:

7110 19 100 0

– – – прутки, проволока и профили; 

пластины; листы и полосы или ленты 

толщиной более 0,15 мм, не считая 

любой основы

– – – Bars, rods, wire and sections; plates; 

sheets and strips of a thickness, excluding 

any backing, exceeding 0.15 mm
g 15 15

7110 19 800 – – – прочая: – – – Other:

7110 19 800 1

– – – – трубы, трубки и пустотелые 

болванки; тонкие листы и полосы 

(фольга) толщиной не более 0,15 мм, 

не считая любой основы

– – – – Tubes, pipes and hollow bars, thin 

sheets and strips (foil) of a thickness, 

excluding any backing, not exceeding 0.15 

mm g 15 15

7110 19 800 9 – – – – прочая – – – – Other g 12 12

– палладий: – Palladium:

7110 21 000
– – необработанный или в виде 

порошка:
– – Unwrought or in powder form:

7110 21 000 1

– – – в слитках с содержанием не менее 

999,5 частей палладия на 1000 частей 

сплава

– – – In bullions containing not less than 

999.5 parts of palladium per 1,000 parts of 

alloy g 12 12

7110 21 000 9 – – – прочий – – – Other g 12
6С)

126С)

7110 29 000 0 – – прочий – – Other g 15 15

– родий: – Rhodium:

– – необработанный или в виде порошка – – Unwrought or in powder form
7110 31 000 0 – – необработанный или в виде порошка – – Unwrought or in powder form g 156С) 156С)

7110 39 000 0 – – прочий – – Other g 15 15

– иридий, осмий и рутений: – Iridium, osmium and ruthenium:

7110 41 000 0 – – необработанные или в виде порошка – – Unwrought or in powder form g 156С) 156С)

7110 49 000 0 – – прочие – – Other g 15 15

7111 00 000 0

Металлы недрагоценные, серебро или 

золото, плакированные платиной, 

необработанные или полуобработанные

Base metals, silver or gold, clad with 

platinum, not further worked than semi-

manufactured
– 18 18

7112

Отходы и лом драгоценных металлов 

или металлов, плакированных 

драгоценными металлами; прочие 

отходы и лом, содержащие 

драгоценный металл или соединения 

драгоценных металлов, используемые 

главным образом для извлечения 

драгоценных металлов:

Waste and scrap of precious metal or of 

metal clad with precious metal; other 

waste and scrap containing precious 

metal or precious metal compounds, of a 

kind used principally for the recovery of 

precious metal:

7112 30 000 0

– зола, содержащая драгоценный 

металл или соединения драгоценного 

металла

– Ash containing precious metal or 

precious-metal compounds
– 15

60С)
1560С)

– прочие: – Other:

7112 91 000 0

– – золота, включая металл, 

плакированный золотом, но исключая 

отходы, содержащие другие 

драгоценные металлы

– – Of gold, including metal clad with gold 

but excluding sweepings containing other 

precious metals
– 1560С) 1560С)

7112 92 000 0

– – платины, включая металл, 

плакированный платиной, но исключая 

отходы, содержащие другие 

драгоценные металлы

– – Of platinum, including metal clad with 

platinum but excluding sweepings 

containing other precious metals
– 15

60С)
1560С)

7112 99 000 0 – – прочие – – Other – 1560С) 1560С)

7113

Ювелирные изделия и их части из 

драгоценных металлов или металлов, 

плакированных драгоценными 

металлами:

Articles of jewellery and parts thereof, of 

precious metal or of metal clad with 

precious metal:

– из драгоценных металлов, имеющих 

или не имеющих гальванического 

покрытия, плакированных или не 

плакированных драгоценными 

металлами:

– Of precious metal, whether or not plated 

or clad with precious metal



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
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таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

7113 11 000 0

– – из серебра, имеющего или не 

имеющего гальванического покрытия, 

плакированного или не плакированного 

другими драгоценными металлами

– – Of silver, whether or not plated or clad 

with other precious metal

– 10 10

7113 19 000 0

– – из прочих драгоценных металлов, 

имеющих или не имеющих 

гальванического покрытия, 

плакированных или не плакированных 

драгоценными металлами

– – Of other precious metal, whether or 

not plated or clad with precious metal

– 10 10

7113 20 000 0

– из недрагоценных металлов, 

плакированных драгоценными 

металлами

– Of base metal clad with precious metal
– 10 10

7114

Изделия золотых или серебряных дел 

мастеров и их части из драгоценных 

металлов или металлов, 

плакированных драгоценными 

металлами:

Articles of goldsmiths' or silversmiths' 

wares and parts thereof, of precious metal 

or of metal clad with precious metal:

– из драгоценных металлов, имеющих 

или не имеющих гальванического 

покрытия, плакированных или не 

плакированных драгоценными 

металлами:

– Of precious metal, whether or not plated 

or clad with precious metal

7114 11 000 0

– – из серебра, имеющего или не 

имеющего гальванического покрытия, 

плакированного или не плакированного 

другими драгоценными металлами

– – Of silver, whether or not plated or clad 

with other precious metal

– 15 15

7114 19 000 0

– – из прочих драгоценных металлов, 

имеющих или не имеющих 

гальванического покрытия, 

плакированных или не плакированных 

драгоценными металлами

– – Of other precious metal, whether or 

not plated or clad with precious metal

– 11 117114 19 000 0 – 11 11

7114 20 000 0

– из недрагоценных металлов, 

плакированных драгоценными 

металлами

– Of base metal clad with precious metal
– 18 18

7115

Прочие изделия из драгоценных 

металлов или металлов, 

плакированных драгоценными 

металлами:

Other articles of precious metal or of metal 

clad with precious metal:

7115 10 000 0

– катализаторы в форме проволочной 

сетки или решетки из платины

– Catalysts in the form of wire cloth or 

grill, of platinum
– 15 15

7115 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

7116

Изделия из природного или 

культивированного жемчуга, 

драгоценных или полудрагоценных 

камней (природных, искусственных или 

реконструированных):

Articles of natural or cultured pearls, 

precious or semi-precious stones (natural, 

synthetic or reconstructed):

7116 10 000 0
– из природного или культивированного 

жемчуга
– Of natural or cultured pearls g 10 10

7116 20

– из драгоценных или полудрагоценных 

камней (природных, искусственных или 

реконструированных):

– Of precious or semi-precious stones 

(natural, synthetic or reconstructed):

7116 20 110 0

– – ожерелья, браслеты и прочие 

изделия, изготовленные полностью из 

природных драгоценных или 

полудрагоценных камней, просто 

нанизанных без застежек или прочих 

принадлежностей

– – Necklaces, bracelets and other 

articles made wholly of natural precious or 

semi-precious stones, simply strung 

without fasteners or other accessories
g 18 18

7116 20 800 0 – – прочие – – Other g 18 18

7117 Бижутерия: Imitation jewellery:

– из недрагоценных металлов, 

имеющих или не имеющих 

гальванического покрытия из 

драгоценных металлов:

– Of base metal, whether or not plated 

with precious metal

7117 11 000 0 – – запонки и заколки – – Cuff links and studs – 3 евро за 1 кг 3 Euro per 1 kg

7117 19 000 0 – – прочие – – Other – 3 евро за 1 кг 3 Euro per 1 kg

7117 90 000 0 – прочие – Other – 3 евро за 1 кг 3 Euro per 1 kg

7118 Монеты: Coin:

7118 10 000 0

– монеты (кроме золотых), не 

являющиеся законным платежным 

средством

– Coin (other than gold coin), not being 

legal tender
g 20 20

7118 90 000 0 – прочие – Other g 20 20



Import customs 
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(as a percentage 

of the customs 
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7201

Передельный и зеркальный чугун в 

чушках, болванках или других 

первичных формах:

Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks 

or other primary forms:

7201 10

– нелегированный передельный чугун, 

содержащий 0,5 мас.% или менее 

фосфора:

– Non-alloy pig iron containing by weight 

0.5% or less of phosphorus:

– – содержащий не менее 0,4 мас.% 

марганца:

– – Containing by weight not less than 

0.4% of manganese:

7201 10 110 0
– – – содержащий 1 мас.% или менее 

кремния

– – – Containing by weight 1% or less of 

silicon – 5 5

7201 10 190 0
– – – содержащий более 1 мас.% 

кремния

– – – Containing by weight more than 1% 

of silicon – 5 5

7201 10 300 0
– – содержащий не менее 0,1 мас.%, но 

менее 0,4 мас.% марганца

– – Containing by weight not less than 

0.1% but less than 0.4% of manganese – 5 5

7201 10 900 0
– – содержащий менее 0,1 мас.% 

марганца

– – Containing by weight less than 0.1% 

of manganese – 5 5

7201 20 000 0

– нелегированный передельный чугун, 

содержащий более 0,5 мас.% фосфора

– Non-alloy pig iron containing by weight 

more than 0.5% of phosphorus
– 5 5

7201 50
– легированный передельный чугун; 

зеркальный чугун:
– Alloy pig iron; spiegeleisen:

7201 50 100 0

– – легированный передельный чугун, 

содержащий не менее 0,3 мас.%, но не 

более 1 мас.% титана и не менее 0,5 

мас.%, но не более 1 мас.% ванадия

– – Alloy pig iron containing by weight not 

less than 0.3% but not more than 1% of 

titanium and not less than 0.5% but not 

more than 1% of vanadium
– 5 5

7201 50 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

7202 Ферросплавы: Ferro-alloys:

– ферромарганец: – Ferro-manganese:

7202 11
– – содержащий более 2 мас.% 

углерода:

– – Containing by weight more than 2% of 

carbon:

7202 11 200 0

– – – в гранулах размером не более 5 

мм и с содержанием марганца более 65 

мас.%

– – – With a granulometry not exceeding 5 

mm and a manganese content by weight 

exceeding 65% – 5 5

7202 11 800 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7202 19 000 0 – – прочий – – Other – 5 57202 19 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

– ферросилиций: – Ferro-silicon:

7202 21 000 0
– – содержащий более 55 мас.% 

кремния

– – Containing by weight more than 55% 

of silicon – 5 5

7202 29 – – прочий: – – Other:

7202 29 100 0
– – – содержащий 4 мас.% или более, 

но не более 10 мас.% магния

– – – Containing by weight 4% or more but 

not more than 10% of manganese – 5 5

7202 29 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7202 30 000 0 – ферросиликомарганец – Ferro-silico-manganese – 5 5

– феррохром: – Ferro-chromium:

7202 41
– – содержащий более 4 мас.% 

углерода:

– – Containing by weight more than 4% of 

carbon:

7202 41 100 0
– – – содержащий более 4 мас.%, но не 

более 6 мас.% углерода

– – – Containing by weight more than 4% 

but not more than 6% of carbon – 5 5

7202 41 900 0
– – – содержащий более 6 мас.% 

углерода

– – – Containing by weight more than 6% 

of carbon – 5 5

7202 49 – – прочий: – – Other:

7202 49 100 0
– – – содержащий не более 0,05 мас.% 

углерода

– – – Containing by weight not more than 

0.05% of carbon – 5 5

7202 49 500 0
– – – содержащий более 0,05 мас.%, но 

не более 0,5 мас.% углерода

– – – Containing by weight more than 

0.05% but not more than 0.5% of carbon – 5 5

7202 49 900 0
– – – содержащий более 0,5 мас.%, но 

не более 4 мас.% углерода

– – – Containing by weight more than 

0.5% but not more than 4% of carbon – 5 5

7202 50 000 0 – ферросиликохром – Ferro-silico-chromium – 5 5

7202 60 000 0 – ферроникель – Ferro-nickel – 5 5

7202 70 000 0 – ферромолибден – Ferro-molybdenum – 5 5

7202 80 000 0
– ферровольфрам и 

ферросиликовольфрам
– Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten – 5 5

– прочие: – Other:

7202 91 000 0 – – ферротитан и ферросиликотитан – – Ferro-titanium and ferro-silico-titanium – 5 5

7202 92 000 0 – – феррованадий – – Ferro-vanadium – 5 5

7202 93 000 0 – – феррониобий – – Ferro-niobium – 5 5

7202 99 – – прочие: – – Other:
7202 99 100 0 – – – феррофосфор – – – Ferro-phosphorus – 5 5

7202 99 300 0 – – – ферросиликомагний – – – Ferro-silico-magnesium – 5 5

7202 99 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7203

Продукты прямого восстановления 

железной руды и прочее губчатое 

железо в кусках, окатышах или 

аналогичных формах; железо с 

минимальным содержанием основного 

элемента 99,94 мас.% в кусках, 

окатышах или аналогичных формах:

Ferrous products obtained by direct 

reduction of iron ore and other spongy 

ferrous products, in lumps, pellets or 

similar forms; iron having a minimum 

purity by weight of 99.94 %, in lumps, 

pellets or similar forms:
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7203 10 000 0
– продукты прямого восстановления 

железной руды

– Ferrous products obtained by direct 

reduction of iron ore – 5 5

7203 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

7204

Отходы и лом черных металлов; слитки 

черных металлов для переплавки 

(шихтовые слитки):

Ferrous waste and scrap; remelting scrap 

ingots of iron or steel:

7204 10 000 0 – отходы и лом литейного чугуна – Waste and scrap of cast iron – 0 0

– отходы и лом легированной стали: – Waste and scrap of alloy steel:
7204 21 – – коррозионностойкой стали: – – Of stainless steel:

7204 21 100 0
– – – содержащей 8 мас.% или более 

никеля

– – – Containing by weight 8% or more of 

nickel – 0 0

7204 21 900 0 – – – прочей – – – Other – 0 0

7204 29 000 0 – – прочей – – Other – 0 0

7204 30 000 0
– отходы и лом черных металлов, 

покрытых слоем олова
– Waste and scrap of tinned iron or steel – 0 0

– отходы и лом прочие: – Other waste and scrap:

7204 41

– – токарная стружка, обрезки, обломки, 

отходы фрезерного производства, 

опилки, отходы обрезки и штамповки, 

пакетированные или непакетированные:

– – Turnings, shavings, chips, milling 

waste, sawdust, filings, trimmings and 

stampings, whether or not in bundles:

7204 41 100 0

– – – токарная стружка, обрезки, 

обломки, отходы фрезерного 

производства, опилки

– – – Turnings, shavings, chips, milling 

waste, sawdust and filings
– 0 0

– – – отходы обрезки и штамповки: – – – Trimmings and stampings:
7204 41 910 0 – – – – пакетированные – – – – In bundles – 0 0

7204 41 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

7204 49 – – прочие: – – Other:
7204 49 100 0 – – – дробленые (резаные) – – – Fragmentised (shredded) – 0 0

– – – прочие: – – – Other:
7204 49 300 0 – – – – пакетированные – – – – In bundles – 0 0

7204 49 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

7204 50 000 0
– слитки для переплавки (шихтовые 

слитки)
– Remelting scrap ingots – 0 0

Гранулы и порошки из передельного и  Granules and powders, of pig iron, 

7205

Гранулы и порошки из передельного и 

зеркального чугуна, черных металлов:

Granules and powders, of pig iron, 

spiegeleisen, iron or steel:

7205 10 000 0 – гранулы – Granules – 5 5

– порошки: – Powders:
7205 21 000 0 – – из легированной стали – – Of alloy steel – 5 5

7205 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

7206

Железо и нелегированная сталь в 

слитках или других первичных формах 

(кроме железа товарной позиции 7203):

Iron and non-alloy steel in ingots or other 

primary forms (excluding iron of heading 

7203):

7206 10 000 0 – слитки – Ingots – 5 5

7206 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

7207
Полуфабрикаты из железа или 

нелегированной стали:

Semi-finished products of iron or non-alloy 

steel:

– содержащие менее 0,25 мас.% 

углерода:

– Containing by weight less than 0.25% of 

carbon:

7207 11

– – прямоугольного (включая 

квадратное) поперечного сечения 

шириной менее двойной толщины:

– – Of rectangular (including square) 

cross-section, the width measuring less 

than twice the thickness:

– – – катаные или полученные 

непрерывным литьем:

– – – Rolled or obtained by continuous 

casting:
7207 11 110 0 – – – – из автоматной стали – – – – Of free-cutting steel – 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

7207 11 140 0 – – – – – толщиной не более 130 мм
– – – – – Of a thickness not exceeding 

130 mm – 5 5

7207 11 160 0 – – – – – толщиной более 130 мм – – – – – Of a thickness exceeding 130 mm – 5 5

7207 11 900 0 – – – кованые – – – Forged – 5 5

7207 12
– – прочие, прямоугольного (кроме 

квадратного) поперечного сечения:

– – Other, of rectangular (other than 

square) cross-section:

7207 12 100 0
– – – катаные или полученные 

непрерывным литьем

– – – Rolled or obtained by continuous 

casting – 5 5

7207 12 900 0 – – – кованые – – – Forged – 5 5

7207 19 – – прочие: – – Other:

– – – круглого или многоугольного 

поперечного сечения:

– – – Of circular or polygonal cross-

section:

7207 19 120 0
– – – – катаные или полученные 

непрерывным литьем

– – – – Rolled or obtained by continuous 

casting – 5 5

7207 19 190 0 – – – – кованые – – – – Forged – 5 5

7207 19 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7207 20
– содержащие 0,25 мас.% или более 

углерода:

– Containing by weight 0.25% or more of 

carbon:
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– – прямоугольного (включая 

квадратное) поперечного сечения 

шириной менее двойной толщины:

– – Of rectangular (including square) 

cross-section, the width measuring less 

than twice the thickness:

– – – катаные или полученные 

непрерывным литьем:

– – – Rolled or obtained by continuous 

casting:
7207 20 110 0 – – – – из автоматной стали – – – – Of free-cutting steel – 5 5

– – – – прочие, содержащие: – – – – Other, containing by weight:

7207 20 150 0
– – – – – 0,25 мас.% или более, но 

менее 0,6 мас.% углерода

– – – – – 0.25% or more but less than 

0.6% of carbon – 5 5

7207 20 170 0 – – – – – 0,6 мас.% или более углерода – – – – – 0.6 % or more of carbon – 5 5

7207 20 190 0 – – – кованые – – – Forged – 5 5

– – прочие, прямоугольного (кроме 

квадратного) поперечного сечения:

– – Other, of rectangular (other than 

square) cross-section:

7207 20 320 0
– – – катаные или полученные 

непрерывным литьем

– – – Rolled or obtained by continuous 

casting – 5 5

7207 20 390 0 – – – кованые – – – Forged – 5 5

– – круглого или многоугольного 

поперечного сечения:
– – Of circular or polygonal cross-section:

7207 20 520 0
– – – катаные или полученные 

непрерывным литьем

– – – Rolled or obtained by continuous 

casting – 5 5

7207 20 590 0 – – – кованые – – – Forged – 5 5

7207 20 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

7208

Прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной 600 мм 

или более, горячекатаный, 

неплакированный, без гальванического 

или другого покрытия:

Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel, of a width of 600 mm or more, hot-

rolled, not clad, plated or coated:

7208 10 000 0

– в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, с 

рельефным рисунком

– In coils, not further worked than hot-

rolled, with patterns in relief
– 5 5

– в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, 

протравленный, прочий:

– Other, in coils, not further worked than 

hot-rolled, pickled

7208 25 000 0 – – толщиной 4,75 мм или более – – Of a thickness of 4.75 mm or more – 5 57208 25 000 0 – – толщиной 4,75 мм или более – – Of a thickness of 4.75 mm or more – 5 5

7208 26 000 0
– – толщиной 3 мм или более, но менее 

4,75 мм

– – Of a thickness of 3 mm or more but 

less than 4.75 mm – 5 5

7208 27 000 0 – – толщиной менее 3 мм – – Of a thickness of less than 3 mm – 5 5

– в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, 

прочий:

– Other, in coils, not further worked than 

hot-rolled:

7208 36 000 0 – – толщиной более 10 мм – – Of a thickness exceeding 10 mm – 5 5

7208 37 000 0
– – толщиной 4,75 мм или более, но не 

более 10 мм

– – Of a thickness of 4.75 mm or more but 

not exceeding 10 mm – 5 5

7208 38 000 0
– – толщиной 3 мм или более, но менее 

4,75 мм

– – Of a thickness of 3 mm or more but 

less than 4.75 mm – 5 5

7208 39 000 0 – – толщиной менее 3 мм – – Of a thickness of less than 3 mm – 5 5

7208 40 000 0

– не в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, с 

рельефным рисунком

– Not in coils, not further worked than hot-

rolled, with patterns in relief
– 5 5

– не в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, 

прочий:

– Other, not in coils, not further worked 

than hot-rolled:

7208 51 – – толщиной более 10 мм: – – Of a thickness exceeding 10 mm:
7208 51 200 – – – толщиной более 15 мм: – – – Of a thickness exceeding 15 mm:

7208 51 200 1

– – – – прокатанный по четырем граням 

или в прямоугольном закрытом 

калибре, шириной не более 1250 мм

– – – – rolled on four faces or in a closed 

box pass, of a width not exceeding 1,250 

mm
– 5 5

7208 51 200 9 – – – – прочий – – – – Other – 0 0

– – – толщиной более 10 мм, но не 

более 15 мм, шириной:

– – – Of a thickness exceeding 10 mm but 

not exceeding 15 mm
7208 51 910 0 – – – – 2050 мм или более – – – – 2,050 mm or more – 0 0

7208 51 980 0 – – – – менее 2050 мм – – – – Less than 2,050 mm – 5 5

7208 52
– – толщиной 4,75 мм или более, но не 

более 10 мм:

– – Of a thickness of 4.75 mm or more but 

not exceeding 10 mm:

7208 52 100 0

– – – прокатанный по четырем граням 

или в прямоугольном закрытом 

калибре, шириной не более 1250 мм

– – – Rolled on four faces or in a closed 

box pass, of a width not exceeding 1,250 

mm
– 5 5

– – – прочий, шириной: – – – Other, of a width of:
7208 52 910 0 – – – – 2050 мм или более – – – – 2,050 mm or more – 5 5

7208 52 990 0 – – – – менее 2050 мм – – – – Less than 2,050 mm – 5 5

7208 53
– – толщиной 3 мм или более, но менее 

4,75 мм:

– – Of a thickness of 3 mm or more but 

less than 4.75 mm:

7208 53 100 0

– – – прокатанный по четырем граням 

или в прямоугольном закрытом 

калибре, шириной не более 1250 мм и 

толщиной 4 мм или более

– – – Rolled on four faces or in a closed 

box pass, of a width not exceeding 1,250 

mm and of a thickness of 4 mm or more
– 5 5
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7208 53 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7208 54 000 0 – – толщиной менее 3 мм – – Of a thickness of less than 3 mm – 5 5

7208 90 – прочий: – Other:
7208 90 200 0 – – перфорированный – – Perforated – 5 5

7208 90 800 0 – – прочий – – Other – 5 5

7209

Прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной 600 мм 

или более, холоднокатаный (обжатый в 

холодном состоянии), 

неплакированный, без гальванического 

или другого покрытия:

Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel, of a width of 600 mm or more, cold-

rolled (cold-reduced), not clad, plated or 

coated:

– в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме холодной прокатки 

(обжатия в холодном состоянии):

– In coils, not further worked than cold-

rolled (cold-reduced):

7209 15 000 0 – – толщиной 3 мм или более – – Of a thickness of 3 mm or more – 5 5

7209 16
– – толщиной более 1 мм, но менее 3 

мм:

– – Of a thickness exceeding 1 mm but 

less than 3 mm:
7209 16 100 0 – – – из электротехнической стали – – – “Electrical” – 5 5

7209 16 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7209 17
– – толщиной 0,5 мм или более, но не 

более 1 мм:

– – Of a thickness of 0.5 mm or more but 

not exceeding 1 mm:
7209 17 100 0 – – – из электротехнической стали – – – “Electrical” – 5 5

7209 17 900 – – – прочий: – – – Other:

7209 17 900 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 025С) 025С)

7209 17 900 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7209 18 – – толщиной менее 0,5 мм: – – Of a thickness of less than 0.5 mm:
7209 18 100 0 – – – из электротехнической стали – – – “Electrical” – 5 5

– – – прочий: – – – Other:

7209 18 910 0
– – – – толщиной 0,35 мм или более, но 

менее 0,5 мм

– – – – Of a thickness of 0.35 mm or more 

but less than 0.5 mm – 5 5

7209 18 990 0 – – – – толщиной менее 0,35 мм
– – – – Of a thickness of less than 0.35 

mm – 5 57209 18 990 0 mm – 5 5

– не в рулонах, без дальнейшей 

обработки, кроме холодной прокатки 

(обжатия в холодном состоянии):

– Not in coils, not further worked than cold-

rolled (cold-reduced):

7209 25 000 0 – – толщиной 3 мм или более – – Of a thickness of 3 mm or more – 5 5

7209 26
– – толщиной более 1 мм, но менее 3 

мм:

– – Of a thickness exceeding 1 mm but 

less than 3 mm:
7209 26 100 0 – – – из электротехнической стали – – – “Electrical” – 5 5

7209 26 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7209 27
– – толщиной 0,5 мм или более, но не 

более 1 мм:

– – Of a thickness of 0.5 mm or more but 

not exceeding 1 mm:
7209 27 100 0 – – – из электротехнической стали – – – “Electrical” – 5 5

7209 27 900 – – – прочий: – – – Other:

7209 27 900 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0

25С)
025С)

7209 27 900 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7209 28 – – толщиной менее 0,5 мм: – – Of a thickness of less than 0.5 mm:
7209 28 100 0 – – – из электротехнической стали – – – “Electrical” – 5 5

7209 28 900 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7209 90 – прочий: – Other:
7209 90 200 0 – – перфорированный – – Perforated – 5 5

7209 90 800 0 – – прочий – – Other – 5 5

7210

Прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной 600 мм 

или более, плакированный, с 

гальваническим или другим покрытием:

Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel, of a width of 600 mm or more, clad, 

plated or coated:

– с гальваническим или другим 

покрытием оловом:
– Plated or coated with tin:

7210 11 000 0 – – толщиной 0,5 мм или более – – Of a thickness of 0.5 mm or more – 5 5

7210 12 – – толщиной менее 0,5 мм: – – Of a thickness of less than 0.5 mm:
7210 12 200 0 – – – белая жесть – – – Tinplate – 5 5

7210 12 800 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7210 20 000 0

– с гальваническим или другим 

покрытием свинцом, включая свинцово-

оловянный сплав

– Plated or coated with lead, including 

terne-plate
– 5 5

7210 30 000 0 – электролитически оцинкованный – Electrolytically plated or coated with zinc – 5 5

– оцинкованный иным способом: – Otherwise plated or coated with zinc:
7210 41 000 0 – – гофрированный – – Corrugated – 5 5

7210 49 000 – – прочий: – – Other:
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7210 49 000 1

– – – шириной 1500 мм или более, для 

промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов5)

– – – Of a width of 1,500 mm or more, for 

the industrial assembly of motor vehicles 

of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 025С) 025С)

7210 49 000 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

7210 50 000 0

– с гальваническим или другим 

покрытием оксидами хрома или хромом 

и оксидами хрома

– Plated or coated with chromium oxides 

or with chromium and chromium oxides
– 5 5

– с гальваническим или другим 

покрытием алюминием:
– Plated or coated with aluminium:

7210 61 000 0

– – с гальваническим или другим 

покрытием алюминиево-цинковыми 

сплавами

– – Plated or coated with aluminium-zinc 

alloys
– 5 5

7210 69 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

7210 70
– окрашенный, лакированный или 

покрытый пластмассой:

– Painted, varnished or coated with 

plastics:

7210 70 100 0

– – белая жесть и изделия с 

гальваническим или другим покрытием 

оксидами хрома или хромом и оксидами 

хрома, лакированные

– – Tinplate, varnished; products, plated 

or coated with chromium oxides or with 

chromium and chromium oxides, varnished
– 5 5

7210 70 800 0 – – прочий – – Other – 5 5

7210 90 – прочий: – Other:
7210 90 300 0 – – плакированный – – Clad – 5 5

7210 90 400 0 – – луженый и с нанесенной печатью – – Tinned and printed – 5 5

7210 90 800 0 – – прочий – – Other – 5 5

7211

Прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной менее 

600 мм, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия:

Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel, of a width of less than 600 mm, not 

clad, plated or other coated:

– без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки:
– Not further worked than hot-rolled:

– – прокатанный по четырем граням или 

в прямоугольном закрытом калибре, 
– – Rolled on four faces or in a closed box 

pass, of a width exceeding 150 mm and a 

7211 13 000 0

в прямоугольном закрытом калибре, 

шириной более 150 мм и толщиной не 

менее 4 мм, не в рулонах и без 

рельефного рисунка

pass, of a width exceeding 150 mm and a 

thickness of not less than 4 mm, not in 

coils and without patterns in relief
– 5 5

7211 14 000 0 – – толщиной 4,75 мм или более, прочий
– – Other, of a thickness of 4.75 mm or 

more – 5 5

7211 19 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

– без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии):

– Not further worked than cold-rolled (cold-

reduced):

7211 23
– – содержащий менее 0,25 мас.% 

углерода:

– – Containing by weight less than 0.25% 

of carbon:
7211 23 200 0 – – – из электротехнической стали – – – “Electrical” – 5 5

– – – прочий: – – – Other:

7211 23 300 0 – – – – толщиной 0,35 мм или более – – – – Of a thickness of 0.35 mm or more – 5 5

7211 23 800 0 – – – – толщиной менее 0,35 мм
– – – – Of a thickness of less than 0.35 

mm – 5 5

7211 29 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

7211 90 – прочий: – Other:
7211 90 200 0 – – перфорированный – – Perforated – 5 5

7211 90 800 0 – – прочий – – Other – 5 5

7212

Прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной менее 

600 мм, плакированный, с 

гальваническим или другим покрытием:

Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel, of a width of less than 600 mm, clad, 

plated or coated:

7212 10
– с гальваническим или другим 

покрытием оловом:
– Plated or coated with tin:

7212 10 100 0

– – белая жесть, без дальнейшей 

обработки, кроме обработки 

поверхности

– – Tinplate, not further worked than 

surface-treated
– 5 5

7212 10 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

7212 20 000 0 – электролитически оцинкованный – Electrolytically plated or coated with zinc – 5 5

7212 30 000 0 – оцинкованный иным способом – Otherwise plated or coated with zinc – 5 5

7212 40
– окрашенный, лакированный или 

покрытый пластмассой:

– Painted, varnished or coated with 

plastics:

7212 40 200 0

– – белая жесть, без дальнейшей 

обработки, кроме покрытия лаком; с 

гальваническим или другим покрытием 

оксидами хрома или хромом и оксидами 

хрома, лакированный

– – Tinplate, not further worked than 

varnished; products, plated or coated with 

chromium oxides or with chromium and 

chromium oxides, varnished
– 5 5

7212 40 800 0 – – прочий – – Other – 5 5
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7212 50 – покрытый иным способом: – Otherwise plated or coated:

7212 50 200 0

– – с гальваническим или другим 

покрытием оксидами хрома или хромом 

и оксидами хрома

– – Plated or coated with chromium oxides 

or with chromium and chromium oxides
– 5 5

7212 50 300 0
– – с гальваническим или другим 

покрытием хромом или никелем

– – Plated or coated with chromium or 

nickel – 5 5

7212 50 400 0
– – с гальваническим или другим 

покрытием медью
– – Plated or coated with copper – 5 5

– – с гальваническим или другим 

покрытием алюминием:
– – Plated or coated with aluminium:

7212 50 610 0

– – – с гальваническим или другим 

покрытием алюминиево-цинковыми 

сплавами

– – – Plated or coated with aluminium-zinc 

alloys
– 5 5

7212 50 690 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7212 50 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

7212 60 000 0 – плакированный – Clad – 5 5

7213

Прутки горячекатаные в свободно 

смотанных бухтах из железа или 

нелегированной стали:

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly 

wound coils, of iron or non-alloy steel:

7213 10 000 0

– имеющие выемки, выступы, борозды 

или другие деформации, полученные в 

процессе прокатки

– Containing indentations, ribs, grooves or 

other deformations produced during the 

rolling process – 5 5

7213 20 000 0 – из автоматной стали прочие – Other, of free-cutting steel – 5 5

– прочие: – Other:

7213 91
– – круглого сечения диаметром менее 

14 мм:

– – Of circular cross-section measuring 

less than 14 mm in diameter:

7213 91 100 0
– – – используемые для армирования 

бетона

– – – Of a type used for concrete 

reinforcement – 5 5

7213 91 200 0 – – – используемые для шинного корда – – – Of a type used for tyre cord – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

7213 91 410 0
– – – – содержащие 0,06 мас.% или 

менее углерода

– – – – Containing by weight 0.06% or 

less of carbon – 5 5

7213 91 490 0
– – – – содержащие более 0,06 мас.%, 

но менее 0,25 мас.% углерода

– – – – Containing by weight more than 

0.06% but less than 0.25% of carbon – 5 5

– – – – содержащие 0,25 мас.% или  – – – – Containing by weight 0.25% or 

7213 91 700 0

– – – – содержащие 0,25 мас.% или 

более, но не более 0,75 мас.% углерода

– – – – Containing by weight 0.25% or 

more but not more than 0.75% of carbon
– 5 5

7213 91 900 0
– – – – содержащие более 0,75 мас.% 

углерода

– – – – Containing by weight more than 

0.75% of carbon – 5 5

7213 99 – – прочие: – – Other:

7213 99 100 0
– – – содержащие менее 0,25 мас.% 

углерода

– – – Containing by weight less than 

0.25% of carbon – 5 5

7213 99 900 0
– – – содержащие 0,25 мас.% или более 

углерода

– – – Containing by weight 0.25% or more 

of carbon – 5 5

7214

Прутки из железа или нелегированной 

стали, без дальнейшей обработки, 

кроме ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего 

экструдирования, включая прутки, 

скрученные после прокатки, прочие:

Other bars and rods of iron or non-alloy 

steel, not further worked than forged, hot-

rolled, hot-drawn or hot-extruded, but 

including those twisted after rolling:

7214 10 000 0 – кованые – Forged – 5 5

7214 20 000 0

– имеющие выемки, выступы, борозды 

или другие деформации, полученные в 

процессе прокатки или скрученные 

после прокатки

– Containing indentations, ribs, grooves or 

other deformations produced during the 

rolling process or twisted after rolling
– 5 5

7214 30 000 0 – из автоматной стали прочие – Other, of free-cutting steel – 5 5

– прочие: – Other:

7214 91
– – прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения:

– – Of rectangular (excluding square) 

cross-section:

7214 91 100 0
– – – содержащие менее 0,25 мас.% 

углерода

– – – Containing by weight less than 

0.25% of carbon – 5 5

7214 91 900 0
– – – содержащие 0,25 мас.% или более 

углерода

– – – Containing by weight 0.25% or more 

of carbon – 5 5

7214 99 – – прочие: – – Other:

– – – содержащие менее 0,25 мас.% 

углерода:

– – – Containing by weight less than 

0.25% of carbon:

7214 99 100 0
– – – – используемые для армирования 

бетона

– – – – Of a type used for concrete 

reinforcement – 5 5

– – – – круглого сечения прочие, 

диаметром:

– – – – Other, of circular cross-section 

measuring in diameter:
7214 99 310 0 – – – – – 80 мм или более – – – – – 80 mm or more – 5 5

7214 99 390 0 – – – – – менее 80 мм – – – – – Less than 80 mm – 5 5

7214 99 500 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – содержащие 0,25 мас.% или более 

углерода:

– – – Containing by weight 0.25% or more 

of carbon:

– – – – круглого сечения, диаметром:
– – – – Of circular cross-section 

measuring in diameter:
7214 99 710 0 – – – – – 80 мм или более – – – – – 80 mm or more – 5 5
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7214 99 790 0 – – – – – менее 80 мм – – – – – Less than 80 mm – 5 5

7214 99 950 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

7215
Прутки прочие из железа или 

нелегированной стали:

Other bars and rods of iron or non-alloy 

steel:

7215 10 000 0

– из автоматной стали, без дальнейшей 

обработки, кроме холодной 

деформации или отделки в холодном 

состоянии

– Of free-cutting steel, not further worked 

than cold-formed or cold-finished
– 5 5

7215 50

– без дальнейшей обработки, кроме 

холодной деформации или отделки в 

холодном состоянии, прочие:

– Other, not further worked than cold-

formed or cold-finished:

– – содержащие менее 0,25 мас.% 

углерода:

– – Containing by weight less than 0.25% 

of carbon:

7215 50 110 0
– – – прямоугольного (кроме 

квадратного) поперечного сечения

– – – Of rectangular (excluding square) 

cross-section – 5 5

7215 50 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7215 50 800 0
– – содержащие 0,25 мас.% или более 

углерода

– – Containing by weight 0.25% or more 

of carbon – 5 5

7215 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

7216

Уголки, фасонные и специальные 

профили из железа или 

нелегированной стали:

Angles, shapes and sections of iron or 

non-alloy steel:

7216 10 000 0

– швеллеры, двутавры или 

широкополочные двутавры, без 

дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, горячего волочения или 

экструдирования, высотой менее 80 мм

– U, I or H sections, not further worked 

than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of 

a height of less than 80 mm

– 5 5

– угловые профили или тавровые 

профили, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования, 

высотой менее 80 мм:

– L or T sections, not further worked than 

hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a 

height of less than 80 mm:

7216 21 000 0 – – угловые профили – – L sections – 5 5

7216 22 000 0 – – тавровые профили – – T sections – 5 5

– швеллеры, двутавры или – швеллеры, двутавры или 

широкополочные двутавры, без 

дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, горячего волочения или 

экструдирования, высотой 80 мм или 

более:

– U, I or H sections, not further worked 

than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of 

a height of 80 mm or more:

7216 31 – – швеллеры: – – U sections:

7216 31 100 0
– – – высотой 80 мм или более, но не 

более 220 мм

– – – Of a height of 80 mm or more but not 

exceeding 220 mm – 5 5

7216 31 900 0 – – – высотой более 220 мм – – – Of a height exceeding 220 mm – 5 5

7216 32 – – двутавры: – – I sections:

– – – высотой 80 мм или более, но не 

более 220 мм:

– – – Of a height of 80 mm or more but not 

exceeding 220 mm:
7216 32 110 0 – – – – с параллельными полками – – – – With parallel flange faces – 5 5

7216 32 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – высотой более 220 мм: – – – Of a height exceeding 220 mm:
7216 32 910 0 – – – – с параллельными полками – – – – With parallel flange faces – 5 5

7216 32 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

7216 33 – – широкополочные двутавры: – – H sections:

7216 33 100 0
– – – высотой 80 мм или более, но не 

более 180 мм

– – – Of a height of 80 mm or more but not 

exceeding 180 mm – 5 5

7216 33 900 0 – – – высотой более 180 мм – – – Of a height exceeding 180 mm – 5 5

7216 40

– угловые профили или тавровые 

профили, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования, 

высотой 80 мм или более:

– L or T sections, not further worked than 

hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a 

height of 80 mm or more:

7216 40 100 0 – – угловые профили – – L sections – 5 5

7216 40 900 0 – – тавровые профили – – T sections – 5 5

7216 50

– уголки, фасонные и специальные 

профили, без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования, 

прочие:

– Other angles, shapes and sections, not 

further worked than hot-rolled, hot-drawn 

or extruded:

7216 50 100 0

– – с поперечным сечением, которое 

можно вписать в квадрат со стороной 

80 мм

– – With a cross-section which is capable 

of being enclosed in a square the side of 

which is 80 mm – 5 5

– – прочие: – – Other:

7216 50 910 0 – – – прокат бульбообразного профиля – – – Bulb flats – 5 5

7216 50 990 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– уголки, фасонные и специальные 

профили, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной деформации или 

отделки в холодном состоянии:

– Angles, shapes and sections, not further 

worked than cold-formed or cold-finished:
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7216 61 – – полученные из плоского проката: – – Obtained from flat-rolled products:

7216 61 100 0

– – – угловые профили, швеллеры, С-, 

Z-, омега-образные или незамкнутые 

профили

– – – C, L, U, Z, omega or open-ended 

sections
– 5 5

7216 61 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7216 69 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– прочие: – Other:

7216 91

– – холоднодеформированные или 

отделанные в холодном состоянии, 

полученные из плоского проката:

– – Cold-formed or cold-finished from flat-

rolled products:

7216 91 100 0
– – – профилированные (ребристые) 

листы
– – – Profiled (ribbed) sheets – 5 5

7216 91 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7216 99 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

7217
Проволока из железа или 

нелегированной стали:
Wire of iron or non-alloy steel:

7217 10

– без гальванического или другого 

покрытия, полированная или 

неполированная:

– Not plated or coated, whether or not 

polished:

– – содержащая менее 0,25 мас.% 

углерода:

– – Containing by weight less than 0.25% 

of carbon:

7217 10 100 0
– – – с максимальным поперечным 

размером менее 0,8 мм

– – – With a maximum cross-sectional 

dimension of less than 0.8 mm – 5 5

– – – с максимальным поперечным 

размером 0,8 мм или более:

– – – With a maximum cross-sectional 

dimension of 0.8 mm or more:

7217 10 310 0

– – – – имеющая выемки, выступы, 

борозды или другие деформации, 

полученные в процессе прокатки

– – – – Containing indentations, ribs, 

grooves or other deformations produced 

during the rolling process – 5 5

7217 10 390 0 – – – – прочая – – – – Other – 5 5

7217 10 500 0
– – содержащая 0,25 мас.% или более, 

но менее 0,6 мас.% углерода

– – Containing by weight 0.25% or more 

but less than 0.6% of carbon – 5 5

7217 10 900 0
– – содержащая 0,6 мас.% или более 

углерода

– – Containing by weight 0.6% or more of 

carbon – 5 5

7217 20 – оцинкованная: – Plated or coated with zinc:

– – содержащая менее 0,25 мас.% 

углерода:

– – Containing by weight less than 0.25% 

of carbon:углерода: of carbon:

7217 20 100 0
– – – с максимальным поперечным 

размером менее 0,8 мм

– – – With a maximum cross-sectional 

dimension of less than 0.8 mm – 5 5

7217 20 300 0
– – – с максимальным поперечным 

размером 0,8 мм или более

– – – With a maximum cross-sectional 

dimension of 0.8 mm or more – 5 5

7217 20 500 0
– – содержащая 0,25 мас.% или более, 

но менее 0,6 мас.% углерода

– – Containing by weight 0.25% or more 

but less than 0.6% of carbon – 5 5

7217 20 900 0
– – содержащая 0,6 мас.% или более 

углерода

– – Containing by weight 0.6% or more of 

carbon – 5 5

7217 30

– с гальваническим или другим 

покрытием прочими недрагоценными 

металлами:

– Plated or coated with other base metals:

– – содержащая менее 0,25 мас.% 

углерода:

– – Containing by weight less than 0.25% 

of carbon:
7217 30 410 0 – – – покрытая медью – – – Copper-coated – 5 5

7217 30 490 0 – – – прочая – – – Other – 5 5

7217 30 500 0
– – содержащая 0,25 мас.% или более, 

но менее 0,6 мас.% углерода

– – Containing by weight 0.25% or more 

but less than 0.6% of carbon – 5 5

7217 30 900 0
– – содержащая 0,6 мас.% или более 

углерода

– – Containing by weight 0.6% or more of 

carbon – 5 5

7217 90 – прочая: – Other:

7217 90 200 0
– – содержащая менее 0,25 мас.% 

углерода

– – Containing by weight less than 0.25% 

of carbon – 5 5

7217 90 500 0
– – содержащая 0,25 мас.% или более, 

но менее 0,6 мас.% углерода

– – Containing by weight 0.25% or more 

but less than 0.6% of carbon – 5 5

7217 90 900 0
– – содержащая 0,6 мас.% или более 

углерода

– – Containing by weight 0.6% or more of 

carbon – 5 5

7218

Коррозионностойкая сталь в слитках 

или других первичных формах; 

полуфабрикаты из коррозионностойкой 

стали:

Stainless steel in ingots or other primary 

forms; semi-finished products of stainless 

steel:

7218 10 000 – слитки и другие первичные формы: – Ingots and other primary forms:

7218 10 000 1
– – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7218 10 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

– прочее: – Other:

7218 91
– – прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения:

– – Of rectangular (excluding square) 

cross-section:

7218 91 100 0
– – – содержащая 2,5 мас.% или более 

никеля

– – – Containing by weight 2.5 % or more 

of nickel – 5 5

7218 91 800 0
– – – содержащая менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

7218 99 – – прочее: – – Other:

– – – квадратного поперечного сечения: – – – Of square cross-section:
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7218 99 110 0
– – – – катаная или полученная 

непрерывным литьем

– – – – Rolled or obtained by continuous 

casting – 5 5

7218 99 190 0 – – – – кованая – – – – Forged – 5 5

– – – прочая: – – – Other:

7218 99 200 0
– – – – катаная или полученная 

непрерывным литьем

– – – – Rolled or obtained by continuous 

casting – 5 5

7218 99 800 0 – – – – кованая – – – – Forged – 5 5

7219

Прокат плоский из коррозионностойкой 

стали, шириной 600 мм или более:

Flat-rolled products of stainless steel, of a 

width of 600 mm or more:

– без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, в рулонах:

– Not further worked than hot-rolled, in 

coils:
7219 11 000 0 – – толщиной более 10 мм – – Of a thickness exceeding 10 mm – 5 5

7219 12
– – толщиной 4,75 мм или более, но не 

более 10 мм:

– – Of a thickness of 4.75 mm or more but 

not exceeding 10 mm:

7219 12 100 0
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel – 5 5

7219 12 900 0
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

7219 13
– – толщиной 3 мм или более, но менее 

4,75 мм:

– – Of a thickness of 3 mm or more but 

less than 4.75 mm:

7219 13 100 0
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel – 5 5

7219 13 900 0
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

7219 14 – – толщиной менее 3 мм: – – Of a thickness of less than 3 mm:

7219 14 100 0
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel – 5 5

7219 14 900 0
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

– без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, не в рулонах:

– Not further worked than hot-rolled, not in 

coils:
7219 21 – – толщиной более 10 мм: – – Of a thickness exceeding 10 mm:

7219 21 100
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля:

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel:

– – – – для производства авиационных  – – – – For the manufacture of aircraft 
7219 21 100 1

– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7219 21 100 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7219 21 900 0
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

7219 22
– – толщиной 4,75 мм или более, но не 

более 10 мм:

– – Of a thickness of 4.75 mm or more but 

not exceeding 10 mm:

7219 22 100
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля:

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel:

7219 22 100 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7219 22 100 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7219 22 900 0
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

7219 23 000
– – толщиной 3 мм или более, но менее 

4,75 мм:

– – Of a thickness of 3 mm or more but 

less than 4.75 mm:

7219 23 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7219 23 000 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

7219 24 000 – – толщиной менее 3 мм: – – Of a thickness of less than 3 mm:

7219 24 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7219 24 000 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

– без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии):

– Not further worked than cold-rolled (cold-

reduced):

7219 31 000 0 – – толщиной 4,75 мм или более – – Of a thickness of 4.75 mm or more – 5 5

7219 32
– – толщиной 3 мм или более, но менее 

4,75 мм:

– – Of a thickness of 3 mm or more but 

less than 4.75 mm:

7219 32 100
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля:

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel:

7219 32 100 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7219 32 100 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7219 32 900 0
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

7219 33
– – толщиной более 1 мм, но менее 3 

мм:

– – Of a thickness exceeding 1 mm but 

less than 3 mm:

7219 33 100
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля:

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel:

7219 33 100 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7219 33 100 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7219 33 900 0
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5
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7219 34
– – толщиной 0,5 мм или более, но не 

более 1 мм:

– – Of a thickness of 0.5 mm or more but 

not exceeding 1 mm:

7219 34 100
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля:

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel:

7219 34 100 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7219 34 100 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7219 34 900
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля:

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel:

7219 34 900 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0

25С)
025С)

7219 34 900 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7219 35 – – толщиной менее 0,5 мм: – – Of a thickness of less than 0.5 mm:

7219 35 100 0
– – – содержащий 2,5 мас.% или более 

никеля

– – – Containing by weight 2.5% or more 

of nickel – 5 5

7219 35 900 0
– – – содержащий менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

7219 90 – прочий: – Other:
7219 90 200 0 – – перфорированный – – Perforated – 5 5

7219 90 800 – – прочий: – – Other:

7219 90 800 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7219 90 800 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

7220

Прокат плоский из коррозионностойкой 

стали, шириной менее 600 мм:

Flat-rolled products of stainless steel, of a 

width of less than 600 mm:

– без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки:
– Not further worked than hot-rolled:

7220 11 000 – – толщиной 4,75 мм или более: – – Of a thickness of 4.75 mm or more:

7220 11 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7220 11 000 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

7220 12 000 0 – – толщиной менее 4,75 мм – – Of a thickness of less than 4.75 mm – 5 5

– без дальнейшей обработки, кроме 
– Not further worked than cold-rolled (cold-

7220 20

– без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии):

– Not further worked than cold-rolled (cold-

reduced):

– – толщиной 3 мм или более, 

содержащий:

– – Of a thickness of 3 mm or more, 

containing by weight:
7220 20 210 0 – – – 2,5 мас.% или более никеля – – – 2.5% or more of nickel – 5 5

7220 20 290 0 – – – менее 2,5 мас.% никеля – – – Less than 2.5% of nickel – 5 5

– – толщиной более 0,35 мм, но менее 

3 мм, содержащий:

– – Of a thickness exceeding 0.35 mm but 

less than 3 mm, containing by weight:

7220 20 410 0 – – – 2,5 мас.% или более никеля – – – 2.5% or more of nickel – 5 5

7220 20 490 – – – менее 2,5 мас.% никеля: – – – Less than 2.5% of nickel:

7220 20 490 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 025С) 025С)

7220 20 490 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

– – толщиной не более 0,35 мм, 

содержащий:

– – Of a thickness not exceeding 0.35 mm, 

containing by weight:
7220 20 810 – – – 2,5 мас.% или более никеля: – – – 2.5% or more of nickel:

7220 20 810 1

– – – – шириной не менее 215 мм, но не 

более 590 мм, толщиной не менее 0,18 

мм, но не более 0,27 мм, содержащий 

не менее 3,5%, но не более 9,5% никеля

– – – – Of a width of not less than 215 

mm, but not exceeding 590 mm, of a 

thickness of not less than 0.18 mm, but 

not exceeding 0.27 mm, containing not 

less than 3.5% but not more than 9.5% of 

nickel – 0 0

7220 20 810 9 – – – – прочий – – – – Other – 5 5

7220 20 890 0 – – – менее 2,5 мас.% никеля – – – Less than 2.5% of nickel – 5 5

7220 90 – прочий: – Other:
7220 90 200 0 – – перфорированный – – Perforated – 5 5

7220 90 800 – – прочий: – – Other:

7220 90 800 1

– – – шириной не менее 215 мм, но не 

более 590 мм, толщиной не менее 0,18 

мм, но не более 0,27 мм, содержащий 

не менее 3,5%, но не более 9,5% никеля

– – – Of a width not less than 215 mm, but 

not exceeding 590 mm, of a thickness of 

not less than 0.18 mm, but not exceeding 

0.27 mm, containing not less than 3.5% 

but not more than 9.5% of nickel
– 0 0

7220 90 800 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

7221 00

Прутки горячекатаные, в свободно 

смотанных бухтах, из 

коррозионностойкой стали:

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly 

wound coils, of stainless steel:

7221 00 100 0
– содержащие 2,5 мас.% или более 

никеля

– Containing by weight 2.5 % or more of 

nickel – 5 5

7221 00 900 0 – содержащие менее 2,5 мас.% никеля
– Containing less than 2.5% by weight of 

nickel – 5 5
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7222

Прутки из коррозионностойкой стали 

прочие; уголки, фасонные и 

специальные профили из 

коррозионностойкой стали:

Other bars and rods of stainless steel; 

angles, shapes and sections of stainless 

steel:

– прутки без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования:

– Bars and rods, not further worked than 

hot-rolled, hot-drawn or extruded:

7222 11 – – круглого сечения: – – Of circular cross-section:

– – – диаметром 80 мм или более, 

содержащие:

– – – Of a diameter of 80 mm or more, 

containing by weight:
7222 11 110 – – – – 2,5 мас.% или более никеля: – – – – 2.5% or more of nickel:

7222 11 110 1
– – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7222 11 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

7222 11 190 0 – – – – менее 2,5 мас.% никеля – – – – Less than 2.5% of nickel – 5 5

– – – диаметром менее 80 мм, 

содержащие:

– – – Of a diameter of less than 80 mm, 

containing by weight:
7222 11 810 – – – – 2,5 мас.% или более никеля: – – – – 2.5% or more of nickel:

7222 11 810 1
– – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7222 11 810 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

7222 11 890 – – – – менее 2,5 мас.% никеля: – – – – Less than 2.5% of nickel:

7222 11 890 1
– – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7222 11 890 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

7222 19 – – прочие: – – Other:

7222 19 100 0
– – – содержащие 2,5 мас.% или более 

никеля

– – – Containing by weight 2.5 % or more 

of nickel – 5 5

7222 19 900 0
– – – содержащие менее 2,5 мас.% 

никеля

– – – Containing less than 2.5% by weight 

of nickel – 5 5

7222 20

– прутки, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной деформации или 

отделки в холодном состоянии:

– Bars and rods, not further worked than 

cold-formed or cold-finished:

– – круглого сечения: – – Of circular cross-section:

– – – диаметром 80 мм или более, 

содержащие:

– – – Of a diameter of 80 mm or more, 

containing by weight:содержащие: containing by weight:
7222 20 110 – – – – 2,5 мас.% или более никеля: – – – – 2.5% or more of nickel:

7222 20 110 1
– – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7222 20 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

7222 20 190 0 – – – – менее 2,5 мас.% никеля – – – – Less than 2.5% of nickel – 5 5

– – – диаметром 25 мм или более, но 

менее 80 мм, содержащие:

– – – Of a diameter of 25 mm or more, but 

less than 80 mm, containing by weight:

7222 20 210 0 – – – – 2,5 мас.% или более никеля – – – – 2.5% or more of nickel – 5 5

7222 20 290 0 – – – – менее 2,5 мас.% никеля – – – – Less than 2.5% of nickel – 5 5

– – – диаметром менее 25 мм, 

содержащие:

– – – Of a diameter of less than 25 mm, 

containing by weight:
7222 20 310 0 – – – – 2,5 мас.% или более никеля – – – – 2.5% or more of nickel – 5 5

7222 20 390 0 – – – – менее 2,5 мас.% никеля – – – – Less than 2.5% of nickel – 5 5

– – прочие, содержащие: – – Other, containing by weight:
7222 20 810 0 – – – 2,5 мас.% или более никеля – – – 2.5% or more of nickel – 5 5

7222 20 890 0 – – – менее 2,5 мас.% никеля – – – Less than 2.5% of nickel – 5 5

7222 30 – прутки прочие: – Other bars and rods:

– – кованые, содержащие: – – Forged, containing by weight:
7222 30 510 – – – 2,5 мас.% или более никеля: – – – 2.5% or more of nickel:

7222 30 510 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7222 30 510 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

7222 30 910 0 – – – менее 2,5 мас.% никеля – – – Less than 2.5% of nickel – 5 5

7222 30 970 – – прочие: – – Other:

7222 30 970 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7222 30 970 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

7222 40
– уголки, фасонные и специальные 

профили:
– Angles, shapes and sections:

7222 40 100 0

– – без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования

– – Not further worked than hot-rolled, hot-

drawn or extruded
– 5 5

7222 40 500 0

– – без дальнейшей обработки, кроме 

холодной деформации или отделки в 

холодном состоянии

– – Not further worked than cold-formed or 

cold-finished
– 5 5

7222 40 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

7223 00
Проволока из коррозионностойкой 

стали:
Wire of stainless steel:

– содержащая 2,5 мас.% или более 

никеля:

– Containing by weight 2.5% or more of 

nickel:
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7223 00 110 0

– – содержащая 28 мас.% или более, но 

не более 31 мас.% никеля и 20 мас.% 

или более, но не более 22 мас.% хрома

– – Containing by weight 28% or more but 

not more than 31% of nickel and 20% or 

more but not more than 22% of chromium
– 5 5

7223 00 190 – – прочая: – – Other:

7223 00 190 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7223 00 190 9 – – – прочая – – – Other – 5 5

– содержащая менее 2,5 мас.% никеля:
– Containing less than 2.5% by weight of 

nickel:

7223 00 910 0

– – содержащая 13 мас.% или более, но 

не более 25 мас.% хрома и 3,5 мас.% 

или более, но не более 6 мас.% 

алюминия

– – Containing by weight 13% or more but 

not more than 25% of chromium and 3.5% 

or more but not more than 6% of aluminium
– 5 5

7223 00 990 0 – – прочая – – Other – 5 5

7224

Другие виды легированных сталей в 

слитках или других первичных формах; 

полуфабрикаты из других видов 

легированных сталей:

Other alloy steel in ingots or other primary 

forms; semi-finished products of other 

alloy steel:

7224 10 – слитки и другие первичные формы: – Ingots and other primary forms:
7224 10 100 0 – – из инструментальной стали – – Of tool steel – 5 5

7224 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

7224 90 – прочее: – Other:
7224 90 020 0 – – из инструментальной стали – – Of tool steel – 5 5

– – прочая: – – Other:

– – – прямоугольного (включая 

квадратное) поперечного сечения:

– – – Of rectangular (including square) 

cross-section:

– – – – горячекатаная или полученная 

непрерывной разливкой:

– – – – Hot-rolled or obtained by 

continuous casting:

– – – – – шириной менее двойной 

толщины:

– – – – – The width measuring less than 

twice the thickness:
7224 90 030 0 – – – – – – из быстрорежущей стали  – – – – – – Of high-speed steel – 5 5

– – – – – – содержащая не более 0,7 

мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, 

но не более 1,2 мас.% марганца и 0,6 

– – – – – – Containing by weight not more 

than 0.7% of carbon, 0.5% or more but not 

more than 1.2% of manganese and 0.6% 

7224 90 050 0

мас.% или более, но не более 2,3 

мас.% кремния; содержащая 0,0008 

мас.% или более бора с содержанием 

любого другого элемента менее 

минимального количества, упомянутого 

в примечании 1(е) к данной группе

more than 1.2% of manganese and 0.6% 

or more but not more than 2.3% of silicon; 

containing by weight 0.0008% or more of 

boron with any other element less than the 

minimum content referred to in note 1 (f) 

to this Chapter

– 5 5

7224 90 070 0 – – – – – – прочая – – – – – – Other – 5 5

7224 90 140 0 – – – – – прочая – – – – – Other – 5 5

7224 90 180 0 – – – – кованая – – – – Forged – 5 5

– – – прочая: – – – Other:

– – – – горячекатаная или полученная 

непрерывной разливкой:

– – – – Hot-rolled or obtained by 

continuous casting:

7224 90 310 0

– – – – – содержащая не менее 0,9 

мас.%, но не более 1,15 мас.% 

углерода, не менее 0,5 мас.%, но не 

более 2 мас.% хрома и, если 

содержится, не более 0,5 мас.% 

молибдена

– – – – – Containing by weight not less 

than 0.9% but not more than 1.15% of 

carbon, not less than 0.5% but not more 

than 2% of chromium and, if present, not 

more than 0.5% of molybdenum
– 5 5

7224 90 380 0 – – – – – прочая – – – – – Other – 5 5

7224 90 900 0 – – – – кованая – – – – Forged – 5 5

7225

Прокат плоский из других видов 

легированных сталей, шириной 600 мм 

или более:

Flat-rolled products of other alloy steel, of 

a width of 600 mm or more:

– из кремнистой электротехнической 

стали:
– Of silicon-electrical steel:

7225 11 000 0
– – текстурированной с 

ориентированным зерном
– – Grain-oriented – 5 5

7225 19 – – прочей: – – Other:
7225 19 100 0 – – – горячекатаный – – – Hot-rolled – 5 5

7225 19 900 0 – – – холоднокатаный – – – Cold-rolled – 5 5

7225 30
– без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, в рулонах, прочий:

– Other, not further worked than hot-

rolled, in coils:
7225 30 100 0 – – из инструментальной стали – – Of tool steel – 5 5

7225 30 300 0 – – из быстрорежущей стали – – Of high-speed steel – 5 5

7225 30 900 0 – – прочий – – Other – 5 5

7225 40

– без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, не в рулонах, прочий:

– Other, not further worked than hot-

rolled, not in coils:

7225 40 120 – – из инструментальной стали: – – Of tool steel:
7225 40 120 1 – – – толщиной более 15 мм – – – Of a thickness exceeding 15 mm – 0 0

7225 40 120 9 – – – прочий – – – Other – 5 5

7225 40 150 – – из быстрорежущей стали: – – Of high-speed steel:
7225 40 150 1 – – – толщиной более 10 мм – – – Of a thickness exceeding 10 mm – 0 0

7225 40 150 9 – – – прочий – – – Other – 5 5
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– – прочий: – – Other:
7225 40 400 0 – – – толщиной более 10 мм – – – Of a thickness exceeding 10 mm – 0 0

7225 40 600 0
– – – толщиной 4,75 мм или более, но 

не более 10 мм

– – – Of a thickness of 4.75 mm or more 

but not exceeding 10 mm – 5 5

7225 40 900 0 – – – толщиной менее 4,75 мм – – – Of a thickness of less than 4.75 mm – 5 5

7225 50

– без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии), прочий:

– Other, not further worked than cold-

rolled (cold-reduced):

7225 50 200 0 – – из быстрорежущей стали – – Of high-speed steel – 5 5

7225 50 800 0 – – прочий – – Other – 5 5

– прочий: – Other:

7225 91 000 0 – – электролитически оцинкованный
– – Electrolytically plated or coated with 

zinc – 5 5

7225 92 000 0 – – оцинкованный иным способом – – Otherwise plated or coated with zinc – 5 5

7225 99 000 0 – – прочий – – Other – 5 5

7226

Прокат плоский из других видов 

легированных сталей, шириной менее 

600 мм:

Flat-rolled products of other alloy steel, of 

a width of less than 600 mm:

– из кремнистой электротехнической 

стали:
– Of silicon-electrical steel:

7226 11 000 0
– – текстурированной с 

ориентированным зерном
– – Grain-oriented – 5 5

7226 19 – – прочей: – – Other:

7226 19 100 0
– – – без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки
– – – Not further worked than hot-rolled – 5 5

7226 19 800 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7226 20 000 0 – из быстрорежущей стали – Of high-speed steel – 5 5

– прочий: – Other:

7226 91
– – без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки:
– – Not further worked than hot-rolled:

7226 91 200 0 – – – из инструментальной стали – – – Of tool steel – 5 5

– – – прочий: – – – Other:

7226 91 910 0 – – – – толщиной 4,75 мм или более – – – – Of a thickness of 4.75 mm or more – 5 57226 91 910 0 – 5 5

7226 91 990 0 – – – – толщиной менее 4,75 мм
– – – – Of a thickness of less than 4.75 

mm – 5 5

7226 92 000 0

– – без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки (обжатия в 

холодном состоянии)

– – Not further worked than cold-rolled 

(cold-reduced)
– 5 5

7226 99 – – прочий: – – Other:

7226 99 100 0 – – – электролитически оцинкованный
– – – Electrolytically plated or coated with 

zinc – 5 5

7226 99 300 0 – – – оцинкованный иным способом – – – Otherwise plated or coated with zinc – 5 5

7226 99 700 0 – – – прочий – – – Other – 5 5

7227

Прутки горячекатаные, в свободно 

смотанных бухтах, из других видов 

легированных сталей:

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly 

wound coils, of other alloy steel:

7227 10 000 0 – из быстрорежущей стали – Of high-speed steel – 5 5

7227 20 000 0 – из кремнемарганцовистой стали – Of silico-manganese steel – 5 5

7227 90 – прочие: – Other:

7227 90 100 0

– – содержащие 0,0008 мас.% или 

более бора с содержанием любого 

другого элемента менее минимального 

количества, упомянутого в примечании 

1е к данной группе

– – Containing by weight 0.0008% or 

more of boron with any other element less 

than the minimum content referred to in 

note 1 (f) to this Chapter
– 5 5

7227 90 500 0

– – содержащие 0,9 мас.% или более, 

но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 

мас.% или более, но не более 2 мас.% 

хрома и, если присутствует, не более 

0,5 мас.% молибдена

– – Containing by weight 0.9% or more but 

not more than 1.15% of carbon, 0.5% or 

more but not more than 2% of chromium 

and, if present, not more than 0.5% of 

molybdenum – 5 5

7227 90 950 0 – – прочие – – Other – 5 5

7228

Прутки из других видов легированных 

сталей прочие; уголки, фасонные и 

специальные профили, из других видов 

легированных сталей; прутки 

пустотелые для буровых работ из 

легированной или нелегированной 

стали:

Other bars and rods of other alloy steel; 

angles, shapes and sections, of other 

alloy steel; hollow drill bars and rods, of 

alloy or non-alloy steel:

7228 10 – прутки из быстрорежущей стали: – Bars and rods, of high-speed steel:

7228 10 200 0

– – без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования; горячекатаные, 

горячетянутые или экструдированные, 

без дальнейшей обработки, кроме 

плакирования

– – Not further worked than hot-rolled, hot-

drawn or extruded; hot-rolled, hot-drawn 

or extruded, not further worked than clad

– 5 5

7228 10 500 0 – – кованые – – Forged – 5 5
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7228 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

7228 20
– прутки из кремнемарганцовистой 

стали:

– Bars and rods, of silico-manganese 

steel:

7228 20 100 0

– – прямоугольного (кроме квадратного) 

поперечного сечения, горячекатаные по 

четырем граням

– – Of rectangular (other than square) 

cross-section, hot-rolled on four faces
– 5 5

– – прочие: – – Other:

7228 20 910 0

– – – без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования; горячекатаные, 

горячетянутые или экструдированные, 

без дальнейшей обработки, кроме 

плакирования

– – – Not further worked than hot-rolled, 

hot-drawn or extruded; hot-rolled, hot-

drawn or extruded, not further worked than 

clad
– 5 5

7228 20 990 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7228 30

– прутки прочие, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или 

экструдирования:

– Other bars and rods, not further worked 

than hot-rolled, hot-drawn or extruded:

7228 30 200 0 – – из инструментальной стали – – Of tool steel – 5 5

– – содержащие 0,9 мас.% или более, 

но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 

мас.% или более, но не более 2 мас.% 

хрома и, если присутствует, не более 

0,5 мас.% молибдена:

– – Containing by weight 0.9% or more but 

not more than 1.15% of carbon, 0.5% or 

more but not more than 2% of chromium 

and, if present, not more than 0.5% of 

molybdenum:

7228 30 410 0
– – – круглого сечения, диаметром 80 

мм или более

– – – Of circular cross-section of a 

diameter of 80 mm or more – 5 5

7228 30 490 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – круглого сечения, диаметром:
– – – Of circular cross-section measuring 

in diameter of:
7228 30 610 0 – – – – 80 мм или более – – – – 80 mm or more – 5 5

7228 30 690 0 – – – – менее 80 мм – – – – Less than 80 mm – 5 5

7228 30 700 0

– – – прямоугольного (кроме 

квадратного) поперечного сечения, 

прокатанные по четырем граням

– – – Of rectangular (other than square) 

cross-section, rolled on four faces
– 5 5

7228 30 890 0 – – – прочие – – – Other – 5 57228 30 890 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7228 40
– прутки, без дальнейшей обработки, 

кроме ковки, прочие:

– Other bars and rods, not further worked 

than forged:
7228 40 100 0 – – из инструментальной стали – – Of tool steel – 5 5

7228 40 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

7228 50

– прутки, без дальнейшей обработки, 

кроме холодной деформации или 

отделки в холодном состоянии, прочие:

– Other bars and rods, not further worked 

than cold-formed or cold-finished:

7228 50 200 0 – – из инструментальной стали – – Of tool steel – 5 5

7228 50 400 0

– – содержащие 0,9 мас.% или более, 

но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 

мас.% или более, но не более 2 мас.% 

хрома и, если присутствует, не более 

0,5 мас.% молибдена

– – Containing by weight 0.9% or more but 

not more than 1.15% of carbon, 0.5% or 

more but not more than 2% of chromium 

and, if present, not more than 0.5% of 

molybdenum – 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – круглого сечения, диаметром:
– – – Of circular cross-section measuring 

in diameter of:
7228 50 610 0 – – – – 80 мм или более – – – – 80 mm or more – 5 5

7228 50 690 0 – – – – менее 80 мм – – – – Less than 80 mm – 5 5

7228 50 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7228 60 – прутки прочие: – Other bars and rods:
7228 60 200 0 – – из инструментальной стали – – Of tool steel – 5 5

7228 60 800 0 – – прочие – – Other – 5 5

7228 70
– уголки, фасонные и специальные 

профили:
– Angles, shapes and sections:

7228 70 100 0

– – без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, горячего волочения 

или экструдирования

– – Not further worked than hot-rolled, hot-

drawn or extruded
– 5 5

7228 70 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

7228 80 000 0 – прутки пустотелые для буровых работ – Hollow drill bars and rods – 5 5

7229
Проволока из других видов 

легированных сталей:
Wire of other alloy steel:

7229 20 000 0 – из кремнемарганцовистой стали – Of silico-manganese steel – 5 5

7229 90 – прочая: – Other:
7229 90 200 0 – – из быстрорежущей стали – – Of high-speed steel – 5 5

7229 90 500 0

– – содержащая 0,9 мас.% или более, 

но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 

мас.% или более, но не более 2 мас.% 

хрома и, если присутствует, не более 

0,5 мас.% молибдена

– – Containing by weight 0.9% or more but 

not more than 1.15% of carbon, 0.5% or 

more but not more than 2% of chromium 

and, if present, not more than 0.5% of 

molybdenum – 5 5

7229 90 900 0 – – прочая – – Other – 5 5
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7301

Конструкции шпунтовые из черных 

металлов, сверленые или 

несверленые, перфорированные или 

неперфорированные, монолитные или 

изготовленные из сборных элементов; 

уголки, фасонные и специальные 

профили сварные, из черных металлов:

Sheet piling of iron or steel, whether or not 

drilled, punched or made from assembled 

elements; welded angles, shapes and 

sections, of iron or steel:

7301 10 000 0 – конструкции шпунтовые – Sheet piling – 10 10

7301 20 000 0
– уголки, фасонные и специальные 

профили
– Angles, shapes and sections – 10 10

7302

Изделия из черных металлов, 

используемые для железнодорожных 

или трамвайных путей: рельсы, 

контррельсы и зубчатые рельсы, 

переводные рельсы, крестовины 

глухого пересечения, переводные 

штанги и прочие поперечные 

соединения, шпалы, стыковые накладки 

и подкладки, клинья, опорные плиты, 

крюковые рельсовые болты, подушки и 

растяжки, станины, поперечины и 

прочие детали, предназначенные для 

соединения или крепления рельсов:

Railway or tramway track construction 

material of iron or steel: rails, check-rails 

and rack rails, switch blades, crossing 

frogs, point rods and other crossing 

pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, 

chairs, chair wedges, sole plates (base 

plates), rail clips, bedplates, ties and other 

material specialized for jointing or fixing 

rails:

7302 10 – рельсы: – Rails:

7302 10 100 0
– – токоведущие с деталями из 

цветного металла

– – Current-conducting, with parts of non-

ferrous metal – 10 10

– – прочие: – – Other:

– – – новые: – – – New:

– – – – рельсы широкоподошвенные: – – – – Vignole rails:

7302 10 220 0
– – – – – массой погонного метра 36 кг 

или более

– – – – – Of a weight per metre of 36 kg or 

more – 10 10

7302 10 280 0
– – – – – массой погонного метра менее 

36 кг

– – – – – Of a weight per metre of less 

than 36 kg – 10 107302 10 280 0 36 кг than 36 kg – 10 10

7302 10 400 0 – – – – рельсы с желобом – – – – Grooved rails – 10 10

7302 10 500 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7302 10 900 0 – – – использованные – – – Used – 10 10

7302 30 000 0

– рельсы переводные, крестовины 

глухого пересечения, переводные 

штанги и прочие поперечные 

соединения

– Switch blades, crossing frogs, point rods 

and other crossing pieces
– 13 13

7302 40 000 0
– накладки стыковые и подкладки 

опорные
– Fish-plates and sole plates – 10 10

7302 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

7303 00
Трубы, трубки и профили полые, из 

чугунного литья:

Tubes, pipes and hollow profiles, of cast 

iron:

7303 00 100 0

– трубы и трубки, используемые в 

системах, работающих под давлением

– Tubes and pipes of a kind used in 

pressure systems
– 15 15

7303 00 900 0 – прочие – Other – 15 15

7304

Трубы, трубки и профили полые, 

бесшовные, из черных металлов (кроме 

чугунного литья):

Tubes, pipes and hollow profiles, 

seamless, of iron (other than cast iron) or 

steel:

– трубы для нефте- или газопроводов:
– Line pipe of a kind used for oil or gas 

pipelines:
7304 11 000 – – из коррозионностойкой стали: – – Of stainless steel:

7304 11 000 1

– – – предназначенные для работы в 

среде, содержащей сероводород (H2S)1)

– – – Designed to operate in an 

environment containing hydrogen sulphide 

(H2S)1) – 5 5

7304 11 000 2

– – – из стали с ударной вязкостью 2,5 

кгс•м/см² и более при температуре 

испытания –40 °С и ниже, для 

изготовления соединительных деталей 

газопpоводов1)

– – – Of steel with impact hardness of 

2.5 kg(f)·m/cm² and more at test 

temperature not exceeding –40 °С, used 

to produce joints for gas pipelines1)
– 5 5

– – – прочие: – – – Other:

7304 11 000 5
– – – – наружным диаметром не более 

406,4 мм

– – – – Of an external diameter not 

exceeding 406.4 mm – 7,5 7,5

7304 11 000 8
– – – – наружным диаметром более 

406,4 мм

– – – – Of an external diameter exceeding 

406.4 mm – 10 10

7304 19 – – прочие: – – Other:

7304 19 100
– – – наружным диаметром не более 

168,3 мм:

– – – Of an external diameter not 

exceeding 168.3 mm

7304 19 100 1

– – – – предназначенные для работы в 

среде, содержащей сероводород (H2S)
1)

– – – – Designed to operate in an 

environment containing hydrogen sulphide 

(H2S)1) – 5 5
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7304 19 100 2

– – – – из стали с ударной вязкостью 2,5 

кгс•м/см² и более при температуре 

испытания –40 °С и ниже, для 

изготовления соединительных деталей 

газопpоводов1)

– – – – Of steel with impact hardness of 

2.5 kg(f)·m/cm² and more at test 

temperature not exceeding –40 °С, used 

to produce joints for gas pipelines1)
– 5 5

7304 19 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 7,5 7,5

7304 19 300

– – – наружным диаметром более 168,3 

мм, но не более 406,4 мм:

– – – Of an external diameter exceeding 

 168.3 mm, but not exceeding 406.4 mm:

7304 19 300 1

– – – – предназначенные для работы в 

среде, содержащей сероводород (H2S)1)

– – – – Designed to operate in an 

environment containing hydrogen sulphide 

(H2S)1) – 5 5

7304 19 300 2

– – – – из стали с ударной вязкостью 2,5 

кгс•м/см² и более при температуре 

испытания –40 °С и ниже, для 

изготовления соединительных деталей 

газопpоводов1)

– – – – Of steel with impact hardness of 

2.5 kg(f)·m/cm² and more at test 

temperature not exceeding –40 °С, used 

to produce joints for gas pipelines1)
– 5 5

7304 19 300 9 – – – – прочие – – – – Other – 7,5 7,5

7304 19 900
– – – наружным диаметром более 406,4 

мм:

– – – Of an external diameter exceeding 

406.4 mm:

7304 19 900 1

– – – – предназначенные для работы в 

среде, содержащей сероводород (H2S)1)

– – – – Designed to operate in an 

environment containing hydrogen sulphide 

(H2S)1) – 5 5

7304 19 900 2

– – – – из стали с ударной вязкостью 2,5 

кгс•м/см² и более при температуре 

испытания –40 °С и ниже, для 

изготовления соединительных деталей 

газопpоводов
1)

– – – – Of steel with impact hardness of 

2.5 kg(f)·m/cm² and more at test 

temperature not exceeding –40 °С, used 

to produce joints for gas pipelines1)
– 5 5

7304 19 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– трубы обсадные, насосно-

компрессорные и бурильные обычные, 

используемые при бурении нефтяных 

или газовых скважин:

– Casing, tubing and drill pipe, of a kind 

used in drilling for oil or gas:

или газовых скважин:

7304 22 000
– – трубы бурильные обычные из 

коррозионностойкой стали:
– – Drill pipe of stainless steel:

7304 22 000 1

– – – из стали с минимальным 

пределом текучести 724 МПа и более1)

– – – Of steel with the minimum yield 

strength of 724 MPa and more1)
– 5 5

7304 22 000 2

– – – предназначенные для работы в 

среде, содержащей сероводород (H2S), 

из стали с минимальным пределом 

текучести 655 МПа и более, с 

резьбовыми замковыми соединениями1)

– – – Designed to operate in an 

environment containing hydrogen sulphide 

(H2S), of steel with the minimum yield 

strength of 655 MPa and more, with 

threaded tool joints1)
– 5 5

7304 22 000 9 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

7304 23 000 – – трубы бурильные обычные прочие: – – Other drill pipe:

7304 23 000 1

– – – из стали с минимальным 

пределом текучести 724 МПа и более
1)

– – – Of steel with the minimum yield 

strength of 724 MPa and more1)
– 5 5

7304 23 000 2

– – – предназначенные для работы в 

среде, содержащей сероводород (H2S), 

из стали с минимальным пределом 

текучести 655 МПа и более, с 

резьбовыми замковыми соединениями
1)

– – – Designed to operate in an 

environment containing hydrogen sulphide 

(H2S), of steel with the minimum yield 

strength of 655 MPa and more, with 

threaded tool joints1)
– 5 5

7304 23 000 9 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

7304 24 000
– – прочие, из коррозионностойкой 

стали:
– – Other, of stainless steel:

– – – наружным диаметром не более 

406,4 мм:

– – – Of an external diameter not 

exceeding 406.4 mm:

7304 24 000 1

– – – – трубы обсадные и насосно-

компрессорные из стали с 

минимальным пределом текучести 758 

МПа и более1)

– – – – Casing and tubing, of steel with 

the minimum yield strength of 758 MPa 

and more1)
– 5 5

7304 24 000 2

– – – – трубы обсадные и насосно-

компрессорные, предназначенные для 

работы в среде, содержащей 

сероводород (H2S), из стали с 

минимальным пределом текучести 517 

МПа и более, с высокогерметичными 

резьбовыми соединениями1)

– – – – Casing and tubing, designed to 

operate in an environment containing 

hydrogen sulphide (H2S), of steel with the 

minimum yield strength of 517 MPa and 

more, with leakproof threaded tool joints1)

– 5 5

7304 24 000 3
– – – – трубы обсадные с 

безмуфтовыми соединениями

– – – – Casing pipes with streamlined 

joints – 5 5

7304 24 000 4
– – – – трубы обсадные наружным 

диаметром 339,7 мм

– – – – Casing pipes of an external 

diameter of 339.7 mm – 5 5
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7304 24 000 5 – – – – прочие – – – – Other – 7,5 7,5

– – – наружным диаметром более 406,4 

мм:

– – – Of an external diameter exceeding 

406.4 mm:

7304 24 000 6
– – – – трубы обсадные наружным 

диаметром 508 мм и более

– – – – Casing pipes of an external 

diameter of 508 mm or more – 5 5

7304 24 000 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7304 29 – – прочие: – – Other:

7304 29 100
– – – наружным диаметром не более 

168,3 мм:

– – – Of an external diameter not 

exceeding 168.3 mm

7304 29 100 1

– – – – трубы обсадные и насосно-

компрессорные из стали с 

минимальным пределом текучести 758 

МПа и более1)

– – – – Casing and tubing, of steel with 

the minimum yield strength of 758 MPa 

and more1)
– 5 5

7304 29 100 2

– – – – трубы обсадные и насосно-

компрессорные, предназначенные для 

работы в среде, содержащей 

сероводород (H2S), из стали с 

минимальным пределом текучести 517 

МПа и более, с высокогерметичными 

резьбовыми соединениями1)

– – – – Casing and tubing, designed to 

operate in an environment containing 

hydrogen sulphide (H2S), of steel with the 

minimum yield strength of 517 MPa and 

more, with leakproof threaded tool joints1)

– 5 5

7304 29 100 3
– – – – трубы обсадные с 

безмуфтовыми соединениями

– – – – Casing pipes with streamlined 

joints – 5 5

7304 29 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 7,5 7,5

7304 29 300

– – – наружным диаметром более 168,3 

мм, но не более 406,4 мм:

– – – Of an external diameter exceeding 

 168.3 mm, but not exceeding 406.4 mm:

7304 29 300 1

– – – – трубы обсадные и насосно-

компрессорные из стали с 

минимальным пределом текучести 758 

МПа и более
1)

– – – – Casing and tubing, of steel with 

the minimum yield strength of 758 MPa 

and more1)
– 5 5

– – – – трубы обсадные и насосно-

компрессорные, предназначенные для 

работы в среде, содержащей 

сероводород (H2S), из стали с 

минимальным пределом текучести 517 

– – – – Casing and tubing, designed to 

operate in an environment containing 

hydrogen sulphide (H2S), of steel with the 

minimum yield strength of 517 MPa and 

7304 29 300 2

минимальным пределом текучести 517 

МПа и более, с высокогерметичными 

резьбовыми соединениями1)

minimum yield strength of 517 MPa and 

more, with leakproof threaded tool joints1)

– 5 5

7304 29 300 3
– – – – трубы обсадные с 

безмуфтовыми соединениями

– – – – Casing pipes with streamlined 

joints – 5 5

7304 29 300 4
– – – – трубы обсадные наружным 

диаметром 339,7 мм

– – – – Casing pipes of an external 

diameter of 339.7 mm – 5 5

7304 29 300 9 – – – – прочие – – – – Other – 7,5 7,5

7304 29 900
– – – наружным диаметром более 406,4 

мм:

– – – Of an external diameter exceeding 

406.4 mm:

7304 29 900 1
– – – – трубы обсадные наружным 

диаметром 508 мм и более

– – – – Casing pipes of an external 

diameter of 508 mm or more – 5 5

7304 29 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– прочие, круглого поперечного сечения 

из железа или нелегированной стали:

– Other, of circular cross-section, of iron 

or non-alloy steel:

7304 31

– – холоднотянутые или 

холоднокатаные (обжатые в холодном 

состоянии):

– – Cold-drawn or cold-rolled (cold-

reduced):

7304 31 200 – – – прецизионные трубы: – – – Precision tubes:

7304 31 200 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 534С) 534С)

– – – – прочие: – – – – Other:

7304 31 200 2

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7304 31 200 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

7304 31 800 – – – прочие: – – – Other:

7304 31 800 1

– – – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов5)

– – – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7304 31 800 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7304 39 – – прочие: – – Other:

7304 39 100 0

– – – необработанные, прямые, с 

равномерной толщиной стенки для 

использования исключительно в 

производстве труб другого сечения и с 

другой толщиной стенки

– – – Unworked, straight and of uniform 

wall thickness, for use solely in the 

manufacture of tubes and pipes with other 

cross-sections and wall-thicknesses
– 10 10
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– – – прочие: – – – Other:

– – – – трубы с нарезанной резьбой или 

на которые может быть нарезана 

резьба (газовые трубы):

– – – – Threaded or threadable tubes (gas 

pipes):

7304 39 520 – – – – – оцинкованные: – – – – – Plated or coated with zinc:

7304 39 520 1

– – – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7304 39 520 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

7304 39 580 – – – – – прочие: – – – – – Other:

7304 39 580 1

– – – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7304 39 580 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

– – – – прочие, наружным диаметром: – – – – Other, of an external diameter:
7304 39 920 – – – – – не более 168,3 мм: – – – – – Not exceeding 168.3 mm

7304 39 920 1

– – – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов5)

– – – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7304 39 920 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 7,5 7,5

7304 39 930 0
– – – – – более 168,3 мм, но не более 

406,4 мм

– – – – – Exceeding 168.3 mm, but not 

exceeding 406.4 mm – 7,5 7,5

7304 39 980 – – – – – более 406,4 мм: – – – – – Exceeding 406.4 mm:

7304 39 980 1

– – – – – – наружным диаметром более 

421 мм и толщиной стенки более 10,5 

мм

– – – – – – Of an external diameter 

exceeding 421 mm and wall thickness 

exceeding 10.5 mm – 7,5 7,5

7304 39 980 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

– прочие, круглого поперечного сечения 

из коррозионностойкой стали:

– Other, of circular cross-section, of 

stainless steel:

7304 41 000

– – холоднотянутые или 

холоднокатаные (обжатые в холодном 

состоянии):

– – Cold-drawn or cold-rolled (cold-

reduced):

7304 41 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

7304 41 000 5

– – – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов5)

– – – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7304 41 000 8 – – – – прочие – – – – Other – 7,5 7,5

7304 49 – – прочие: – – Other:

7304 49 100 0

– – – необработанные, прямые, с 

равномерной толщиной стенки для 

использования исключительно в 

производстве труб другого сечения и с 

другой толщиной стенки

– – – Unworked, straight and of uniform 

wall thickness, for use solely in the 

manufacture of tubes and pipes with other 

cross-sections and wall-thicknesses
– 10 10

– – – прочие: – – – Other:

7304 49 930
– – – – наружным диаметром не более 

168,3 мм:

– – – – Of an external diameter not 

exceeding 168.3 mm:

7304 49 930 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7304 49 930 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

7304 49 950

– – – – наружным диаметром более 

168,3 мм, но не более 406,4 мм:

– – – – Of an external diameter exceeding 

 168.3 mm, but not exceeding 406.4 mm:

7304 49 950 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7304 49 950 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

7304 49 990 0
– – – – наружным диаметром более 

406,4 мм

– – – – Of an external diameter exceeding 

406.4 mm – 10 10

– прочие, круглого поперечного сечения 

из других видов легированных сталей:

– Other, of circular cross-section, of other 

alloy steel:

7304 51

– – холоднотянутые или 

холоднокатаные (обжатые в холодном 

состоянии):

– – Cold-drawn or cold-rolled (cold-

reduced):



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – прямые и с равномерной 

толщиной стенки из легированной 

стали, содержащей не менее 0,9 мас.%, 

но не более 1,15 мас.% углерода, не 

менее 0,5 мас.%, но не более 2 мас.% 

хрома и, если присутствует, не более 

0,5 мас.% молибдена, длиной:

– – – Straight and of uniform wall 

thickness, of alloy steel containing by 

weight not less than 0.9% but not more 

than 1.15% of carbon, not less than 0.5% 

but not more than 2% of chromium and, if 

present, not more than 0.5% of 

molybdenum, of a length:

7304 51 120 0 – – – – не более 0,5 м – – – – Not exceeding 0.5 cm – 10 10

7304 51 180 0 – – – – более 0,5 м – – – – Exceeding 0.5 cm – 10 10

– – – прочие: – – – Other:
7304 51 810 – – – – прецизионные трубы: – – – – Precision tubes:

7304 51 810 1

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7304 51 810 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

7304 51 890 – – – – прочие: – – – – Other:

7304 51 890 1

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7304 51 890 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

7304 59 – – прочие: – – Other:

7304 59 100 0

– – – необработанные, прямые, с 

равномерной толщиной стенки для 

использования исключительно в 

производстве труб другого сечения и с 

другой толщиной стенки

– – – Unworked, straight and of uniform 

wall thickness, for use solely in the 

manufacture of tubes and pipes with other 

cross-sections and wall-thicknesses
– 10 10

– – – прочие, прямые, с равномерной 

толщиной стенки из легированной 

стали, содержащей не менее 0,9 мас.%, 

но не более 1,15 мас.% углерода, не 

менее 0,5 мас.%, но не более 2 мас.% 

– – – Other, straight and of uniform wall 

thickness, of alloy steel containing by 

weight not less than 0.9% but not more 

than 1.15% of carbon, not less than 0.5% 

but not more than 2% of chromium and, if менее 0,5 мас.%, но не более 2 мас.% 

хрома и, если присутствует, не более 

0,5 мас.% молибдена, длиной:

but not more than 2% of chromium and, if 

present, not more than 0.5% of 

molybdenum, of a length:

7304 59 320 0 – – – – не более 0,5 м – – – – Not exceeding 0.5 cm – 10 10

7304 59 380 0 – – – – более 0,5 м – – – – Exceeding 0.5 cm – 10 10

– – – прочие: – – – Other:

7304 59 920
– – – – наружным диаметром не более 

168,3 мм:

– – – – Of an external diameter not 

exceeding 168.3 mm:

7304 59 920 1

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7304 59 920 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

7304 59 930 0

– – – – наружным диаметром более 

168,3 мм, но не более 406,4 мм

– – – – Of an external diameter exceeding 

 168.3 mm, but not exceeding 406.4 mm
– 7,5 7,5

7304 59 990 0
– – – – наружным диаметром более 

406,4 мм

– – – – Of an external diameter exceeding 

406.4 mm – 7,5 7,5

7304 90 000 – прочие: – Other:

7304 90 000 1

– – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов
5)

– – With fittings attached, suitable for the 

supply of gases or liquids, for use in civil 

aircrafts5)
– 5 5

7304 90 000 9 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

7305

Трубы и трубки прочие (например, 

сварные, клепаные или соединенные 

аналогичным способом), с круглым 

сечением, наружный диаметр которых 

более 406,4 мм, из черных металлов:

Other tubes and pipes (for example, 

welded, riveted or similarly closed), having 

circular cross-sections, the external 

diameter of which exceeds 406.4 mm, of 

iron or steel:

– трубы для нефте- или газопроводов:
– Line pipe of a kind used for oil or gas 

pipelines:

7305 11 000

– – прямошовные, изготовленные 

методом дуговой сварки под флюсом:
– – Longitudinally submerged arc welded:

7305 11 000 1

– – – наружным диаметром 530 мм и 

более, из стали с временным 

сопротивлением разрыву (пределом 

прочности) 565 МПа (что соответствует 

57,6 кгс/мм2) и более1)

– – – With an external diameter of 

530 mm and more, of steel with rupture 

resistance (break-down point) of 565 MPa 

(or 57.6 kg(f) per mm2) and more1)
– 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

7305 11 000 2

– – – наружным диаметром 530 мм и 

более, из стали с временным 

сопротивлением разрыву (пределом 

прочности) 530 МПа (что соответствует 

54 кгс/мм2) и более и ударной 

вязкостью металла 2,5 кгс•м/см² и 

более при температуре испытания –34 

°С и ниже1)

– – – With an external diameter of 

530 mm and more, of steel with rupture 

resistance (break-down point) of 530 MPa 

(or 54 kg(f) per mm2) and more and 

impact hardness of 2.5 kg(f)·m/cm² and 

more at test temperature not exceeding 

–34 °С1)
– 5 5

7305 11 000 3

– – – наружным диаметром 530 мм и 

более, из стали с пределом текучести 

290 МПа (что соответствует 29,6 

кгс/мм2) и выше, предназначенные для 

работы в среде, содержащей 

сероводород (H2S)
1)

– – – With an external diameter of 

530 mm and more, of steel with rupture 

resistance of 290 MPa (or 29.6 kg(f) per 

mm2) and more, designed to operate in an 

environment containing hydrogen sulphide 

(H2S)1)
– 5 5

7305 11 000 4
– – – с утяжеляющей бетонной 

оболочкой
– – – With concrete casing – 0 0

7305 11 000 8 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

7305 12 000 0 – – прочие сварные прямошовные – – Other, longitudinally welded – 10 10

7305 19 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

7305 20 000 0

– трубы обсадные, используемые при 

бурении нефтяных или газовых скважин

– Casing of a kind used in drilling for oil or 

gas
– 10 10

– прочие сварные: – Other, welded:
7305 31 000 0 – – сварные прямошовные – – Longitudinal welded – 7,5 7,5

7305 39 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

7305 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

7306

Трубы, трубки и профили полые прочие 

(например, с открытым швом или 

сварные, клепаные или соединенные 

аналогичным способом), из черных 

металлов:

Other tubes, pipes and hollow profiles (for 

example, open seam or welded, riveted or 

similarly closed), of iron or steel:

– трубы для нефте- или газопроводов:
– Line pipe of a kind used for oil or gas 

pipelines:

7306 11
– – сварные, из коррозионностойкой 

стали:
– – Welded, of stainless steel:

7306 11 стали:
7306 11 100 0 – – – сварные прямошовные – – – Longitudinally welded – 10 10

7306 11 900 0 – – – сварные спиральношовные – – – Spirally welded – 10 10

7306 19 – – прочие: – – Other:
7306 19 100 0 – – – сварные прямошовные – – – Longitudinally welded – 10 10

7306 19 900 0 – – – сварные спиральношовные – – – Spirally welded – 10 10

– трубы обсадные и насосно-

компрессорные, используемые при 

бурении нефтяных или газовых скважин:

– Casing and tubing of a kind used in 

drilling for oil or gas:

7306 21 000 0
– – сварные, из коррозионностойкой 

стали
– – Welded, of stainless steel – 10 10

7306 29 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

7306 30

– прочие сварные, круглого 

поперечного сечения, из железа или 

нелегированной стали:

– Other, welded, of circular cross-section, 

of iron or non-alloy steel:

– – прецизионные трубы с толщиной 

стенки:
– – Precision tubes, with a wall thickness:

7306 30 110 0 – – – не более 2 мм – – – Not exceeding 2 mm – 5 5

7306 30 190 – – – более 2 мм: – – – Exceeding 2 mm:

7306 30 190 1

– – – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов5)

– – – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7306 30 190 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– – прочие: – – Other:

– – – трубы с нарезанной резьбой или 

на которые может быть нарезана 

резьба (газовые трубы):

– – – Threaded or threadable tubes (gas 

pipes):

7306 30 410 – – – – оцинкованные: – – – – Plated or coated with zinc:

7306 30 410 1

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7306 30 410 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

7306 30 490 – – – – прочие: – – – – Other:

7306 30 490 1

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7306 30 490 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

– – – прочие, наружным диаметром: – – – Other, of an external diameter:



Import customs 
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Heading

– – – – не более 168,3 мм: – – – – Not exceeding 168.3 mm:
7306 30 720 – – – – – оцинкованные: – – – – – Plated or coated with zinc:

7306 30 720 1

– – – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7306 30 720 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

7306 30 770 – – – – – прочие: – – – – – Other:

7306 30 770 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 5

34С)
534С)

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

7306 30 770 2

– – – – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – – – With fittings attached, 

suitable for the supply of gases or liquids, 

for use in civil aircrafts5)
– 5 5

7306 30 770 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 7,5 7,5

7306 30 800 0
– – – – более 168,3 мм, но не более 

406,4 мм

– – – – Exceeding 168.3 mm, but not 

exceeding 406.4 mm – 7,5 7,5

7306 40

– прочие сварные, круглого 

поперечного сечения, из 

коррозионностойкой стали:

– Other, welded, of circular cross-section, 

of stainless steel:

7306 40 200

– – холоднотянутые или 

холоднокатаные (обжатые в холодном 

состоянии):

– – Cold-drawn or cold-rolled (cold-

reduced):

7306 40 200 1

– – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, для гражданских воздушных 

судов5)

– – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7306 40 200 9 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

7306 40 800 – – прочие: – – Other:

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 
– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

7306 40 800 1

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 5

34С)
534С)

– – – прочие: – – – Other:

7306 40 800 2

– – – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов5)

– – – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7306 40 800 8 – – – – прочие – – – – Other – 7,5 7,5

7306 50

– прочие сварные, круглого 

поперечного сечения, из других видов 

легированных сталей:

– Other, welded, of circular cross-section, 

of other alloy steel:

7306 50 200 – – прецизионные трубы: – – Precision tubes:

7306 50 200 1

– – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов
5)

– – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7306 50 200 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

7306 50 800 – – прочие: – – Other:

7306 50 800 1

– – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов
5)

– – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7306 50 800 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

– прочие сварные, некруглого 

поперечного сечения:

– Other, welded, of non-circular cross-

section:

7306 61
– – квадратного или прямоугольного 

поперечного сечения:
– – Of square or rectangular cross-section:

7306 61 100 – – – из коррозионностойкой стали: – – – Of stainless steel:

7306 61 100 1

– – – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов5)

– – – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7306 61 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 7,5 7,5

– – – прочие: – – – Other:

7306 61 920
– – – – с толщиной стенки не более 2 

мм:

– – – – With a wall thickness not 

exceeding 2 mm:

7306 61 920 1

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7306 61 920 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры
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Nomenclature Code)
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
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долларах США)

Heading

7306 61 990 – – – – с толщиной стенки более 2 мм:
– – – – With a wall thickness exceeding 2 

mm:

7306 61 990 1

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7306 61 990 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

7306 69
– – прочего некруглого поперечного 

сечения:
– – Of other non-circular cross-section:

7306 69 100 – – – из коррозионностойкой стали: – – – Of stainless steel:

7306 69 100 1

– – – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов
5)

– – – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7306 69 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7306 69 900 – – – прочие: – – – Other:

7306 69 900 1

– – – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов
5)

– – – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7306 69 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7306 90 000 – прочие: – Other:

7306 90 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 5

34С)
534С)

7306 90 000 9 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

7307

Фитинги для труб или трубок 

(например, соединения, колена, сгоны), 

из черных металлов:

Tube or pipe fittings (for example, 

couplings, elbows, sleeves), of iron or 

steel:

– фитинги литые: – Cast fittings:
7307 11 – – из нековкого чугуна: – – Of non-malleable cast iron:

– – – используемые в системах, 
– – – Of a kind used in pressure systems

7307 11 100 0
– – – используемые в системах, 

работающих под давлением
– – – Of a kind used in pressure systems – 10 10

7307 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

7307 19 – – прочие: – – Other:
7307 19 100 0 – – – из ковкого чугуна – – – Of malleable cast iron – 10 10

7307 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

– прочие, из коррозионностойкой стали: – Other, of stainless steel:

7307 21 000 – – фланцы: – – Flanges:

7307 21 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7307 21 000 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

7307 22
– – колена, отводы и сгоны, 

снабженные резьбой:
– – Threaded elbows, bends and sleeves:

7307 22 100 0 – – – сгоны – – – Sleeves – 9 9

7307 22 900 0 – – – колена и отводы – – – Elbows and bends – 9 9

7307 23 – – фитинги для сварки встык: – – Butt welding fittings:
7307 23 100 0 – – – колена и отводы – – – Elbows and bends – 10 10

7307 23 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

7307 29 – – прочие: – – Other:
7307 29 100 – – – снабженные резьбой: – – – Threaded:

7307 29 100 2

– – – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

7307 29 100 8 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7307 29 800 – – – прочие: – – – Other:

7307 29 800 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7307 29 800 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– прочие: – Other:
7307 91 000 0 – – фланцы – – Flanges – 10 10

7307 92
– – колена, отводы и сгоны, 

снабженные резьбой:
– – Threaded elbows, bends and sleeves:

7307 92 100 0 – – – сгоны – – – Sleeves – 10 10

7307 92 900 0 – – – колена и отводы – – – Elbows and bends – 10 10

7307 93 – – фитинги для сварки встык: – – Butt welding fittings:

– – – с максимальным наружным 

диаметром не более 609,6 мм:

– – – With greatest external diameter not 

exceeding 609.6 mm:
7307 93 110 0 – – – – колена и отводы – – – – Elbows and bends – 10 10

7307 93 190 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– – – с максимальным наружным 

диаметром более 609,6 мм:

– – – With greatest external diameter 

exceeding 609.6 mm:
7307 93 910 0 – – – – колена и отводы – – – – Elbows and bends – 10 10

7307 93 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7307 99 – – прочие: – – Other:



Import customs 
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Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
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7307 99 100 0 – – – снабженные резьбой – – – Threaded – 10 10

7307 99 800 – – – прочие: – – – Other:

7307 99 800 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 5

33С)
533С)

7307 99 800 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7308

Металлоконструкции из черных 

металлов (кроме сборных строительных 

конструкций товарной позиции 9406) и 

их части (например, мосты и их секции, 

ворота шлюзов, башни, решетчатые 

мачты, перекрытия для крыш, 

строительные фермы, двери и окна и их 

рамы, пороги для дверей, жалюзи, 

балюстрады, опоры и колонны); листы, 

прутки, уголки, фасонные профили, 

трубы и аналогичные изделия, из 

черных металлов, предназначенные 

для использования в 

металлоконструкциях:

Structures (excluding prefabricated 

buildings of heading 9406) and parts of 

structures (for example, bridges and 

bridge-sections, lock-gates, towers, lattice 

masts, roofs, roofing frame-works, doors 

and windows and their frames and 

thresholds for doors, shutters, 

balustrades, pillars and columns), of iron 

or steel; plates, rods, angles, shapes, 

sections, tubes and the like, prepared for 

use in structures, of iron or steel:

7308 10 000 0 – мосты и секции мостов – Bridges and bridge-sections – 7,5 7,5

7308 20 000 0 – башни и решетчатые мачты – Towers and lattice masts – 10 10

7308 30 000 0
– двери, окна и их рамы и пороги для 

дверей

– Doors, windows and their frames and 

thresholds for doors – 6 6

7308 40 000

– оборудование для металлических 

строительных лесов, опалубок, 

подпорных стенок или шахтной крепи:

– Equipment for scaffolding, shuttering, 

propping or pit-propping:

7308 40 000 1 – – шахтная крепь – – Shaft lining – 10 10

7308 40 000 9 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

7308 90 – прочие: – Other:

– – исключительно или в основном 

изготовленные из листового материала:
– – Solely or principally of sheet:

изготовленные из листового материала:
– – Solely or principally of sheet:

7308 90 510 0

– – – панели, состоящие из двух стенок, 

изготовленных из гофрированного 

(ребристого) листа с изоляционным 

наполнителем

– – – Panels comprising two walls of 

profiled (ribbed) sheet with an insulating 

core
– 7,5 7,5

7308 90 590 0 – – – прочие – – – Other – 6 6

7308 90 980 – – прочие: – – Other:

7308 90 980 1

– – – водосливы, шлюзы, шлюзовые 

ворота, дебаркадеры, стационарные 

доки и другие конструкции для морских 

и судоходных сооружений

– – – Weirs, water gates, lock-gates, 

landing stages, fixed docks and other 

structures for marine and shipping facilities
– 10 10

7308 90 980 9 – – – прочие – – – Other – 6 6

7309 00

Резервуары, цистерны, баки и 

аналогичные емкости, из черных 

металлов, для любых веществ (кроме 

сжатого или сжиженного газа) 

вместимостью более 300 л, с 

облицовкой или теплоизоляцией или 

без них, но без механического или 

теплотехнического оборудования:

Reservoirs, tanks, vats and similar 

containers for any material (other than 

compressed or liquefied gas), of iron or 

steel, of a capacity exceeding 300 l, 

whether or not lined or heat-insulated, but 

not fitted with mechanical or thermal 

equipment:

7309 00 100 0
– для газов (кроме сжатого или 

сжиженного газа)

– For gases (other than compressed or 

liquefied gas) – 15 15

– для жидкостей: – For liquids:
7309 00 300 0 – – с облицовкой или теплоизоляцией – – Lined or heat-insulated – 10 10

– – прочие, вместимостью: – – Other, of a capacity:
7309 00 510 0 – – – более 100 000 л – – – Exceeding 100,000 l – 10 10

7309 00 590 0 – – – не более 100 000 л – – – Not exceeding 100,000 l – 10 10

7309 00 900 0 – для твердых веществ – Of solids – 10 10

7310

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, 

ящики и аналогичные емкости, из 

черных металлов, для любых веществ 

(кроме сжатого или сжиженного газа) 

вместимостью не более 300 л, с 

облицовкой или теплоизоляцией или 

без них, но без механического или 

теплотехнического оборудования:

Tanks, casks, drums, cans, boxes and 

similar containers, for any material (other 

than compressed or liquefied gas), of iron 

or steel, of a capacity not exceeding 300 l, 

whether or not lined or heat-insulated, but 

not fitted with mechanical or thermal 

equipment:

7310 10 000 0 – вместимостью 50 л или более – Of a capacity of 50 l or more – 10 10

– вместимостью менее 50 л: – Of a capacity of less than 50 l:

7310 21
– – банки консервные, закрываемые 

пайкой или отбортовкой:

– – Cans which are to be closed by 

soldering or crimping:

7310 21 110

– – – банки, используемые для 

консервирования пищевых продуктов:

– – – Cans of a kind used for preserving 

food:
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7310 21 110 1 – – – – вместимостью не более 1 л – – – – With capacity of up to 1 l 1,000 pcs 11,18 евро за 1000 шт

11,18 Euro per 

1,000 pcs

7310 21 110 9 – – – – прочие – – – – Other – 12,5 12,5

7310 21 190
– – – банки, используемые для 

консервирования напитков:

– – – Cans of a kind used for preserving 

drink:

7310 21 190 1 – – – – вместимостью не более 1 л – – – – With capacity of up to 1 l 1,000 pcs 15 евро за 1000 шт

15 Euro per 

1,000 pcs

7310 21 190 9 – – – – прочие – – – – Other – 12,5 12,5

– – – прочие, с толщиной стенки: – – – Other, with a wall thickness of:
7310 21 910 0 – – – – менее 0,5 мм – – – – Less than 0.5 mm – 10 10

7310 21 990 0 – – – – 0,5 мм или более – – – – 0.5 mm or more – 10 10

7310 29 – – прочие: – – Other:

7310 29 100 0 – – – с толщиной стенки менее 0,5 мм
– – – With a wall thickness of less than 

0.5 mm: – 10 10

7310 29 900 0
– – – с толщиной стенки 0,5 мм или 

более

– – – With a wall thickness of 0.5 mm or 

more – 10 10

7311 00

Емкости для сжатого или сжиженного 

газа, из черных металлов:

Containers for compressed or liquefied 

gas, of iron or steel:

– бесшовные: – Seamless:

– – рассчитанные на давление 165 бар 

или более, вместимостью:

– – For a pressure of 165 bar or more, of 

a capacity of:
7311 00 110 0 – – – менее 20 л – – – Less than 20 l pcs 15 15

7311 00 130 0 – – – 20 л или более, но не более 50 л – – – 20 l or more but not more than 50 l pcs 15 15

7311 00 190 0 – – – более 50 л – – – More than 50 l pcs 15 15

7311 00 300 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

– прочие, вместимостью: – Other, of a capacity of:
7311 00 910 0 – – менее 1000 л – – Less than 1,000 l – 15 15

7311 00 990 0 – – 1000 л или более – – 1,000 l or more – 15 15

7312

Скрученная проволока, тросы, канаты, 

плетеные шнуры, стропы и 

аналогичные изделия, из черных 

металлов, без электрической изоляции:

Stranded wire, ropes, cables, plaited 

bands, slings and the like, of iron or steel, 

not electrically insulated:

7312 10
– скрученная проволока, тросы и 

канаты:
– Stranded wire, ropes and cables:

7312 10 канаты:
7312 10 200 – – из коррозионностойкой стали: – – Of stainless steel:

7312 10 200 1

– – – с присоединенными фитингами 

или собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – – With fittings attached or assembled, 

for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 200 9 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

– – прочие, с максимальным размером 

поперечного сечения:

– – Other, with a maximum cross-sectional 

dimension:

– – – не более 3 мм: – – – Not exceeding 3 mm:

7312 10 410

– – – – с гальваническим покрытием или 

другим покрытием медно-цинковыми 

сплавами (латунь):

– – – – Plated or coated with copper-zinc 

alloys (brass):

7312 10 410 1

– – – – – с присоединенными фитингами 

или собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 410 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

7312 10 490 – – – – прочие: – – – – Other:

7312 10 490 1

– – – – – с присоединенными фитингами 

или собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 490 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

– – – более 3 мм: – – – Exceeding 3 mm:

– – – – скрученная проволока: – – – – Stranded wire:
7312 10 610 – – – – – без покрытия: – – – – – Not coated:

7312 10 610 1

– – – – – – с присоединенными 

фитингами или собранная в изделия, 

предназначенная для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 610 9 – – – – – – прочая – – – – – – Other – 10 10

– – – – – с покрытием: – – – – – Coated:
7312 10 650 0 – – – – – – оцинкованная – – – – – – Plated or coated with zinc – 5 5

7312 10 690 – – – – – – прочая: – – – – – – Other:

7312 10 690 1

– – – – – – – с присоединенными 

фитингами или собранная в изделия, 

предназначенная для гражданских 

воздушных судов5)

– – – – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 690 9 – – – – – – – прочая – – – – – – – Other – 10 10

– – – – канаты и тросы (включая канаты 

закрытой конструкции):

– – – – Ropes and cables (including 

locked coil ropes):

– – – – – без покрытия или только 

оцинкованные, с максимальным 

размером поперечного сечения:

– – – – – Not coated or only plated or 

coated with zinc, with a maximum cross-

sectional dimension:
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7312 10 810
– – – – – – более 3 мм, но не более 12 

мм:

– – – – – – Exceeding 3 mm, but not 

exceeding 12 mm
7312 10 810 1 – – – – – – – без покрытия – – – – – – – Not coated – 5 5

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

7312 10 810 4

– – – – – – – – с присоединенными 

фитингами или собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 810 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 10 10

7312 10 830
– – – – – – более 12 мм, но не более 24 

мм:

– – – – – – Exceeding 12 mm, but not 

exceeding 24 mm:
7312 10 830 1 – – – – – – – без покрытия – – – – – – – Not coated – 5 5

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

7312 10 830 4

– – – – – – – – с присоединенными 

фитингами или собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 830 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 7,5 7,5

7312 10 850
– – – – – – более 24 мм, но не более 48 

мм:

– – – – – – Exceeding 24 mm, but not 

exceeding 48 mm:
7312 10 850 1 – – – – – – – без покрытия – – – – – – – Not coated – 5 5

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

7312 10 850 4

– – – – – – – – с присоединенными 

фитингами или собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5)

– – – – – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 850 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 7,5 7,5

7312 10 890 – – – – – – более 48 мм: – – – – – – Exceeding 48 mm:
7312 10 890 1 – – – – – – – без покрытия – – – – – – – Not coated – 5 5

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

7312 10 890 4

– – – – – – – – с присоединенными 

фитингами или собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 890 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 10 10

7312 10 980 – – – – – прочие: – – – – – Other:7312 10 980 – – – – – прочие: – – – – – Other:

7312 10 980 1

– – – – – – с присоединенными 

фитингами или собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – – – With fittings attached or 

assembled, for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 10 980 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

7312 90 000 – прочие: – Other:

7312 90 000 1

– – с присоединенными фитингами или 

собранные в изделия, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – With fittings attached or assembled, 

for use in civil aircraft5)
– 5 5

7312 90 000 9 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

7313 00 000 0

Проволока колючая из черных 

металлов; скрученная обручная сталь 

или одинарная плоская проволока, 

колючая или неколючая, свободно 

скрученная двойная проволока для 

ограждений, из черных металлов

Barbed wire of iron or steel; twisted hoop 

or single flat wire, barbed or not, and 

loosely twisted double wire, of a kind used 

for fencing, of iron or steel

– 10 10

7314

Металлическая ткань (включая 

бесконечные ленты), решетки, сетки и 

ограждения из проволоки, из черных 

металлов; просечно-вытяжной лист из 

черных металлов:

Cloth (including endless bands), grill, 

netting and fencing, of iron or steel wire; 

expanded metal of iron or steel:

– плетеная ткань: – Woven cloth:

7314 12 000 0
– – бесконечные ленты из 

коррозионностойкой стали для машин

– – Endless bands for machinery, of 

stainless steel – 10 10

7314 14 000 0
– – плетеная ткань из 

коррозионностойкой стали прочая
– – Other woven cloth, of stainless steel – 10 10

7314 19 000 0 – – прочая – – Other – 10 10

7314 20

– решетки, сетки и ограждения, 

сваренные в местах пересечения, из 

проволоки с максимальным размером 

поперечного сечения 3 мм или более, с 

ячейками размером 100 см² или более:

– Grill, netting and fencing, welded at the 

intersection, of wire with a maximum cross-

sectional dimension of 3 mm or more and 

having a mesh size of 100 cm2 or more:

7314 20 100 0 – – из ребристой проволоки – – Of ribbed wire – 10 10

7314 20 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

– решетки, сетки и ограждения, 

сваренные в местах пересечения, 

прочие:

– Other grill, netting and fencing, welded 

at the intersection:

7314 31 000 0 – – оцинкованные – – Plated or coated with zinc – 10 10

7314 39 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

– ткани, решетки, сетки и ограждения, 

прочие:
– Other cloth, grill, netting and fencing:
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7314 41 000 0 – – оцинкованные – – Plated or coated with zinc – 10 10

7314 42 000 0 – – покрытые пластмассой – – Coated with plastics – 10 10

7314 49 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

7314 50 000 0 – просечно-вытяжной лист – Expanded metal – 10 10

7315 Цепи и их части, из черных металлов: Chain and parts thereof, of iron or steel:

– цепи шарнирные и их части: – Articulated link chain and parts thereof:

7315 11 – – цепи роликовые: – – Roller chain:

7315 11 100
– – – используемые для велосипедов и 

мотоциклов:
– – – Used for bicycles and motorcycles:

7315 11 100 1 – – – – для производства велосипедов
5) – – – – For the production of bicycles5) – 15

50С)
1550С)

7315 11 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

7315 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

7315 12 000 0 – – цепи прочие – – Other chain – 10 10

7315 19 000 0 – – части – – Parts – 14 14

7315 20 000 0 – цепи противоскольжения – Skid chain – 15 15

– цепи прочие: – Other chain:
7315 81 000 0 – – цепи плоскозвенные с распоркой – – Stud-link – 15 15

7315 82 000 0 – – прочие, со сварными звеньями – – Other, welded link – 15 15

7315 89 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

7315 90 000 0 – части прочие – Other parts – 15 15

7316 00 000 0
Якоря, кошки и их части, из черных 

металлов

Anchors, grapnels and parts thereof, of 

iron or steel – 7,5 7,5

7317 00

Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, 

рифленые гвозди, скобы (кроме 

включенных в товарную позицию 8305) 

и аналогичные изделия, из черных 

металлов, с головками или без головок 

из других материалов, кроме изделий с 

медными головками:

Nails, tacks, drawing pins, corrugated 

nails, staples (other than those of heading 

8305) and similar articles, of iron or steel, 

whether or not with heads of other 

material, but excluding such articles with 

heads of copper:

– холодноштампованные из проволоки: – Cold-pressed from wire:

7317 00 200 0 – – гвозди в полосках или рулонах – – Nails in strips or coils – 5 5

7317 00 600 0 – – прочие – – Other – 5 57317 00 600 0 – – прочие – – Other – 5 5

7317 00 800 – прочие: – Other:
7317 00 800 1 – – кнопки чертежные – – Drawing pins – 10 10

7317 00 800 9 – – прочие – – Other – 5 5

7318

Винты, болты, гайки, глухари, ввертные 

крюки, заклепки, шпонки, шплинты, 

шайбы (включая пружинные) и 

аналогичные изделия, из черных 

металлов:

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw 

hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers 

(including spring washers) and similar 

articles, of iron or steel:

– изделия, снабженные резьбой: – Threaded articles:
7318 11 000 0 – – глухари – – Coach screws – 8 8

7318 12 – – шурупы для дерева прочие: – – Other wood screws:
7318 12 100 0 – – – из коррозионностойкой стали – – – Of stainless steel – 8 8

7318 12 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

7318 13 000 0 – – крюки и кольца ввертные – – Screw hooks and screw rings – 8 8

7318 14 – – винты самонарезающие: – – Self-tapping screws:
7318 14 100 0 – – – из коррозионностойкой стали – – – Of stainless steel – 8 8

– – – прочие: – – – Other:

7318 14 910 0
– – – – винты с разреженными витками 

резьбы
– – – – Spaced-thread screws – 8 8

7318 14 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

7318 15

– – винты и болты прочие, в комплекте 

с гайками или шайбами или без них:

– – Other screws and bolts, whether or not 

with their nuts or washers:

7318 15 100 0

– – – выточенные из прутков, профилей 

или проволоки сплошного поперечного 

сечения, с толщиной стержня не более 

6 мм

– – – Turned from bars, rods, profiles, or 

wire, of solid section, with a shank not 

exceeding 6 mm in diameter
– 8 8

– – – прочие: – – – Other:

7318 15 200 0

– – – – для крепления конструкционных 

элементов железнодорожного пути

– – – – For fixing railway track 

construction material
– 8 8

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – без головок: – – – – – Without heads:

7318 15 300 – – – – – – из коррозионностойкой стали: – – – – – – Of stainless steel:

7318 15 300 1
– – – – – – – для производства 

авиационных двигателей5)

– – – – – – – For the manufacture of 

aircraft engines5) – 0 0

7318 15 300 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 8 8

– – – – – – прочие, с пределом 

прочности на растяжение:
– – – – – – Other, with a tensile strength:

7318 15 410 0 – – – – – – – менее 800 МПа – – – – – – – Of less than 800 MPa – 8 8

7318 15 490 0 – – – – – – – 800 МПа или более – – – – – – – Of 800 MPa or more – 8 8

– – – – – с головками: – – – – – With heads:
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– – – – – – с крестообразным шлицем:
– – – – – – Slotted or cross-recessed 

heads:

7318 15 510 0
– – – – – – – из коррозионностойкой 

стали
– – – – – – – Of stainless steel – 8 8

7318 15 590 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 8 8

– – – – – – с шестигранным шлицем: – – – – – – With a hexagonal crest:

7318 15 610 0
– – – – – – – из коррозионностойкой 

стали
– – – – – – – Of stainless steel – 8 8

7318 15 690 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 8 8

– – – – – – с шестигранной головкой: – – – – – – Hexagonal-socket heads:

7318 15 700
– – – – – – – из коррозионностойкой 

стали:
– – – – – – – Of stainless steel:

7318 15 700 1
– – – – – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – – – – For the manufacture of 

aircraft engines5) – 0 0

7318 15 700 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other – 8 8

– – – – – – – прочие, с пределом 

прочности на растяжение:
– – – – – – – Other, with a tensile strength:

7318 15 810 0 – – – – – – – – менее 800 МПа – – – – – – – – Of less than 800 MPa – 8 8

7318 15 890 0 – – – – – – – – 800 МПа или более – – – – – – – – Of 800 MPa or more – 8 8

7318 15 900 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

7318 15 900 1
– – – – – – – для производства 

авиационных двигателей5)

– – – – – – – For the manufacture of 

aircraft engines5) – 0 0

7318 15 900 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 8 8

7318 16 – – гайки: – – Nuts:

7318 16 100 0

– – – выточенные из прутков, профилей 

или проволоки сплошного поперечного 

сечения, с диаметром отверстия не 

более 6 мм

– – – Turned from bars, rods, profiles, or 

wire, of solid section, with a hole diameter 

not exceeding 6 mm
– 8 8

– – – прочие: – – – Other:
7318 16 300 – – – – из коррозионностойкой стали: – – – – Of stainless steel:

7318 16 300 1
– – – – – для производства 

авиационных двигателей5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7318 16 300 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 8 8

– – – – прочие: – – – – Other:
7318 16 500 0 – – – – – самостопорящиеся гайки – – – – – Self-locking nuts – 8 8

– – – – – прочие, с внутренним 
– – – – – Other, with an inside diameter:

– – – – – прочие, с внутренним 

диаметром:
– – – – – Other, with an inside diameter:

7318 16 910 – – – – – – не более 12 мм: – – – – – – Not exceeding 12 mm:

7318 16 910 1
– – – – – – – для производства 

авиационных двигателей5)

– – – – – – – For the manufacture of 

aircraft engines5) – 0 0

7318 16 910 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 8 8

7318 16 990 0 – – – – – – более 12 мм – – – – – – Exceeding 12 mm – 8 8

7318 19 000 – – прочие: – – Other:

7318 19 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7318 19 000 9 – – – прочие – – – Other – 8 8

– изделия без резьбы: – Non-threaded articles:

7318 21 000
– – шайбы пружинные и шайбы 

стопорные прочие:

– – Spring washers and other lock 

washers:

7318 21 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 528С) 528С)

7318 21 000 9 – – – прочие – – – Other – 8 8

7318 22 000 – – шайбы прочие: – – Other washers:

7318 22 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 5

28С)
528С)

7318 22 000 2
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7318 22 000 9 – – – прочие – – – Other – 8 8

7318 23 000 – – заклепки: – – Rivets:

7318 23 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7318 23 000 9 – – – прочие – – – Other – 8 8

7318 24 000 – – шпонки и шплинты: – – Cotters and cotter pins:

7318 24 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7318 24 000 9 – – – прочие – – – Other – 8 8

7318 29 000 – – прочие: – – Other:

7318 29 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 5

28С)
528С)

7318 29 000 2
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7318 29 000 9 – – – прочие – – – Other – 8 8
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7319

Иглы швейные, спицы вязальные, 

шила, крючки вязальные, иглы 

деккерные и аналогичные изделия, для 

ручной работы, из черных металлов; 

английские и прочие булавки, из черных 

металлов, в других товарных позициях 

не поименованные или не включенные:

Sewing needles, knitting needles, 

bodkins, crochet hooks, embroidery 

stilettos and similar articles, for use in the 

hand, of iron or steel; safety pins and 

other pins of iron or steel, not elsewhere 

specified or included:

7319 40 000 0 – булавки английские и прочие булавки – Safety pins and other pins – 15 15

7319 90 – прочие: – Other:

7319 90 100 0
– – иглы швейные, штопальные или 

вышивальные
– – Sewing, darning or embroidery needles – 10 10

7319 90 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

7320
Пружины, рессоры и листы для них, из 

черных металлов:

Springs and leaves for springs, of iron or 

steel:
7320 10 – рессоры листовые и листы для них: – Leaf-springs and leaves therefor:

– – обработанные горячим способом: – – Hot-worked:

7320 10 110 0
– – – пластинчатые рессоры и листы 

для них

– – – Laminated springs and leaves 

therefor – 15 15

7320 10 190 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

7320 10 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

7320 20 – пружины винтовые: – Helical springs:
7320 20 200 – – обработанные горячим способом: – – Hot-worked:

7320 20 200 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 035С) 035С)

7320 20 200 9 – – – прочие – – – Other – 12,5 12,5

– – прочие: – – Other:

7320 20 810
– – – винтовые пружины, работающие 

на сжатие:
– – – Coil compression springs:

7320 20 810 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0

35С)
035С)7320 20 810 1 и агрегатов – 0 035С)

7320 20 810 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7320 20 810 8 – – – – прочие – – – – Other – 12,5 12,5

7320 20 850
– – – винтовые пружины, работающие 

на растяжение:
– – – Coil tension springs:

7320 20 850 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0

35С)
035С)

7320 20 850 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7320 20 850 8 – – – – прочие – – – – Other – 12,5 12,5

7320 20 890 – – – прочие: – – – Other:

7320 20 890 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 033С) 033С)

7320 20 890 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7320 20 890 8 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7320 90 – прочие: – Other:
7320 90 100 0 – – плоские спиральные пружины – – Flat spiral springs – 15 15

7320 90 300 0 – – дисковые пружины – – Discs springs – 15 15

7320 90 900 – – прочие: – – Other:

7320 90 900 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 536С) 536С)

7320 90 900 2
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7320 90 900 8 – – – прочие – – – Other – 15 15

7321

Печи отопительные, печи отопительно-

варочные и печи для приготовления 

пищи (включая печи со 

вспомогательными котлами 

центрального отопления), фритюрницы, 

жаровни, горелки для плит, 

подогреватели для разогрева пищи и 

аналогичные бытовые устройства 

неэлектрические, и их части, из черных 

металлов:

Stoves, ranges, grates, cookers (including 

those with subsidiary boilers for central 

heating), barbecues, braziers, gas-rings, 

plate warmers and similar non-electric 

domestic appliances, and parts thereof, of 

iron or steel:

– устройства для приготовления и 

подогрева пищи:
– Cooking appliances and plate warmers:
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7321 11
– – только на газовом или на газовом и 

других видах топлива:

– – For gas fuel or for both gas and other 

fuels:

7321 11 100 0
– – – с духовкой, включая раздельные 

духовки
– – – With oven, including separate ovens pcs 10 10

7321 11 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 12 12

7321 12 000 0 – – на жидком топливе – – For liquid fuel pcs 15 15

7321 19 000 0
– – прочие, включая устройства на 

твердом топливе

– – Other, including appliances for solid 

fuel pcs 15 15

– прочие устройства: – Other appliances:

7321 81 000 0
– – только на газовом или на газовом и 

других видах топлива

– – For gas fuel or for both gas and other 

fuels pcs 15 15

7321 82 000 0 – – на жидком топливе – – For liquid fuel pcs 15 15

7321 89 000 0
– – прочие, включая устройства на 

твердом топливе

– – Other, including appliances for solid 

fuel pcs 13 13

7321 90 000 0 – части – Parts – 10 10

7322

Радиаторы для центрального 

отопления с неэлектрическим нагревом 

и их части, из черных металлов; 

воздухонагреватели и 

распределительные устройства для 

подачи горячего воздуха (включая 

устройства для подачи также свежего 

или кондиционированного воздуха) с 

неэлектрическим нагревом, 

оборудованные встроенным 

вентилятором или воздуходувкой с 

приводом от двигателя и их части, из 

черных металлов:

Radiators for central heating, not 

electrically heated, and parts thereof, of 

iron or steel; air heaters and hot-air 

distributors (including distributors which 

can also distribute fresh or conditioned 

air), not electrically heated, incorporating 

a motor-driven fan or blower, and parts 

thereof, of iron or steel:

– радиаторы и их части: – Radiators and parts thereof:
7322 11 000 0 – – из чугунного литья – – Of cast iron – 15 15

7322 19 000 0 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

7322 90 000 – прочие: – Other:

– – воздухонагреватели и 

распределители горячего воздуха 

(исключая их части), предназначенные 

– – Air heaters and not-air distributors 

(excluding parts thereof), for use in civil 

7322 90 000 1

(исключая их части), предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

(excluding parts thereof), for use in civil 

aircraft5)
– 5 5

7322 90 000 9 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

7323

Изделия столовые, кухонные или 

прочие изделия для бытовых нужд и их 

части, из черных металлов; "шерсть" из 

черных металлов; мочалки для чистки 

кухонной посуды, подушечки для чистки 

или полировки, перчатки и аналогичные 

изделия, из черных металлов:

Table, kitchen or other household articles 

and parts thereof, of iron or steel; iron or 

steel wool; pot scourers and scouring or 

polishing pads, gloves and the like, of iron 

or steel:

7323 10 000 0

– "шерсть" из черных металлов; 

мочалки для чистки кухонной посуды, 

подушечки для чистки или полировки, 

перчатки и аналогичные изделия

– Iron or steel wool; pot scourers and 

scouring or polishing pads, gloves and the 

like
– 15 15

– прочие: – Other:

7323 91 000 0
– – из чугунного литья, 

неэмалированные
– – Of cast iron, not enamelled – 15 15

7323 92 000 0 – – из чугунного литья, эмалированные – – Of cast iron, enamelled – 15 15

7323 93 000 0 – – из коррозионностойкой стали – – Of stainless steel – 9 9

7323 94 000 0
– – из черных металлов (кроме 

чугунного литья), эмалированные

– – Of iron (other than cast iron) or steel, 

enamelled – 10 10

7323 99 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

7324

Оборудование санитарно-техническое и 

его части, из черных металлов:

Sanitary ware and parts thereof, of iron or 

steel:

7324 10 000
– раковины и умывальники из 

коррозионностойкой стали:

– Sinks and wash basins, of stainless 

steel:

7324 10 000 1 – – для гражданских воздушных судов
5) – – For use on civil aircraft5) – 5 5

7324 10 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

– ванны: – Baths:

7324 21 000 0

– – из чугунного литья, 

неэмалированные или эмалированные
– – Of cast iron, whether or not enamelled

pcs 7,5 7,5

7324 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

7324 90 000 – прочее, включая части: – Other, including parts:

7324 90 000 1

– – оборудование санитарно-

техническое (исключая его части), 

предназначенное для гражданских 

воздушных судов
5)

– – Sanitary ware (excluding parts 

thereof), for use in civil aircraft5)
– 5 5

7324 90 000 9 – – прочие – – Other – 10 10
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7325
Изделия литые прочие из черных 

металлов:
Other cast articles of iron or steel:

7325 10 000 0 – из нековкого чугуна – Of non-malleable cast iron – 15 15

– прочие: – Other:

7325 91 000 0
– – шары перемалывающие и 

аналогичные изделия для мельниц

– – Grinding balls and similar articles for 

mills – 10 10

7325 99 – – прочие: – – Other:
7325 99 100 0 – – – из ковкого чугуна – – – Of malleable cast iron – 13 13

7325 99 900 – – – прочие: – – – Other:

7325 99 900 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7325 99 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 13 13

7326 Изделия прочие из черных металлов: Other articles of iron or steel:

– кованые или штампованные, но без 

дальнейшей обработки:

– Forged or stamped, but not further 

worked:

7326 11 000 0
– – шары перемалывающие и 

аналогичные изделия для мельниц

– – Grinding balls and similar articles for 

mills – 13 13

7326 19 – – прочие: – – Other:
7326 19 100 0 – – – кованые – – – Forged – 13 13

7326 19 900 – – – прочие: – – – Other:

7326 19 900 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7326 19 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7326 20 000
– изделия из проволоки, изготовленной 

из черных металлов:
– Articles of iron or steel wire:

7326 20 000 1 – – небольшие клетки и вольеры – – Small cages and aviaries – 13 13

7326 20 000 2 – – корзины проволочные – – Wire baskets – 13 13

– – прочие: – – Other:

7326 20 000 3
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

7326 20 000 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

7326 90 – прочие: – Other:
7326 90 300 0 – – лестницы и стремянки – – Ladders and steps – 10 10

7326 90 400 0

– – поддоны и аналогичные платформы 

для перемещения товаров

– – Pallets and similar platforms for 

handling goods
– 10 107326 90 400 0 – 10 10

7326 90 500 0
– – барабаны для канатов, трубок и 

аналогичных изделий
– – Reels for cables, piping and the like – 10 10

7326 90 600 0

– – немеханические вентиляторы, 

желоба, крюки и аналогичные изделия, 

используемые в строительной 

индустрии

– – Non-mechanical ventilators, guttering, 

hooks and like articles used in the building 

industry
– 10 10

– – изделия прочие из черных металлов: – – Other articles of iron or steel:

7326 90 920 – – – кованые: – – – Forged:

7326 90 920 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

7326 90 920 2

– – – – – табакерки, портсигары, 

пудреницы, коробочки для косметики и 

аналогичные карманные изделия

– – – – – Snuff boxes, cigar or cigarette 

cases, powder boxes, toilet boxes and 

similar articles of a kind normally carried 

in the pocket – 10 10

7326 90 920 3

– – – – – перфорированные заслонки и 

аналогичные изделия из листа, 

используемые для фильтрации воды на 

входе в дренажные системы

– – – – – Perforated shutters and similar 

articles made of sheet used to filter water 

entering the drainage system
– 10 10

7326 90 920 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 9 9

7326 90 940 – – – штампованные: – – – Stamped:

7326 90 940 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

7326 90 940 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7326 90 960 0 – – – спеченные – – – Sintered – 10 10

7326 90 980 – – – прочие: – – – Other:

7326 90 980 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 534С) 534С)

7326 90 980 3

– – – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

7326 90 980 4

– – – – – табакерки, портсигары, 

пудреницы, коробочки для косметики и 

аналогичные карманные изделия

– – – – – Snuff boxes, cigar or cigarette 

cases, powder boxes, toilet boxes and 

similar articles of a kind normally carried 

in the pocket – 10 10

7326 90 980 5

– – – – – перфорированные заслонки и 

аналогичные изделия из листа, 

используемые для фильтрации воды на 

входе в дренажные системы

– – – – – Perforated shutters and similar 

articles made of sheet used to filter water 

entering the drainage system
– 10 10

7326 90 980 7 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

7401 00 000 0
Штейн медный; медь цементационная 

(медь осажденная)

Copper mattes; cement copper 

(precipitated copper) – 5 5

7402 00 000 0

Медь нерафинированная; медные 

аноды для электролитического 

рафинирования

Unrefined copper; copper anodes for 

electrolytic refining
– 5 5

7403
Медь рафинированная и сплавы 

медные необработанные:

Refined copper and copper alloys, 

unwrought:

– медь рафинированная: – Refined copper:
7403 11 000 0 – – катоды и секции катодов – – Cathodes and sections of cathodes – 2 2

7403 12 000 0
– – заготовки для изготовления 

проволоки
– – Wire-bars – 5 5

7403 13 000 0 – – заготовки для прокатки – – Billets – 5 5

7403 19 000 0 – – прочая – – Other – 5 5

– сплавы медные: – Copper alloys:

7403 21 000 0
– – сплавы на основе меди и цинка 

(латуни)
– – Copper-zinc base alloys (brass) – 5 5

7403 22 000 0
– – сплавы на основе меди и олова 

(бронзы)
– – Copper-tin base alloys (bronze) – 5 5

7403 29 000 0
– – прочие медные сплавы (кроме 

лигатур товарной позиции 7405)

– – Other copper alloys (other than master 

alloys of heading 7405) – 5 5

7404 00 Отходы и лом медные: Copper waste and scrap:
7404 00 100 0 – рафинированной меди – Of refined copper – 0 0

– сплавов медных: – Of copper alloys:

7404 00 910 0
– – сплавов на основе меди и цинка 

(латуни)
– – Of copper-zinc base alloys (brass) – 0 0

7404 00 990 0 – – прочих – – Other – 0 0

7405 00 000 0 Лигатуры на основе меди Master alloys of copper – 5 5

7406 Порошки и чешуйки медные: Copper powders and flakes
7406 10 000 0 – порошки неслоистой структуры – Powders of non-lamellar structure – 5 5

7406 20 000 0 – порошки слоистой структуры; чешуйки – Powders of lamellar structure; flakes – 5 5

7407 Прутки и профили медные: Copper bars, rods and profiles:
7407 10 000 0 – из рафинированной меди – Of refined copper – 5 5

– из медных сплавов: – Of copper alloys:

7407 21
– – из сплавов на основе меди и цинка 

(латуни):
– – Of copper-zinc base alloys (brass):

7407 21 (латуни):
7407 21 100 0 – – – прутки – – – Bars and rods – 5 5

7407 21 900 0 – – – профили – – – Profiles – 5 5

7407 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

7408 Проволока медная: Copper wire:

– из рафинированной меди: – Of refined copper:

7408 11 000 0
– – с максимальным размером 

поперечного сечения более 6 мм

– – Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 6 mm – 5 5

7408 19 – – прочая: – – Other:

7408 19 100 0
– – – с максимальным размером 

поперечного сечения более 0,5 мм

– – – Of which the maximum cross-

sectional dimension exceeds 0.5 mm – 5 5

7408 19 900 0

– – – с максимальным размером 

поперечного сечения не более 0,5 мм

– – – Of which the maximum cross-

sectional dimension does not exceed 0.5 

mm – 5 5

– из медных сплавов: – Of copper alloys:

7408 21 000 0
– – из сплавов на основе меди и цинка 

(латуни)
– – Of copper-zinc base alloys (brass) – 5 5

7408 22 000 0

– – из сплавов на основе меди и никеля 

(купроникеля) или сплавов на основе 

меди, никеля и цинка (нейзильбера)

– – Of copper-nickel base alloys (cupro-

nickel) or copper-nickel-zinc base alloys 

(nickel silver)
– 5 5

7408 29 000 0 – – прочая – – Other – 5 5

7409
Плиты, листы и полосы или ленты 

медные, толщиной более 0,15 мм:

Copper plates, sheets and strip, of a 

thickness exceeding 0.15 mm:

– из рафинированной меди: – Of refined copper:
7409 11 000 0 – – в рулонах – – In coils – 5 5

7409 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– из сплавов на основе меди и цинка 

(латуни):
– Of copper-zinc base alloys (brass):

7409 21 000 0 – – в рулонах – – In coils – 5 5

7409 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– из сплавов на основе меди и олова 

(бронзы):
– Of copper-tin base alloys (bronze):

7409 31 000 0 – – в рулонах – – In coils – 5 5

7409 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

7409 40 000 0

– из сплавов на основе меди и никеля 

(купроникеля) или сплавов на основе 

меди, никеля и цинка (нейзильбера)

– Of copper-nickel base alloys (cupro-

nickel) or copper-nickel-zinc base alloys 

(nickel silver)
– 5 5

7409 90 000 0 – из прочих медных сплавов – Of other copper alloys – 5 5

7410

Фольга медная (без основы или на 

основе из бумаги, картона, пластмасс 

или аналогичных материалов), 

толщиной (не считая основы) не более 

0,15 мм:

Copper foil (whether or not printed or 

backed with paper, paperboard, plastics 

or similar backing materials) of a thickness 

(excluding any backing) not exceeding 

0.15 mm:
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– без основы: – Not backed:
7410 11 000 0 – – из рафинированной меди – – Of refined copper – 5 5

7410 12 000 0 – – из медных сплавов – – Of copper alloys – 5 5

– с основой: – Backed:
7410 21 000 0 – – из рафинированной меди – – Of refined copper – 5 5

7410 22 000 0 – – из медных сплавов – – Of copper alloys – 5 5

7411 Трубы и трубки медные: Copper tubes and pipes:
7411 10 – из рафинированной меди: – Of refined copper:
7411 10 100 0 – – прямые – – Straight – 3 3

7411 10 900 0 – – прочие – – Other – 3 3

– из медных сплавов: – Of copper alloys:

7411 21
– – из сплавов на основе меди и цинка 

(латуни):
– – Of copper-zinc base alloys (brass):

7411 21 100 0 – – – прямые – – – Straight – 5 5

7411 21 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7411 22 000 0

– – из сплавов на основе меди и никеля 

(купроникеля) или сплавов на основе 

меди, никеля и цинка (нейзильбера)

– – Of copper-nickel base alloys (cupro-

nickel) or copper-nickel-zinc base alloys 

(nickel silver)
– 5 5

7411 29 000 0 – – прочие – – Other – 3 3

7412
Фитинги медные для труб или трубок 

(например, муфты, колена, фланцы):

Copper tube or pipe fittings (for example, 

couplings, elbows, sleeves):
7412 10 000 0 – из рафинированной меди – Of refined copper – 5 5

7412 20 000 0 – из медных сплавов – Of copper alloys – 3 3

7413 00 000

Скрученная проволока, тросы, 

плетеные шнуры и аналогичные 

изделия из меди без электрической 

изоляции:

Stranded wire, cables, plaited bands and 

the like, of copper, not electrically 

insulated:

7413 00 000 1 – из рафинированной меди – Of refined copper – 5 5

– из медных сплавов: – Of copper alloys:

7413 00 000 2
– – для производства гражданских 

воздушных судов5)

– – Of a kind used to manufacture of civil 

aircraft5) – 0 0

7413 00 000 8 – – прочие – – Other – 5 5

Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, 

скобы (кроме относящихся к товарной  Nails, tacks, drawing pins, staples (other 

7415

позиции 8305) и аналогичные изделия 

из меди или из черных металлов с 

медными головками; винты, болты, 

гайки, глухари, ввертные крюки, 

заклепки, шпонки, шплинты, шайбы 

(включая пружинные) и аналогичные 

изделия из меди:

than those of heading 8305) and similar 

articles, of copper or of iron or steel with 

heads of copper; screws, bolts, nuts, 

screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, 

washers (including spring washers) and 

similar articles, of copper:

7415 10 000 0
– гвозди и кнопки, кнопки чертежные, 

скобы и аналогичные изделия

– Nails and tacks, drawing pins, staples 

and similar articles – 5 5

– изделия без резьбы прочие: – Other articles, not threaded:

7415 21 000 0 – – шайбы (включая пружинные шайбы) – – Washers (including spring washers) – 5 5

7415 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

– изделия с резьбой прочие: – Other threaded articles:
7415 33 000 0 – – винты; болты и гайки – – Screws; bolts and nuts – 5 5

7415 39 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

7418

Изделия столовые, кухонные или 

прочие изделия для бытовых нужд и их 

части, из меди; мочалки для чистки 

кухонной посуды, подушечки для чистки 

или полировки, перчатки и аналогичные 

изделия из меди; оборудование 

санитарно-техническое и его части, из 

меди:

Table, kitchen or other household articles 

and parts thereof, of copper; pot scourers 

and scouring or polishing pads, gloves 

and the like, of copper; sanitary ware and 

parts thereof, of copper:

7418 10

– изделия столовые, кухонные или 

прочие изделия для бытовых нужд и их 

части; мочалки для чистки кухонной 

посуды, подушечки для чистки или 

полировки, перчатки и аналогичные 

изделия:

– Table, kitchen or other household 

articles and parts thereof; pot scourers 

and scouring or polishing pads, gloves 

and the like:

7418 10 100 0

– – приборы бытовые для 

приготовления или подогрева пищи, 

неэлектрические; их части

– – Cooking or heating apparatus of a 

kind used for domestic purposes, non-

electric, and parts thereof – 5 5

7418 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

7418 20 000 0
– оборудование санитарно-техническое 

и его части
– Sanitary ware and parts thereof – 5 5

7419 Изделия из меди прочие: Other articles of copper:
7419 10 000 0 – цепи и их части – Chain and parts thereof – 5 5

– прочие: – Other:

7419 91 000 0

– – литые, фасонные, штампованные 

или кованые, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке

– – Cast, moulded, stamped or forged, but 

not further worked
– 5 5

7419 99 – – прочие: – – Other:
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7419 99 100 0

– – – ткань (включая бесконечную 

ленту), решетки и сетки из медной 

проволоки с размером поперечного 

сечения, не превышающим 6 мм; 

просечно-вытяжной лист медный

– – – Cloth (including endless bands), grill 

and netting, of wire of which no cross-

sectional dimension exceeds 6 mm; 

expanded metal
– 5 5

7419 99 300 0 – – – пружины медные – – – Copper springs – 5 5

7419 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

7501

Штейн никелевый, агломераты оксидов 

никеля и другие промежуточные 

продукты металлургии никеля:

Nickel mattes, nickel oxide sinters and 

other intermediate products of nickel 

metallurgy:

7501 10 000 0 – штейн никелевый – Nickel mattes – 5 5

7501 20 000 0

– агломераты оксидов никеля и другие 

промежуточные продукты металлургии 

никеля

– Nickel oxide sinters and other 

intermediate products of nickel metallurgy
– 5 5

7502 Никель необработанный: Unwrought nickel:
7502 10 000 0 – никель нелегированный – Nickel, not alloyed – 3 3

7502 20 000 – сплавы никелевые: – Nickel alloys:

7502 20 000 1
– – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7502 20 000 9 – – прочие – – Other – 3 3

7503 00 Отходы и лом никелевые: Nickel waste and scrap:
7503 00 100 0 – из никеля нелегированного – Of nickel, not alloyed – 3 3

7503 00 900 0 – из никелевых сплавов – Of nickel alloys – 2 2

7504 00 000 Порошки и чешуйки никелевые: Nickel powders and flakes:

7504 00 000 1
– для производства авиационных 

двигателей
5) – For the manufacture of aircraft engines5) – 0 0

7504 00 000 9 – прочие – Other – 5 5

7505
Прутки, профили и проволока 

никелевые:
Nickel bars, rods, profiles and wire:

– прутки и профили: – Bars, rods and profiles:
7505 11 000 0 – – из никеля нелегированного – – Of nickel, not alloyed – 15 15

7505 12 000 – – из никелевых сплавов: – – Of nickel alloys:

7505 12 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7505 12 000 9 – – – прочие – – – Other – 15 157505 12 000 9 – – – прочие – – – Other – 15 15

– проволока: – Wire:
7505 21 000 0 – – из никеля нелегированного – – Of nickel, not alloyed – 15 15

7505 22 000 0 – – из никелевых сплавов – – Of nickel alloys – 15 15

7506
Плиты, листы, полосы или ленты и 

фольга никелевые:
Nickel plates, sheets, strip and foil:

7506 10 000 0 – из никеля нелегированного – Of nickel, not alloyed – 15 15

7506 20 000 – из никелевых сплавов: – Of nickel alloys:

7506 20 000 1
– – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7506 20 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

7507

Трубы, трубки и фитинги для них 

(например, муфты, колена, фланцы) 

никелевые:

Nickel tubes, pipes and tube or pipe 

fittings (for example, couplings, elbows, 

sleeves):

– трубы и трубки: – Tubes and pipes:
7507 11 000 0 – – из никеля нелегированного – – Of nickel, not alloyed – 15 15

7507 12 000 0 – – из никелевых сплавов – – Of nickel alloys – 5 5

7507 20 000 – фитинги для труб или трубок: – Tube or pipe fittings:

7507 20 000 1
– – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7507 20 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

7508 Изделия из никеля прочие: Other articles of nickel:

7508 10 000 0
– ткань, решетки и сетки из никелевой 

проволоки
– Cloth, grill and netting, of nickel wire – 5 5

7508 90 000 – прочие: – Other:

7508 90 000 1
– – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7508 90 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

7601 Алюминий необработанный: Unwrought aluminium:
7601 10 000 0 – алюминий нелегированный – Aluminium, not alloyed – 0 0

7601 20 – сплавы алюминиевые: – Aluminium alloys:
7601 20 200 – – слябы и биллеты: – – Slabs and billets:

7601 20 200 1

– – – из первичных алюминиевых 

сплавов для производства 

авиационных двигателей5)

– – – Of primary aluminium alloys, for the 

manufacture of aircraft engines5)
– 0 0

7601 20 200 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

7601 20 800 – – прочие: – – Other:

7601 20 800 1

– – – из первичных алюминиевых 

сплавов для производства 

авиационных двигателей5)

– – – Of primary aluminium alloys, for the 

manufacture of aircraft engines5)
– 0 0

7601 20 800 2

– – – из вторичных алюминиевых 

сплавов, в слитках или в жидком 

состоянии

– – – Of secondary aluminium alloys, in 

bullions or liquid
– 5 5

7601 20 800 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

7602 00 Отходы и лом алюминиевые: Aluminium waste and scrap:
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– отходы: – Waste:

7602 00 110 0

– – токарная стружка, обрезки, обломки, 

отходы фрезерного производства, 

опилки и отходы от обрезки; отходы 

окрашенных, с различными покрытиями 

или скрепленных листов и фольги, 

толщиной (не считая основы) не более 

0,2 мм

– – Turnings, shavings, chips, milling 

waste, sawdust and filings; waste of 

coloured, coated or bonded sheets and 

foil, of a thickness (excluding any backing) 

not exceeding 0.2 mm

– 0 0

7602 00 190 0
– – прочие (включая отбракованные 

изделия)
– – Other (including factory rejects) – 0 0

7602 00 900 0 – лом – Scrap – 0 0

7603 Порошки и чешуйки алюминиевые: Aluminium powders and flakes:
7603 10 000 0 – порошки неслоистой структуры – Powders of non-lamellar structure – 10 10

7603 20 000 0 – порошки слоистой структуры; чешуйки – Powders of lamellar structure; flakes – 10 10

7604 Прутки и профили алюминиевые: Aluminium bars, rods and profiles:
7604 10 – из алюминия нелегированного: – Of aluminium, not alloyed:
7604 10 100 – – прутки: – – Bars and rods:

7604 10 100 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7604 10 100 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

7604 10 900 0 – – профили – – Profiles – 12 12

– из алюминиевых сплавов: – Of aluminium alloys:
7604 21 000 0 – – профили полые – – Hollow profiles – 12 12

7604 29 – – прочие: – – Other:
7604 29 100 – – – прутки: – – – Bars and rods:

7604 29 100 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7604 29 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7604 29 900 0 – – – профили – – – Profiles – 10 10

7605 Проволока алюминиевая: Aluminium wire:

– из алюминия нелегированного: – Of aluminium, not alloyed:

7605 11 000 0
– – с максимальным размером 

поперечного сечения более 7 мм

– – Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 7 mm – 9 9

7605 19 000 0 – – прочая – – Other – 10 107605 19 000 0 – – прочая – – Other – 10 10

– из алюминиевых сплавов: – Of aluminium alloys:

7605 21 000 0
– – с максимальным размером 

поперечного сечения более 7 мм

– – Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 7 mm – 9 9

7605 29 000 – – прочая: – – Other:

7605 29 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7605 29 000 9 – – – прочая – – – Other – 10 10

7606

Плиты, листы, полосы или ленты 

алюминиевые толщиной более 0,2 мм:

Aluminium plates, sheets and strip, of a 

thickness exceeding 0.2 mm:

– прямоугольные (включая квадратные): – Rectangular (including square):

7606 11 – – из алюминия нелегированного: – – Of aluminium, not alloyed:

7606 11 100 0
– – – окрашенные, лакированные или 

покрытые пластмассой

– – – Painted, varnished or coated with 

plastics – 12 12

– – – прочие, толщиной: – – – Other, of a thickness of:
7606 11 910 0 – – – – менее 3 мм – – – – Less than 3 mm – 12 12

7606 11 930 0 – – – – не менее 3 мм, но менее 6 мм
– – – – Not less than 3 mm, but less than 

6 mm – 15 15

7606 11 990 0 – – – – не менее 6 мм – – – – Not less than 6 mm – 12 12

7606 12 – – из алюминиевых сплавов: – – Of aluminium alloys:

7606 12 200
– – – окрашенные, лакированные или 

покрытые пластмассой:

– – – Painted, varnished or coated with 

plastics:
7606 12 200 1 – – – – полосы для жалюзи – – – – Strip for Venetian blinds – 15 15

– – – – прочие: – – – – Other:
7606 12 200 2 – – – – – многослойные панели – – – – – Sandwich panels – 12 12

7606 12 200 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

– – – прочие, толщиной: – – – Other, of a thickness of:
7606 12 920 – – – – менее 3 мм: – – – – Less than 3 mm:
7606 12 920 1 – – – – – полосы для жалюзи – – – – – Strip for Venetian blinds – 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

7606 12 920 2
– – – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7606 12 920 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

7606 12 930 – – – – не менее 3 мм, но менее 6 мм:
– – – – Not less than 3 mm, but less than 

6 mm:

7606 12 930 1
– – – – – для производства 

авиационных двигателей5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

7606 12 930 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 12 12

7606 12 990 0 – – – – не менее 6 мм – – – – Not less than 6 mm – 12 12

– прочие: – Other:
7606 91 000 0 – – из алюминия нелегированного – – Of aluminium, not alloyed – 12 12

7606 92 000 0 – – из алюминиевых сплавов – – Of aluminium alloys – 12 12
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7607

Фольга алюминиевая (без основы или 

на основе из бумаги, картона, 

пластмассы или аналогичных 

материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм:

Aluminium foil (whether or not printed or 

backed with paper, paperboard, plastics 

or similar backing materials) of a thickness 

(excluding any backing) not exceeding 0.2 

mm:

– без основы: – Not backed:

7607 11
– – катаная, но без дальнейшей 

обработки:
– – Rolled but not further worked:

– – – толщиной менее 0,021 мм:
– – – Of a thickness of less than 0.021 

mm:

7607 11 110 – – – – в рулонах массой не более 10 кг:
– – – – In rolls of a weight not exceeding 

10 kg:

7607 11 110 1 – – – – – толщиной менее 0,0046 мм
– – – – – Of a thickness of less than 

0.0046 mm – 0 0

7607 11 110 9
– – – – – толщиной не менее 0,0046 мм, 

но менее 0,021 мм

– – – – – Of a thickness of 0.0046 mm or 

more but less than 0.021 mm – 12 12

7607 11 190 – – – – прочая: – – – – Other:

7607 11 190 1 – – – – – толщиной менее 0,0046 мм
– – – – – Of a thickness of less than 

0.0046 mm – 0 0

7607 11 190 9
– – – – – толщиной не менее 0,0046 мм, 

но менее 0,021 мм

– – – – – Of a thickness of 0.0046 mm or 

more but less than 0.021 mm – 12 12

7607 11 900 0
– – – толщиной не менее 0,021 мм, но 

не более 0,2 мм

– – – Of thickness of not less than 0.021 

mm but not more than 0.2 mm – 12 12

7607 19 – – прочая: – – Other:

7607 19 100 0 – – – толщиной менее 0,021 мм – – – Of a thickness of less than 0.021 mm – 12 12

7607 19 900
– – – толщиной не менее 0,021 мм, но 

не более 0,2 мм:

– – – Of thickness of not less than 0.021 

mm but not more than 0.2 mm:
7607 19 900 1 – – – – самоклеящаяся – – – – Self-adhesive – 15 15

7607 19 900 9 – – – – прочая – – – – Other – 12 12

7607 20 – с основой: – Backed:

7607 20 100 0
– – толщиной (не считая основы) менее 

0,021 мм

– – Of a thickness (excluding any backing) 

of less than 0.021 mm – 12 12

7607 20 900 0

– – толщиной (не считая основы) не 

менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм

– – Of a thickness (excluding any backing) 

of not less than 0.021 mm but not more 

than 0.2 mm – 12 127607 20 900 0 than 0.2 mm – 12 12

7608 Трубы и трубки алюминиевые: Aluminium tubes and pipes:
7608 10 000 – из алюминия нелегированного: – Of aluminium, not alloyed:

7608 10 000 1

– – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов5)

– – With fittings attached, suitable for the 

supply of gases or liquids, for use in civil 

aircrafts5)
– 5 5

7608 10 000 9 – – прочие – – Other – 12 12

7608 20 – из алюминиевых сплавов: – Of aluminium alloys:
7608 20 200 – – сварные: – – Welded:

7608 20 200 1

– – – с присоединенными фитингами, 

пригодные для подачи газов или 

жидкостей, предназначенные для 

гражданских воздушных судов
5)

– – – With fittings attached, suitable for 

the supply of gases or liquids, for use in 

civil aircrafts5)
– 5 5

7608 20 200 9 – – – прочие – – – Other – 12 12

– – прочие: – – Other:

7608 20 810
– – – без дальнейшей обработки после 

экструдирования:
– – – Not further worked than extruded:

7608 20 810 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

7608 20 810 4

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7608 20 810 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 8 8

7608 20 890 – – – прочие: – – – Other:

7608 20 890 2

– – – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

7608 20 890 3

– – – – – с присоединенными 

фитингами, пригодные для подачи 

газов или жидкостей, предназначенные 

для гражданских воздушных судов
5)

– – – – – With fittings attached, suitable 

for the supply of gases or liquids, for use 

in civil aircrafts5)
– 5 5

7608 20 890 7 – – – – – прочие – – – – – Other – 8 8

7609 00 000 0

Фитинги для труб или трубок 

алюминиевые (например, муфты, 

колена, фланцы)

Aluminium tube or pipe fittings (for 

example, couplings, elbows, sleeves)
– 10 10
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Heading

7610

Металлоконструкции алюминиевые 

(кроме сборных строительных 

металлоконструкций товарной позиции 

9406) и их части (например, мосты и их 

секции, башни, решетчатые мачты, 

перекрытия для крыш, строительные 

фермы, двери, окна и их рамы, пороги 

для дверей, балюстрады, опоры и 

колонны); листы, прутки, профили, 

трубы и аналогичные изделия 

алюминиевые, предназначенные для 

использования в металлоконструкциях:

Aluminium structures (excluding 

prefabricated buildings of heading 9406) 

and parts of structures (for example, 

bridges and bridge-sections, towers, 

lattice masts, roofs, roofing frameworks, 

doors and windows and their frames and 

thresholds for doors, balustrades, pillars 

and columns); aluminium plates, rods, 

profiles, tubes and the like, prepared for 

use in structures:

7610 10 000 0
– двери, окна и их рамы, пороги для 

дверей

– Doors, windows and their frames and 

thresholds for doors – 12 12

7610 90 – прочие: – Other:

7610 90 100 0
– – мосты и их секции, башни и 

решетчатые мачты

– – Bridges and bridge-sections, towers 

and lattice masts – 12 12

7610 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

7611 00 000 0

Резервуары, цистерны, баки и 

аналогичные алюминиевые емкости 

для любых веществ (кроме сжатого или 

сжиженного газа) вместимостью более 

300 л, с облицовкой или с 

термоизоляцией или без них, но без 

механического или теплотехнического 

оборудования

Aluminium reservoirs, tanks, vats and 

similar containers, for any material (other 

than compressed or liquefied gas), of a 

capacity exceeding 300 litres, whether or 

not lined or heat-insulated, but not fitted 

with mechanical or thermal equipment

– 9 9

Бочки, барабаны, банки, ящики и 

аналогичные емкости (включая жесткие 

или деформируемые трубчатые 

емкости) алюминиевые для любых 

веществ (кроме сжатого или 

сжиженного газа) вместимостью не 

более 300 л, с облицовкой или с 

термоизоляцией или без них, но без 

механического или теплотехнического 

Aluminium casks, drums, cans, boxes and 

similar containers (including rigid or 

collapsible tubular containers), for any 

material (other than compressed or 

liquefied gas), of a capacity not exceeding 

300 litres, whether or not lined or heat-

insulated, but not fitted with mechanical or 

thermal equipment:

7612

механического или теплотехнического 

оборудования:

thermal equipment:

7612 10 000 0 – емкости деформируемые трубчатые – Collapsible tubular containers – 10 10

7612 90 – прочие: – Other:

7612 90 200 0
– – емкости, используемые для 

аэрозолей
– – Containers of a kind used for aerosols pcs 9 9

7612 90 300 0
– – изготовленные из фольги толщиной 

не более 0,2 мм

– – Manufactured from foil of a thickness 

not exceeding 0.2 mm – 10 10

7612 90 800 – – прочие: – – Other:

7612 90 800 1

– – – емкости жесткие цилиндрические 

вместимостью не более 1 л

– – – Cylindrical rigid containers of a 

capacity not exceeding 1 l
1,000 pcs 13,2 евро за 1000 шт

13,2 Euro per 

1,000 pcs

– – – прочие: – – – Other:
7612 90 800 2 – – – – вместимостью 50 л или более – – – – Of a capacity of 50 l or more – 9 9

7612 90 800 8 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

7613 00 000 0
Емкости для сжатого или сжиженного 

газа алюминиевые

Aluminium containers for compressed or 

liquefied gas – 10 10

7614

Скрученная проволока, тросы, 

плетеные шнуры и аналогичные 

изделия из алюминия без 

электрической изоляции:

Stranded wire, cables, plaited bands and 

the like, of aluminium, not electrically 

insulated:

7614 10 000 0 – со стальным сердечником – With steel core – 9 9

7614 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

7615

Изделия столовые, кухонные или 

прочие изделия для бытовых нужд и их 

части из алюминия; мочалки для чистки 

кухонной посуды, подушечки для чистки 

или полировки, перчатки и аналогичные 

изделия из алюминия; оборудование 

санитарно-техническое и его части из 

алюминия:

Table, kitchen or other household articles 

and parts thereof, of aluminium; pot 

scourers and scouring or polishing pads, 

gloves and the like, of aluminium; sanitary 

ware and parts thereof, of aluminium:

7615 10

– изделия столовые, кухонные или 

прочие изделия для бытовых нужд и их 

части; мочалки для чистки кухонной 

посуды, подушечки для чистки или 

полировки, перчатки и аналогичные 

изделия:

– Table, kitchen or other household 

articles and parts thereof; pot scourers 

and scouring or polishing pads, gloves 

and the like:

7615 10 100 0 – – литые – – Cast – 9 9

7615 10 300 0
– – изготовленные из фольги толщиной 

не более 0,2 мм

– – Manufactured from foil of a thickness 

not exceeding 0.2 mm – 9 9

7615 10 800 – – прочие: – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

7615 10 800 1

– – – мочалки для чистки кухонной 

посуды, подушечки для чистки или 

полировки, перчатки и аналогичные 

изделия

– – – Pot scourers and scouring or 

polishing pads, gloves and the like
– 10 10

7615 10 800 9 – – – прочие – – – Other – 9 9

7615 20 000 0
– оборудование санитарно-техническое 

и его части
– Sanitary ware and parts thereof – 9 9

7616 Прочие изделия из алюминия: Other articles of aluminium:

7616 10 000 0

– гвозди, кнопки, скобы (кроме 

указанных в товарной позиции 8305), 

винты, болты, гайки, ввертные крюки, 

заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и 

аналогичные изделия

– Nails, tacks, staples (other than those of 

heading 8305), screws, bolts, nuts, screw 

hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers 

and similar articles
– 9 9

– прочие: – Other:

7616 91 000 0

– – ткань, решетки, сетки и ограждения 

из алюминиевой проволоки

– – Cloth, grill, netting and fencing, of 

aluminium wire
– 10 10

7616 99 – – прочие: – – Other:
7616 99 100 – – – литые: – – – Cast:

7616 99 100 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 037С) 037С)

– – – – радиаторы для центрального 

отопления с неэлектрическим нагревом 

и их части:

– – – – Radiators for central heating with 

non-electric heating and parts thereof:

7616 99 100 2 – – – – – радиаторы биметаллические – – – – – Bimetallic radiators – 9 9

7616 99 100 3 – – – – – радиаторы прочие – – – – – Other radiators – 9 9

7616 99 100 4 – – – – – части – – – – – Parts – 9 9

7616 99 100 8 – – – – прочие – – – – Other – 9 9

7616 99 900 – – – прочие: – – – Other:

7616 99 900 2

– – – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

7616 99 900 8 – – – – прочие – – – – Other – 9 97616 99 900 8 – – – – прочие – – – – Other – 9 9

7801 Свинец необработанный: Unwrought lead:
7801 10 000 0 – свинец рафинированный – Refined lead – 3 3

– прочий: – Other:

7801 91 000 0

– – содержащий сурьму в качестве 

элемента, преобладающего по массе 

среди других элементов

– – Containing by weight antimony as the 

principal other element
– 3 3

7801 99 – – прочий: – – Other:

7801 99 100 0

– – – для рафинирования, содержащий 

0,02 мас.% или более серебра 

(черновой свинец, или веркблей)

– – – For refining, containing 0.02% or 

more by weight of silver (bullion lead)
– 3 3

7801 99 900 0 – – – прочий – – – Other – 3 3

7802 00 000 0 Отходы и лом свинцовые Lead waste and scrap – 3 3

7804

Плиты, листы, полосы или ленты и 

фольга свинцовые; порошки и чешуйки 

свинцовые:

Lead plates, sheets, strip and foil; lead 

powders and flakes:

– плиты, листы, полосы или ленты и 

фольга:
– Plates, sheets, strip and foil:

7804 11 000 0

– – листы, полосы или ленты и фольга 

толщиной (не считая основы) не более 

0,2 мм

– – Sheets, strip and foil of a thickness 

(excluding any backing) not exceeding 0.2 

mm – 5 5

7804 19 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

7804 20 000 0 – порошки и чешуйки – Powders and flakes – 3 3

7806 00 Прочие изделия из свинца: Other articles of lead:

7806 00 100 0

– контейнеры с антирадиационным 

свинцовым покрытием для 

транспортировки или хранения 

радиоактивных материалов

– Containers with an anti-radiation lead 

covering, for the transport or storage of 

radioactive materials
– 3 3

7806 00 800 – прочие: – Other:

7806 00 800 1

– – прутки, профили и проволока; 

трубы, трубки и фитинги для труб или 

трубок (например, муфты, колена, 

фланцы)

– – Bars and rods, profiles and wire; 

tubes, pipes and tube or pipe fittings (for 

example, couplings, elbows, sleeves)
– 5 5

7806 00 800 9 – – прочие – – Other – 3 3

7901 Цинк необработанный: Unwrought zinc:

– цинк нелегированный: – Zinc, not alloyed:

7901 11 000 0
– – содержащий 99,99 мас.% или более 

цинка

– – Containing by weight 99.99% or more 

of zinc – 3 3

7901 12
– – содержащий менее 99,99 мас.% 

цинка:

– – Containing by weight less than 

99.99% of zinc:

7901 12 100 0

– – – содержащий 99,95 мас.% или 

более, но менее чем 99,99 мас.% цинка

– – – Containing by weight 99.95% or 

more but less than 99.99% of zinc
– 3 3
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7901 12 300 0

– – – содержащий 98,5 мас.% или 

более, но менее чем 99,95 мас.% цинка

– – – Containing by weight 98.5% or more 

but less than 99.95% of zinc
– 3 3

7901 12 900 0

– – – содержащий 97,5 мас.% или 

более, но менее чем 98,5 мас.% цинка

– – – Containing by weight 97.5% or more 

but less than 98.5% of zinc
– 3 3

7901 20 000 0 – сплавы цинковые – Zinc alloys – 5 5

7902 00 000 0 Отходы и лом цинковые Zinc waste and scrap – 3 3

7903 Пыль, порошки и чешуйки цинковые: Zinc dust, powders and flakes:
7903 10 000 0 – пыль цинковая – Zinc dust – 3 3

7903 90 000 0 – прочие – Other – 3 3

7904 00 000 0 Прутки, профили и проволока цинковые Zinc bars, rods, profiles and wire – 5 5

7905 00 000 0
Плиты, листы, полосы или ленты и 

фольга цинковые
Zinc plates, sheets, strip and foil – 5 5

7907 00 000 Прочие изделия из цинка: Other articles of zinc:

7907 00 000 1

– трубы, трубки и фитинги для труб или 

трубок (например, муфты, колена, 

фланцы)

– Tubes, pipes and tube or pipe fittings 

(for example, couplings, elbows, sleeves)
– 5 5

7907 00 000 9 – прочие – Other – 3 3

8001 Олово необработанное: Unwrought tin:
8001 10 000 0 – олово нелегированное – Tin, not alloyed – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

8001 20 000 0 – сплавы оловянные – Tin alloys – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

8002 00 000 0 Отходы и лом оловянные Tin waste and scrap – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

8003 00 000 0
Прутки, профили и проволока 

оловянные
Tin bars, rods, profiles and wire – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

8007 00 Изделия из олова прочие: Other articles of tin:

8007 00 100 0
– пластины, листы и полосы, толщиной 

более 0,2 мм

– Plates, sheets and strip, of a thickness 

exceeding 0.2 mm – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

8007 00 800 0 – прочие – Other – 0,2 евро за 1 кг 0,2 Euro per 1 kg

8101
Вольфрам и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Tungsten (wolfram) and articles thereof, 

including waste and scrap:
8101 10 000 0 – порошки – Powder – 15 15

– прочие: – Other:

– – вольфрам необработанный, 

включая прутки, изготовленные 
– – Unwrought tungsten, including bars 

and rods obtained simply by sintering
8101 94 000 0

включая прутки, изготовленные 

простым спеканием
and rods obtained simply by sintering

– 15 15

8101 96 000 0 – – проволока – – Wire – 11 11

8101 97 000 0 – – отходы и лом – – Waste and scrap – 0 0

8101 99 – – прочие: – – Other:

8101 99 100 0

– – – прутки, кроме изготовленных 

простым спеканием, профили, плиты, 

листы, полосы или ленты и фольга

– – – Bars and rods, other than those 

obtained simply by sintering, profiles, 

plates, sheets, strip and foil
– 11 11

8101 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

8102
Молибден и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Molybdenum and articles thereof, 

including waste and scrap:
8102 10 000 0 – порошки – Powder – 15 15

– прочие: – Other:

8102 94 000 0

– – молибден необработанный, 

включая прутки, изготовленные 

простым спеканием

– – Unwrought molybdenum, including 

bars and rods obtained simply by sintering
– 15 15

8102 95 000 0

– – прутки, кроме изготовленных 

простым спеканием, профили, плиты, 

листы, полосы или ленты и фольга

– – Bars and rods, other than those 

obtained simply by sintering, profiles, 

plates, sheets, strip and foil
– 11 11

8102 96 000 0 – – проволока – – Wire – 11 11

8102 97 000 0 – – отходы и лом – – Waste and scrap – 5 5

8102 99 000 0 – – прочие – – Other – 11 11

8103
Тантал и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Tantalum and articles thereof, including 

waste and scrap:

8103 20 000 0

– тантал необработанный, включая 

прутки, изготовленные простым 

спеканием; порошки

– Unwrought tantalum, including bars and 

rods obtained simply by sintering; powders
– 0 0

8103 30 000 0 – отходы и лом – Waste and scrap – 0 0

8103 90 – прочие: – Other:

8103 90 100 0

– – прутки, кроме изготовленных 

простым спеканием, профили, 

проволока, плиты, листы, полосы или 

ленты и фольга

– – Bars and rods, other than those 

obtained simply by sintering, profiles, 

plates, wire, sheets, strip and foil
– 15 15

8103 90 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

8104
Магний и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Magnesium and articles thereof, including 

waste and scrap:

– магний необработанный: – Unwrought magnesium:

8104 11 000 0
– – содержащий не менее 99,8 мас.% 

магния

– – Containing at least 99.8% by weight of 

magnesium – 6 6

8104 19 000 0 – – прочий – – Other – 15 15

8104 20 000 0 – отходы и лом – Waste and scrap – 5 5
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8104 30 000 0

– опилки, стружка и гранулы, 

отсортированные по размеру; порошки

– Raspings, turnings and granules, 

graded according to size; powders
– 15 15

8104 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

8105

Штейн кобальтовый и прочие 

промежуточные продукты металлургии 

кобальта; кобальт и изделия из него, 

включая отходы и лом:

Cobalt mattes and other intermediate 

products of cobalt metallurgy; cobalt and 

articles thereof, including waste and scrap:

8105 20 000

– штейн кобальтовый и прочие 

промежуточные продукты металлургии 

кобальта; кобальт необработанный; 

порошки:

– Cobalt mattes and other intermediate 

products of cobalt metallurgy; unwrought 

cobalt; powders:

8105 20 000 1 – – порошки – – Powders – 0 0

8105 20 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

8105 30 000 0 – отходы и лом – Waste and scrap – 5 5

8105 90 000 – прочие: – Other:

8105 90 000 1
– – для производства авиационных 

двигателей5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8105 90 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

8106 00
Висмут и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Bismuth and articles thereof, including 

waste and scrap:

8106 00 100 0
– висмут необработанный; отходы и 

лом; порошки

– Unwrought bismuth; waste and scrap; 

powders – 10 10

8106 00 900 0 – прочие – Other – 10 10

8107
Кадмий и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Cadmium and articles thereof, including 

waste and scrap:
8107 20 000 0 – кадмий необработанный; порошки – Unwrought cadmium; powders – 8 8

8107 30 000 0 – отходы и лом – Waste and scrap – 5 5

8107 90 000 0 – прочие – Other – 10 10

8108
Титан и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Titanium and articles thereof, including 

waste and scrap:
8108 20 000 – титан необработанный; порошки: – Unwrought titanium; powders:

– – титан губчатый: – – Titanium sponge:

– – – с содержанием титана не менее 

99,56 мас.%, в кусках, рассеянных на 

– – – Containing not less than 99.56 % by 

weight of titanium, in pieces, scattered 

8108 20 000 1

99,56 мас.%, в кусках, рассеянных на 

фракции от 12 + 2 мм до 70 + 12 мм

weight of titanium, in pieces, scattered 

into fractions from 12 + 2 mm to 70 mm + 

12 – 15 15

8108 20 000 3 – – – прочий – – – Other – 15 15

8108 20 000 5 – – порошки – – Powders – 15 15

8108 20 000 6 – – слитки – – Ingots – 15 15

8108 20 000 7 – – слябы – – Slabs – 15 15

8108 20 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

8108 30 000 0 – отходы и лом – Waste and scrap – 5 5

8108 90 – прочие: – Other:
8108 90 300 – – прутки, профили и проволока: – – Bars, rods, profiles and wire:

8108 90 300 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8108 90 300 9 – – – прочие – – – Other – 15 15

8108 90 500
– – плиты, листы, полосы или ленты и 

фольга:
– – Plates, sheets, strip and foil:

8108 90 500 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8108 90 500 9 – – – прочие – – – Other – 15 15

8108 90 600 – – трубы и трубки: – – Tubes and pipes:

8108 90 600 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8108 90 600 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8108 90 600 8 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

8108 90 900 – – прочие: – – Other:

8108 90 900 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8108 90 900 9 – – – прочие – – – Other – 15 15

8109
Цирконий и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Zirconium and articles thereof, including 

waste and scrap:
8109 20 000 0 – цирконий необработанный; порошки – Unwrought zirconium; powders – 15 15

8109 30 000 0 – отходы и лом – Waste and scrap – 5 5

8109 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

8110
Сурьма и изделия из нее, включая 

отходы и лом:

Antimony and articles thereof, including 

waste and scrap:
8110 10 000 0 – сурьма необработанная; порошки – Unwrought antimony; powders – 6 6

8110 20 000 0 – отходы и лом – Waste and scrap – 5 5

8110 90 000 0 – прочие – Other – 6 6

8111 00
Марганец и изделия из него, включая 

отходы и лом:

Manganese and articles thereof, including 

waste and scrap:

– марганец необработанный; отходы и 

лом; порошки:

– Unwrought manganese; waste and 

scrap; powders:
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8111 00 110 0 – – марганец необработанный; порошки – – Unwrought manganese; powders – 2 2

8111 00 190 0 – – отходы и лом – – Waste and scrap – 2 2

8111 00 900 0 – прочие – Other – 3 3

8112

Бериллий, хром, германий, ванадий, 

галлий, гафний, индий, ниобий 

(колумбий), рений, таллий и изделия из 

них, включая отходы и лом:

Beryllium, chromium, germanium, 

vanadium, gallium, hafnium, indium, 

niobium (columbium), rhenium and 

thallium, and articles of these metals, 

including waste and scrap:

– бериллий: – Beryllium:
8112 12 000 0 – – необработанный; порошки – – Unwrought; powders – 15 15

8112 13 000 0 – – отходы и лом – – Waste and scrap – 5 5

8112 19 000 0 – – прочий – – Other – 15 15

– хром: – Chromium:
8112 21 – – необработанный; порошки: – – Unwrought; powders:

8112 21 100 0
– – – сплавы, содержащие более 10 

мас.% никеля

– – – Alloys containing more than 10% by 

weight of nickel – 15 15

8112 21 900 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

8112 22 000 0 – – отходы и лом – – Waste and scrap – 5 5

8112 29 000 0 – – прочий – – Other – 15 15

– таллий: – Thallium:
8112 51 000 0 – – необработанный; порошки – – Unwrought; powders – 10 10

8112 52 000 0 – – отходы и лом – – Waste and scrap – 5 5

8112 59 000 0 – – прочий – – Other – 10 10

– прочие: – Other:

8112 92
– – необработанные; отходы и лом; 

порошки:
– – Unwrought; waste and scrap; powders:

8112 92 100 0 – – – гафний (цельтий) – – – Hafnium (celtium) – 10 10

– – – ниобий (колумбий); рений; галлий; 

индий; ванадий; германий:

– – – Niobium (columbium); rhenium; 

gallium; indium; vanadium; germanium:
8112 92 210 – – – – отходы и лом: – – – – Waste and scrap:
8112 92 210 1 – – – – – германий – – – – – Germanium – 0 0

8112 92 210 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:
8112 92 310 0 – – – – – ниобий (колумбий); рений – – – – – Niobium (columbium); rhenium – 10 10

8112 92 810 0 – – – – – индий – – – – – Indium – 10 108112 92 810 0 – – – – – индий – – – – – Indium – 10 10

8112 92 890 0 – – – – – галлий – – – – – Gallium – 10 10

8112 92 910 – – – – – ванадий: – – – – – Vanadium:

8112 92 910 1

– – – – – – ванадий-алюминиевая 

лигатура для производства титановых 

слитков, сплавов и слябов5)

– – – – – –

vanadium-aluminum alloy for the 

production of titanium ingots, alloys and 

slabs5) – 10
55С)

1055С)

8112 92 910 9 – – – – – – прочий – – – – – – other – 10 10

8112 92 950 0 – – – – – германий – – – – – Germanium – 0 0

8112 99 – – прочие: – – Other:
8112 99 200 – – – гафний (цельтий); германий: – – – Hafnium (celtium); germanium:
8112 99 200 1 – – – – гафний (цельтий) – – – – Hafnium (celtium) – 10 10

8112 99 200 2 – – – – германий – – – – Germanium – 0 0

8112 99 300 0 – – – ниобий (колумбий); рений – – – Niobium (columbium); rhenium – 10 10

8112 99 700 – – – галлий; индий; ванадий: – – – Gallium; indium; vanadium:
8112 99 700 1 – – – – галлий; индий – – – – Gallium; indium – 10 10

8112 99 700 9 – – – – ванадий – – – – Vanadium – 15 15

8113 00
Металлокерамика и изделия из нее, 

включая отходы и лом:

Cermets and articles thereof, including 

waste and scrap:
8113 00 200 0 – необработанная – Unwrought – 12 12

8113 00 400 0 – отходы и лом – Waste and scrap – 0 0

8113 00 900 0 – прочая – Other – 12 12

8201

Инструменты ручные: лопаты 

штыковые и совковые, мотыги, кирки, 

тяпки, вилы и грабли; топоры, секачи и 

аналогичные рубящие инструменты; 

секаторы всех видов; косы, серпы, ножи 

для измельчения сена, ножницы 

садовые, клинья для раскалывания 

древесины и прочие инструменты, 

используемые в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве:

Hand tools, the following: spades, 

shovels, mattocks, picks, hoes, forks and 

rakes; axes, billhooks and similar hewing 

tools; secateurs and pruners of any kind; 

scythes, sickles, hay knives, hedge 

shears, timber wedges and other tools of a 

kind used in agriculture, horticulture or 

forestry:

8201 10 000 0 – лопаты штыковые и совковые – Spades and shovels – 9 9

8201 30 000 0 – мотыги, кирки, тяпки и грабли – Mattocks, picks, hoes and rakes – 9 9

8201 40 000 0
– топоры, секачи и аналогичные 

рубящие инструменты
– Axes, billhooks and similar hewing tools – 9 9

8201 50 000 0

– секаторы и аналогичные ножницы для 

работы одной рукой (включая ножницы 

для разделки птицы)

– Secateurs and similar one-handed 

pruners and shears (including poultry 

shears) – 9 9

8201 60 000 0

– ножницы для подрезки живой 

изгороди, секаторы и аналогичные 

ножницы для работы двумя руками

– Hedge shears, two-handed pruning 

shears and similar two-handed shears
– 9 9
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8201 90 000

– инструменты ручные прочие, 

используемые в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве:

– Other hand tools of a kind used in 

agriculture, horticulture or forestry:

8201 90 000 1 – – вилы – – Pitchforks – 13 13

8201 90 000 9 – – прочие – – Other – 9 9

8202

Пилы ручные; полотна для пил всех 

типов (включая полотна пил для 

продольной резки, для прорезывания 

пазов или беззубые):

Handsaws; blades for saws of all kinds 

(including slitting, slotting or toothless saw 

blades):

8202 10 000 0 – пилы ручные – Handsaws – 3 3

8202 20 000 0 – полотна для ленточных пил – Bandsaw blades – 2 2

– полотна для циркулярных пил 

(включая полотна для пил продольной 

резки или для прорезывания пазов):

– Circular saw blades (including slitting or 

slotting saw blades):

8202 31 000 0 – – с рабочей частью из стали – – With working part of steel – 2 2

8202 39 000 0 – – прочие, включая части – – Other, including parts – 2 2

8202 40 000 0 – полотна для цепных пил – Chainsaw blades – 2 2

– полотна для пил прочие: – Other saw blades:

8202 91 000 0
– – прямолинейные полотна для пил по 

металлу
– – Straight saw blades, for working metal – 2 2

8202 99 – – прочие: – – Other:
8202 99 200 0 – – – для обработки металла – – – Metalworking – 2 2

8202 99 800 0 – – – для обработки прочих материалов – – – For working other materials – 2 2

8203

Напильники, надфили, рашпили, клещи 

(включая кусачки), плоскогубцы, 

пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы 

для резки металла, устройства 

трубоотрезные, ножницы болторезные, 

пробойники и аналогичные ручные 

инструменты:

Files, rasps, pliers (including cutting 

pliers), pincers, tweezers, metal-cutting 

shears, pipe-cutters, bolt croppers, 

perforating punches and similar hand 

tools:

8203 10 000 0
– напильники, надфили, рашпили и 

аналогичные инструменты
– Files, rasps and similar tools – 9 98203 10 000 0 аналогичные инструменты – 9 9

8203 20 000

– клещи (включая кусачки), 

плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, 

щипчики и аналогичные инструменты:

– Pliers (including cutting pliers), pincers, 

tweezers and similar tools:

8203 20 000 1 – – пинцеты – – Forceps – 9 9

8203 20 000 9 – – прочие – – Other – 9 9

8203 30 000 0
– ножницы для резки металла и 

аналогичные инструменты
– Metal-cutting shears and similar tools – 9 9

8203 40 000 0

– устройства трубоотрезные, ножницы 

болторезные, пробойники и 

аналогичные инструменты

– Pipe-cutters, bolt croppers, perforating 

punches and similar tools
– 9 9

8204

Ключи гаечные ручные (включая 

гаечные ключи с торсиометрами, но 

исключая воротки); сменные головки 

для гаечных ключей, с ручками или без 

них:

Hand-operated spanners and wrenches 

(including torque meter wrenches but not 

including tap wrenches); interchangeable 

spanner sockets, with or without handles:

– ключи гаечные ручные: – Hand-operated spanners and wrenches:

8204 11 000 0 – – неразводные – – Non-adjustable – 3 3

8204 12 000 0 – – разводные – – Adjustable – 3 3

8204 20 000 0
– головки для гаечных ключей сменные, 

с ручками или без них

– Interchangeable spanner sockets, with 

or without handles – 2 2

8205

Инструменты ручные (включая 

алмазные стеклорезы), в другом месте 

не поименованные или не включенные; 

лампы паяльные; тиски, зажимы и 

аналогичные изделия, кроме 

принадлежностей и частей станков или 

водоструйных резательных машин; 

наковальни; горны переносные; 

шлифовальные круги с опорными 

конструкциями, с ручным или ножным 

приводом:

Hand tools (including glaziers' diamonds), 

not elsewhere specified or included; 

blowlamps; vices, clamps and the like, 

other than accessories for and parts of 

machine-tools or water-jet cutting 

machines; anvils; portable forges; hand- 

or pedal-operated grinding wheels with 

frameworks:

8205 10 000 0

– инструменты для сверления, 

нарезания наружной или внутренней 

резьбы

– Drilling, threading or tapping tools
– 3 3

8205 20 000 0 – молотки и кувалды – Hammers and sledge hammers – 3 3

8205 30 000 0

– рубанки, долота, стамески и 

аналогичные режущие инструменты для 

обработки древесины

– Planes, chisels, gouges and similar 

cutting tools for working wood
– 3 3

8205 40 000 0 – отвертки – Screwdrivers – 3 3

– инструменты ручные прочие (включая 

алмазные стеклорезы):

– Other hand tools (including glaziers' 

diamonds):
8205 51 00 – – инструменты бытовые: – – Household tools:
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8205 51 001 0 – – – стеклорезы алмазные – – – Glaziers' diamonds – 3 3

8205 51 009 0 – – – прочие – – – Other – 3 3

8205 59 – – прочие: – – Other:

8205 59 100 0

– – – инструменты для каменщиков, 

формовщиков, бетонщиков, штукатуров 

и маляров

– – – Tools for masons, moulders, cement 

workers, plasterers and painters
– 3 3

8205 59 80 – – – прочие: – – – Other:
8205 59 801 0 – – – – алмазные – – – – Diamond – 3 3

8205 59 809 – – – – прочие: – – – – Other:

8205 59 809 1
– – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8205 59 809 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 3 3

8205 60 000 0 – лампы паяльные – Blowlamps – 5 5

8205 70 000 0 – тиски, зажимы и аналогичные изделия – Vices, clamps and the like – 3 3

8205 90

– прочие, включая наборы изделий из 

двух или более субпозиций данной 

товарной позиции:

– Other, including sets of articles of two or 

more subheadings of this heading:

8205 90 100 0

– – наковальни; горны переносные; 

круги шлифовальные с опорными 

конструкциями, с ручным или ножным 

приводом

– – Anvils; portable forges; hand- or pedal-

operated grinding wheels with frameworks
– 3 3

8205 90 900 0 – – прочие – – Other – 3 3

8206 00 000 0

Инструменты из двух или более 

товарных позиций 8202 – 8205, в 

наборах, предназначенных для 

розничной продажи

Tools of two or more of headings 8202 to 

8205, put up in sets for retail sale
– 3 3

Сменные рабочие инструменты для 

ручных инструментов, с механическим 

приводом или без него или для станков 

(например, для прессования, 

штамповки, вырубки, нарезания 

резьбы, сверления, растачивания, 

протягивания, фрезерования, токарной 

обработки или завинчивания), включая 

фильеры для волочения или 

Interchangeable tools for hand tools, 

whether or not power-operated, or for 

machine tools (for example, for pressing, 

stamping, punching, tapping, threading, 

drilling, boring, broaching, milling, turning 

or screw driving), including dies for 

drawing or extruding metal, and rock-

8207

фильеры для волочения или 

экструдирования металла, инструменты 

для бурения скальных пород или 

грунтов:

drawing or extruding metal, and rock-

drilling or earth-boring tools:

– инструменты для бурения скальных 

пород или грунтов:
– Rock-drilling or earth-boring tools:

8207 13 000 0
– – с рабочей частью из 

металлокерамики
– – With working part of cermets – 5 5

8207 19 – – прочие, включая части: – – Other, including parts:

8207 19 100 0
– – – с рабочей частью из алмаза или 

агломерированного алмаза

– – – With working part of diamond or 

agglomerated diamond – 3 3

8207 19 900 – – – прочие: – – – Other:
8207 19 900 1 – – – – буровые долота – – – – Drilling bits – 5 5

8207 19 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 3 3

8207 20
– фильеры для волочения или 

экструдирования металла:
– Dies for drawing or extruding metal:

8207 20 100 0
– – с рабочей частью из алмаза или 

агломерированного алмаза

– – With working part of diamond or 

agglomerated diamond – 2 2

8207 20 900 0
– – с рабочей частью из других 

материалов
– – With working part of other materials – 2 2

8207 30
– инструменты для прессования, 

штамповки или вырубки:

– Tools for pressing, stamping or 

punching:
8207 30 100 0 – – для обработки металла – – For working metal – 5 5

8207 30 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

8207 40
– инструменты для нарезания 

внутренней или наружной резьбы:
– Tools for tapping or threading:

– – для обработки металла: – – For working metal:

8207 40 100 0
– – – инструменты для нарезания 

внутренней резьбы
– – – Tools for tapping – 5 5

8207 40 300 0
– – – инструменты для нарезания 

наружной резьбы
– – – Tools for threading – 5 5

8207 40 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

8207 50

– инструменты для сверления, кроме 

инструментов для бурения скальных 

пород:

– Tools for drilling, other than for rock-

drilling:

8207 50 100 0
– – с рабочей частью из алмаза или 

агломерированного алмаза

– – With working part of diamond or 

agglomerated diamond – 5 5

– – с рабочей частью из других 

материалов:
– – With working part of other materials:

8207 50 300 0
– – – сверла, используемые для 

сверления каменной кладки
– – – Masonry drills – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – для обработки металла, с 

рабочей частью:

– – – – For working metal, with working 

part:
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8207 50 500 0 – – – – – из металлокерамики – – – – – Of cermets – 5 5

8207 50 600 0 – – – – – из быстрорежущей стали – – – – – Of high-speed steel – 5 5

8207 50 700 0 – – – – – из других материалов – – – – – Of other materials – 5 5

8207 50 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8207 60
– инструменты для растачивания или 

протягивания:
– Tools for boring or broaching:

8207 60 100 0
– – с рабочей частью из алмаза или 

агломерированного алмаза

– – With working part of diamond or 

agglomerated diamond – 5 5

– – с рабочей частью из других 

материалов:
– – With working part of other materials:

– – – инструменты для растачивания: – – – Tools for boring:

8207 60 300 0 – – – – для обработки металла – – – – For working metal – 5 5

8207 60 500 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – инструменты для протягивания: – – – Tools for broaching:
8207 60 700 0 – – – – для обработки металла – – – – For working metal – 5 5

8207 60 900 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8207 70 – инструменты для фрезерования: – Tools for milling:

– – для обработки металла, с рабочей 

частью:
– – For working metal, with working part:

8207 70 100 0 – – – из металлокерамики – – – Of cermets – 5 5

– – – из прочих материалов: – – – Of other materials:
8207 70 310 0 – – – – с хвостовиками – – – – Shank type – 5 5

8207 70 370 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8207 70 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

8207 80 – инструменты для токарной обработки: – Tools for turning:

– – для обработки металла, с рабочей 

частью:
– – For working metal, with working part:

8207 80 110 0 – – – из металлокерамики – – – Of cermets – 5 5

8207 80 190 0 – – – из других материалов – – – Of other materials – 5 5

8207 80 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

8207 90 – инструменты сменные прочие: – Other interchangeable tools:

8207 90 100 0
– – с рабочей частью из алмаза или 

агломерированного алмаза

– – With working part of diamond or 

agglomerated diamond – 5 5

– – с рабочей частью из других 
– – With working part of other materials:

– – с рабочей частью из других 

материалов:
– – With working part of other materials:

8207 90 300 0 – – – сменные насадки для отверток – – – Screwdriver bits – 5 5

8207 90 500 0 – – – инструменты для зубонарезания – – – Gear cutting tools – 5 5

– – – прочие, с рабочей частью: – – – Other, with working part:

– – – – из металлокерамики: – – – – Of cermets:
8207 90 710 0 – – – – – для обработки металла – – – – – For working metal – 5 5

8207 90 780 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– – – – из прочих материалов: – – – – Of other materials:
8207 90 910 0 – – – – – для обработки металла – – – – – For working metal – 5 5

8207 90 990 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8208
Ножи и режущие лезвия для машин или 

механических приспособлений:

Knives and cutting blades, for machines or 

for mechanical appliances:
8208 10 000 0 – для обработки металла – For metalworking – 5 5

8208 20 000 0 – для обработки древесины – For woodworking – 3 3

8208 30 000 0

– для кухонных приборов или для 

машин, используемых в пищевой 

промышленности

– For kitchen appliances or for machines 

used by the food industry
– 5 5

8208 40 000 0

– для машин, применяемых в сельском 

хозяйстве, садоводстве или лесном 

хозяйстве

– For agricultural, horticultural or forestry 

machines
– 5 5

8208 90 000 0 – прочие – Other – 5 5

8209 00

Пластины, бруски, наконечники и 

аналогичные изделия для 

инструментов, не установленные на 

них, из металлокерамики:

Plates, sticks, tips and the like for tools, 

unmounted, of cermets:

8209 00 200 0 – поворачиваемые вставки – Indexable inserts – 3 3

8209 00 800 0 – прочие – Other – 5 5

8210 00 000 0

Устройства ручные механические 

массой 10 кг или менее для 

приготовления, обработки или подачи 

пищи или напитков

Hand-operated mechanical appliances, 

weighing 10 kg or less, used in the 

preparation, conditioning or serving of 

food or drink – 12 12

8211

Ножи с режущими лезвиями, 

пилообразными или нет (включая ножи 

для обрезки деревьев), кроме ножей 

товарной позиции 8208, и лезвия для 

них:

Knives with cutting blades, serrated or not 

(including pruning knives), other than 

knives of heading 8208, and blades 

therefor:

8211 10 000 0 – наборы различных изделий – Sets of assorted articles pcs 15 15

– прочие: – Other:

8211 91 000
– – столовые ножи с фиксированными 

лезвиями:
– – Table knives having fixed blades:

8211 91 000 1

– – – столовые ножи с ручкой и лезвием 

из коррозионностойкой стали

– – – Table knives having handles and 

blades of stainless steel
pcs 15 15



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
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таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8211 91 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

8211 92 000 0
– – прочие ножи с фиксированными 

лезвиями
– – Other knives having fixed blades pcs 7 7

8211 93 000 0 – – ножи с нефиксированными лезвиями – – Knives having other than fixed blades pcs 6 6

8211 94 000 0 – – лезвия – – Blades – 15 15

8211 95 000 0
– – рукоятки из недрагоценных 

металлов
– – Handles of base metal pcs 15 15

8212
Бритвы и лезвия для них (включая 

полосовые заготовки для лезвий):

Razors and razor blades (including razor 

blade blanks in strips):
8212 10 – бритвы: – Razors:

8212 10 100 0
– – безопасные бритвы с 

несменяемыми лезвиями

– – Safety razors with non-replaceable 

blades pcs 15 15

8212 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

8212 20 000 0

– лезвия для безопасных бритв, 

включая полосовые заготовки для 

лезвий

– Safety razor blades, including razor 

blade blanks in strips
1,000 pcs 12 12

8212 90 000 0 – прочие части – Other parts – 10 10

8213 00 000 0

Ножницы, портновские ножницы и 

аналогичные ножницы, и лезвия для них

Scissors, tailors' shears and similar 

shears, and blades therefor
– 15 15

8214

Изделия режущие прочие (например, 

машинки для стрижки волос, 

специальные ножи для мясников или 

специальные кухонные ножи и сечки, 

ножи для бумаги); маникюрные или 

педикюрные наборы и инструменты 

(включая пилки для ногтей):

Other articles of cutlery (for example, hair 

clippers, butchers' or kitchen cleavers, 

choppers and mincing knives, 

paperknives); manicure or pedicure sets 

and instruments (including nail files):

8214 10 000 0

– ножи для бумаги, вскрытия конвертов 

и подчистки текстов, точилки для 

карандашей и лезвия для них

– Paperknives, letter openers, erasing 

knives, pencil sharpeners and blades 

therefor
– 15 15

8214 20 000 0

– наборы и инструменты маникюрные 

или педикюрные (включая пилки для 

ногтей)

– Manicure or pedicure sets and 

instruments (including nail files)
– 12 12

8214 90 000 0 – прочие – Other – 15 158214 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

8215

Ложки, вилки, половники, шумовки, 

лопаточки для тортов, ножи для рыбы, 

масла, щипцы для сахара и 

аналогичные кухонные или столовые 

приборы:

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-

servers, fish-knives, butter-knives, sugar 

tongs and similar kitchen or tableware:

8215 10

– наборы кухонных или столовых 

приборов, содержащие, по крайней 

мере, одно изделие, покрытое 

драгоценным металлом гальваническим 

способом:

– Sets of assorted articles containing at 

least one article plated with precious 

metal:

8215 10 200 0

– – содержащие только изделия, 

покрытые драгоценным металлом 

гальваническим способом

– – Containing only articles plated with 

precious metal
– 15 15

– – прочие: – – Other:
8215 10 300 0 – – – из коррозионностойкой стали – – – Of stainless steel – 15 15

8215 10 800 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

8215 20
– наборы кухонных или столовых 

приборов прочие:
– Other sets of assorted articles:

8215 20 100 0 – – из коррозионностойкой стали – – Of stainless steel – 12 12

8215 20 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

– прочие: – Other:

8215 91 000 0
– – покрытые драгоценным металлом 

гальваническим способом
– – Plated with precious metal – 15 15

8215 99 – – прочие: – – Other:
8215 99 100 0 – – – из коррозионностойкой стали – – – Of stainless steel – 15 15

8215 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

8301

Замки висячие и врезные (действующие 

с помощью ключа, кодовой комбинации 

или электрические), из недрагоценных 

металлов; задвижки и рамки с 

задвижками, объединенные с замками, 

из недрагоценных металлов; ключи для 

любых вышеуказанных изделий, из 

недрагоценных металлов:

Padlocks and locks (key, combination or 

electrically operated), of base metal; 

clasps and frames with clasps, 

incorporating locks, of base metal; keys 

for any of the foregoing articles, of base 

metal:

8301 10 000 0 – замки висячие – Padlocks – 15 15

8301 20 000

– замки, предназначенные для 

установки в моторных транспортных 

средствах:

– Locks of a kind used for motor vehicles:

8301 20 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 3

38С)
338С)



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 
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долларах США)

Heading

8301 20 000 9 – – прочие – – Other – 13 13

8301 30 000 0
– замки, предназначенные для 

установки в мебели
– Locks of a kind used for furniture – 10 10

8301 40 – замки прочие: – Other locks:

– – замки, предназначенные для 

установки в дверях зданий:

– – Locks of a kind used for doors of 

buildings:
8301 40 110 0 – – – цилиндровые – – – Cylinder – 12 12

8301 40 190 0 – – – прочие – – – Other – 12 12

8301 40 900 0 – – замки прочие – – Other locks – 12 12

8301 50 000 0
– задвижки и рамки с задвижками, 

объединенные с замками

– Clasps and frames with clasps, 

incorporating locks – 15 15

8301 60 000 – части: – Parts:

8301 60 000 1

– – замков, предназначенных для 

промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов
5)

– – – – Locks designed for the industrial 

assembly of motor vehicles of headings 

8701 to 8705, their assemblies and units5)
– 0

36С)
036С)

8301 60 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

8301 70 000 0 – ключи, поставляемые отдельно – Keys presented separately – 15 15

8302

Крепежная арматура, фурнитура и 

аналогичные изделия из недрагоценных 

металлов, используемые для мебели, 

дверей, лестниц, окон, штор, в салонах 

транспортных средств, шорных 

изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок 

или аналогичных изделий; вешалки для 

шляп, крючки для шляп, кронштейны и 

аналогичные изделия из недрагоценных 

металлов; мебельные колеса с 

крепежными приспособлениями из 

недрагоценных металлов; 

автоматические устройства из 

недрагоценных металлов для 

закрывания дверей:

Base-metal mountings, fittings and similar 

articles suitable for furniture, doors, 

staircases, windows, blinds, coachwork, 

saddlery, trunks, chests, caskets or the 

like; base-metal hat-racks, hat-pegs, 

brackets and similar fixtures; castors with 

mountings of base metal; automatic door 

closers of base metal:

8302 10 000 0 – шарниры – Hinges – 0 08302 10 000 0 – шарниры – Hinges – 0 0

8302 20 000 0 – мебельные колеса – Castors – 0 0

8302 30 000

– крепежная арматура, фурнитура и 

аналогичные детали для моторных 

транспортных средств, прочие:

– Other mountings, fittings and similar 

articles suitable for motor vehicles:

8302 30 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 3

38С)
338С)

8302 30 000 9 – – прочие – – Other – 13 13

– крепежная арматура, фурнитура и 

аналогичные детали прочие:

– Other mountings, fittings and similar 

articles:
8302 41 – – применяемые для зданий: – – Suitable for buildings:
8302 41 100 0 – – – для дверей – – – For doors – 10 10

8302 41 500 0 – – – для окон – – – For windows – 10 10

8302 41 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

8302 42 000 0 – – прочие, применяемые для мебели – – Other, suitable for furniture – 0 0

8302 49 000 – – прочие: – – Other:

8302 49 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8302 49 000 9 – – – прочие – – – Other – 0 0

8302 50 000 0

– вешалки для шляп, крючки для шляп, 

кронштейны и аналогичные изделия

– Hat-racks, hat-pegs, brackets and 

similar fixtures
– 12 12

8302 60 000
– автоматические устройства для 

закрывания дверей:
– Automatic door closers:

8302 60 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 325С) 325С)

8302 60 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

8303 00

Несгораемые шкафы, сейфы и двери и 

запирающиеся ящики для безопасного 

хранения ценностей в банковских 

хранилищах, ящики, специально 

предназначенные для хранения денег и 

документов, и аналогичные изделия, 

бронированные или усиленные, из 

недрагоценных металлов:

Armoured or reinforced safes, 

strongboxes and doors and safe deposit 

lockers for strong-rooms, cash or deed 

boxes and the like, of base metal:

8303 00 400 0

– несгораемые шкафы, сейфы и двери 

и запирающиеся ящики для 

безопасного хранения ценностей в 

банковских хранилищах, 

бронированные или усиленные

– Armoured or reinforced safes, 

strongboxes and doors and safe deposit 

lockers for strongrooms
– 8 8
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8303 00 900 0

– ящики, специально предназначенные 

для хранения денег и документов, и 

аналогичные изделия

– Cash or deed boxes and the like

– 8 8

8304 00 000 0

Шкафы для досье, шкафы для картотек, 

лотки для бумаг, подставки для бумаг, 

лотки для ручек, подставки для печатей 

и аналогичное конторское или 

канцелярское оборудование, из 

недрагоценных металлов, кроме 

конторской мебели товарной позиции 

9403

Filing cabinets, card-index cabinets, paper 

trays, paper rests, pen trays, office-stamp 

stands and similar office or desk 

equipment, of base metal, other than 

office furniture of heading 9403

– 15 15

8305

Фурнитура для скоросшивателей или 

папок, канцелярские зажимы и скрепки, 

индексные карточные указатели и 

аналогичные канцелярские изделия, из 

недрагоценных металлов; проволочные 

скобы в блоках (например, для 

канцелярских целей, обивки мебели, 

упаковки), из недрагоценных металлов:

Fittings for loose-leaf binders or files, 

letter clips, letter corners, paper clips, 

indexing tags and similar office articles, of 

base metal; staples in strips (for example, 

for offices, upholstery, packaging), of base 

metal:

8305 10 000 0
– фурнитура для скоросшивателей или 

папок
– Fittings for loose-leaf binders or files – 15 15

8305 20 000 0 – проволочные скобы в блоках – Staples in strips – 13 13

8305 90 000 0 – прочие, включая части – Other, including parts – 15 15

8306

Колокола, гонги и аналогичные изделия 

неэлектрические, из недрагоценных 

металлов; статуэтки и другие 

украшения из недрагоценных металлов; 

рамы для фотографий, картин или 

аналогичные рамы, из недрагоценных 

металлов; зеркала из недрагоценных 

металлов:

Bells, gongs and the like, non-electric, of 

base metal; statuettes and other 

ornaments, of base metal; photograph, 

picture or similar frames, of base metal; 

mirrors of base metal:

– колокола, гонги и аналогичные 
– Bells, gongs and the like

8306 10 000 0
– колокола, гонги и аналогичные 

изделия
– Bells, gongs and the like – 14 14

– статуэтки и другие украшения: – Statuettes and other ornaments:

8306 21 000 0
– – покрытые драгоценным металлом 

гальваническим способом
– – Plated with precious metal – 15 15

8306 29 000 – – прочие: – – Other:
8306 29 000 1 – – – из меди – – – Of copper – 15 15

8306 29 000 9 – – – прочие – – – Other – 12,5 12,5

8306 30 000 0
– рамы для фотографий, картин или 

аналогичные рамы; зеркала

– Photograph, picture or similar frames; 

mirrors – 15 15

8307
Трубы гибкие из недрагоценных 

металлов, с фитингами или без них:

Flexible tubing of base metal, with or 

without fittings:
8307 10 000 – из черных металлов: – Of iron or steel:

8307 10 000 1 – – для гражданских воздушных судов
5) – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8307 10 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

8307 90 000 – из прочих недрагоценных металлов: – Of other base metal:

8307 90 000 1

– – с присоединенными фитингами, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – With fittings attached, for use in civil 

aircraft5)
– 5 5

8307 90 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

8308

Застежки, рамы с застежками, пряжки, 

пряжки-застежки, крючки, колечки, 

блочки и аналогичные изделия, из 

недрагоценных металлов, 

используемые для одежды или 

принадлежностей одежды, обуви, 

ювелирных изделий, наручных часов, 

книг, тентов, изделий из кожи, 

дорожных принадлежностей или шорно-

седельных изделий или других готовых 

изделий; заклепки трубчатые или 

раздвоенные, из недрагоценных 

металлов; бусины и блестки, из 

недрагоценных металлов:

Clasps, frames with clasps, buckles, 

buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and 

the like, of base metal, of a kind used for 

clothing or clothing accessories, footwear, 

jewellery, wrist watches, books, awnings, 

leather goods, travel goods or saddlery or 

for other made up articles; tubular or 

bifurcated rivets, of base metal; beads and 

spangles, of base metal:

8308 10 000 0 – крючки, колечки и блочки – Hooks, eyes and eyelets – 5 5

8308 20 000 0 – заклепки трубчатые или раздвоенные – Tubular or bifurcated rivets – 15 15

8308 90 000 0 – прочие, включая части – Other, including parts – 5 5
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8309

Пробки, колпачки и крышки (включая 

крончатые колпачки, завинчивающиеся 

колпачки и пробки с устройством для 

разливки), закупорочные крышки для 

бутылок, пробки нарезные, оболочки 

пробок, герметизирующие и прочие 

упаковочные принадлежности, из 

недрагоценных металлов:

Stoppers, caps and lids (including crown 

corks, screw caps and pouring stoppers), 

capsules for bottles, threaded bungs, 

bung covers, seals and other packing 

accessories, of base metal:

8309 10 000 0 – крончатые колпачки – Crown caps – 12 12

8309 90 – прочие: – Other:

8309 90 100 0

– – закупорочные крышки из свинца; 

закупорочные крышки из алюминия 

диаметром более 21 мм

– – Capsules of lead; capsules of 

aluminium of a diameter exceeding 21 mm
– 10 10

8309 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

8310 00 000 0

Таблички с указателями, 

наименованиями, адресами и 

аналогичные таблички, номера, буквы и 

прочие символы из недрагоценных 

металлов, кроме изделий товарной 

позиции 9405

Sign-plates, nameplates, address-plates 

and similar plates, numbers, letters and 

other symbols, of base metal, excluding 

those of heading 9405
– 15 15

8311

Проволока, прутки, трубы, пластины, 

электроды и аналогичные изделия, из 

недрагоценных металлов или из 

карбидов металлов, с покрытием или с 

сердечником из флюсовых материалов, 

используемые для низкотемпературной 

пайки, высокотемпературной пайки, 

сварки или осаждения металлов или 

карбидов металлов; проволока и прутки 

из спеченного порошка недрагоценных 

металлов, используемые для 

металлизации распылением:

Wire, rods, tubes, plates, electrodes and 

similar products, of base metal or of metal 

carbides, coated or cored with flux 

material, of a kind used for soldering, 

brazing, welding or deposition of metal or 

of metal carbides; wire and rods, of 

agglomerated base metal powder, used 

for metal spraying:

8311 10 000

– электроды из недрагоценных 

металлов с покрытием, используемые 

для дуговой электросварки:

– Coated electrodes of base metal, for 

electric arc-welding:

8311 10 000 1

– – с сердечником из черных металлов 

и покрытием из тугоплавкого материала

– – With a core made of iron or steel and 

a refractory coating
– 12 12

8311 10 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

8311 20 000 0

– проволока из недрагоценных 

металлов с сердечником, используемая 

для дуговой электросварки

– Cored wire of base metal, for electric arc-

welding
– 15 15

8311 30 000 0

– прутки с покрытием и проволока с 

сердечником, используемые для 

низкотемпературной пайки, 

высокотемпературной пайки или для 

газовой сварки, из недрагоценных 

металлов

– Coated rods and cored wire, of base 

metal, for soldering, brazing or welding by 

flame

– 15 15

8311 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

8401

Реакторы ядерные; тепловыделяющие 

элементы (твэлы), необлученные, для 

ядерных реакторов; оборудование и 

устройства для разделения изотопов:

Nuclear reactors; fuel elements 

(cartridges), non-irradiated, for nuclear 

reactors; machinery and apparatus for 

isotopic separation:

8401 10 000 0 – реакторы ядерные – Nuclear reactors – 15 15

8401 20 000 0
– оборудование и устройства для 

разделения изотопов, их части

– Machinery and apparatus for isotopic 

separation, and parts thereof – 15 15

8401 30 000 0
– тепловыделяющие элементы (твэлы), 

необлученные

– Fuel elements (cartridges), non-

irradiated pcs 15 15

8401 40 000 0 – части ядерных реакторов – Parts of nuclear reactors – 15 15

8402

Котлы паровые или другие 

паропроизводящие котлы (кроме 

водяных котлов центрального 

отопления, способных также 

производить пар низкого давления); 

котлы перегретой воды:

Steam or other vapour generating boilers 

(other than central heating hot water 

boilers capable also of producing low 

pressure steam); superheated water 

boilers:

– котлы паровые или другие 

паропроизводящие котлы:

– Steam or other vapour generating 

boilers:

8402 11 000

– – котлы водотрубные 

производительностью более 45 т пара в 

час:

– – Watertube boilers with a steam 

production exceeding 45 tonnes per hour:

8402 11 000 1
– – – котлы паровые для судового 

оборудования3)

– – – Watertube boilers for hull 

equipment3) – 0 0

8402 11 000 9 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5
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8402 12 000

– – котлы водотрубные 

производительностью не более 45 т 

пара в час:

– – Watertube boilers with a steam 

production not exceeding 45 tonnes per 

hour:

8402 12 000 1
– – – котлы паровые для судового 

оборудования3)

– – – Watertube boilers for hull 

equipment3) – 0 0

8402 12 000 9 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

8402 19
– – паропроизводящие котлы прочие, 

включая комбинированные:

– – Other vapour generating boilers, 

including hybrid boilers:
8402 19 100 – – – котлы дымогарные: – – – Firetube boilers:

8402 19 100 1
– – – – котлы паровые для судового 

оборудования
3)

– – – – Watertube boilers for hull 

equipment3) – 0 0

8402 19 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8402 19 900 – – – прочие: – – – Other:

8402 19 900 1
– – – – котлы паровые для судового 

оборудования3)

– – – – Watertube boilers for hull 

equipment3) – 0 0

8402 19 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8402 20 000 – котлы перегретой воды: – Superheated water boilers:
8402 20 000 1 – – для судового оборудования

3) – – For hull equipment3) – 0 0

8402 20 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

8402 90 000 – части: – Parts:

8402 90 000 1

– – котлов паровых и котлов перегретой 

воды для судового оборудования3)

– – Of watertube boilers and superheated 

water boilers for hull equipment3)
– 0 0

8402 90 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

8403
Котлы центрального отопления, кроме 

котлов товарной позиции 8402:

Central heating boilers other than those of 

heading 8402:
8403 10 – котлы: – Boilers:
8403 10 100 0 – – из чугунного литья – – Of cast iron pcs 10 10

8403 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

8403 90 – части: – Parts:
8403 90 100 0 – – из чугунного литья – – Of cast iron – 10 10

8403 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

Вспомогательное оборудование для 

использования с котлами товарной 

позиции 8402 или 8403 (например, 

экономайзеры, пароперегреватели, 

Auxiliary plant for use with boilers of 

heading 8402 or 8403 (for example, 

economisers, superheaters, soot 

8404

экономайзеры, пароперегреватели, 

сажеудалители, газовые 

рекуператоры); конденсаторы для 

пароводяных или других паровых 

силовых установок:

economisers, superheaters, soot 

removers, gas recoverers); condensers for 

steam or other vapour power units:

8404 10 000 0

– вспомогательное оборудование для 

использования с котлами товарной 

позиции 8402 или 8403

– Auxiliary plant for use with boilers of 

heading 8402 or 8403
– 0 0

8404 20 000 0

– конденсаторы для пароводяных или 

других паровых силовых установок

– Condensers for steam or other vapour 

power units
– 0 0

8404 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8405

Газогенераторы или генераторы 

водяного газа с очистительными 

установками или без них; 

газогенераторы ацетиленовые и 

аналогичные газогенераторы с 

очистительными установками или без 

них:

Producer gas or water gas generators, 

with or without their purifiers; acetylene 

gas generators and similar water process 

gas generators, with or without their 

purifiers:

8405 10 000

– газогенераторы или генераторы 

водяного газа с очистительными 

установками или без них; 

газогенераторы ацетиленовые и 

аналогичные газогенераторы с 

очистительными установками или без 

них:

– Producer gas or water gas generators, 

with or without their purifiers; acetylene 

gas generators and similar water process 

gas generators, with or without their 

purifiers:

8405 10 000 1 – – для гражданских воздушных судов5) – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8405 10 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

8405 90 000 0 – части – Parts – 5 5

8406
Турбины на водяном пару и турбины 

паровые прочие:
Steam turbines and other vapour turbines:

8406 10 000 0
– турбины для силовых судовых 

установок
– Turbines for marine propulsion pcs 15 15

– турбины прочие: – Other turbines:

8406 81 000 0
– – номинальной выходной мощностью 

более 40 МВт
– – Of an output exceeding 40 MW pcs 15 15

8406 82 000 0
– – номинальной выходной мощностью 

не более 40 МВт
– – Of an output not exceeding 40 MW pcs 15 15

8406 90 – части: – Parts:

8406 90 100 0
– – лопатки статора, роторы и их 

лопатки
– – Stator blades, rotors and their blades pcs 5 5

8406 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10
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8407

Двигатели внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием, с вращающимся 

или возвратно-поступательным 

движением поршня:

Spark-ignition reciprocating or rotary 

internal combustion piston engines:

8407 10 000 – двигатели авиационные: – Aircraft engines:

8407 10 000 1 – – для гражданских воздушных судов
5) – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8407 10 000 2

– – для установки на разведывательно-

ударные беспилотные летательные 

аппараты14)

– – For use on scout-attack unmanned 

aerial vehicles14)
pcs 8 8

– – прочие: – – Other:

8407 10 000 3
– – – со взлетной мощностью не более 

200 кВт

– – – With a take-off power not exceeding 

200 kW pcs 8 8

8407 10 000 7 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

– двигатели, приводящие в движение 

плавучие средства:
– Marine propulsion engines:

8407 21 – – подвесные: – – Outboard motors:

8407 21 100 0
– – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 325 см³

– – – Of a cylinder capacity not exceeding 

325 cm³ pcs 8 8

– – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 325 см³:

– – – Of a cylinder capacity exceeding 325 

cm³:
8407 21 910 0 – – – – мощностью не более 30 кВт – – – – Of a power not exceeding 30 kW pcs 8 8

8407 21 990 0 – – – – мощностью более 30 кВт – – – – Of a power exceeding 30 kW pcs 8 8

8407 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– двигатели с возвратно-

поступательным движением поршня, 

используемые для приведения в 

движение транспортных средств группы 

87:

– Reciprocating piston engines of a kind 

used for the propulsion of vehicles of 

Chapter 87:

8407 31 000 0
– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 50 см³

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

50 cm³ pcs 10 10

8407 32

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 50 см³, но не более 

250 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 50 

cm3 but not exceeding 250 cm3:

– – – с рабочим объемом цилиндров 
– – – Of a cylinder capacity exceeding 50 

8407 32 100 0

– – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 50 см³, но не более 

125 см³

– – – Of a cylinder capacity exceeding 50 

cm3 but not exceeding 125 cm3
pcs 10 10

8407 32 900 0

– – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 125 см³, но не более 

250 см³

– – – Of a cylinder capacity exceeding 125 

cm3 but not exceeding 250 cm3
pcs 10 10

8407 33

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 250 см³, но не более 

1000 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 250 

cm³ but not exceeding 1,000 cm³:

8407 33 200 0

– – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 250 см³, но не более 

500 см³

– – – Of a cylinder capacity exceeding 250 

cm3 but not exceeding 500 cm3
pcs 10 10

8407 33 800 0

– – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 500 см³, но не более 

1000 см³

– – – Of a cylinder capacity exceeding 500 

cm3 but not exceeding 1,000 cm3
pcs 10 10

8407 34
– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1000 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 1,000 

cm³:

8407 34 100 0

– – – для промышленной сборки: 

тракторов, управляемых рядом идущим 

водителем, субпозиции 8701 10; 

моторных транспортных средств 

товарной позиции 8703; моторных 

транспортных средств товарной 

позиции 8704, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя менее 2800 см³; 

моторных транспортных средств 

товарной позиции 8705
5)

– – – For the industrial assembly of: 

pedestrian-controlled tractors of 

subheading 8701 10; motor vehicles of 

heading 8703; motor vehicles of heading 

8704 with an engine of a cylinder capacity 

of less than 2,800 cm3; motor vehicles of 

heading 87055)

pcs 033С) 033С)

– – – прочие: – – – Other:
8407 34 300 – – – – бывшие в употреблении: – – – – Used:

8407 34 300 1

– – – – – для автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – – – – For buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

8407 34 300 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

– – – – новые, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя:
– – – – New, of a cylinder capacity:

8407 34 910 – – – – – не более 1500 см³: – – – – – Not exceeding 1,500 cm³:

8407 34 910 1

– – – – – – для автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – – – – – For buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

8407 34 910 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8407 34 990 – – – – – более 1500 см³: – – – – – Exceeding 1,500 cm³:
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of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8407 34 990 2

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 –8705, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя 

не менее 2800 см³, кроме моторных 

транспортных средств, упомянутых в 

подсубпозиции 8407 34 100 05)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

of a cylinder capacity of 2,800 cm³ or 

more, other than those specified in sub-

subheading 8407 34 100 05)

pcs 025С) 025С)

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8407 34 990 3

– – – – – – – для автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – – – – – – For buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

8407 34 990 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

8407 90 – двигатели прочие: – Other engines:

8407 90 100 0
– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 250 см³

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

250 cm³ pcs 0 0

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 250 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 250 

cm³:

8407 90 500 0

– – – для промышленной сборки: 

тракторов, управляемых рядом идущим 

водителем, субпозиции 8701 10; 

моторных транспортных средств 

товарной позиции 8703; моторных 

транспортных средств товарной 

позиции 8704, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя менее 2800 см³; 

моторных транспортных средств 

товарной позиции 87055)

– – – For the industrial assembly of: 

pedestrian-controlled tractors of 

subheading 8701 10; motor vehicles of 

heading 8703; motor vehicles of heading 

8704 with an engine of a cylinder capacity 

of less than 2,800 cm3; motor vehicles of 

heading 87055)

pcs 0
33С)

033С)

– – – прочие: – – – Other:

8407 90 800 0 – – – – мощностью не более 10 кВт
– – – – Of a cylinder capacity not 

exceeding 10 kW pcs 0 0

8407 90 900 – – – – мощностью более 10 кВт:
– – – – Of a cylinder capacity exceeding 

10 kW:

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

8407 90 900 1

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя 

не менее 2800 см³, кроме моторных 

транспортных средств, упомянутых в 

подсубпозиции 8407 90 500 05)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

of a cylinder capacity of 2,800 cm³ or 

more, other than those specified in sub-

subheading 8407 90 500 05)

pcs 033С) 033С)

8407 90 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8408

Двигатели внутреннего сгорания 

поршневые с воспламенением от 

сжатия (дизели или полудизели):

Compression-ignition internal combustion 

piston engines (diesel or semi-diesel 

engines):

8408 10
– двигатели, приводящие в движение 

плавучие средства:
– Marine propulsion engines:

– – бывшие в употреблении: – – Used:

8408 10 110 0

– – – для морских судов товарных 

позиций 8901 –8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

– – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 5 5

8408 10 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

– – новые, мощностью: – – New, of a power:

– – – не более 50 кВт: – – – Not exceeding 50 kW:

8408 10 230 0

– – – – для морских судов товарных 

позиций 8901 – 8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

– – – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 0 0

8408 10 270 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – более 50 кВт, но не более 100 кВт:
– – – Exceeding 50 kW but not exceeding 

100 kW:

8408 10 310 0

– – – – для морских судов товарных 

позиций 8901 – 8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

– – – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 0 0

8408 10 390 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – более 100 кВт, но не более 200 

кВт:

– – – Exceeding 100 kW but not 

exceeding 200 kW:

8408 10 410 0

– – – – для морских судов товарных 

позиций 8901 – 8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

– – – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 0 0

8408 10 490 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0
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– – – более 200 кВт, но не более 300 

кВт:

– – – Exceeding 200 kW but not 

exceeding 300 kW:

8408 10 510 0

– – – – для морских судов товарных 

позиций 8901 – 8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

– – – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 0 0

8408 10 590 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – более 300 кВт, но не более 500 

кВт:

– – – Exceeding 300 kW but not 

exceeding 500 kW:

8408 10 610 0

– – – – для морских судов товарных 

позиций 8901 – 8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

– – – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 0 0

8408 10 690 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – более 500 кВт, но не более 1000 

кВт:

– – – Exceeding 500 kW but not 

exceeding 1,000 kW:

8408 10 710 0

– – – – для морских судов товарных 

позиций 8901 – 8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

– – – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 5 5

8408 10 790 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – – более 1000 кВт, но не более 5000 

кВт:

– – – Exceeding 1,000 kW but not 

exceeding 5,000 kW:

8408 10 810 0

– – – – для морских судов товарных 

позиций 8901 – 8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

– – – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 0 0

8408 10 890 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – более 5000 кВт: – – – Exceeding 5,000 kW:

– – – – для морских судов товарных 

позиций 8901 – 8906, буксиров 

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

– – – – For seagoing vessels of headings 

8901 to 8906, tugs of sub-subheading 

8904 00 100 0 and warships of 

8408 10 910 0

подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных 

кораблей субпозиции 8906 10 000

8904 00 100 0 and warships of 

subheading 8906 10 000
pcs 5 5

8408 10 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8408 20

– двигатели, используемые для 

приведения в движение транспортных 

средств группы 87:

– Engines of a kind used for the 

propulsion of vehicles of Chapter 87:

8408 20 100 0

– – для промышленной сборки: 

тракторов, управляемых рядом идущим 

водителем, субпозиции 8701 10; 

моторных транспортных средств 

товарной позиции 8703; моторных 

транспортных средств товарной 

позиции 8704, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя менее 2500 см³; 

моторных транспортных средств 

товарной позиции 8705
5)

– – For the industrial assembly of: 

pedestrian-controlled tractors of 

subheading 8701 10; motor vehicles of 

heading 8703; motor vehicles of heading 

8704 with an engine of a cylinder capacity 

of less than 2,500 cm3; motor vehicles of 

heading 87055)

pcs 037С) 037С)

– – прочие: – – Other:

– – – для колесных 

сельскохозяйственных или 

лесохозяйственных тракторов, 

мощностью:

– – – For wheeled agricultural or forestry 

tractors, of a power:

8408 20 310 – – – – не более 50 кВт: – – – – Not exceeding 50 kW:

8408 20 310 1

– – – – – для промышленной сборки 

тракторов, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя не менее 2500 

см³, но не более 3000 см³, кроме 

тракторов, упомянутых в подсубпозиции 

8408 20 100 0
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

tractors with an engine of a cylinder 

capacity of 2,500 cm3 or more, but not 

exceeding 3,000 cm3, other than those 

specified in sub-subheading 

8408 20 100 05) pcs 037С) 037С)

8408 20 310 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 9 9

8408 20 350
– – – – более 50 кВт, но не более 100 

кВт:

– – – – Exceeding 50 kW but not 

exceeding 100 kW:

8408 20 350 1

– – – – – для промышленной сборки 

тракторов, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя не менее 2500 

см³, но не более 3000 см³, кроме 

тракторов, упомянутых в подсубпозиции 

8408 20 100 05)

– – – – – For the industrial assembly of 

tractors with an engine of a cylinder 

capacity of 2,500 cm3 or more, but not 

exceeding 3,000 cm3, other than those 

specified in sub-subheading 

8408 20 100 05) pcs 0
37С)

037С)

8408 20 350 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 9 9

8408 20 370 – – – – более 100 кВт: – – – – Exceeding 100 kW:
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8408 20 370 1

– – – – – для промышленной сборки 

тракторов, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя не менее 2500 

см³, но не более 3000 см³, кроме 

тракторов, упомянутых в подсубпозиции 

8408 20 100 05)

– – – – – For the industrial assembly of 

tractors with an engine of a cylinder 

capacity of 2,500 cm3 or more, but not 

exceeding 3,000 cm3, other than those 

specified in sub-subheading 

8408 20 100 05) pcs 0
37С)

037С)

8408 20 370 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 9 9

– – – для прочих транспортных средств 

группы 87, мощностью:

– – – For other vehicles of Chapter 87, of 

a power:
8408 20 510 – – – – не более 50 кВт: – – – – Not exceeding 50 kW:

8408 20 510 2

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя 

не менее 2500 см³, но не более 3000 

см³, кроме моторных транспортных 

средств, упомянутых в подсубпозиции 

8408 20 100 0, колесных 

сельскохозяйственных или 

лесохозяйственных тракторов5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

of a cylinder capacity of 2,500 cm³ or 

more, but not exceeding 3,000 cm³, other 

than those specified in sub-subheading 

8408 20 100 0, wheeled agricultural or 

forestry tractors5)

pcs 025С) 025С)

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8408 20 510 3

– – – – – – для автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – – – – – For buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

8408 20 510 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 7,5 7,5

8408 20 550
– – – – более 50 кВт, но не более 100 

кВт:

– – – – Exceeding 50 kW but not 

exceeding 100 kW:

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя 

не менее 2500 см³, но не более 3000 

см³, кроме моторных транспортных 

средств, упомянутых в подсубпозиции 

8408 20 100 0, колесных 

сельскохозяйственных или 

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

of a cylinder capacity of 2,500 cm³ or 

more, but not exceeding 3,000 cm³, other 

than those specified in sub-subheading 

8408 20 100 0, wheeled agricultural or 

forestry tractors5)

8408 20 550 2

сельскохозяйственных или 

лесохозяйственных тракторов5) pcs 0
25С)

025С)

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8408 20 550 3

– – – – – – для автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – – – – – For buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

8408 20 550 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8408 20 57
– – – – более 100 кВт, но не более 200 

кВт:

– – – – Exceeding 100 kW but not 

exceeding 200 kW:

8408 20 571

– – – – – для автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя:

– – – – – For buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver:

8408 20 571 1

– – – – – – для промышленной сборки, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя 

не менее 2500 см³, но не более 3000 

см³ 5)

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 2,500 cm³ but not exceeding 

3,000 cm³ 5)
pcs 025С) 025С)

8408 20 571 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

8408 20 579 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8408 20 579 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 –8705, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя 

не менее 2500 см³, но не более 3000 

см³, кроме моторных транспортных 

средств, упомянутых в подсубпозиции 

8408 20 100 0, колесных 

сельскохозяйственных или 

лесохозяйственных тракторов
5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

of a cylinder capacity of 2,500 cm³ or 

more, but not exceeding 3,000 cm³, other 

than those specified in sub-subheading 

8408 20 100 0, wheeled agricultural or 

forestry tractors5)

pcs 025С) 025С)

8408 20 579 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

8408 20 990 – – – – более 200 кВт: – – – – Exceeding 200 kW:

8408 20 990 2

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя 

не менее 2500 см³, но не более 3000 

см³, кроме моторных транспортных 

средств, упомянутых в подсубпозиции 

8408 20 100 0, колесных 

сельскохозяйственных или 

лесохозяйственных тракторов5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

of a cylinder capacity of 2,500 cm³ or 

more, but not exceeding 3,000 cm³, other 

than those specified in sub-subheading 

8408 20 100 0, wheeled agricultural or 

forestry tractors5)

pcs 025С) 025С)

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8408 20 990 3

– – – – – – для автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – – – – – For buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5
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– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8408 20 990 4

– – – – – – – для сборки моторных 

транспортных средств товарной 

позиции 8704, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя не менее 18 500 

см3, мощностью не менее 500 кВт
5)

– – – – – – – For the industrial assembly 

of motor vehicles of heading 8704, of a 

cylinder capacity of 18,500 cm³ or more, 

of a power of 500 kW or more5)
pcs 5

23С)
523С)

8408 20 990 7 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 5 5

8408 90 – двигатели прочие: – Other engines:
8408 90 210 0 – – для рельсового транспорта – – For rail traction pcs 8 8

– – прочие: – – Other:
8408 90 270 – – – бывшие в употреблении: – – – Used:

8408 90 270 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8408 90 270 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

– – – новые, мощностью: – – – New, of a power:
8408 90 410 – – – – не более 15 кВт: – – – – Not exceeding 15 kW:

8408 90 410 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8408 90 410 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

8408 90 430 – – – – более 15 кВт, но не более 30 кВт:
– – – – Exceeding 15 kW but not 

exceeding 30 kW:

8408 90 430 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8408 90 430 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

8408 90 450 – – – – более 30 кВт, но не более 50 кВт:
– – – – Exceeding 30 kW but not 

exceeding 50 kW:

8408 90 450 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8408 90 450 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

8408 90 470
– – – – более 50 кВт, но не более 100 

кВт:

– – – – Exceeding 50 kW but not 

exceeding 100 kW:

8408 90 470 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8408 90 470 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

– – – – более 100 кВт, но не более 200  – – – – Exceeding 100 kW but not 
8408 90 610

– – – – более 100 кВт, но не более 200 

кВт:

– – – – Exceeding 100 kW but not 

exceeding 200 kW:

8408 90 610 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8408 90 610 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

8408 90 650 0
– – – – более 200 кВт, но не более 300 

кВт

– – – – Exceeding 200 kW but not 

exceeding 300 kW pcs 3 3

8408 90 670 0
– – – – более 300 кВт, но не более 500 

кВт

– – – – Exceeding 300 kW but not 

exceeding 500 kW pcs 5 5

8408 90 810
– – – – более 500 кВт, но не более 1000 

кВт:

– – – – Exceeding 500 kW but not 

exceeding 1,000 kW:

8408 90 810 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8408 90 810 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

8408 90 850 0
– – – – более 1000 кВт, но не более 

5000 кВт

– – – – Exceeding 1,000 kW but not 

exceeding 5,000 kW pcs 5 5

8408 90 890 0 – – – – более 5000 кВт – – – – Exceeding 5,000 kW pcs 5 5

8409

Части, предназначенные 

исключительно или главным образом 

для двигателей товарной позиции 8407 

или 8408:

Parts suitable for use solely or principally 

with the engines of heading 8407 or 8408:

8409 10 000 0 – для авиационных двигателей – For aircraft engines – 0 0

– прочие: – Other:

8409 91 000

– – предназначенные исключительно 

или главным образом для поршневых 

двигателей внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием:

– – Suitable for use solely or principally 

with spark-ignition internal combustion 

piston engines:

8409 91 000 1

– – – для двигателей, предназначенных 

для промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов5)

– – – Of engines designed for the 

industrial assembly of motor vehicles of 

headings 8701 to 8705, their assemblies 

and units5)
– 0

27С)
027С)

– – – прочие: – – – Other:

8409 91 000 2

– – – – газовые форсунки для подачи 

топлива в цилиндры двигателей, 

предназначенные для установки на 

транспортные средства, использующие 

природный газ в качестве моторного 

топлива5)

– – – – Gas burners supplying fuel to 

engine cylinders, intended to be installed 

on vehicles using natural gas as a fuel5)

– 3
7С)

37С)

8409 91 000 8 – – – – прочие – – – – Other – 3 3

8409 99 000 – – прочие: – – Other:
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8409 99 000 1

– – – для двигателей, предназначенных 

для промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов5)

– – – Of engines designed for the 

industrial assembly of motor vehicles of 

headings 8701 to 8705, their assemblies 

and units5)
– 0

25С)
025С)

8409 99 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

8410
Турбины гидравлические, колеса 

водяные и регуляторы к ним:

Hydraulic turbines, water wheels, and 

regulators therefor:

– турбины гидравлические и водяные 

колеса:
– Hydraulic turbines and water wheels:

8410 11 000 0 – – мощностью не более 1000 кВт – – Of a power not exceeding 1,000 kW pcs 15 15

8410 12 000 0
– – мощностью более 1000 кВт, но не 

более 10 000 кВт

– – Of a power exceeding 1,000 kW but 

not exceeding 10,000 kW pcs 13 13

8410 13 000 0 – – мощностью более 10 000 кВт – – Of a power exceeding 10,000 kW pcs 13 13

8410 90 000 – части, включая регуляторы: – Parts, including regulators:

8410 90 000 1

– – чугунные литые или стальные литые 

для турбин гидравлических мощностью 

более 25 000 кВт

– – Of cast iron or cast steel for hydraulic 

turbines of a power exceeding 25,000 kW
– 7,5 7,5

8410 90 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

8411

Двигатели турбореактивные и 

турбовинтовые, газовые турбины 

прочие:

Turbojets, turbopropellers and other gas 

turbines:

– двигатели турбореактивные: – Turbojets:
8411 11 000 – – тягой не более 25 кН: – – Of a thrust not exceeding 25 kN:

8411 11 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 3 3

8411 11 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

8411 12 – – тягой более 25 кН: – – Of a thrust exceeding 25 kN:

8411 12 100
– – – тягой более 25 кН, но не более 44 

кН:

– – – Of a thrust exceeding 25 kN but not 

exceeding 44 kN:

8411 12 100 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 3 3

8411 12 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

8411 12 300
– – – тягой более 44 кН, но не более 

132 кН:

– – – Of a thrust exceeding 44 kN but not 

exceeding 132 kN:8411 12 300 132 кН: exceeding 132 kN:

– – – – тягой более 44 кН, но не более 

60 кН:

– – – – Of a thrust exceeding 44 kN but 

not exceeding 60 kN:

8411 12 300 3
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8411 12 300 4 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

– – – – тягой более 60 кН, но не более 

80 кН:

– – – – Of a thrust exceeding 60 kN but 

not exceeding 80 kN:

8411 12 300 5
– – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8411 12 300 6 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – для гражданских воздушных 

судов:
– – – – – For use on civil aircraft:

8411 12 300 7

– – – – – – тягой более 110 кН, но не 

более 132 кН для производства 

гражданских воздушных судов5)

– – – – – – Of a thrust exceeding 110 kN 

but not exceeding 132 kN, of a kind used 

to manufacture civil aircraft5) pcs 5
7С)

57С)

8411 12 300 8 – – – – – – прочие
5) – – – – – – Other5) pcs 5 5

8411 12 300 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

8411 12 800 – – – тягой более 132 кН: – – – Of a thrust exceeding 132 kN:

– – – – для гражданских воздушных 

судов:
– – – – For use on civil aircraft:

8411 12 800 1

– – – – – тягой более 132 кН, но не 

более 145 кН для производства 

гражданских воздушных судов5)

– – – – – Of a thrust exceeding 132 kN but 

not exceeding 145 kN, of a kind used to 

manufacture civil aircraft5) pcs 57С) 57С)

8411 12 800 2 – – – – – прочие5) – – – – – Other5) pcs 5 5

8411 12 800 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

– двигатели турбовинтовые: – Turbopropellers:
8411 21 000 – – мощностью не более 1100 кВт: – – Of a power not exceeding 1,100 kW:

8411 21 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8411 21 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8411 22 – – мощностью более 1100 кВт: – – Of a power exceeding 1,100 kW:

8411 22 200
– – – мощностью более 1100 кВт, но не 

более 3730 кВт:

– – – Of a power exceeding 1,100 kW but 

not exceeding 3,730 kW:

– – – – мощностью более 1100 кВт, но 

не более 1200 кВт:

– – – – Of a power exceeding 1,100 kW 

but not exceeding 1,200 kW:

8411 22 200 2
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 3 3

8411 22 200 3 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

– – – – мощностью более 1200 кВт, но 

не более 3730 кВт:

– – – – Of a power exceeding 1,200 kW 

but not exceeding 3,730 kW:

8411 22 200 4
– – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 3 3

8411 22 200 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10
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8411 22 800 – – – мощностью более 3730 кВт: – – – Of a power exceeding 3,730 kW:

8411 22 800 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 3 3

– – – – прочие: – – – – Other:

8411 22 800 2

– – – – – мощностью более 8000 кВт, но 

не более 8800 кВт, для производства 

вертолетов5)

– – – – – with a capacity of more than 

8000 kW, but not more than 8800 kW, for 

the production of helicopters5) pcs 10
62С)

1062С)

8411 22 800 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

– турбины газовые прочие: – Other gas turbines:
8411 81 000 – – мощностью не более 5000 кВт: – – Of a power not exceeding 5,000 kW:

8411 81 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8411 81 000 2

– – – – мощностью более 3 кВт, но не 

более 20 кВт, для производства 

вертолетов
5)

– – – – with a capacity of more than 3 kW, 

but not more than 20 kW, for the 

production of helicopters5) pcs 7,5
62С)

7,562С)

8411 81 000 3

– – – – мощностью более 400 кВт, но не 

более 1300 кВт, для производства 

вертолетов
5)

– – – – with a capacity of more than 400 

kW, but not more than 1300 kW, for the 

production of helicopters5) pcs 7,562С) 7,562С)

8411 81 000 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 7,5 7,5

8411 82 – – мощностью более 5000 кВт: – – Of a power exceeding 5,000 kW:

8411 82 200
– – – мощностью более 5000 кВт, но не 

более 20 000 кВт:

– – – Of a power exceeding 5,000 kW but 

not exceeding 20,000 kW:

8411 82 200 1

– – – – для использования в составе 

комплектных газоперекачивающих 

агрегатов

– – – – Being part of complete gas 

pumping units
pcs 0 0

8411 82 200 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8411 82 600
– – – мощностью более 20 000 кВт, но 

не более 50 000 кВт:

– – – Of a power exceeding 20,000 kW 

but not exceeding 50,000 kW:

8411 82 600 1

– – – – для использования в составе 

комплектных газоперекачивающих 

агрегатов

– – – – Being part of complete gas 

pumping units
pcs 0 0

8411 82 600 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 3 3

8411 82 800 – – – мощностью более 50 000 кВт: – – – Of a power exceeding 50,000 kW:

8411 82 800 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 58411 82 800 1 судов pcs 5 5

8411 82 800 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

– части: – Parts:

8411 91 000
– – турбореактивных или 

турбовинтовых двигателей:
– – Of turbojets or turbopropellers:

8411 91 000 1
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8411 91 000 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8411 91 000 8 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8411 99 00 – – прочие: – – Other:

8411 99 001
– – – оборудования подсубпозиций 

8411 82 200 и 8411 82 600:

– – – Of equipment of sub-subheadings 

8411 82 200 and 8411 82 600:

8411 99 001 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

8411 99 001 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5
14С)

514С)

8411 99 009 – – – прочие: – – – Other:

8411 99 009 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8411 99 009 2

– – – – – для изготовления газовых 

турбин мощностью более 50 000 кВт
5)

– – – – – For the manufacture of gas 

turbines of a power exceeding 

50,000 kW5) pcs 5
10С)

510С)

8411 99 009 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8412 Двигатели и силовые установки прочие: Other engines and motors:

8412 10 000
– двигатели реактивные, кроме 

турбореактивных:
– Reaction engines other than turbojets:

8412 10 000 1 – – для гражданских воздушных судов5) – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8412 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

– силовые установки и двигатели 

гидравлические:
– Hydraulic power engines and motors:

8412 21 – – линейного действия (цилиндры): – – Linear acting (cylinders):
8412 21 200 – – – гидравлические системы: – – – Hydraulic systems:

8412 21 200 1

– – – – гидроцилиндры телескопические 

для сборки автомобилей-самосвалов 

грузоподъемностью 18 – 20 т

– – – – Telescopic hydraulic cylinders for 

assembling dumpers of a rated load 

capacity from 18 to 20 tonnes
pcs 5 5

8412 21 200 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8412 21 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7 7

8412 21 800 – – – прочие: – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8412 21 800 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8412 21 800 6

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 0

25С)
025С)

8412 21 800 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 7 7

8412 29 – – прочие: – – Other:
8412 29 200 – – – гидравлические системы: – – – Hydraulic systems:

8412 29 200 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8412 29 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:

8412 29 810
– – – – двигатели гидравлические 

силовые:
– – – – Hydraulic power motors:

8412 29 810 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8412 29 810 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8412 29 890 – – – – прочие: – – – – Other:

8412 29 890 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8412 29 890 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

– силовые установки и двигатели 

пневматические:
– Pneumatic power engines and motors:

8412 31 000 – – линейного действия (цилиндры): – – Linear acting (cylinders):

8412 31 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8412 31 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8412 39 000 – – прочие: – – Other:

8412 39 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8412 39 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8412 80 – прочие: – Other:

8412 80 100 0
– – двигатели силовые, на водяном 

пару или паровые прочие
– – Steam or other vapour power engines pcs 10 108412 80 100 0 пару или паровые прочие pcs 10 10

8412 80 800 – – прочие: – – Other:

8412 80 800 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8412 80 800 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8412 90 – части: – Parts:

8412 90 200
– – реактивных двигателей, кроме 

турбореактивных:

– – Of reaction engines other than 

turbojets:

8412 90 200 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

8412 90 200 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

8412 90 400
– – гидравлических силовых установок 

и двигателей:

– – Of hydraulic power engines and 

motors:

8412 90 400 1

– – – части гидроцилиндров 

телескопических, предназначенных для 

сборки автомобилей-самосвалов 

грузоподъемностью 18 – 20 т

– – – Parts of telescopic hydraulic 

cylinders for assembling dumpers of a 

rated load capacity from 18 to 20 tonnes
– 10 10

8412 90 400 2
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8412 90 400 3

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 0

34С)
034С)

8412 90 400 8 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

8412 90 800 – – прочие: – – Other:

8412 90 800 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

8412 90 800 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

8413

Насосы жидкостные с расходомерами 

или без них; подъемники жидкостей:

Pumps for liquids, whether or not fitted 

with a measuring device; liquid elevators:

– насосы, имеющие расходомеры или 

предусматривающие их установку:

– Pumps fitted or designed to be fitted 

with a measuring device:

8413 11 000 0

– – насосы для горюче-смазочных 

материалов, используемые на 

заправочных станциях или в гаражах

– – Pumps for dispensing fuel or 

lubricants, of the type used in filling 

stations or in garages pcs 0 0

8413 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8413 20 000 0
– насосы ручные, кроме насосов 

субпозиции 8413 11 или 8413 19

– Handpumps, other than those of 

subheading 8413 11 or 8413 19 pcs 0 0

8413 30

– насосы топливные, масляные или для 

охлаждающей жидкости для двигателей 

внутреннего сгорания:

– Fuel, lubricating or cooling medium 

pumps for internal combustion piston 

engines:
8413 30 200 – – насосы топливные: – – Fuel pumps:



Import customs 
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(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 
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долларах США)

Heading

8413 30 200 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0 0

8413 30 200 8 – – – прочие – – – Other – 0 0

8413 30 800 – – прочие: – – Other:

8413 30 800 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0 0

8413 30 800 8 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8413 40 000 0 – бетононасосы – Concrete pumps pcs 0 0

8413 50
– насосы объемные возвратно-

поступательные прочие:

– Other reciprocating positive 

displacement pumps:
8413 50 200 0 – – гидравлические агрегаты – – Hydraulic units pcs 0 0

8413 50 400 0 – – насосы дозировочные – – Dosing and proportioning pumps pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

– – – насосы поршневые: – – – Piston pumps:
8413 50 610 0 – – – – гидравлические силовые – – – – Hydraulic fluid power pcs 0 0

8413 50 690 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8413 50 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8413 60 – насосы объемные роторные прочие:
– Other rotary positive displacement 

pumps:
8413 60 200 0 – – гидравлические агрегаты – – Hydraulic units pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

– – – насосы шестеренные: – – – Gear pumps:
8413 60 310 0 – – – – гидравлические силовые – – – – Hydraulic fluid power pcs 0 0

8413 60 390 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – насосы пластинчатые: – – – Vane pumps:
8413 60 610 0 – – – – гидравлические силовые – – – – Hydraulic fluid power pcs 0 0

8413 60 690 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8413 60 700 0 – – – насосы винтовые – – – Screw pumps pcs 0 0

8413 60 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8413 70 – насосы центробежные прочие: – Other centrifugal pumps:

– – насосы погружные: – – Submersible pumps:
8413 70 210 0 – – – одноступенчатые – – – Single-stage pcs 0 08413 70 210 0 – – – одноступенчатые – – – Single-stage pcs 0 0

8413 70 290 0 – – – многоступенчатые – – – Multi-stage pcs 0 0

8413 70 300 0

– – насосы герметичные центробежные 

для нагревательных систем и горячего 

водоснабжения

– – Glandless impeller pumps for heating 

systems and warm water supply
pcs 0 0

– – прочие, с диаметром выпускного 

патрубка:
– – Other, with a discharge outlet diameter:

8413 70 350 0 – – – не более 15 мм – – – Not exceeding 15 mm pcs 0 0

– – – более 15 мм: – – – Exceeding 15 mm:

8413 70 450 0

– – – – насосы канально-центробежные 

и насосы вихревые (с боковыми 

каналами)

– – – – Channel impeller pumps and side 

channel pumps
pcs 0 0

– – – – насосы с радиальным потоком: – – – – Radial flow pumps:

– – – – – одноступенчатые: – – – – – Single-stage:

– – – – – – с единственным входным 

рабочим колесом:
– – – – – – With single entry impeller:

8413 70 510 0 – – – – – – – моноблочные – – – – – – – Monobloc pcs 0 0

8413 70 590 0 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 0 0

8413 70 650 0
– – – – – – с количеством входных 

рабочих колес более одного

– – – – – – With more than one entry 

impeller pcs 0 0

8413 70 750 0 – – – – – многоступенчатые – – – – – Multi-stage pcs 0 0

– – – – насосы центробежные прочие: – – – – Other centrifugal pumps:
8413 70 810 0 – – – – – одноступенчатые – – – – – Single-stage pcs 0 0

8413 70 890 0 – – – – – многоступенчатые – – – – – Multi-stage pcs 0 0

– насосы прочие; подъемники 

жидкостей:
– Other pumps; liquid elevators:

8413 81 000 0 – – насосы – – Pumps pcs 0 0

8413 82 00 – – подъемники жидкостей: – – Liquid elevators:

8413 82 001
– – – для использования в нефтяной 

промышленности:
– – – Of a kind used in the oil industry:

8413 82 001 1 – – – – станки-качалки – – – – Pumping units pcs 0 0

8413 82 001 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8413 82 009 – – – прочие: – – – Other:
8413 82 009 1 – – – – станки-качалки – – – – Pumping units pcs 0 0

8413 82 009 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– части: – Parts:
8413 91 000 – – насосов: – – Of pumps:

8413 91 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 0 0

8413 91 000 8 – – – прочие – – – Other – 0 0

8413 92 000 0 – – подъемников жидкостей – – Of liquid elevators – 0 0
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8414

Насосы воздушные или вакуумные, 

воздушные или газовые компрессоры и 

вентиляторы; вентиляционные или 

рециркуляционные вытяжные колпаки 

или шкафы с вентилятором, с 

фильтрами или без фильтров:

Air or vacuum pumps, air or other gas 

compressors and fans; ventilating or 

recycling hoods incorporating a fan, 

whether or not fitted with filters:

8414 10 – насосы вакуумные: – Vacuum pumps:

8414 10 200 0
– – используемые в производстве 

полупроводников

– – Of a kind used for the manufacture of 

semiconductors pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

8414 10 250 0

– – – насосы роторные поршневые, 

насосы роторные со скользящими 

лопастями, насосы молекулярные 

(вакуумные) и насосы типа Рутс

– – – Rotary piston pumps, sliding vane 

rotary pumps, molecular drag pumps and 

Roots pumps
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8414 10 810 0
– – – – насосы диффузионные, 

криогенные и адсорбционные

– – – – Diffusion pumps, cryopumps and 

adsorption pumps pcs 0 0

8414 10 890 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8414 20
– насосы ручные или ножные 

пневматические:
– Hand- or foot-operated air pumps:

8414 20 200 0 – – насосы ручные для велосипедов – – Handpumps for cycles pcs 0 0

8414 20 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8414 30
– компрессоры, используемые в 

холодильном оборудовании:

– Compressors of a kind used in 

refrigerating equipment:
8414 30 200 – – мощностью не более 0,4 кВт: – – Of a power not exceeding 0.4 kW:

8414 30 200 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

– – – – мощностью не более 0,2 кВт: – – – – Of a power not exceeding 0.2 kW:

8414 30 200 3
– – – – – линейные (с линейным 

электрическим двигателем)
– – – – – Linear (with linear electric motor) pcs 5 5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – номинальной мощностью 

охлаждения 
– – – – – – With a rated cooling 

(refrigerating) capacity not exceeding 

8414 30 200 4

охлаждения 

(холодопроизводительностью) не более 

0,16 кВт, определенной по методу 

ASHRAE

(refrigerating) capacity not exceeding 

0.16 kW, as determined by the ASHRAE 

method
pcs 5 5

8414 30 200 5 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

8414 30 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 51С) 51С)

– – мощностью более 0,4 кВт: – – Of a power exceeding 0.4 kW:

8414 30 810
– – – герметичные или 

полугерметичные:
– – – Hermetic or semi-hermetic:

8414 30 810 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8414 30 810 5

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

8414 30 810 6
– – – – – мощностью более 0,4 кВт, но 

не более 1,3 кВт

– – – – – Of a power exceeding 0.4 kW 

but not exceeding 1.3 kW pcs 5 5

8414 30 810 7
– – – – – мощностью более 1,3 кВт, но 

не более 10 кВт

– – – – – Of a power exceeding 1.3 kW 

but not exceeding 10 kW pcs 5 5

8414 30 810 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8414 30 890 – – – прочие: – – – Other:

8414 30 890 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8414 30 890 2
– – – – – мощностью 0,4 кВт и более, но 

не более 1,3 кВт

– – – – – Of a power exceeding 0.4 kW 

but not exceeding 1.3 kW pcs 5 5

8414 30 890 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8414 40
– компрессоры воздушные на колесных 

шасси, буксируемые:

– Air compressors mounted on a wheeled 

chassis for towing:

8414 40 100 0
– – производительностью не более 2 

м³/мин

– – Giving a flow per minute not 

exceeding 2 m3 pcs 0 0

8414 40 900 0
– – производительностью более 2 

м³/мин

– – Giving a flow per minute exceeding 2 

m3 pcs 0 0

– вентиляторы: – Fans:

8414 51 000 0

– – настольные, настенные, напольные, 

потолочные, для крыш или для окон со 

встроенным электрическим двигателем 

номинальной выходной мощностью не 

более 125 Вт

– – Table, floor, wall, window, ceiling or 

roof fans, with a self-contained electric 

motor of an output not exceeding 125 W

pcs 0 0

8414 59 – – прочие: – – Other:
8414 59 200 0 – – – вентиляторы осевые – – – Axial fans pcs 0 0

8414 59 400 0 – – – вентиляторы центробежные – – – Centrifugal fans pcs 0 0

8414 59 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0
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8414 60 000

– колпаки или шкафы вытяжные, 

наибольший горизонтальный размер 

которых не более 120 см:

– Hoods having a maximum horizontal 

side not exceeding 120 cm:

8414 60 000 1

– – наименьшим горизонтальным 

размером не более 100 см, 

вертикальным размером не более 130 

см, номинальным напряжением не 

более 250 В, производительностью не 

более 1500 м3/ч, с жироулавливающим 

элементом или местом для его 

установки, с посадочным местом для 

подсоединения воздуховода

– – With the minimum horizontal 

dimension not exceeding 100 cm, the 

vertical dimension not exceeding 130 cm, 

the nominal voltage not exceeding 250 V 

and the capacity not exceeding 1,500 m3 

per hour, with a grease filter or with a 

place for its installation, and a place for 

mounting a duct

pcs 5 5

8414 60 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8414 80 – прочие: – Other:

– – турбокомпрессоры: – – Turbo-compressors:
8414 80 110 0 – – – одноступенчатые – – – Single-stage pcs 0 0

8414 80 190 0 – – – многоступенчатые – – – Multi-stage pcs 0 0

– – компрессоры объемные возвратно-

поступательные с избыточным рабочим 

давлением:

– – Reciprocating displacement 

compressors, having a gauge pressure 

capacity:

– – – не более 15 бар, 

производительностью:

– – – Not exceeding 15 bar, giving a flow 

per hour:
8414 80 220 0 – – – – не более 60 м³/ч – – – – Not exceeding 60 m3 per hour pcs 0 0

8414 80 280 0 – – – – более 60 м³/ч – – – – Exceeding 60 m3 per hour pcs 0 0

– – – более 15 бар, 

производительностью:

– – – Exceeding 15 bar, giving a flow per 

hour:
8414 80 510 0 – – – – не более 120 м³/ч – – – – Not exceeding 120 m3 per hour pcs 0 0

8414 80 590 0 – – – – более 120 м³/ч – – – – Exceeding 120 m3 per hour pcs 0 0

– – компрессоры объемные роторные: – – Rotary displacement compressors:

8414 80 730 0 – – – одновальные – – – Single-shaft pcs 0 0

– – – многовальные: – – – Multi-shaft:
8414 80 750 0 – – – – компрессоры винтовые – – – – Screw compressors pcs 0 0

8414 80 780 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8414 80 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 08414 80 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8414 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8415

Установки для кондиционирования 

воздуха, оборудованные вентилятором 

с двигателем и приборами для 

изменения температуры и влажности 

воздуха, включая кондиционеры, в 

которых влажность не может 

регулироваться отдельно:

Air-conditioning machines, comprising a 

motor-driven fan and elements for 

changing the temperature and humidity, 

including those machines in which the 

humidity cannot be separately regulated:

8415 10

– оконного, настенного, потолочного 

или напольного типа, в едином корпусе 

или "сплит-системы":

– Of a kind designed to be fixed to a 

window, wall, ceiling or floor, self-

contained or “split-system”:
8415 10 100 0 – – в едином корпусе – – Self-contained pcs 0 0

8415 10 900 0 – – "сплит-системы" – – Split-system pcs 0 0

8415 20 000
– используемые для людей в моторных 

транспортных средствах:

– Of a kind used for persons, in motor 

vehicles:

8415 20 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0 0

8415 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

– прочие: – Other:

8415 81 00

– – со встроенной холодильной 

установкой и клапаном для 

переключения цикла 

охлаждение/нагрев (реверсивные 

тепловые насосы):

– – Incorporating a refrigerating unit and a 

valve for reversal of the cooling/heat cycle 

(reversible heat pumps):

8415 81 001 0

– – – промышленные кондиционеры с 

автоматической регулировкой 

температуры и влажности для 

поддержания микроклимата в 

специальных производственных 

помещениях

– – – Industrial air conditioners with 

automatic temperature and humidity 

control for maintaining microclimate in 

special production facilities
pcs 0 0

8415 81 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8415 82 000 0
– – прочие со встроенной холодильной 

установкой
– – Other, incorporating a refrigerating unit pcs 0 0

8415 83 000 0
– – без встроенной холодильной 

установки
– – Not incorporating a refrigerating unit pcs 0 0

8415 90 000 – части: – Parts:
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8415 90 000 1

– – установок кондиционирования 

воздуха, предназначенных для 

промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов5)

– – – Of air conditioning machines 

designed for the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0 0

8415 90 000 2

– – установок кондиционирования 

воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 

или 8415 83, для гражданских 

воздушных судов5)

– – Of air conditioning machines of 

subheadings 8415 81, 8415 82 or 8415 

83, for use in civil aircraft5)
– 0 0

8415 90 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

8416

Горелки топочные для жидкого топлива, 

распыленного твердого топлива или 

для газа; топки механические, включая 

их механические колосниковые 

решетки, механические золоудалители 

и аналогичные устройства:

Furnace burners for liquid fuel, for 

pulverised solid fuel or for gas; 

mechanical stokers, including their 

mechanical grates, mechanical ash 

dischargers and similar appliances:

8416 10
– горелки топочные для жидкого 

топлива:
– Furnace burners for liquid fuel:

8416 10 100 0

– – имеющие в своем составе 

устройство автоматического управления

– – Incorporating an automatic control 

device
pcs 0 0

8416 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8416 20
– горелки топочные прочие, включая 

комбинированные:

– Other furnace burners, including 

combination burners:

8416 20 100 0

– – только для газа, моноблочные, 

имеющие в своем составе вентилятор и 

устройство управления

– – Only for gas, monobloc, incorporating 

a ventilator and a control device
pcs 0 0

– – прочие: – – Other:
8416 20 200 0 – – – горелки комбинированные – – – Combination burners pcs 0 0

8416 20 800 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

– топки механические, включая их 

механические колосниковые решетки, 
– Mechanical stokers, including their 

8416 30 000 0

механические колосниковые решетки, 

механические золоудалители и 

аналогичные устройства

– Mechanical stokers, including their 

mechanical grates, mechanical ash 

dischargers and similar appliances
– 0 0

8416 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8417

Горны и печи промышленные или 

лабораторные, включая 

мусоросжигательные печи, 

неэлектрические:

Industrial or laboratory furnaces and 

ovens, including incinerators, non-electric:

8417 10 000 0

– горны и печи для обжига, плавки или 

иной термообработки руд, пиритных 

руд или металлов

– Furnaces and ovens for the roasting, 

melting or other heat treatment of ores, 

pyrites or of metals pcs 0 0

8417 20
– печи хлебопекарные, включая печи 

кондитерские:
– Bakery ovens, including biscuit ovens:

8417 20 100 0 – – туннельные печи – – Tunnel ovens pcs 0 0

8417 20 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8417 80 – прочие: – Other:

8417 80 300 0
– – горны и печи для обжига 

керамических изделий

– – Ovens and furnaces for firing ceramic 

products pcs 0 0

8417 80 500 0

– – горны и печи для обжига цемента, 

стекла или химических продуктов

– – Ovens and furnaces for firing cement, 

glass or chemical products
pcs 0 0

8417 80 700 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8417 90 000 0 – части – Parts pcs 0 0

8418

Холодильники, морозильники и прочее 

холодильное или морозильное 

оборудование электрическое или 

других типов; тепловые насосы, кроме 

установок для кондиционирования 

воздуха товарной позиции 8415:

Refrigerators, freezers and other 

refrigerating or freezing equipment, 

electric or other; heat pumps other than 

air-conditioning machines of heading 8415:

8418 10

– комбинированные холодильники-

морозильники с раздельными 

наружными дверьми:

– Combined refrigerator-freezers, fitted 

with separate external doors:

8418 10 200 – – емкостью более 340 л: – – Of a capacity exceeding 340 litres:

8418 10 200 1
– – – холодильники-морозильники 

бытовые
– – – Refrigerator-freezers, household type pcs 12 12

– – – прочие: – – – Other:

8418 10 200 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8418 10 200 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8418 10 800 – – прочие: – – Other:

8418 10 800 1
– – – холодильники-морозильники 

бытовые
– – – Refrigerator-freezers, household type pcs 12 12

– – – прочие: – – – Other:
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8418 10 800 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8418 10 800 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 13 13

– холодильники бытовые: – Refrigerators, household type:
8418 21 – – компрессионные: – – Compression-type:
8418 21 100 0 – – – емкостью более 340 л – – – Of a capacity exceeding 340 litres pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:
8418 21 510 0 – – – – в виде стола – – – – Table model pcs 12 12

8418 21 590 0 – – – – встраиваемого типа – – – – Building-in type pcs 12 12

– – – – прочие, емкостью: – – – – Other, of a capacity:
8418 21 910 0 – – – – – не более 250 л – – – – – Not exceeding 250 litres pcs 12 12

8418 21 990 0 – – – – – более 250 л, но не более 340 л
– – – – – Exceeding 250 litres but not 

exceeding 340 litres pcs 12 12

8418 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

8418 30
– морозильники типа "ларь", емкостью 

не более 800 л:

– Freezers of the chest type, not 

exceeding 800 litres capacity:

8418 30 200 – – емкостью не более 400 л: – – Of a capacity not exceeding 400 litres:

8418 30 200 1 – – – морозильники бытовые – – – Freezers, household type pcs 12 12

– – – прочие: – – – Other:

8418 30 200 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8418 30 200 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 12 12

8418 30 800
– – емкостью более 400 л, но не более 

800 л:

– – Of a capacity exceeding 400 litres but 

not exceeding 800 litres:
8418 30 800 1 – – – морозильники бытовые – – – Freezers, household type pcs 12 12

– – – прочие: – – – Other:

8418 30 800 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8418 30 800 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 12 12

8418 40

– морозильные шкафы вертикального 

типа, емкостью не более 900 л:

– Freezers of the upright type, not 

exceeding 900 litres capacity:

8418 40 200 – – емкостью не более 250 л: – – Of a capacity not exceeding 250 litres:

8418 40 200 1 – – – морозильники бытовые – – – Freezers, household type pcs 15 158418 40 200 1 – – – морозильники бытовые – – – Freezers, household type pcs 15 15

– – – прочие: – – – Other:

8418 40 200 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8418 40 200 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 15 15

8418 40 800
– – емкостью более 250 л, но не более 

900 л:

– – Of a capacity exceeding 250 litres but 

not exceeding 900 litres:
8418 40 800 1 – – – морозильники бытовые – – – Freezers, household type pcs 15 15

– – – прочие: – – – Other:

8418 40 800 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8418 40 800 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8418 50

– мебель (камеры, шкафы, витрины, 

прилавки и аналогичная мебель) для 

хранения и демонстрации, со 

встроенным холодильным или 

морозильным оборудованием, прочая:

– Other furniture (chests, cabinets, display 

counters, showcases and the like) for 

storage and display, incorporating 

refrigerating or freezing equipment:

– – холодильные витрины и прилавки (с 

холодильным агрегатом или 

испарителем):

– – Refrigerated showcases and counters 

(incorporating a refrigerating unit or 

evaporator):

8418 50 110 0
– – – для хранения замороженных 

пищевых продуктов
– – – For frozen food storage pcs 12 12

8418 50 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8418 50 900

– – мебель со встроенным 

холодильным или морозильным 

оборудованием прочая:

– – Other furniture incorporating 

refrigerating or freezing equipment:

8418 50 900 1

– – – для глубокого замораживания, 

кроме изделий субпозиций 8418 30 и 

8418 40

– – – Deep freezing, excluding articles of 

subheadings 8418 30 and 8418 40
pcs 12 12

8418 50 900 9 – – – прочая – – – Other pcs 12 12

– оборудование холодильное или 

морозильное прочее; тепловые насосы:

– Other refrigerating or freezing 

equipment; heat pumps:

8418 61 00

– – тепловые насосы, кроме установок 

для кондиционирования воздуха 

товарной позиции 8415:

– – Heat pumps other than air 

conditioning machines of heading 8415:

8418 61 001
– – – производительностью 3 кВт и 

более:
– – – Of a capacity of 3 kW or more:

8418 61 001 1 – – – – абсорбционные тепловые насосы – – – – Absorption heat pumps pcs 11 11

8418 61 001 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7,5 7,5

8418 61 009 – – – прочие: – – – Other:

8418 61 009 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 3 3
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8418 61 009 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7,5 7,5

8418 69 000 – – прочее: – – Other:

8418 69 000 1
– – – для пивоваренной 

промышленности
– – – For brewing industry – 0 0

8418 69 000 2
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

8418 69 000 8 – – – прочее – – – Other – 10 10

– части: – Parts:

8418 91 000 0

– – мебель для встраивания 

холодильного или морозильного 

оборудования

– – Furniture designed to receive 

refrigerating or freezing equipment
– 12 12

8418 99 – – прочие: – – Other:

8418 99 100

– – – испарители и конденсаторы, 

кроме используемых в бытовых 

холодильниках:

– – – Evaporators and condensers, 

excluding those for refrigerators of the 

household type:

8418 99 100 1

– – – – конденсаторы ребристо-

трубного типа, с количеством 

охлаждающих контуров не более двух, 

с длиной конденсатора (без учета 

соединительных трубчатых элементов) 

не менее 1300 мм, но не более 1360 мм 

и шириной (без учета крепежных 

деталей) не более 650 мм, с 

расположением изогнутых 

(полукруглых) участков теплообменной 

трубки и проволочных элементов вдоль 

наибольшей стороны конденсатора

– – – – Finned tube condensers with a 

maximum of two cooling loops, the 

condenser’s length (excluding connecting 

tubular members) of 1,300 mm or more, 

but not more than 1,360 mm, and its width 

(excluding mountings) not exceeding 650 

mm, with curved (semicircular) sections of 

the heat-exchange tube and wire elements 

located along the largest side of the 

condenser

– 10 10

8418 99 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

8418 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

Машины, оборудование промышленное 

или лабораторное с электрическим или 

неэлектрическим нагревом (исключая 

печи, камеры и другое оборудование 

товарной позиции 8514) для обработки 

Machinery, plant or laboratory equipment, 

whether or not electrically heated 

(excluding furnaces, ovens and other 

8419

товарной позиции 8514) для обработки 

материалов в процессе с изменением 

температуры, таком как нагрев, варка, 

жаренье, дистилляция, ректификация, 

стерилизация, пастеризация, 

пропаривание, сушка, выпаривание, 

конденсирование или охлаждение, за 

исключением машин и оборудования, 

используемых в бытовых целях; 

водонагреватели проточные или 

накопительные (емкостные), 

неэлектрические:

equipment of heading 8514), for the 

treatment of materials by a process 

involving a change of temperature such as 

heating, cooking, roasting, distilling, 

rectifying, sterilising, pasteurising, 

steaming, drying, evaporating, vaporising, 

condensing or cooling, other than 

machinery or plant of a kind used for 

domestic purposes; instantaneous or 

storage water heaters, non-electric:

– водонагреватели проточные или 

накопительные (емкостные), 

неэлектрические:

– Instantaneous or storage water heaters, 

non-electric:

8419 11 000 0 – – проточные газовые водонагреватели – – Instantaneous gas water heaters pcs 5 5

8419 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8419 20 000 0
– стерилизаторы медицинские, 

хирургические или лабораторные
– Medical, surgical or laboratory sterilisers pcs 0 0

– сушилки: – Dryers:

8419 31 000 0
– – для сельскохозяйственной 

продукции
– – For agricultural products pcs 0 0

8419 32 000 0
– – для древесины, целлюлозы, бумаги 

или картона

– – For wood, paper pulp, paper or 

paperboard pcs 0 0

8419 39 000 – – прочие: – – Other:

8419 39 000 1 – – – для медицинской промышленности – – – For medical industry pcs 0 0

8419 39 000 2

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0 0

8419 39 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8419 40 000
– аппараты для дистилляции или 

ректификации:
– Distilling or rectifying plant:

8419 40 000 1 – – для медицинской промышленности – – For medical industry pcs 0 0

8419 40 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8419 50 000 0 – теплообменники – Heat-exchange units pcs 0 0

8419 60 000 0
– машины для сжижения воздуха или 

газов

– Machinery for liquefying air or other 

gases pcs 0 0

– машины, агрегаты и оборудование 

прочие:
– Other machinery, plant and equipment:
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8419 81

– – для приготовления горячих напитков 

или приготовления или подогрева пищи:

– – For making hot drinks or for cooking or 

heating food:

8419 81 200 0

– – – кофеварки и другие 

приспособления для приготовления 

кофе и других горячих напитков

– – – Percolators and other appliances for 

making coffee and other hot drinks
pcs 0 0

8419 81 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8419 89 – – прочие: – – Other:

8419 89 100 0

– – – градирни и аналогичные установки 

для прямого охлаждения (без 

разделительной стенки) с помощью 

циркулирующей воды

– – – Cooling towers and similar plant for 

direct cooling (without a separating wall) 

by means of recirculated water
pcs 0 0

8419 89 300 0
– – – установки для вакуумного 

осаждения металла из паровой фазы

– – – Vacuum-vapour plant for the 

deposition of metal pcs 0 0

8419 89 98 – – – прочие: – – – Other:

8419 89 981 0
– – – – оборудование для медицинской 

промышленности
– – – – Equipment for the medical industry pcs 0 0

8419 89 989 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8419 90 – части: – Parts:

8419 90 150 0
– – стерилизаторов подсубпозиции 

8419 20 000 0

– – Of sterilisers of sub-subheading 

8419 20 000 0 – 0 0

8419 90 850 – – прочие: – – Other:

8419 90 850 1
– – – оборудования для медицинской 

промышленности
– – – Equipment for the medical industry – 0 0

8419 90 850 9 – – – прочие – – – Other – 0 0

8420

Каландры или другие валковые 

машины, кроме машин для обработки 

металла или стекла, и валки для них:

Calendering or other rolling machines, 

other than for metals or glass, and 

cylinders therefor:

8420 10
– каландры или другие валковые 

машины:
– Calendering or other rolling machines:

8420 10 100 0
– – используемые в текстильной 

промышленности
– – Of a kind used in the textile industry pcs 0 0

8420 10 300 0
– – используемые в бумажной 

промышленности
– – Of a kind used in the paper industry pcs 0 0

8420 10 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

– части: – Parts:– части: – Parts:
8420 91 – – валки: – – Rolls:
8420 91 100 0 – – – из чугунного литья – – – Of cast iron – 0 0

8420 91 800 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8420 99 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8421

Центрифуги, включая центробежные 

сушилки; оборудование и устройства 

для фильтрования или очистки 

жидкостей или газов:

Centrifuges, including centrifugal dryers; 

filtering or purifying machinery and 

apparatus, for liquids or gases:

– центрифуги, включая центробежные 

сушилки:
– Centrifuges, including centrifugal dryers:

8421 11 000 0 – – сепараторы молочные – – Cream separators pcs 0 0

8421 12 000 0 – – сушилки для белья – – Clothes dryers pcs 5 5

8421 19 – – прочие: – – Other:

8421 19 200
– – – центрифуги, используемые в 

лабораториях:

– – – Centrifuges of a kind used in 

laboratories:

8421 19 200 1
– – – – для медицинской 

промышленности
– – – – For the medical industry pcs 0 0

8421 19 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8421 19 700 – – – прочие: – – – Other:

8421 19 700 1

– – – – центрифуги, центробежные 

сепараторы и экстракторы для 

медицинской промышленности

– – – – Centrifuges, centrifugal separators 

and extractors for the medical industry
pcs 0 0

8421 19 700 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки жидкостей:

– Filtering or purifying machinery and 

apparatus for liquids:

8421 21 000
– – для фильтрования или очистки 

воды:
– – For filtering or purifying water:

8421 21 000 1 – – – для медицинской промышленности – – – For medical industry pcs 0 0

8421 21 000 9 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8421 22 000 0
– – для фильтрования или очистки 

напитков, кроме воды

– – For filtering or purifying beverages 

other than water pcs 0 0

8421 23 000 0

– – для фильтрования масла или 

топлива в двигателях внутреннего 

сгорания

– – Oil or petrol filters for internal 

combustion engines
pcs 0 0

8421 29 000 – – прочее: – – Other:

8421 29 000 1 – – – для медицинской промышленности – – – For medical industry pcs 0 0

– – – прочее: – – – Other:

8421 29 000 3 – – – – сепараторы для очистки нефти – – – – Separators for oil refining pcs 3 3

8421 29 000 9 – – – – прочее – – – – Other pcs 0 0
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– оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки газов:

– Filtering or purifying machinery and 

apparatus for gases:

8421 31 000 0
– – воздушные фильтры для 

двигателей внутреннего сгорания

– – Intake air filters for internal 

combustion engines pcs 0 0

8421 39 – – прочее: – – Other:

8421 39 200

– – – оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки воздуха:

– – – Machinery and apparatus for filtering 

or purifying air:

8421 39 200 1
– – – – со сбором отходов прядильного 

производства

– – – – Collecting waste of the spinning 

industry pcs 0 0

8421 39 200 9 – – – – прочее – – – – Other pcs 0 0

– – – оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки прочих газов:

– – – Machinery and apparatus for filtering 

or purifying other gases:

8421 39 600 0
– – – – посредством каталитического 

процесса
– – – – By a catalytic process pcs 0 0

8421 39 800 – – – – прочее: – – – – Other:

8421 39 800 2

– – – – – сепараторы для очистки 

нефтяных газов, сепараторы для 

очистки как нефтяных газов, так и нефти

– – – – – Casinghead gas separators, 

casinghead gas and oil separators
pcs 2 2

8421 39 800 7 – – – – – прочее – – – – – Other pcs 0 0

– части: – Parts:

8421 91 000
– – центрифуг, включая центробежные 

сушилки:

– – Of centrifuges, including centrifugal 

dryers:

8421 91 000 1

– – – устройств, указанных в 

подсубпозициях 8421 12 000 0, 8421 19 

200 9, кроме предназначенных для 

медицинской промышленности

– – – Of apparatus of sub-subheadings 

8421 12 000 0, 8421 19 200 9, other than 

those used in the medical industry
– 0 0

8421 91 000 2
– – – предназначенных для 

медицинской промышленности
– – – For medical industry – 0 0

8421 91 000 9 – – – прочие – – – Other – 0 0

8421 99 000 – – прочие: – – Other:

– – – оборудования и устройств для 

фильтрования или очистки жидкостей 

или газов, предназначенных для 

– – – Of filtering or purification machinery 

and apparatus for liquids or gases, 

8421 99 000 1

или газов, предназначенных для 

медицинской промышленности

and apparatus for liquids or gases, 

intended for medical industry
– 0 0

8421 99 000 2

– – – оборудования и устройств для 

фильтрования или очистки жидкостей 

или газов, предназначенных для 

промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов5)

– – – Of filtering or purification machinery 

and apparatus for liquids or gases 

designed for the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)

– 0 0

8421 99 000 8 – – – прочие – – – Other – 0 0

8422

Машины посудомоечные; оборудование 

для мойки или сушки бутылок или 

других емкостей; оборудование для 

заполнения, закупорки бутылок, банок, 

закрывания ящиков, мешков или других 

емкостей, для опечатывания их или 

этикетирования; оборудование для 

герметичной укупорки колпаками или 

крышками бутылок, банок, туб и 

аналогичных емкостей; оборудование 

для упаковки или обертки (включая 

оборудование, обертывающее товар с 

термоусадкой упаковочного материала) 

прочее; оборудование для газирования 

напитков:

Dishwashing machines; machinery for 

cleaning or drying bottles or other 

containers; machinery for filling, closing, 

sealing or labelling bottles, cans, boxes, 

bags or other containers; machinery for 

capsuling bottles, jars, tubes and similar 

containers; other packing or wrapping 

machinery (including heat-shrink wrapping 

machinery); machinery for aerating 

beverages:

– посудомоечные машины: – Dishwashing machines:
8422 11 000 0 – – бытовые – – Of the household type pcs 0 0

8422 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8422 20 000
– оборудование для мойки или сушки 

бутылок или других емкостей:

– Machinery for cleaning or drying bottles 

or other containers:

8422 20 000 1 – – для медицинской промышленности
5) – – For medical industry5) pcs 0 0

8422 20 000 9 – – прочее – – Other pcs 0 0
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8422 30 000

– оборудование для заполнения, 

закупорки бутылок, банок, закрывания 

ящиков, мешков или других емкостей, 

для опечатывания их или 

этикетирования; оборудование для 

герметичной укупорки колпаками или 

крышками бутылок, банок, туб и 

аналогичных емкостей; оборудование 

для газирования напитков:

– Machinery for filling, closing, sealing or 

labelling bottles, cans, boxes, bags or 

other containers; machinery for capsuling 

bottles, jars, tubes and similar containers; 

machinery for aerating beverages:

8422 30 000 1 – – для медицинской промышленности
5) – – For medical industry5) pcs 0 0

– – прочее: – – Other:

8422 30 000 3

– – – оборудование для фасования 

напитков в бутылки, банки при 

избыточном давлении, закупорки, 

этикетирования бутылок, банок 

производительностью не менее 30 000 

бутылок или банок в час

– – – Machinery for filling bottles, jars 

under excessive pressure, closing, 

labelling bottles, jars with a capacity of at 

least 30,000 bottles or cans per hour
pcs 0 0

8422 30 000 8 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8422 40 000

– оборудование для упаковки или 

обертки (включая оборудование, 

обертывающее товар с термоусадкой 

упаковочного материала) прочее:

– Other packing or wrapping machinery 

(including heat-shrink wrapping 

machinery):

8422 40 000 1 – – для медицинской промышленности5) – – For medical industry5) pcs 0 0

– – прочее: – – Other:

8422 40 000 3

– – – оборудование для обертки товара 

на поддонах полимерной пленкой 

производительностью не менее 70 

поддонов в час

– – – Machinery for wrapping goods on 

pallets with a polymer film with a capacity 

of at least 70 pallets per hour
pcs 0 0

– – – оборудование групповой упаковки, 

обертывающее товар с термоусадкой 

упаковочного материала, 

производительностью не менее 30 

– – – Packaging heat-shrink wrapping 

machinery with a capacity of at least 30 

packaging units per minute

8422 40 000 4

производительностью не менее 30 

упаковочных единиц в минуту

packaging units per minute

pcs 0 0

8422 40 000 5

– – – оборудование для упаковки 

рулонов, имеющих диаметр не менее 

600 мм, но не более 1500 мм и ширину 

не менее 300 мм, но не более 3200 мм

– – – Machinery for packaging rolls having 

a diameter of 600 mm or more but not 

exceeding 1,500 mm, and a width of 300 

mm or more but not exceeding 3,200 mm
pcs 0 0

8422 40 000 6

– – – оборудование для упаковки 

пустых бумажных мешков на поддонах 

пластмассовой лентой шириной не 

более 16 мм, количеством не более 

3500 шт на одном поддоне

– – – Machinery for packaging empty 

paper bags on pallets with a plastic tape 

of a width not exceeding 16 mm, provided 

than the number of such paper bags does 

not exceed 3,500 pieces per pallet
pcs 0 0

8422 40 000 8 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8422 90 – части: – Parts:
8422 90 100 0 – – посудомоечных машин – – Of dishwashing machines – 0 0

8422 90 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

8423

Оборудование для взвешивания (кроме 

весов чувствительностью 0,05 г или 

выше), включая счетные или 

контрольные машины, приводимые в 

действие силой тяжести взвешиваемого 

груза; разновесы для весов всех типов:

Weighing machinery (excluding balances 

of a sensitivity of 5 cg or better), including 

weight-operated counting or checking 

machines; weighing machine weights of all 

kinds:

8423 10

– весы для взвешивания людей, 

включая грудных детей; весы бытовые:

– Personal weighing machines, including 

baby scales; household scales:

8423 10 100 0 – – весы бытовые – – Household scales pcs 7 7

8423 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 7 7

8423 20 000 0
– весы для непрерывного взвешивания 

изделий на конвейерах

– Scales for continuous weighing of goods 

on conveyors pcs 0 0

8423 30 000 0

– весы, отрегулированные на 

постоянную массу, и весы, 

загружающие груз определенной массы 

в емкость или контейнер, включая весы 

бункерные

– Constant weight scales and scales for 

discharging a predetermined weight of 

material into a bag or container, including 

hopper scales
pcs 0 0

– оборудование для взвешивания 

прочее:
– Other weighing machinery:

8423 81
– – с максимальной массой 

взвешивания не более 30 кг:

– – Having a maximum weighing capacity 

not exceeding 30 kg:
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8423 81 100 0

– – – устройства контроля массы и 

устройства контрольные 

автоматические, срабатывающие при 

достижении предварительно заданной 

массы

– – – Check weighers and automatic 

control machines operating by reference 

to a pre-determined weight
pcs 0 0

8423 81 300 0

– – – оборудование для взвешивания и 

маркировки предварительно 

упакованных товаров

– – – Machinery for weighing and labelling 

pre-packaged goods
pcs 0 0

8423 81 500 0 – – – весы магазинные – – – Shop scales pcs 5 5

8423 81 900 0 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8423 82

– – с максимальной массой 

взвешивания более 30 кг, но не более 

5000 кг:

– – Having a maximum weighing capacity 

exceeding 30 kg but not exceeding 5,000 

kg:

8423 82 100 0

– – – устройства контроля массы и 

устройства контрольные 

автоматические, срабатывающие при 

достижении предварительно заданной 

массы

– – – Check weighers and automatic 

control machines operating by reference 

to a pre-determined weight
pcs 0 0

8423 82 900 0 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8423 89 000 0 – – прочее – – Other pcs 0 0

8423 90 000

– разновесы для весов всех типов; 

части оборудования для взвешивания:

– Weighing machine weights of all kinds; 

parts of weighing machinery:

8423 90 000 1

– – части оборудования для 

взвешивания (кроме частей 

оборудования, указанного в позициях 

8423 10, 8423 81 500 0, и частей 

мостовых весов подсубпозиции 8423 89 

000 0)

– – Parts of weighing machinery 

(excluding parts of the equipment of 

headings 8423 10, 8423 81 500 0, and 

parts of platform scales of sub-subheading 

8423 89 000 0)
– 0 0

8423 90 000 9 – – прочее – – Other – 3 3

Механические устройства (с ручным 

управлением или без него) для 

метания, разбрызгивания или 

распыления жидкостей или порошков; 

огнетушители заряженные или 

Mechanical appliances (whether or not 

hand-operated) for projecting, dispersing 

or spraying liquids or powders; fire 

extinguishers, whether or not charged; 

8424

огнетушители заряженные или 

незаряженные; пульверизаторы и 

аналогичные устройства; пароструйные 

или пескоструйные и аналогичные 

метательные устройства:

extinguishers, whether or not charged; 

spray guns and similar appliances; steam 

or sandblasting machines and similar jet 

projecting machines:

8424 10 000 0
– огнетушители заряженные или 

незаряженные

– Fire extinguishers, whether or not 

charged pcs 5 5

8424 20 000 0
– пульверизаторы и аналогичные 

устройства
– Spray guns and similar appliances pcs 0 0

8424 30

– машины пароструйные или 

пескоструйные и аналогичные 

метательные устройства:

– Steam or sandblasting machines and 

similar jet projecting machines:

– – устройства для мойки водой со 

встроенным двигателем:

– – Water cleaning appliances, with built-

in motor:
8424 30 010 0 – – – с нагревательным устройством – – – With heating device pcs 0 0

8424 30 080 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– – машины прочие: – – Other machines:
8424 30 100 0 – – – работающие от сжатого воздуха – – – Compressed air operated pcs 0 0

8424 30 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– распылители для сельского хозяйства 

или садоводства:
– Agricultural or horticultural sprayers:

8424 41 – – распылители переносные: – – Portable sprayers:
8424 41 100 0 – – – для полива – – – Watering pcs 0 0

8424 41 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8424 49 – – прочие: – – Other:
8424 49 100 0 – – – для полива – – – Watering pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8424 49 910 0

– – – – предназначенные для установки 

на тракторах или для буксирования 

тракторами

– – – – Designed to be mounted on 

tractors or to be drawn by tractors
pcs 5 5

8424 49 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– устройства прочие: – Other appliances:

8424 82
– – для сельского хозяйства или 

садоводства:
– – Agricultural or horticultural:

8424 82 100 0 – – – для полива – – – Watering pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:
8424 82 300 0 – – – – переносные приспособления – – – – Portable appliances pcs 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

8424 82 910 0

– – – – – распределители порошков, 

предназначенные для установки на 

тракторах или для буксирования 

тракторами

– – – – – Powder distributors designed to 

be mounted on tractors or to be drawn by 

such tractors
pcs 5 5

8424 82 990 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8424 89 000 – – прочие: – – Other:
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8424 89 000 1
– – – механические устройства для 

мойки автомобилей
– – – Mechanical car washers pcs 8 8

8424 89 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8424 90 000 0 – части – Parts pcs 0 0

8425

Тали подъемные и подъемники, кроме 

скиповых подъемников; лебедки и 

кабестаны; домкраты:

Pulley tackle and hoists other than skip 

hoists; winches and capstans; jacks:

– тали подъемные и подъемники (кроме 

скиповых подъемников или 

подъемников, используемых для 

подъема транспортных средств):

– Pulley tackle and hoists other than skip 

hoists or hoists of a kind used for raising 

vehicles:

8425 11 000 0
– – с приводом от электрического 

двигателя
– – Powered by electric motor pcs 0 0

8425 19 000 – – прочие: – – Other:

8425 19 000 1

– – – для снятия и установки на 

самолет авиационных двигателей 

подсубпозиций 8411 12 300 5 и 8411 12 

300 6

– – – For removing and installing aircraft 

engines of sub-subheadings 

8411 12 300 5 and 8411 12 300 6
pcs 0 0

8425 19 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

– лебедки; кабестаны: – Winches; capstans:

8425 31 000 0
– – с приводом от электрического 

двигателя
– – Powered by electric motor pcs 0 0

8425 39 000 – – прочие: – – Other:

– – – с приводом от поршневых 

двигателей внутреннего сгорания:

– – – Powered by internal combustion 

piston engines:

8425 39 000 2

– – – – лебедки шахтных подъемных 

установок надшахтного размещения; 

лебедки, специально предназначенные 

для подземных работ

– – – – Hoisting winches of mine winding 

plants; hoisting winches designed for 

underground work
pcs 0 0

8425 39 000 4 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

– – – – лебедки шахтных подъемных 

установок надшахтного размещения; 

лебедки, специально предназначенные 

для подземных работ

– – – – Hoisting winches of mine winding 

plants; hoisting winches designed for 

underground work
8425 39 000 5

для подземных работ
underground work

pcs 5 5

8425 39 000 6 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– домкраты; подъемники, используемые 

для поднятия транспортных средств:

– Jacks; hoists of a kind used for raising 

vehicles:

8425 41 000 0 – – стационарные гаражные подъемники
– – Built-in jacking systems of a type used 

in garages pcs 5 5

8425 42 000 0
– – прочие домкраты и подъемники, 

гидравлические
– – Other jacks and hoists, hydraulic pcs 0 0

8425 49 000 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8426

Судовые деррик-краны; краны 

подъемные, включая кабель-краны; 

фермы подъемные подвижные, 

погрузчики портальные и тележки, 

оснащенные подъемным краном:

Ships' derricks; cranes, including cable 

cranes; mobile lifting frames, straddle 

carriers and works trucks fitted with a 

crane:

– краны мостовые, козловые, мостовые 

перегружатели, фермы подъемные 

подвижные и погрузчики портальные:

– Overhead travelling cranes, transporter 

cranes, gantry cranes, bridge cranes, 

mobile lifting frames and straddle carriers:

8426 11 000 0
– – краны мостовые на неподвижных 

опорах

– – Overhead travelling cranes on fixed 

support pcs 0 0

8426 12 000

– – фермы подъемные подвижные на 

колесном ходу и погрузчики портальные:

– – Mobile lifting frames on tyres and 

straddle carriers:

8426 12 000 1

– – – погрузчики портальные на 

колесном ходу грузоподъемностью не 

более 60 т

– – – Straddle carrier on tyres of a rated 

load capacity not exceeding 60 tonnes
pcs 0 0

8426 12 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8426 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8426 20 000 0 – краны башенные – Tower cranes pcs 8 8

8426 30 000
– краны портальные или стреловые на 

опоре:
– Portal or pedestal jib cranes:

8426 30 000 1

– – краны портальные (контейнерные 

перегружатели) на рельсовом ходу 

грузоподъемностью не более 80 т

– – Track-mounted portal cranes 

(container loaders) of a rated load 

capacity not exceeding 80 tonnes
pcs 0 0

8426 30 000 9 – – прочие – – Other pcs 8 8

– механизмы самоходные прочие: – Other machinery, self-propelled:
8426 41 000 – – на колесном ходу: – – On tyres:

8426 41 000 1 – – – грузоподъемностью 75 т и более
– – – Of a rated load capacity of 75 

tonnes or more pcs 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8426 41 000 2

– – – грузоподъемностью менее 75 т, 

предназначенные для работы при 

температуре окружающего воздуха 

–50°С и ниже
2)

– – – Of a rated load capacity of less than 

75 tonnes, designed for operation at 

ambient temperatures of -50°C or below2)
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8426 41 000 3

– – – – с телескопической стрелой и 

приспособлением захвата контейнеров 

сверху грузоподъемностью не более 45 

т

– – – – With a telescoping jib and a 

container handling device, of a rated load 

capacity not exceeding 45 tonnes
pcs 0 0

8426 41 000 7 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8426 49 00 – – прочие: – – Other:

8426 49 001 0

– – – трубоукладчики 

грузоподъемностью 90 т и выше, 

предназначенные для работы при 

температуре окружающего воздуха –50 

ºС и ниже
2)

– – – Pipe-laying machines of a rated load 

capacity of 90 tonnes or more, designed 

for operation at ambient temperatures of -

50°C or below2)
pcs 5 5

8426 49 009 – – – прочие: – – – Other:
8426 49 009 1 – – – – трубоукладчики прочие – – – – Other pipe-laying machines pcs 7 7

8426 49 009 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– механизмы прочие: – Other machinery:

8426 91

– – предназначенные для монтажа на 

дорожных автотранспортных средствах:

– – Designed for mounting on road 

vehicles:

8426 91 100

– – – краны гидравлические, 

предназначенные для загрузки и 

разгрузки транспортных средств:

– – – Hydraulic cranes designed for the 

loading and unloading of the vehicle:

8426 91 100 1

– – – – машины и механизмы 

подъемные, предназначенные для 

установки на 4-гусеничных машинах с 

двумя ведущими тележками для работы 

в заболоченных или снежных районах

– – – – Lifting machinery and equipment 

intended for installation on 4-tracked 

vehicles with two leading bogies for 

operation in wetlands or snowy areas
pcs 0 0

8426 91 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8426 91 900 – – – прочие: – – – Other:

– – – – машины и механизмы 

подъемные, предназначенные для 
– – – – Lifting machinery and equipment 

8426 91 900 1

подъемные, предназначенные для 

установки на 4-гусеничных машинах с 

двумя ведущими тележками для работы 

в заболоченных или снежных районах

– – – – Lifting machinery and equipment 

intended for installation on 4-tracked 

vehicles with two leading bogies for 

operation in wetlands or snowy areas
pcs 0 0

8426 91 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8426 99 000 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8427

Автопогрузчики с вилочным захватом; 

прочие тележки, оснащенные 

подъемным или погрузочно-

разгрузочным оборудованием:

Fork-lift trucks; other works trucks fitted 

with lifting or handling equipment:

8427 10

– погрузчики и тележки, оснащенные 

подъемным или погрузочно-

разгрузочным оборудованием, 

самоходные с приводом от 

электрического двигателя:

– Self-propelled trucks powered by an 

electric motor:

8427 10 100 0 – – с высотой подъема 1 м или более – – With a lifting height of 1 m or more pcs 0 0

8427 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8427 20

– погрузчики и тележки, оснащенные 

подъемным или погрузочно-

разгрузочным оборудованием, 

самоходные прочие:

– Other self-propelled trucks:

– – с высотой подъема 1 м или более: – – With a lifting height of 1 m or more:

8427 20 110 0

– – – автопогрузчики с вилочным 

захватом, штабелирующие 

автопогрузчики и прочие тележки, 

оснащенные подъемным или 

погрузочно-разгрузочным 

оборудованием, для неровной 

местности

– – – Rough terrain fork-lift and other 

stacking trucks

pcs 5 5

8427 20 190 – – – прочие: – – – Other:

– – – – погрузчики лесоматериалов 

фронтальные (челюстные, 

грейферные) и манипуляторного типа:

– – – – Front timber loaders (grapple 

loaders, clamshell loaders) and hand 

timber trucks:

8427 20 190 1
– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 3 лет

– – – – – Manufactured more than 3 years 

ago pcs 5 5

8427 20 190 2 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8427 20 190 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8427 20 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5
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8427 90 000

– погрузчики и тележки, оснащенные 

подъемным или погрузочно-

разгрузочным оборудованием, прочие:

– Other trucks:

– – погрузчики лесоматериалов 

манипуляторного типа:
– – Hand pallet trucks:

8427 90 000 1
– – – с момента выпуска которых 

прошло более 3 лет
– – – Manufactured more than 3 years ago pcs 0 0

8427 90 000 2 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8427 90 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8428

Машины и устройства для подъема, 

перемещения, погрузки или разгрузки 

(например, лифты, эскалаторы, 

конвейеры, канатные дороги) прочие:

Other lifting, handling, loading or 

unloading machinery (for example, lifts, 

escalators, conveyors, teleferics):

8428 10 – лифты и подъемники скиповые: – Lifts and skip hoists:
8428 10 200 – – с электрическим управлением: – – Electrically operated:

– – – лифты (включая подъемники 

мачтовые):
– – – Lifts (including tower hoists):

8428 10 200 1

– – – – лифты, обеспечивающие 

скорость движения кабины более 2 м/с

– – – – Lifts capable of moving the cabin 

with a speed exceeding 2 m/s
pcs 0 0

8428 10 200 2 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8428 10 200 9 – – – подъемники скиповые – – – Skip hoists pcs 0 0

8428 10 800 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8428 20
– пневматические подъемники и 

конвейеры:
– Pneumatic elevators and conveyors:

8428 20 200 0 – – для сыпучих материалов – – For bulk materials pcs 0 0

8428 20 800 – – прочие: – – Other:

8428 20 800 1
– – – для транспортировки текстильных 

волокон
– – – For the transportation of textile fibres pcs 0 0

8428 20 800 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– элеваторы и конвейеры непрерывного 

действия для товаров или материалов 

прочие:

– Other continuous-action elevators and 

conveyors, for goods or materials:

8428 31 000 0
– – специально предназначенные для 

подземных работ

– – Specially designed for underground 

use pcs 5 58428 31 000 0 подземных работ use pcs 5 5

8428 32 000 0 – – ковшовые прочие – – Other, bucket type pcs 5 5

8428 33 000 0 – – ленточные прочие – – Other, belt type pcs 0 0

8428 39 – – прочие: – – Other:
8428 39 200 0 – – – конвейеры роликовые – – – Roller conveyors pcs 0 0

8428 39 900 – – – прочие: – – – Other:

8428 39 900 1

– – – – для использования в 

производстве моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 –87055)

– – – – Of a kind used to manufacture 

motor vehicles of headings 8701 to 87055)
pcs 0 0

8428 39 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8428 40 000 0
– эскалаторы и движущиеся 

пешеходные дорожки
– Escalators and moving walkways pcs 5 5

8428 60 000 0

– канатные пассажирские и грузовые 

дороги, лыжные подъемники; тяговые 

механизмы для фуникулеров

– Teleferics, chairlifts, ski-draglines; 

traction mechanisms for funiculars
pcs 5 5

8428 90 – оборудование прочее: – Other machinery:

– – загрузочные устройства, 

специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве:

– – Loaders specially designed for use in 

agriculture:

8428 90 710 0
– – – разработанные для навески на 

сельскохозяйственные тракторы

– – – Designed for attachment to 

agricultural tractors pcs 5 5

8428 90 790 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8428 90 900 0 – – прочее – – Other pcs 0 0

8429

Бульдозеры с неповоротным или 

поворотным отвалом, грейдеры, 

планировщики, скреперы, механические 

лопаты, экскаваторы, одноковшовые 

погрузчики, трамбовочные машины и 

дорожные катки, самоходные:

Self-propelled bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, mechanical 

shovels, excavators, shovel loaders, 

tamping machines and roadrollers:

– бульдозеры с неповоротным или 

поворотным отвалом:
– Bulldozers and angledozers:

8429 11 00 – – гусеничные: – – Track laying:
8429 11 001 0 – – – мощностью более 250 л.с. – – – With power of over 250 hp pcs 5 5

8429 11 002 0

– – – мощностью 400 л.с. и более, 

предназначенные для работы при 

температуре окружающего воздуха –50 

ºС и ниже
2)

– – – With power of over 400 hp, designed 

for operation at ambient temperatures of -

50°C or below2)
pcs 5 5

8429 11 009 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8429 19 000 – – прочие: – – Other:

8429 19 000 1
– – – бульдозеры колесные мощностью 

400 л.с. и более

– – – Wheeled bulldozer with power of 

400 hp or more pcs 5 5
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8429 19 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8429 20 00 – грейдеры и планировщики: – Graders and levellers:

8429 20 001 0
– – грейдеры мощностью 350 л.с. и 

более
– – Graders with power of 350 hp or more pcs 3 3

8429 20 009 – – прочие: – – Other:

8429 20 009 1
– – – специально разработанные для 

подземных работ

– – – Specially designed for underground 

use pcs 0 0

8429 20 009 9 – – – прочие – – – Other pcs 3 3

8429 30 000 0 – скреперы – Scrapers pcs 10 10

8429 40
– машины трамбовочные и катки 

дорожные:
– Tamping machines and roadrollers:

– – катки дорожные: – – Roadrollers:
8429 40 100 0 – – – вибрационные – – – Vibratory pcs 5 5

8429 40 300 0 – – – прочие – – – Other pcs 7,5 7,5

8429 40 900 0 – – машины трамбовочные – – Tamping machines pcs 5 5

– лопаты механические, экскаваторы и 

одноковшовые погрузчики:

– Mechanical shovels, excavators and 

shovel loaders:

8429 51
– – погрузчики одноковшовые 

фронтальные:
– – Front-end shovel loaders:

8429 51 100 0
– – – погрузчики, специально 

разработанные для подземных работ

– – – Loaders specially designed for 

underground use pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8429 51 910 0
– – – – одноковшовые погрузчики на 

гусеничном ходу
– – – – Crawler shovel loaders pcs 5 5

8429 51 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8429 52 – – машины полноповоротные:
– – Machinery with a 360° revolving 

superstructure:
8429 52 100 – – – гусеничные экскаваторы: – – – Track-laying excavators:

8429 52 100 1

– – – – гидравлические, с момента 

выпуска которых прошел один год или 

более

– – – – Hydraulic, manufactured one year 

or more ago
pcs 5 5

8429 52 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8429 52 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8429 59 000 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8430

Машины и механизмы прочие для 

перемещения, планировки, 

профилирования, разработки, 

трамбования, уплотнения, выемки или 

бурения грунта, полезных ископаемых 

или руд; оборудование для забивки и 

извлечения свай; снегоочистители 

плужные и роторные:

Other moving, grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, compacting, 

extracting or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; piledrivers and pile 

extractors; snowploughs and snowblowers:

8430 10 000 0
– оборудование для забивки и 

извлечения свай
– Piledrivers and pile extractors pcs 5 5

8430 20 000 0 – снегоочистители плужные и роторные – Snowploughs and snowblowers pcs 8 8

– врубовые машины для добычи угля 

или горных пород и машины 

туннелепроходческие:

– Coal or rock cutters and tunnelling 

machinery:

8430 31 000 0 – – самоходные – – Self-propelled pcs 0 0

8430 39 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

– бурильные или проходческие машины 

прочие:
– Other boring or sinking machinery:

8430 41 000 – – самоходные: – – Self-propelled:

8430 41 000 1
– – – бурильные с глубиной бурения не 

менее 200 м

– – – Boring machinery with a drilling 

depth of 200 m or more pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8430 41 000 2

– – – – машины проходческие для 

добычи угля на гусеничном шасси, 

оснащенные рабочим органом, 

состоящим из стрелы и вращающейся 

коронки, снабженной режущими 

зубьями (резцами), и погрузочным 

оборудованием

– – – – Crawler sinking machines for coal 

extraction with a device consisting of a jib 

an and a rotating bit with cutting teeth 

(cutters), and loading equipment

pcs 2 2

8430 41 000 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8430 49 000 – – прочие: – – Other:

8430 49 000 1
– – – бурильные с глубиной бурения не 

менее 200 м

– – – Boring machinery with a drilling 

depth of 200 m or more pcs 0 0

8430 49 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8430 50 000
– машины и механизмы самоходные 

прочие:
– Other machinery, self-propelled:

– – специально разработанные для 

подземных работ:

– – Specially designed for underground 

use:

8430 50 000 2 – – – машины очистные узкозахватные – – – Narrow-cut cleanout machines pcs 5 5

8430 50 000 3 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8430 50 000 9 – – прочие – – Other pcs 5 5
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– машины и механизмы несамоходные 

прочие:
– Other machinery, not self-propelled:

8430 61 000 0
– – машины и механизмы для 

трамбования или уплотнения
– – Tamping or compacting machinery pcs 5 5

8430 69 000 – – прочие: – – Other:

8430 69 000 1

– – – машины и механизмы для 

разработки грунта, предназначенные 

для установки на 4-гусеничных 

машинах с двумя ведущими тележками 

для работы в заболоченных или 

снежных районах

– – – Machinery and equipment intended 

for installation on 4-tracked vehicles with 

two leading bogies for operation in 

wetlands or snowy areas
pcs 5 5

8430 69 000 2 – – – скреперы – – – Scrapers pcs 10 10

8430 69 000 3

– – – полноповоротные платформы 

гидравлических экскаваторов, с 

момента выпуска которых прошел один 

год или более, предназначенные для 

установки на подвижные шасси

– – – Full-circle platforms of hydraulic 

excavators, manufactured one year or 

more ago, intended for installation on 

mobile chassis
pcs 5 5

8430 69 000 8 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8431

Части, предназначенные 

исключительно или в основном для 

оборудования товарных позиций 8425 – 

8430:

Parts suitable for use solely or principally 

with the machinery of headings 8425 to 

8430:

8431 10 000 0
– машин или механизмов товарной 

позиции 8425
– Of machinery of heading 8425 – 0 0

8431 20 000 0
– машин или механизмов товарной 

позиции 8427
– Of machinery of heading 8427 – 0 0

– машин или механизмов товарной 

позиции 8428:
– Of machinery of heading 8428:

8431 31 000 0
– – лифтов, скиповых подъемников или 

эскалаторов
– – Of lifts, skip hoists or escalators – 0 0

8431 39 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

– машин или механизмов товарной 

позиции 8426, 8429 или 8430:

– Of machinery of heading 8426, 8429 or 

8430:

8431 41 000 0 – – ковши, грейферы, захваты и черпаки – – Buckets, shovels, grabs and grips – 0 08431 41 000 0 – 0 0

8431 42 000 0
– – отвалы бульдозеров неповоротные 

или поворотные
– – Bulldozer or angledozer blades – 0 0

8431 43 000 0

– – части бурильных или проходческих 

машин субпозиции 8430 41 или 8430 49

– – Parts for boring or sinking machinery 

of subheading 8430 41 or 8430 49
– 0 0

8431 49 – – прочие: – – Other:

8431 49 200 0
– – – чугунные литые или стальные 

литые
– – – Of cast iron or cast steel – 0 0

8431 49 800 – – – прочие: – – – Other:

8431 49 800 1

– – – – гусеничные шасси 

полноповоротных гидравлических 

машин, с момента выпуска которых 

прошел один год или более

– – – – Tracked chassis of hydraulic 

machinery with a 360° revolving 

superstructure, manufactured one year or 

more ago pcs 0 0

8431 49 800 9 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

8432

Машины сельскохозяйственные, 

садовые или лесохозяйственные для 

подготовки и обработки почвы; катки 

для газонов или спортплощадок:

Agricultural, horticultural or forestry 

machinery for soil preparation or 

cultivation; lawn or sports-ground rollers:

8432 10 000 0 – плуги – Ploughs pcs 0 0

– бороны, рыхлители, культиваторы, 

полольники и мотыги:

– Harrows, scarifiers, cultivators, weeders 

and hoes:
8432 21 000 0 – – бороны дисковые – – Disc harrows pcs 5 5

8432 29 – – прочие: – – Other:
8432 29 100 0 – – – рыхлители и культиваторы – – – Scarifiers and cultivators pcs 0 0

8432 29 300 0 – – – бороны – – – Harrows pcs 0 0

8432 29 500 0 – – – почвофрезы – – – Rotovators pcs 0 0

8432 29 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– сеялки, сажалки и машины 

рассадопосадочные:
– Seeders, planters and transplanters:

8432 31

– – сеялки, сажалки и машины 

рассадопосадочные, применяемые при 

беспахатной (почвосберегающей) 

системе земледелия:

– – No-till direct seeders, planters and 

transplanters:

– – – сеялки: – – – Seeders:

8432 31 110 0
– – – – сеялки точного высева с 

центральным приводом

– – – – Central driven precision spacing 

seeders pcs 0 0

8432 31 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2 2

8432 31 900 0
– – – сажалки и машины 

рассадопосадочные
– – – Planters and transplanters pcs 0 0

8432 39 – – прочие: – – Other:

– – – сеялки: – – – Seeders:
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8432 39 110 0
– – – – сеялки точного высева с 

центральным приводом

– – – – Central driven precision spacing 

seeders pcs 0 0

8432 39 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 2 2

8432 39 900 0
– – – сажалки и машины 

рассадопосадочные
– – – Planters and transplanters pcs 0 0

– разбрасыватели и распределители 

органических и неорганических 

удобрений:

– Manure spreaders and fertiliser 

distributors:

8432 41 000 0 – – органических удобрений – – Manure spreaders pcs 0 0

8432 42 000 0 – – неорганических удобрений – – Fertiliser distributors pcs 0 0

8432 80 000 0 – машины прочие – Other machinery pcs 0 0

8432 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8433

Машины или механизмы для уборки или 

обмолота сельскохозяйственных 

культур, включая пресс-подборщики, 

прессы для упаковки в кипы соломы 

или сена; сенокосилки или 

газонокосилки; машины для очистки, 

сортировки или калибровки яиц, плодов 

или других сельскохозяйственных 

продуктов, кроме машин товарной 

позиции 8437:

Harvesting or threshing machinery, 

including straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for cleaning, 

sorting or grading eggs, fruit or other 

agricultural produce, other than machinery 

of heading 8437:

– косилки для газонов, парков или 

спортплощадок:

– Mowers for lawns, parks or sports 

grounds:

8433 11

– – моторные с режущей частью, 

вращающейся в горизонтальной 

плоскости:

– – Powered, with the cutting device 

rotating in a horizontal plane:

8433 11 100 0 – – – электрические – – – Electric pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

– – – – самоходные: – – – – Self-propelled:
8433 11 510 0 – – – – – с сиденьем – – – – – With a seat pcs 0 0

8433 11 590 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

8433 11 900 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8433 19 – – прочие: – – Other:

– – – с двигателем: – – – With motor:– – – с двигателем: – – – With motor:
8433 19 100 0 – – – – электрические – – – – Electric pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – самоходные: – – – – – Self-propelled:
8433 19 510 0 – – – – – – с сиденьем – – – – – – With a seat pcs 0 0

8433 19 590 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 0 0

8433 19 700 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

8433 19 900 0 – – – без двигателя – – – Without motor pcs 0 0

8433 20
– косилки, включая монтируемые на 

тракторах, прочие:

– Other mowers, including cutter bars for 

tractor mounting:
8433 20 100 0 – – с двигателем – – With motor pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

8433 20 500 0
– – – тракторные, навесные или 

прицепные

– – – Designed to be carried on or hauled 

by a tractor pcs 0 0

8433 20 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8433 30 000 0 – машины для заготовки сена прочие – Other haymaking machinery pcs 0 0

8433 40 000

– прессы для упаковки в кипы соломы 

или сена, включая пресс-подборщики:

– Straw or fodder balers, including pick-up 

balers:

8433 40 000 1 – – пресс-подборщики – – Balers pcs 5 5

8433 40 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

– машины для уборки урожая прочие; 

машины или механизмы для обмолота:

– Other harvesting machinery; threshing 

machinery:

8433 51 000 – – комбайны зерноуборочные: – – Combine harvester-threshers:

8433 51 000 1
– – – с момента выпуска которых 

прошло более 3 лет
– – – Manufactured more than 3 years ago pcs 5 5

8433 51 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8433 52 000 0
– – машины или механизмы для 

обмолота прочие
– – Other threshing machinery pcs 0 0

8433 53
– – машины для уборки клубней или 

корнеплодов:
– – Root or tuber harvesting machines:

8433 53 100 0
– – – картофелекопатели и 

картофелеуборочные машины
– – – Potato diggers and potato harvesters pcs 0 0

8433 53 300 0

– – – машины свекловичные 

ботворезные и машины 

свеклоуборочные

– – – Beet-topping machines and beet 

harvesters
pcs 5 5

8433 53 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8433 59 – – прочие: – – Other:

– – – комбайны силосоуборочные: – – – Forage harvesters:
8433 59 110 – – – – самоходные: – – – – Self-propelled:

8433 59 110 1
– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 3 лет

– – – – – Manufactured more than 3 years 

ago pcs 5 5

8433 59 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8433 59 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0
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8433 59 850 – – – прочие: – – – Other:

8433 59 850 1 – – – – комбайны виноградоуборочные – – – – Grape harvesters pcs 0 0

8433 59 850 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8433 60 000 0

– машины для очистки, сортировки или 

калибровки яиц, плодов или других 

сельскохозяйственных продуктов

– Machines for cleaning, sorting or 

grading eggs, fruit or other agricultural 

produce
pcs 0 0

8433 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8434

Установки и аппараты доильные, 

оборудование для обработки и 

переработки молока:

Milking machines and dairy machinery:

8434 10 000 0 – установки и аппараты доильные – Milking machines pcs 0 0

8434 20 000 0
– оборудование для обработки и 

переработки молока
– Dairy machinery pcs 0 0

8434 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8435

Прессы, дробилки и аналогичное 

оборудование для виноделия, 

производства сидра, фруктовых соков 

или аналогичных напитков:

Presses, crushers and similar machinery 

used in the manufacture of wine, cider, 

fruit juices or similar beverages:

8435 10 000 0 – оборудование – Machinery pcs 0 0

8435 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8436

Оборудование для сельского хозяйства, 

садоводства, лесного хозяйства, 

птицеводства или пчеловодства, 

включая оборудование для 

проращивания семян с механическими 

или нагревательными устройствами, 

прочее; инкубаторы для птицеводства и 

брудеры:

Other agricultural, horticultural, forestry, 

poultry-keeping or bee-keeping 

machinery, including germination plant 

fitted with mechanical or thermal 

equipment; poultry incubators and 

brooders:

8436 10 000 0
– машины и механизмы для 

приготовления кормов для животных

– Machinery for preparing animal 

feedingstuffs pcs 5 5

– оборудование для птицеводства; 

инкубаторы и брудеры:

– Poultry-keeping machinery; poultry 

incubators and brooders:
8436 21 000 0 – – инкубаторы и брудеры – – Incubators and brooders pcs 0 08436 21 000 0 – – инкубаторы и брудеры – – Incubators and brooders pcs 0 0

8436 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8436 80 – оборудование прочее: – Other machinery:

8436 80 100
– – машины и оборудование для 

лесного хозяйства:
– – Forestry machinery:

– – – машины валочные, валочно-

пакетирующие, многооперационные:

– – – Multifunction felling machines, feller 

bunchers:

8436 80 100 1
– – – – с момента выпуска которых 

прошло более 3 лет

– – – – Manufactured more than 3 years 

ago pcs 0 0

8436 80 100 2 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8436 80 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8436 80 900 0 – – прочее – – Other – 0 0

– части: – Parts:

8436 91 000 0
– – оборудования для птицеводства 

или инкубаторов и брудеров

– – Of poultry-keeping machinery or 

poultry incubators and brooders – 0 0

8436 99 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8437

Машины для очистки, сортировки или 

калибровки семян, зерна или сухих 

бобовых овощей; оборудование для 

мукомольной промышленности или для 

обработки злаковых или сухих бобовых 

овощей, кроме оборудования, 

используемого на 

сельскохозяйственных фермах:

Machines for cleaning, sorting or grading 

seed, grain or dried leguminous 

vegetables; machinery used in the milling 

industry or for the working of cereals or 

dried leguminous vegetables, other than 

farm-type machinery:

8437 10 000 0

– машины для очистки, сортировки или 

калибровки семян, зерна или сухих 

бобовых овощей

– Machines for cleaning, sorting or 

grading seed, grain or dried leguminous 

vegetables pcs 5 5

8437 80 000 0 – оборудование прочее – Other machinery pcs 0 0

8437 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8438

Оборудование для промышленного 

приготовления или производства 

пищевых продуктов или напитков, в 

другом месте данной группы не 

поименованное или не включенное, 

кроме оборудования для 

экстрагирования или приготовления 

животных или нелетучих растительных 

жиров или масел:

Machinery, not specified or included 

elsewhere in this Chapter, for the 

industrial preparation or manufacture of 

food or drink, other than machinery for the 

extraction or preparation of animal or fixed 

vegetable fats or oils:

8438 10

– оборудование для производства 

хлебобулочных изделий, макарон, 

спагетти или аналогичной продукции:

– Bakery machinery and machinery for the 

manufacture of macaroni, spaghetti or 

similar products:

8438 10 100 0
– – оборудование для производства 

хлебобулочных изделий
– – Bakery machinery pcs 0 0
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8438 10 900 0

– – оборудование для производства 

макарон, спагетти или аналогичной 

продукции

– – Machinery for the manufacture of 

macaroni, spaghetti or similar products
pcs 0 0

8438 20 000 0

– оборудование для кондитерской 

промышленности, производства какао-

порошка или шоколада

– Machinery for the manufacture of 

confectionery, cocoa or chocolate
pcs 0 0

8438 30 000 0
– оборудование для сахарной 

промышленности
– Machinery for sugar manufacture pcs 0 0

8438 40 000 0
– оборудование для пивоваренной 

промышленности
– Brewery machinery pcs 0 0

8438 50 000 0
– оборудование для переработки мяса 

или птицы

– Machinery for the preparation of meat or 

poultry pcs 0 0

8438 60 000 0
– оборудование для переработки 

плодов, орехов или овощей

– Machinery for the preparation of fruits, 

nuts or vegetables pcs 0 0

8438 80 – оборудование прочее: – Other machinery:
8438 80 100 0 – – для переработки чая или кофе – – For the preparation of tea or coffee pcs 0 0

– – прочее: – – Other:

8438 80 910 0
– – – для приготовления или 

производства напитков

– – – For the preparation or manufacture 

of drink pcs 0 0

8438 80 990 0 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8438 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8439

Оборудование для производства массы 

из волокнистых целлюлозных 

материалов или для изготовления или 

отделки бумаги или картона:

Machinery for making pulp of fibrous 

cellulosic material or for making or 

finishing paper or paperboard:

8439 10 000

– оборудование для производства 

массы из волокнистых целлюлозных 

материалов:

– Machinery for making pulp of fibrous 

cellulosic material:

8439 10 000 1 – – конические мельницы – – Cone mills pcs 0 0

8439 10 000 2
– – сортировки, кроме машин товарной 

позиции 8421

– – Sorting, excluding machines of 

heading 8421 pcs 0 0

8439 10 000 9 – – прочее – – Other pcs 0 0

8439 20 000
– оборудование для изготовления 

бумаги или картона:

– Machinery for making paper or 

paperboard:

8439 20 000 1
– – оборудование для изготовления 

микрокрепированной бумаги

– – Machinery for making micro-crepe 

paper pcs 0 08439 20 000 1 микрокрепированной бумаги paper pcs 0 0

8439 20 000 9 – – прочее – – Other pcs 0 0

8439 30 000 0
– оборудование для отделки бумаги 

или картона

– Machinery for finishing paper or 

paperboard pcs 0 0

– части: – Parts:

8439 91 000 0

– – оборудования для производства 

массы из волокнистых целлюлозных 

материалов

– – Of machinery for making pulp of 

fibrous cellulosic material
– 0 0

8439 99 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8440

Оборудование переплетное, включая 

машины для сшивания книжных блоков:

Bookbinding machinery, including book-

sewing machines:

8440 10 – оборудование: – Machinery:
8440 10 100 0 – – машины фальцевальные – – Folding machines pcs 0 0

8440 10 200 0 – – машины подборочные
– – Collating machines and gathering 

machines pcs 0 0

8440 10 300 0

– – машины швейные, 

проволокошвейные и машины для 

скрепления проволочными скобами

– – Sewing, wire stitching and stapling 

machines
pcs 0 0

8440 10 400 0 – – машины бесшвейного скрепления – – Unsewn (perfect) binding machines pcs 0 0

8440 10 900 0 – – прочее – – Other pcs 0 0

8440 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8441

Оборудование для производства 

изделий из бумажной массы, бумаги 

или картона, включая резательные 

машины всех типов, прочее:

Other machinery for making up paper 

pulp, paper or paperboard, including 

cutting machines of all kinds:

8441 10 – машины резательные: – Cutting machines:

8441 10 100

– – станки комбинированные для 

продольной резки и перемотки рулонов:

– – Combined reel slitting and re-reeling 

machines:

8441 10 100 1

– – – с 16 парами дисковых ножей, 

точностью позиционирования не ниже 

0,25 мм, шириной тамбурного рулона не 

менее 6400 мм и шириной готовых 

рулонов не менее 420 мм

– – – With 16 pairs of disc knives, 

positioning accuracy of at least 0.25 mm, 

parent roll width of 6,400 mm or more and 

finished rolls’ width of 420 mm or more
pcs 0 0

8441 10 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8441 10 200 0
– – продольно-резательные и 

поперечно-резательные, прочие

– – Other slitting and cross-cutting 

machines pcs 0 0

8441 10 300 0 – – гильотинные – – Guillotines pcs 0 0

8441 10 700 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8441 20 000
– машины для изготовления пакетов, 

мешков или конвертов:

– Machines for making bags, sacks or 

envelopes:
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8441 20 000 1

– – машины для изготовления мешков, 

имеющих длину не менее 410 мм, но не 

более 670 мм, ширину не менее 320 

мм, но не более 500 мм и ширину дна 

не менее 90 мм, но не более 140 мм, 

производительностью не менее 300 

мешков в минуту

– – Machines for making sacks of a length 

of 410 mm or more, but not exceeding 670 

mm, of a width of 320 mm or more, but not 

exceeding 500 mm and of a bottom width 

of 90 mm or more, but not exceeding 140 

mm, with a capacity of at least 300 bags 

per minute
pcs 0 0

8441 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8441 30 000 0

– машины для изготовления картонных 

коробок, коробок, ящиков, труб, 

барабанов или аналогичных емкостей 

способами, отличными от формования

– Machines for making cartons, boxes, 

cases, tubes, drums or similar containers, 

other than by moulding
pcs 0 0

8441 40 000 0

– машины для формования изделий из 

бумажной массы, бумаги или картона

– Machines for moulding articles in paper 

pulp, paper or paperboard
pcs 0 0

8441 80 000 0 – оборудование прочее – Other machinery pcs 0 0

8441 90 – части: – Parts:
8441 90 100 0 – – резательных машин – – Of cutting machines – 0 0

8441 90 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

8442

Машины, аппаратура и оснастка (кроме 

оборудования товарных позиций 8456 – 

8465) для подготовки или изготовления 

пластин, цилиндров или других 

печатных форм; пластины, цилиндры и 

другие печатные формы; пластины, 

цилиндры и литографские камни, 

подготовленные для печатных целей 

(например, обточенные, шлифованные 

или полированные):

Machinery, apparatus and equipment 

(other than the machines of headings 

8456 to 8465) for preparing or making 

plates, cylinders or other printing 

components; plates, cylinders and other 

printing components; plates, cylinders and 

lithographic stones, prepared for printing 

purposes (for example, planed, grained or 

polished):

8442 30 – машины, аппаратура и оснастка: – Machinery, apparatus and equipment:
8442 30 100 0 – – машины фотонаборные – – Phototypesetting machines pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

– – – для шрифтоотливки и набора  – – – For font printing and font set (for 

8442 30 910 0

– – – для шрифтоотливки и набора 

шрифта (например, линотипы, 

монотипы, интертипы), с литейным 

устройством или без него

– – – For font printing and font set (for 

example, linotypes, monotypes, 

intertypes), whether or not with a casting 

device pcs 0 0

8442 30 990 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8442 40 000 0
– части к вышеупомянутым машинам, 

аппаратуре или оснастке

– Parts of the foregoing machinery, 

apparatus or equipment – 0 0

8442 50

– пластины, цилиндры и другие 

печатные формы; пластины, цилиндры 

и литографские камни, подготовленные 

для печатных целей (например, 

обточенные, шлифованные или 

полированные):

– Plates, cylinders and other printing 

components; plates, cylinders and 

lithographic stones, prepared for printing 

purposes (for example, planed, grained or 

polished):

8442 50 200 0 – – с нанесенным изображением – – With a printed image – 0 0

8442 50 800 0 – – прочие – – Other – 0 0

8443

Машины печатные, используемые для 

печати посредством пластин, 

цилиндров и других печатных форм 

товарной позиции 8442; прочие 

принтеры, копировальные аппараты и 

факсимильные аппараты, 

объединенные или необъединенные; их 

части и принадлежности:

Printing machinery used for printing by 

means of plates, cylinders and other 

printing components of heading 8442; 

other printers, copying machines and 

facsimile machines, whether or not 

combined; parts and accessories thereof:

– машины печатные, используемые для 

печати посредством пластин, 

цилиндров и других печатных форм 

товарной позиции 8442:

– Printing machinery used for printing by 

means of plates, cylinders and other 

printing components of heading 8442:

8443 11 000 0
– – машины для офсетной печати 

рулонные
– – Offset printing machinery, reel fed pcs 0 0

8443 12 000 0

– – машины для офсетной печати, 

листовые, конторские (использующие 

листы, у которых в развернутом виде 

одна сторона не более 22 см, а другая 

– не более 36 см)

– – Offset printing machinery, sheet fed, 

office type (using sheets with one side not 

exceeding 22 cm and the other side not 

exceeding 36 cm in the unfolded state)
pcs 0 0

8443 13
– – машины для офсетной печати 

прочие:
– – Other offset printing machinery:

– – – с листовой подачей: – – – Sheet fed:
8443 13 100 0 – – – – бывшие в употреблении – – – – Used pcs 0 0

– – – – новые, рассчитанные на листы 

размером:
– – – – New, taking sheets of a size:

8443 13 310 0 – – – – – не более 52 х 74 см – – – – – Not exceeding 52 х 74 cm pcs 0 0

8443 13 350 0
– – – – – более 52 х 74 см, но не более 

74 х 107 см

– – – – – Exceeding 52 × 74 cm but not 

exceeding 74 × 107 cm pcs 0 0

8443 13 390 0 – – – – – более 74 х 107 см – – – – – Exceeding 74 х 107 cm pcs 0 0
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8443 13 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8443 14 000 0

– – машины для высокой печати, 

рулонные, за исключением 

флексографических

– – Letterpress printing machinery, reel 

fed, excluding flexographic printing
pcs 0 0

8443 15 000 0

– – машины для высокой печати, кроме 

рулонных, за исключением 

флексографических

– – Letterpress printing machinery, other 

than reel fed, excluding flexographic 

printing pcs 0 0

8443 16 000 0
– – машины для флексографической 

печати
– – Flexographic printing machinery pcs 0 0

8443 17 000 0 – – машины для глубокой печати – – Gravure printing machinery pcs 0 0

8443 19 – – прочие: – – Other:

8443 19 200
– – – для печати на текстильных 

материалах:
– – – For printing textile materials:

8443 19 200 1
– – – – цилиндрическими сетчатыми 

трафаретами
– – – – With cylindrical mesh stencils pcs 0 0

8443 19 200 2
– – – – плоскими сетчатыми 

трафаретами
– – – – With flat mesh stencils pcs 0 0

8443 19 200 3
– – – – для термопечати переводным 

способом
– – – – For thermal transfer printing pcs 0 0

8443 19 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8443 19 400 0
– – – используемые в производстве 

полупроводников

– – – For use in the production of 

semiconductors pcs 0 0

8443 19 700 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– принтеры, копировальные аппараты и 

факсимильные аппараты, 

объединенные или необъединенные, 

прочие:

– Other printers, copying machines and 

facsimile machines, whether or not 

combined:

8443 31

– – машины, которые выполняют две 

или более функции, такие как печать, 

копирование или факсимильная 

передача, имеющие возможность 

подключения к вычислительной машине 

или к сети:

– – Machines which perform two or more 

of the functions of printing, copying or 

facsimile transmission, capable of 

connecting to an automatic data-

processing machine or to a network:

– – – машины, имеющие в качестве 

основной функции цифровое 

копирование, выполняемое 

– – – Machines which perform the primary 

function of digital copying by scanning the 

8443 31 200 0

копирование, выполняемое 

сканированием оригинала, и 

печатающие копии электростатическим 

способом

function of digital copying by scanning the 

original document, and electrostatic 

printing
pcs 0 0

8443 31 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8443 32

– – прочие, имеющие возможность 

подключения к вычислительной машине 

или к сети:

– – Other, capable of connecting to an 

automatic data-processing machine or to a 

network:
8443 32 100 – – – принтеры: – – – Printers:

– – – – для печати на текстильных 

материалах:
– – – – For printing textile materials:

8443 32 100 2 – – – – – краскоструйные принтеры – – – – – Ink-jet printers pcs 0 0

8443 32 100 3 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

8443 32 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8443 32 300 0 – – – факсимильные аппараты – – – Fax machines pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8443 32 910

– – – – машины, выполняющие 

функцию копирования посредством 

сканирования оригинала и печати копий 

электростатическим способом:

– – – – Machines which perform the 

function of copying by scanning the 

original document, and electrostatic 

printing:

8443 32 910 1

– – – – – работающие посредством 

воспроизведения исходного 

изображения прямо на копию (прямой 

процесс)

– – – – – Reproducing the original image 

directly onto the copy (direct copying)
pcs 0 0

8443 32 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8443 32 930 0

– – – – прочие машины, выполняющие 

функцию копирования, со встроенной 

оптической системой

– – – – Other machines performing the 

function of copying, incorporating an 

optical system pcs 0 0

8443 32 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8443 39 – – прочие: – – Other:

8443 39 100

– – – машины, выполняющие функцию 

копирования посредством 

сканирования оригинала и печати копий 

электростатическим способом:

– – – Machines which perform the function 

of copying by scanning the original 

document, and electrostatic printing:

8443 39 100 1

– – – – работающие посредством 

воспроизведения исходного 

изображения прямо на копию (прямой 

процесс)

– – – – Reproducing the original image 

directly onto the copy (direct copying)
pcs 0 0

8443 39 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – – прочие копировальные аппараты: – – – Other copying machines:

8443 39 310 0
– – – – со встроенной оптической 

системой
– – – – Incorporating an optical system pcs 0 0

8443 39 390 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8443 39 900 – – – прочие: – – – Other:
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8443 39 900 1
– – – – для печати на текстильных 

материалах
– – – – For printing textile materials pcs 0 0

8443 39 900 2
– – – – машинки пишущие 

автоматические
– – – – Automatic typewriters pcs 5 5

8443 39 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– части и принадлежности: – Parts and accessories:

8443 91

– – части и принадлежности печатных 

машин, используемых для печати 

посредством пластин, цилиндров и 

других печатных форм товарной 

позиции 8442:

– – Parts and accessories of printing 

machinery used for printing by means of 

plates, cylinders and other printing 

components of heading 8442:

8443 91 100 0
– – – машин подсубпозиции 8443 19 400 

0

– – – Of apparatus of sub-subheading 

8443 19 400 0 – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8443 91 910 0
– – – – чугунные литые или стальные 

литые
– – – – Of cast iron or cast steel – 0 0

8443 91 990 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

8443 99 – – прочие: – – Other:
8443 99 100 0 – – – электронные модули – – – Electronic assemblies – 0 0

8443 99 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8444 00

Машины для экструдирования, 

вытягивания, текстурирования или 

резания химических текстильных 

материалов:

Machines for extruding, drawing, texturing 

or cutting man-made textile materials:

8444 00 100 0 – машины для экструдирования – Machines for extruding pcs 0 0

8444 00 900 0 – прочие – Other pcs 0 0

Машины для подготовки текстильных 

волокон; прядильные, тростильные или 

крутильные машины и другое 

оборудование для изготовления 

текстильной пряжи; кокономотальные 

или мотальные (включая 

уточномотальные) текстильные 

машины и машины, подготавливающие 

текстильную пряжу для использования 

ее на машинах товарной позиции 8446 

Machines for preparing textile fibres; 

spinning, doubling or twisting machines 

and other machinery for producing textile 

yarns; textile reeling or winding (including 

weft-winding) machines and machines for 

preparing textile yarns for use on the 

machines of heading 8446 or 8447:

8445

ее на машинах товарной позиции 8446 

или 8447:

– машины для подготовки текстильных 

волокон:
– Machines for preparing textile fibres:

8445 11 000 0 – – чесальные – – Carding machines pcs 0 0

8445 12 000 0 – – гребнечесальные – – Combing machines pcs 0 0

8445 13 000 – – ленточные или ровничные: – – Drawing or roving machines:
8445 13 000 1 – – – ровничные – – – Roving machines pcs 0 0

8445 13 000 2

– – – ленточные машины с 

регуляторами линейной плотности 

ленты

– – – Drawing machines with devices 

regulating the linear density of the tape
pcs 0 0

8445 13 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8445 19 000 – – прочие: – – Other:
8445 19 000 1 – – – очистители волокна – – – Fiber cleaners pcs 0 0

8445 19 000 2
– – – многокамерные смешивающие 

машины
– – – Multi-chamber mixing machines pcs 0 0

8445 19 000 3 – – – холстообразующие машины – – – Web-forming machines pcs 0 0

8445 19 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8445 20 000 – прядильные текстильные машины: – Textile spinning machines:
8445 20 000 1 – – кольцепрядильные – – Ring-spinning pcs 0 0

8445 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8445 30 000 0
– тростильные или крутильные 

текстильные машины
– Textile doubling or twisting machines pcs 0 0

8445 40 000

– мотальные текстильные машины 

(включая уточномотальные) или 

кокономотальные машины:

– Textile winding (including weft-winding) 

or reeling machines:

8445 40 000 1

– – мотальные машины с 

автоматическим контролем качества 

пряжи и автоматическим устранением 

дефектов пряжи

– – Winding machines with an automatic 

control of yarn quality and automatic 

elimination of yarn defects
pcs 0 0

8445 40 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8445 90 000 – прочие: – Other:
8445 90 000 1 – – ленточные сновальные – – Drawing warpers pcs 0 0

8445 90 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8446 Станки ткацкие: Weaving machines (looms):

8446 10 000 0
– для изготовления тканей шириной не 

более 30 см

– For weaving fabrics of a width not 

exceeding 30 cm pcs 0 0

– челночные для изготовления тканей 

шириной более 30 см:

– For weaving fabrics of a width 

exceeding 30 cm, shuttle type:
8446 21 000 0 – – с приводом от двигателя – – Power looms pcs 0 0

8446 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8446 30 000 0
– бесчелночные для изготовления 

тканей шириной более 30 см

– For weaving fabrics of a width 

exceeding 30 cm, shuttleless type pcs 0 0
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8447

Машины трикотажные, вязально-

прошивные, для получения 

позументной нити, тюля, кружев, 

вышивания, плетения тесьмы или сетей 

и тафтинговые машины:

Knitting machines, stitch-bonding 

machines and machines for making 

gimped yarn, tulle, lace, embroidery, 

trimmings, braid or net and machines for 

tufting:

– машины кругловязальные: – Circular knitting machines:

8447 11 000
– – с цилиндром диаметром не более 

165 мм:

– – With cylinder diameter not exceeding 

165 mm:

8447 11 000 1
– – – 32 или 34 класса, работающие с 

язычковыми иглами
– – – Of class 32 or 34, with latch needles pcs 0 0

8447 11 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8447 12 000
– – с цилиндром диаметром более 165 

мм:

– – With cylinder diameter exceeding 165 

mm:

8447 12 000 1

– – – однофонтурные, 18, 20, 22, 24 или 

28 класса, работающие с язычковыми 

иглами

– – – Single-needle, of class 18, 20, 22, 

24 or 28, with latch needles
pcs 0 0

8447 12 000 2

– – – двухфонтурные, 6, 7, 10 или 14 

класса, работающие с язычковыми 

иглами

– – – Double-needle, of class 6, 7, 10 or 

14, with latch needles
pcs 0 0

8447 12 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8447 20
– машины плосковязальные; вязально-

прошивные машины:

– Flat knitting machines; stitch-bonding 

machines:

8447 20 200 0

– – машины основовязальные (включая 

рашель-машины); машины вязально-

прошивные

– – Warp knitting machines (including 

Raschel type); stitch-bonding machines
pcs 0 0

8447 20 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8447 90 000 – прочие: – Other:
8447 90 000 1 – – бытовые – – Of the household type pcs 3 3

8447 90 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

Оборудование вспомогательное для 

использования с машинами товарной 

позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 

(например, ремизоподъемные каретки, 

жаккардовые машины, автоматические 

механизмы останова, механизмы смены 

Auxiliary machinery for use with machines 

of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for 

example, dobbies, jacquards, automatic 

stop motions, shuttle changing 

8448

механизмы останова, механизмы смены 

челноков); части и принадлежности, 

предназначенные исключительно или в 

основном для машин данной товарной 

позиции или товарной позиции 8444, 

8445, 8446 или 8447 (например, 

веретена и рогульки, игольчатая 

гарнитура, гребни, фильеры, челноки, 

ремизки и ремизные рамы, 

трикотажные иглы):

stop motions, shuttle changing 

mechanisms); parts and accessories 

suitable for use solely or principally with 

the machines of this heading or of heading 

8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, 

spindles and spindle flyers, card clothing, 

combs, extruding nipples, shuttles, healds 

and heald-frames, hosiery needles):

– оборудование вспомогательное для 

машин товарной позиции 8444, 8445, 

8446 или 8447:

– Auxiliary machinery for machines of 

heading 8444, 8445, 8446 or 8447:

8448 11 000 0

– – ремизоподъемные каретки и 

жаккардовые машины; механизмы для 

уменьшения числа карт, 

копировальные, картонасекательные 

или картосшивательные машины для 

использования совместно с 

упомянутыми машинами

– – Dobbies and jacquards; card-reducing, 

copying, punching or assembling 

machines for use therewith

– 0 0

8448 19 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8448 20 000 0

– части и принадлежности к машинам 

товарной позиции 8444 или их 

вспомогательным устройствам

– Parts and accessories of machines of 

heading 8444 or of their auxiliary 

machinery – 0 0

– части и принадлежности к машинам 

товарной позиции 8445 или их 

вспомогательным устройствам:

– Parts and accessories of machines of 

heading 8445 or of their auxiliary 

machinery:
8448 31 000 0 – – гарнитура игольчатая – – Card clothing – 0 0

8448 32 000 0

– – машин для подготовки текстильных 

волокон, кроме игольчатой гарнитуры

– – Of machines for preparing textile 

fibres, other than card clothing
– 0 0

8448 33 000 0 – – веретена, рогульки, кольца и бегунки
– – Spindles, spindle flyers, spinning rings 

and ring travellers – 0 0

8448 39 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

– части и принадлежности к ткацким 

станкам или их вспомогательным 

устройствам:

– Parts and accessories of weaving 

machines (looms) or of their auxiliary 

machinery:

8448 42 000 0
– – берда, ремизки и ремизные рамы 

для ткацких станков

– – Reeds for looms, healds and heald-

frames – 0 0

8448 49 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

– части и принадлежности к машинам 

товарной позиции 8447 или их 

вспомогательным устройствам:

– Parts and accessories of machines of 

heading 8447 or of their auxiliary 

machinery:
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value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8448 51

– – платины, иглы и другие элементы, 

служащие для образования петель, 

швов, стежков, переплетений:

– – Sinkers, needles and other articles 

used in forming stitches:

8448 51 100 0 – – – платины – – – Sinkers – 0 0

8448 51 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8448 59 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8449 00 000 0

Оборудование для производства или 

отделки войлока или фетра или 

нетканых материалов в куске или в 

крое, включая оборудование для 

производства фетровых шляп; болваны 

для изготовления шляп

Machinery for the manufacture or finishing 

of felt or nonwovens in the piece or in 

shapes, including machinery for making 

felt hats; blocks for making hats
– 0 0

8450

Машины стиральные, бытовые или для 

прачечных, включая машины, 

оснащенные отжимным устройством:

Household or laundry-type washing 

machines, including machines which both 

wash and dry:

– машины емкостью не более 10 кг 

сухого белья:

– Machines, each of a dry linen capacity 

not exceeding 10 kg:

8450 11 – – полностью автоматические машины: – – Fully-automatic machines:

– – – емкостью не более 6 кг сухого 

белья:

– – – Each of a dry linen capacity not 

exceeding 6 kg:

8450 11 110 0
– – – – машины с фронтальной 

загрузкой
– – – – Front-loading machines pcs 10 10

8450 11 190 0 – – – – машины с верхней загрузкой – – – – Top-loading machines pcs 10 10

8450 11 900 0
– – – емкостью более 6 кг сухого белья, 

но не более 10 кг

– – – Each of a dry linen capacity 

exceeding 6 kg but not exceeding 10 kg pcs 10 10

8450 12 000 0

– – машины со встроенным 

центробежным отжимным устройством 

прочие

– – Other machines, with built-in 

centrifugal drier
pcs 10 10

8450 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 12 12

8450 20 000 0
– машины емкостью более 10 кг сухого 

белья

– Machines, each of a dry linen capacity 

exceeding 10 kg pcs 0 0

8450 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8451

Оборудование (кроме машин товарной 

позиции 8450) для промывки, чистки, 

отжима, сушки, глаженья, прессования 

(включая прессы для термофиксации 

материалов), беления, крашения, 

аппретирования, отделки, нанесения 

покрытия или пропитки пряжи, тканей 

или готовых текстильных изделий и 

машины для нанесения пасты на 

тканую или другую основу, 

используемые в производстве 

напольных покрытий, таких как 

линолеум; машины для наматывания, 

разматывания, складывания, резки или 

прокалывания текстильных тканей:

Machinery (other than machines of 

heading 8450) for washing, cleaning, 

wringing, drying, ironing, pressing 

(including fusing presses), bleaching, 

dyeing, dressing, finishing, coating or 

impregnating textile yarns, fabrics or 

made-up textile articles and machines for 

applying the paste to the base fabric or 

other support used in the manufacture of 

floor coverings such as linoleum; 

machines for reeling, unreeling, folding, 

cutting or pinking textile fabrics:

8451 10 000 0 – машины для сухой чистки – Dry-cleaning machines pcs 0 0

– машины сушильные: – Drying machines:

8451 21 000
– – емкостью не более 10 кг сухого 

белья:

– – Each of a dry linen capacity not 

exceeding 10 kg:

8451 21 000 1
– – – емкостью не более 6 кг сухого 

белья

– – – Each of a dry linen capacity not 

exceeding 6 kg pcs 5 5

8451 21 000 9
– – – емкостью более 6 кг сухого белья, 

но не более 10 кг

– – – Each of a dry linen capacity 

exceeding 6 kg but not exceeding 10 kg pcs 0 0

8451 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8451 30 000 0

– гладильные машины и прессы 

(включая прессы для термофиксации 

материалов)

– Ironing machines and presses (including 

fusing presses)
pcs 0 0

8451 40 000
– машины для промывки, беления или 

крашения:
– Washing, bleaching or dyeing machines:

8451 40 000 1 – – для промывки шерсти – – For washing wool pcs 0 0

8451 40 000 2 – – для крашения пряжи – – For dyeing yarns pcs 0 0

8451 40 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8451 50 000 0

– машины для наматывания, 

разматывания, складывания, резки или 

прокалывания текстильных тканей

– Machines for reeling, unreeling, folding, 

cutting or pinking textile fabrics
pcs 0 0

8451 80 – оборудование прочее: – Other machinery:

8451 80 100 0

– – машины, используемые в 

производстве линолеума или других 

напольных покрытий для нанесения 

пасты на тканую или другую основу

– – Machines used in the manufacture of 

linoleum or other floor coverings for 

applying the paste to the base fabric or 

other support pcs 0 0

8451 80 300 – – машины для отделки: – – Machines for dressing or finishing:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 
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8451 80 300 1
– – – стригальные машины для стрижки 

ворса
– – – Nap shearing machines pcs 0 0

8451 80 300 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8451 80 800 – – прочие: – – Other:

8451 80 800 1

– – – газоопальные машины для 

обработки тканей с рабочей шириной 

не менее 180 см

– – – Gas-winding machines for fabrics of 

a cutting width of 180 cm or more
pcs 0 0

8451 80 800 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8451 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8452

Машины швейные, кроме машин для 

сшивания книжных блоков товарной 

позиции 8440; мебель, основания и 

футляры, предназначенные специально 

для швейных машин; иглы для швейных 

машин:

Sewing machines, other than book-sewing 

machines of heading 8440; furniture, 

bases and covers specially designed for 

sewing machines; sewing machine 

needles:

8452 10 – швейные машины бытовые: – Sewing machines of the household type:

– – швейные машины (только с 

закрытым стежком) с головками, масса 

которых не более 16 кг без двигателя 

или 17 кг с двигателем; головки 

швейных машин (только с закрытым 

стежком) массой не более 16 кг без 

двигателя или 17 кг с двигателем:

– – Sewing machines (lock-stitch only), 

with heads of a weight not exceeding 16 

kg without motor or 17 kg including the 

motor; sewing machine heads (lock-stitch 

only), of a weight not exceeding 16 kg 

without motor or 17 kg including the motor:

8452 10 110 0

– – – швейные машины стоимостью 

(без рам, столиков или тумбочек) более 

65 евро

– – – Sewing machines having a value 

(not including frames, tables or furniture) 

of more than 65 Euro each pcs 0 0

8452 10 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8452 10 900 0
– – швейные машины прочие и головки 

швейных машин прочие

– – Other sewing machines and other 

sewing machine heads pcs 0 0

– швейные машины прочие: – Other sewing machines:
8452 21 000 0 – – автоматические – – Automatic units pcs 0 0

8452 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8452 30 000 0 – иглы для швейных машин – Sewing machine needles 1,000 pcs 0 0

– мебель, основания и футляры, 
– Furniture, bases and covers for sewing 

8452 90 000

– мебель, основания и футляры, 

предназначенные специально для 

швейных машин, и их части; части 

швейных машин прочие:

– Furniture, bases and covers for sewing 

machines and parts thereof; other parts of 

sewing machines:

8452 90 000 1

– – мебель, основания и футляры, 

предназначенные специально для 

швейных машин, и их части

– – Furniture, bases and covers for 

sewing machines and parts thereof
– 0 0

8452 90 000 2 – – части швейных машин прочие – – Other parts of sewing machines – 0 0

8453

Оборудование для подготовки, 

дубления или обработки шкур или кож 

или для изготовления или ремонта 

обуви или прочих изделий из шкур или 

кож, кроме швейных машин:

Machinery for preparing, tanning or 

working hides, skins or leather or for 

making or repairing footwear or other 

articles of hides, skins or leather, other 

than sewing machines:

8453 10 000 0
– оборудование для подготовки, 

дубления или обработки шкур или кож

– Machinery for preparing, tanning or 

working hides, skins or leather pcs 0 0

8453 20 000 0
– оборудование для изготовления или 

ремонта обуви

– Machinery for making or repairing 

footwear pcs 0 0

8453 80 000 0 – оборудование прочее – Other machinery pcs 0 0

8453 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8454

Конвертеры, литейные ковши, 

изложницы и машины литейные, 

используемые в металлургии или 

литейном производстве:

Converters, ladles, ingot moulds and 

casting machines, of a kind used in 

metallurgy or in metal foundries:

8454 10 000 0 – конвертеры – Converters pcs 0 0

8454 20 000 0 – изложницы и ковши литейные – Ingot moulds and ladles pcs 10 10

8454 30 – машины литейные: – Casting machines:
8454 30 100 0 – – для литья под давлением – – For casting under pressure pcs 0 0

8454 30 900 – – прочие: – – Other:

8454 30 900 1

– – – машины непрерывного литья 

заготовок, кроме машин непрерывного 

литья слябов

– – – Continuous casting machines, 

excluding continuous slab casting 

machines pcs 0 0

– – – машины непрерывного литья 

слябов:
– – – Continuous slab casting machines:

8454 30 900 3

– – – – слябов максимальной толщиной 

не более 110 мм; слябов максимальной 

толщиной не менее 390 мм и 

максимальной шириной не менее 2200 

мм

– – – – For slabs with a maximum 

thickness not exceeding 110 mm; slabs 

with a maximum thickness of 390 mm or 

more and a maximum width of 2,200 mm 

or more pcs 0 0

8454 30 900 4 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8454 30 900 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8454 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8455
Станы металлопрокатные и валки для 

них:
Metal-rolling mills and rolls therefor:

8455 10 000 0 – трубопрокатные станы – Tube mills pcs 0 0
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– станы прокатные прочие: – Other rolling mills:

8455 21 000

– – горячей прокатки или 

комбинированные станы горячей и 

холодной прокатки:

– – Hot or combination hot and cold:

8455 21 000 1

– – – горячей прокатки 

металлопродукции марки ПВ (прямое 

восстановление)

– – – Hot rolling of metal products, DR-

type (direct reduction)
pcs 0 0

8455 21 000 2 – – – стан горячей прокатки "2800" – – – “2800” hot rolling mill pcs 0 0

8455 21 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8455 22 000 – – холодной прокатки: – – Cold:

8455 22 000 1
– – – оборудование прокатного стана 

"2000"
– – – Machinery for “2000” rolling mill pcs 5 5

8455 22 000 2
– – – станы прокатные непрерывной 

прокатки c 5 и более клетями

– – – Continuous rolling mills with 5 or 

more stands pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8455 22 000 5
– – – – для вальцовки заготовок 

столовых приборов
5) – – – – For rolling cutlery5) pcs 0 0

8455 22 000 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8455 30 – валки для прокатных станов: – Rolls for rolling mills:
8455 30 100 0 – – из чугунного литья – – Of cast iron pcs 0 0

– – стальные кованые: – – Of open-die forged steel:

8455 30 310

– – – рабочие валки для горячей 

прокатки; опорные валки для горячей и 

холодной прокатки:

– – – Hot-rolling work-rolls; hot-rolling and 

cold-rolling back-up rolls:

8455 30 310 1

– – – – нетто-массой более 180 000 кг 

или содержащие не менее 4,7 мас.% 

хрома

– – – – Of a net weight exceeding 180,000 

kg or containing by weight not less than 

4.7% of chromium pcs 0 0

8455 30 310 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8455 30 390
– – – рабочие валки для холодной 

прокатки:
– – – Cold-rolling work-rolls:

8455 30 390 1
– – – – содержащие не менее 4,7 мас.% 

хрома

– – – – Containing by weight not less than 

4.7% of chromium pcs 0 0

8455 30 390 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8455 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8455 90 000 0 – части прочие – Other parts – 0 0

8456

Станки для обработки любых 

материалов путем удаления материала 

с помощью лазерного или другого 

светового или фотонного луча, 

ультразвуковых, электроразрядных, 

электрохимических, электронно-

лучевых, ионно-лучевых или плазменно-

дуговых процессов; водоструйные 

резательные машины:

Machine tools for working any material by 

removal of material, by laser or other light 

or photon beam, ultrasonic, 

electrodischarge, electrochemical, 

electron beam, ionic-beam or plasma arc 

processes; water-jet cutting machines:

– работающие с использованием 

процессов лазерного или другого 

светового или фотонного излучения:

– Operated by laser or other light or 

photon beam processes:

8456 11 000 0
– – работающие с использованием 

процессов лазерного излучения
– – Operated by laser pcs 0 0

8456 12 000 0

– – работающие с использованием 

процессов другого светового или 

фотонного излучения

– – Operated by other light or photon 

beam processes
pcs 0 0

8456 20 000
– работающие с использованием 

ультразвуковых процессов:
– Operated by ultrasonic processes:

8456 20 000 1

– – для полирования поверхности 

деталей с мощностью двигателя 

главного привода не более 15 кВт, для 

авиационной промышленности
5)

– – For polishing workpiece surfaces, with 

the power of the main drive not exceeding 

15 kW, of a kind used in the aircraft 

industry5) pcs 0 0

8456 20 000 8 – – прочие – – Other pcs 0 0

8456 30
– работающие с использованием 

электроразрядных процессов:
– Operated by electrodischarge processes:

– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8456 30 110 – – – с проволочным электродом: – – – Wire-cut:

8456 30 110 1

– – – – с точностью позиционирования 

по любой оси не ниже 0,005 мм

– – – – With positioning accuracy in any 

one axis of at least 0.005 mm
pcs 0 0

8456 30 110 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8456 30 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8456 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8456 40 000 0
– работающие с использованием 

плазменно-дуговых процессов
– Operated by plasma arc processes pcs 0 0

8456 50 000 0 – водоструйные резательные машины – Water-jet cutting machines pcs 0 0

8456 90 000 0 – прочие – Other pcs 0 0

8457

Центры обрабатывающие, станки 

агрегатные однопозиционные и 

многопозиционные, для обработки 

металла:

Machining centres, unit construction 

machines (single station) and multi-station 

transfer machines, for working metal:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8457 10 – центры обрабатывающие: – Machining centres:
8457 10 100 – – горизонтальные: – – Horizontal:

8457 10 100 1

– – – станки вихрефрезерной обработки 

коленчатых валов дизелей мощностью 

свыше 300 кВт

– – – Machines for milling diesel 

crankshafts of a power exceeding 300 kW
pcs 0 0

8457 10 100 2

– – – фрезерные центры с 

высокоскоростным приводом (3000 

об/мин и более, но не более 15000 

об/мин) и числовым программным 

управлением, для авиационной 

промышленности
5)

– – – High-speed milling centres (3,000 

rpm and more, but not exceeding 15,000 

rpm) with numerical control, of a kind used 

in the aircraft industry5)
pcs 0 0

8457 10 100 8 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8457 10 900 – – прочие: – – Other:

8457 10 900 1

– – – станки вихрефрезерной обработки 

коленчатых валов дизелей мощностью 

свыше 300 кВт

– – – Machines for milling diesel 

crankshafts of a power exceeding 300 kW
pcs 0 0

8457 10 900 2

– – – фрезерные центры с 

высокоскоростным приводом (5000 

об/мин и более, но не более 15000 

об/мин) и числовым программным 

управлением, для авиационной 

промышленности5)

– – – High-speed milling centres (5,000 

rpm and more, but not exceeding 15,000 

rpm) with numerical control, of a kind used 

in the aircraft industry5)
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8457 10 900 3
– – – – для ракетно-космической 

промышленности13)

– – – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 7 7

8457 10 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7 7

8457 20 000 0 – станки агрегатные однопозиционные
– Unit construction machines (single 

station) pcs 8 8

8457 30 – станки агрегатные многопозиционные: – Multi-station transfer machines:

8457 30 100 0
– – с числовым программным 

управлением
– – Numerically controlled pcs 8 8

8457 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

8458

Станки токарные (включая станки 

токарные многоцелевые) 

металлорежущие:

Lathes (including turning centres) for 

removing metal:
8458 металлорежущие:

– горизонтальные: – Horizontal lathes:

8458 11
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8458 11 200 – – – станки токарные многоцелевые: – – – Turning centres:

8458 11 200 1
– – – – для ракетно-космической 

промышленности
13)

– – – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 5 5

8458 11 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – – токарные автоматы: – – – Automatic lathes:
8458 11 410 – – – – одношпиндельные: – – – – Single spindle:

8458 11 410 1

– – – – – с высокоскоростным приводом 

(6000 об/мин и более, но не более 8000 

об/мин), для авиационной 

промышленности
5)

– – – – – High-speed (6,000 rpm and 

more, but not exceeding 8,000 rpm), of a 

kind used in the aircraft industry5)
pcs 0 0

8458 11 410 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8458 11 490 – – – – многошпиндельные: – – – – Multi-spindle:

8458 11 490 1
– – – – – для ракетно-космической 

промышленности13)

– – – – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 5 5

8458 11 490 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8458 11 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8458 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

– станки токарные прочие: – Other lathes:

8458 91
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8458 91 200 – – – станки токарные многоцелевые: – – – Turning centres:

8458 91 200 1

– – – – высокоскоростные (со скоростью 

резания 100 м/мин и более) токарно-

карусельные станки, для авиационной 

промышленности5)

– – – – High-speed boring mills (with a 

cutting speed of 100 m/min and more), of 

a kind used in the aircraft industry5)
pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8458 91 200 2
– – – – – для ракетно-космической 

промышленности13)

– – – – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 7,5 7,5

8458 91 200 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 7,5 7,5

8458 91 800 – – – прочие: – – – Other:

8458 91 800 1

– – – – токарно-карусельные станки (со 

скоростью резания 100 м/мин и более), 

для авиационной промышленности5)

– – – – Boring mills (with a cutting speed 

of 100 m/min and more), of a kind used in 

the aircraft industry5)
pcs 0 0

8458 91 800 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

8458 99 000 – – прочие: – – Other:

8458 99 000 1

– – – для обработки металлов 

резанием, для авиационной 

промышленности
5)

– – – For metal cutting, of a kind used in 

the aircraft industry5)
pcs 0 0

8458 99 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 8 8
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8459

Станки металлорежущие (включая 

агрегатные станки линейного 

построения) для сверления, 

растачивания, фрезерования, 

нарезания наружной или внутренней 

резьбы посредством удаления металла, 

кроме токарных станков (включая 

станки токарные многоцелевые) 

товарной позиции 8458:

Machine tools (including way-type unit 

head machines) for drilling, boring, milling, 

threading or tapping by removing metal, 

other than lathes (including turning 

centres) of heading 8458:

8459 10 000 0
– станки агрегатные линейного 

построения
– Way-type unit head machines pcs 8 8

– станки сверлильные прочие: – Other drilling machines:

8459 21 000 0
– – с числовым программным 

управлением
– – Numerically controlled pcs 8 8

8459 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 9 9

– станки расточно-фрезерные прочие: – Other boring-milling machines:

8459 31 000 0
– – с числовым программным 

управлением
– – Numerically controlled pcs 5 5

8459 39 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– станки расточные прочие: – Other boring machines:

8459 41 000
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8459 41 000 1

– – – для расточки внутренней 

поверхности "бутылочной" формы 

деталей типа "вал" с мощностью 

двигателя главного привода не более 

45 кВт, для авиационной 

промышленности
5)

– – – For boring the inner surface of 

“bottle-like” shafts, with the power of the 

main drive not exceeding 45 kW, of a kind 

used in the aircraft industry5)
pcs 0 0

8459 41 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

8459 49 000 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

– станки консольно-фрезерные: – Milling machines, knee-type:

8459 51 000 0
– – с числовым программным 

управлением
– – Numerically controlled pcs 10 10

8459 59 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 108459 59 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– станки фрезерные прочие: – Other milling machines:

8459 61
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8459 61 100 0 – – – инструментальные фрезерные – – – Tool milling machines pcs 10 10

8459 61 900 – – – прочие: – – – Other:

8459 61 900 1

– – – – с точностью позиционирования 

не ниже 0,01 мм и с рабочей областью: 

ось Х – 1800 мм, ось Y – 2000 мм, ось Z 

– 1100 мм

– – – – With positioning accuracy of at 

least 0.01 mm and the working area of:

X axis — 1,800 mm,

Y axis — 2,000 mm,

Z axis — 1,100 mm pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8459 61 900 2
– – – – – для ракетно-космической 

промышленности13)

– – – – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 10 10

8459 61 900 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8459 69 – – прочие: – – Other:
8459 69 100 0 – – – инструментальные фрезерные – – – Tool milling machines pcs 10 10

8459 69 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8459 70 000 – станки резьбонарезные прочие: – Other threading or tapping machines:

8459 70 000 1

– – для нарезания резьбы на муфтах и 

трубах, используемых для бурения 

нефтяных и газовых скважин

– – For threading couplings and tubes 

used for drilling oil and gas wells
pcs 8 8

8459 70 000 9 – – прочие – – Other pcs 7,5 7,5

8460

Станки обдирочно-шлифовальные, 

заточные, шлифовальные, 

хонинговальные, притирочные, 

полировальные и для выполнения 

других операций чистовой обработки 

металлов или металлокерамики с 

помощью шлифовальных камней, 

абразивов или полирующих средств, 

кроме зуборезных, зубошлифовальных 

или зубоотделочных станков товарной 

позиции 8461:

Machine tools for deburring, sharpening, 

grinding, honing, lapping, polishing or 

otherwise finishing metal or cermets by 

means of grinding stones, abrasives or 

polishing products, other than gear 

cutting, gear grinding or gear finishing 

machines of heading 8461:

– станки плоскошлифовальные: – Flat-surface grinding machines:

8460 12
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8460 12 100
– – – с точностью позиционирования по 

любой оси не ниже 0,01 мм:

– – – With positioning accuracy in any one 

axis of at least 0.01 mm:
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8460 12 100 1

– – – – ленточно-шлифовальные для 

шлифовки и доводки прецизионных 

деталей сложнопрофильной формы с 

мощностью двигателя привода не 

более 20 кВт, для авиационной 

промышленности5)

– – – – Belt sanders used for grinding and 

finishing geometrically-complex high-

precision parts, with the power of the drive 

not exceeding 20 kW, of a kind used in 

the aircraft industry5)
pcs 0 0

8460 12 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8460 12 900 – – – прочие: – – – Other:

8460 12 900 1
– – – – для шлифования заготовок 

столовых приборов
5) – – – – For grinding cutlery5) pcs 0 0

8460 12 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

8460 19 – – прочие: – – Other:

8460 19 100 0
– – – с точностью позиционирования по 

любой оси не ниже 0,01 мм

– – – With positioning accuracy in any one 

axis of at least 0.01 mm pcs 8 8

8460 19 900 – – – прочие: – – – Other:

8460 19 900 1
– – – – для шлифования заготовок 

столовых приборов
5) – – – – For grinding cutlery5) pcs 0 0

8460 19 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

– станки шлифовальные прочие: – Other grinding machines:

8460 22

– – станки бесцентрово-шлифовальные 

с числовым программным управлением:

– – Centreless grinding machines, 

numerically controlled:

8460 22 100
– – – с точностью позиционирования по 

любой оси не ниже 0,01 мм:

– – – With positioning accuracy in any one 

axis of at least 0.01 mm:

8460 22 100 1
– – – – для шлифования 

цилиндрических поверхностей
– – – – For cylindrical surfaces pcs 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

8460 22 100 2
– – – – – для ракетно-космической 

промышленности13)

– – – – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 5 5

8460 22 100 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8460 22 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

8460 23

– – станки кругло-шлифовальные с 

числовым программным управлением, 

прочие:

– – Other cylindrical grinding machines, 

numerically controlled:

8460 23 100
– – – с точностью позиционирования по 

любой оси не ниже 0,01 мм:

– – – With positioning accuracy in any one 

axis of at least 0.01 mm:8460 23 100 любой оси не ниже 0,01 мм: axis of at least 0.01 mm:

– – – – для шлифования 

цилиндрических поверхностей:
– – – – For cylindrical surfaces:

8460 23 100 1 – – – – – станки внутришлифовальные – – – – – Internal grinding machines pcs 5 5

8460 23 100 2 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8460 23 100 3
– – – – – для ракетно-космической 

промышленности13)

– – – – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 5 5

8460 23 100 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8460 23 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

8460 24
– – с числовым программным 

управлением, прочие:
– – Other, numerically controlled:

8460 24 100
– – – с точностью позиционирования по 

любой оси не ниже 0,01 мм:

– – – With positioning accuracy in any one 

axis of at least 0.01 mm:

8460 24 100 1
– – – – для шлифования 

цилиндрических поверхностей
– – – – For cylindrical surfaces pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8460 24 100 2

– – – – – многокоординатные для 

шлифования профильных поверхностей 

с мощностью двигателя привода 10 кВт 

и более, но не более 100 кВт, для 

авиационной промышленности
5)

– – – – – Multi-axis, for grinding profiled 

surfaces, with the power of the drive of 10 

kW or more, but not exceeding 100 kW, of 

a kind used in the aircraft industry5)
pcs 0 0

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8460 24 100 3
– – – – – – для ракетно-космической 

промышленности
13)

– – – – – – Of a kind used in the rocket 

and space industry13) pcs 5 5

8460 24 100 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

8460 24 900 – – – прочие: – – – Other:

8460 24 900 1
– – – – для шлифования заготовок 

столовых приборов
5) – – – – For grinding cutlery5) pcs 0 0

8460 24 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

8460 29 – – прочие: – – Other:

8460 29 200
– – – с точностью позиционирования по 

любой оси не ниже 0,01 мм:

– – – With positioning accuracy in any one 

axis of at least 0.01 mm:

– – – – для шлифования 

цилиндрических поверхностей:
– – – – For cylindrical surfaces:

8460 29 200 1 – – – – – станки внутришлифовальные – – – – – Internal grinding machines pcs 10 10

8460 29 200 4 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

8460 29 200 5
– – – – – для ракетно-космической 

промышленности
13)

– – – – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 10 10

8460 29 200 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8460 29 800 – – – прочие: – – – Other:
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Heading

8460 29 800 1
– – – – для шлифования заготовок 

столовых приборов5) – – – – For grinding cutlery5) pcs 0 0

8460 29 800 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

– станки заточные (для режущих 

инструментов):

– Sharpening (tool or cutter grinding) 

machines:

8460 31 000
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8460 31 000 1 – – – для затачивания столовых ножей – – – For sharpening table knives pcs 0 0

8460 31 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8460 39 000 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

8460 40
– станки хонинговальные или 

доводочные:
– Honing or lapping machines:

8460 40 100 0
– – с числовым программным 

управлением
– – Numerically controlled pcs 7 7

8460 40 900 0 – – прочие – – Other pcs 7 7

8460 90 – прочие: – Other:

8460 90 100 0

– – станки с микрометрическими 

регулирующими устройствами и 

точностью позиционирования по любой 

оси не ниже 0,01 мм

– – Machines fitted with a micrometric 

adjusting system, in which the positioning 

in any one axis can be set up to an 

accuracy of at least 0.01 mm pcs 8 8

8460 90 900 – – прочие: – – Other:

8460 90 900 1

– – – притирочные и фаскодоводочные 

станки с частотой вращения шпинделя 

3000 об/мин и более, но не более 50000 

об/мин, для авиационной 

промышленности5)

– – – Lapping and faceting machines with 

a spindle speed of 3,000 rpm and more, 

but not exceeding 50,000 rpm, of a kind 

used in the aircraft industry5)
pcs 0 0

8460 90 900 9 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

Станки продольно-строгальные, 

поперечно-строгальные, долбежные, 

протяжные, зуборезные, 

зубошлифовальные или 

зубоотделочные, пильные, отрезные и 

другие станки для обработки металлов 

или металлокерамики посредством 

удаления материала, в других местах 

Machine tools for planing, shaping, 

slotting, broaching, gear cutting, gear 

grinding or gear finishing, sawing, cutting-

off and other machine tools working by 

removing metal or cermets, not elsewhere 

specified or included:

8461

удаления материала, в других местах 

не поименованные или не включенные:

specified or included:

8461 20 000
– станки поперечно-строгальные или 

долбежные:
– Shaping or slotting machines:

8461 20 000 1

– – станки зубодолбежные 6-

координатные с числовым 

программным управлением, для 

авиационной промышленности5)

– – Numerically controlled 6-axis gear 

shaping machines, of a kind used in the 

aircraft industry5)
pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

8461 20 000 2
– – – для ракетно-космической 

промышленности13)

– – – Of a kind used in the rocket and 

space industry13) pcs 10 10

8461 20 000 8 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8461 30 – станки протяжные: – Broaching machines:

8461 30 100
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8461 30 100 1

– – – с поворотным столом "глобусного" 

типа с мощностью двигателя главного 

привода не более 80 кВт, для 

авиационной промышленности5)

– – – With a globus-type rotary table, with 

the power of the main drive not exceeding 

80 kW, of a kind used in the aircraft 

industry5)
pcs 0 0

8461 30 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8461 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

8461 40

– станки зуборезные, 

зубошлифовальные или 

зубоотделочные:

– Gear-cutting, gear-grinding or gear-

finishing machines:

– – станки зуборезные (включая станки 

зуборезные абразивные):

– – Gear-cutting machines (including 

abrasive gear-cutting machines):

– – – станки зуборезные для 

цилиндрических зубчатых колес:
– – – For cutting cylindrical gears:

8461 40 110
– – – – с числовым программным 

управлением:
– – – – Numerically controlled:

8461 40 110 2

– – – – – с точностью позиционирования 

по любой оси не ниже 0,015 мм

– – – – – With positioning accuracy in any 

one axis of at least 0.015 mm
pcs 5 5

8461 40 110 3

– – – – – для нарезания зубчатых колес 

или шлицевых соединений с 

диапазоном модулей зубьев более 0,3 

мм, но не более 15 мм, для 

авиационной промышленности5)

– – – – – For cutting gears or spline joints, 

with a tooth range exceeding 0.3 mm but 

not exceeding 15 mm, of a kind used in 

the aircraft industry5)
pcs 0 0

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8461 40 110 4
– – – – – – для ракетно-космической 

промышленности
13)

– – – – – – Of a kind used in the rocket 

and space industry13) pcs 5 5

8461 40 110 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

8461 40 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5
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– – – для нарезания прочих зубчатых 

колес:
– – – For cutting other gears:

8461 40 310 0
– – – – с числовым программным 

управлением
– – – – Numerically controlled pcs 5 5

8461 40 390 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – станки зубошлифовальные или 

зубоотделочные:

– – Gear grinding or gear-dressing 

machines:

– – – с микрометрическими 

регулирующими устройствами и 

точностью позиционирования по любой 

оси не ниже 0,01 мм:

– – – Fitted with a micrometric adjusting 

system, in which the positioning in any 

one axis can be set up to an accuracy of 

at least 0.01 mm:

8461 40 710 0
– – – – с числовым программным 

управлением
– – – – Numerically controlled pcs 5 5

8461 40 790 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8461 40 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8461 50 – станки пильные или отрезные: – Sawing or cutting-off machines:

– – станки пильные: – – Sawing machines:
8461 50 110 0 – – – с дисковыми пилами – – – Circular saws pcs 9 9

8461 50 190 – – – прочие: – – – Other:

8461 50 190 1

– – – – ленточно-пильные с мощностью 

главного двигателя не более 2 кВт, для 

авиационной промышленности5)

– – – – Band sawing machines, with the 

power of the main drive not exceeding 2 

kW, of a kind used in the aircraft industry5)
pcs 0 0

8461 50 190 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 9 9

8461 50 900 – – отрезные станки: – – Cutting-off machines:

8461 50 900 1

– – – для резки шлифов для 

исследования структуры материала с 

мощностью главного двигателя не 

более 2 кВт, для авиационной 

промышленности
5)

– – – For cutting sections used to study 

the material structure, with the power of 

the main drive not exceeding 2 kW, of a 

kind used in the aircraft industry5)
pcs 0 0

8461 50 900 9 – – – прочие – – – Other pcs 9 9

8461 90 000 0 – прочие – Other pcs 8 8

Станки (включая прессы) для обработки 

металлов объемной штамповкой, 

ковкой или штамповкой; станки для 

Machine tools (including presses) for 

working metal by forging, hammering or 

die-stamping; machine tools (including 

8462

обработки металлов (включая прессы) 

гибочные, кромкогибочные, 

правильные, отрезные, пробивные или 

вырубные; прессы для обработки 

металлов или карбидов металлов, не 

поименованные выше:

die-stamping; machine tools (including 

presses) for working metal by bending, 

folding, straightening, flattening, shearing, 

punching or notching; presses for working 

metal or metal carbides, not specified 

above:

8462 10
– ковочные или штамповочные машины 

(включая прессы) и молоты:

– Forging or die-stamping machines 

(including presses) and hammers:

8462 10 100
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8462 10 100 1

– – – ковочно-штамповочные 

гидравлические прессы с усилием 

прессования 200 МН, с возможностью 

одновременного размещения на 

рабочем столе трех штампов, 

оснащенные системой газового нагрева 

штампов

– – – Hydraulic forging and die-stamping 

presses with a force of 200 MN, capable 

to simultaneously accommodate three 

stamps on the worktop equipped with a 

gas-heated die-stamp system
pcs 10 10

8462 10 100 2

– – – радиально-ковочные 

гидравлические машины с усилием 

ковки 12 МН с ковочным узлом, 

состоящим из размещенных по кругу в 

вертикальной плоскости четырех пресс-

штемпелей

– – – Hydraulic radial forging machines 

with the forging force of 12 MN and a 

forging unit consisting of four vertically 

arranged extrusion rams
pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:

8462 10 100 3

– – – – для штамповки металлических 

листов эластичными средами с 

использованием одноблочной оснастки 

(штампа или матрицы) и эластомерной 

подушки, для авиационной 

промышленности5)

– – – – For stamping metal sheets with 

elastic media using single-block tooling 

(moulding tool or cover die) and an 

elastomeric cushion, of a kind used in the 

aircraft industry5)
pcs 10 10

8462 10 100 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8462 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– машины гибочные, кромкогибочные, 

правильные (включая прессы):

– Bending, folding, straightening or 

flattening machines (including presses):

8462 21
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8462 21 100
– – – для обработки изделий из 

листового материала:
– – – For working flat products:

8462 21 100 1

– – – – для прецизионной гибки 

кронштейнов из листового материала с 

усилием гибки не более 2000 кН, для 

авиационной промышленности
5)

– – – – For precision bending of flat 

brackets with a bending force not 

exceeding 2,000 kN, of a kind used in the 

aircraft industry5)
pcs 0 0
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8462 21 100 2

– – – – гидравлические вертикальные с 

усилием гибки не менее 15 000 кН, но 

не более 22 000 кН, точностью 

позиционирования траверсы по оси Y 

не ниже 0,01 мм

– – – – Hydraulic vertical, with a bending 

force of 15,000 kN or more, but not 

exceeding 22,000 kN, and the accuracy of 

the Y-axis traverse positioning of at least 

0.01 mm pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8462 21 100 3

– – – – – для вытягивания 

(растягивания) металлического листа и 

оборачивания (гибки) листа вокруг 

закрепленной формовочной оснастки, 

для авиационной промышленности5)

– – – – – For stretching (extending) metal 

sheets and wrapping (bending) them 

around fixed forming tools, of a kind used 

in the aircraft industry5)
pcs 7 7

8462 21 100 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 7 7

8462 21 800 – – – прочие: – – – Other:

8462 21 800 1

– – – – для прецизионной гибки труб по 

математическим моделям, с моментом 

изгиба не более 1300 Н•м, для 

авиационной промышленности
5)

– – – – For precision bending of pipes 

using mathematical models, with the 

bending moment not exceeding 1,300 kN, 

of a kind used in the aircraft industry5)
pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8462 21 800 2

– – – – – для вытягивания 

(растягивания) металлического 

профиля или листа и оборачивания 

(гибки) вокруг закрепленной 

формовочной оснастки, для 

авиационной промышленности5)

– – – – – For stretching (extending) metal 

profile or sheets and wrapping (bending) 

them around fixed forming tools, of a kind 

used in the aircraft industry5)
pcs 5 5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8462 21 800 3
– – – – – – для ракетно-космической 

промышленности13)

– – – – – – Of a kind used in the rocket 

and space industry13) pcs 5 5

8462 21 800 7 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

8462 29 – – прочие: – – Other:

8462 29 100 0
– – – для обработки изделий из 

листового материала
– – – For working flat products pcs 7 7

– – – прочие: – – – Other:
8462 29 910 0 – – – – гидравлические – – – – Hydraulic pcs 7 7

8462 29 980 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 7 78462 29 980 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 7 7

– механические ножницы (включая 

прессы), кроме комбинированных 

пробивных и высечных:

– Shearing machines (including presses), 

other than combined punching and 

shearing machines:

8462 31 000
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8462 31 000 1

– – – для продольного раскроя плоского 

проката электротехнической стали 

толщиной не более 0,35 мм

– – – For longitudinal cutting of flat rolled 

electrical steel of a thickness not 

exceeding 0.35 mm
pcs 0 0

8462 31 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8462 39 – – прочие: – – Other:

8462 39 100 0
– – – для обработки изделий из 

листового материала
– – – For working flat products pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:
8462 39 910 0 – – – – гидравлические – – – – Hydraulic pcs 10 10

8462 39 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

– машины пробивные или вырубные 

(включая прессы), в том числе 

комбинированные пробивные и 

высечные:

– Punching or notching machines 

(including presses), including combined 

punching and shearing machines:

8462 41
– – с числовым программным 

управлением:
– – Numerically controlled:

8462 41 100
– – – для обработки изделий из 

листового материала:
– – – For working flat products:

8462 41 100 1

– – – – для прошивки пазов в кольцах 

направляющих аппаратов с диапазоном 

наружных диаметров обрабатываемых 

колец 200 мм и более, но не более 1300 

мм, для авиационной промышленности
5)

– – – – For piercing grooves in the rings of 

guiding devices with a ring diameter of 

200 mm or more, but not exceeding 1,300 

mm, of a kind used in the aircraft 

industry5)
pcs 0 0

8462 41 100 2

– – – – для изготовления пластин 

трансформаторных магнитопроводов из 

электротехнической стали толщиной не 

более 0,35 мм

– – – – For manufacturing plates used in 

transformer magnetic circuits, made of 

electrical steel of a thickness not 

exceeding 0.35 mm
pcs 0 0

8462 41 100 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8462 41 900 – – – прочие: – – – Other:

8462 41 900 1

– – – – прессовое оборудование для 

пробивки отверстий в печатных платах

– – – – Pressure equipment for punching 

holes in printed circuit boards
pcs 0 0

8462 41 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7,5 7,5

8462 49 – – прочие: – – Other:

8462 49 100 0
– – – для обработки изделий из 

листового материала
– – – For working flat products pcs 7 7



Import customs 
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(as a percentage 
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US Dollars)
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долларах США)

Heading

8462 49 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 7 7

– прочие: – Other:
8462 91 – – прессы гидравлические: – – Hydraulic presses:

8462 91 200
– – – с числовым программным 

управлением:
– – – Numerically controlled:

8462 91 200 1

– – – – прессы для формовки 

металлических порошков путем 

спекания или пакетировочные прессы 

для лома металлов

– – – – Presses for forming metal powders 

by sintering or baling presses for metal 

scrap
pcs 0 0

8462 91 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8462 91 800 – – – прочие: – – – Other:

8462 91 800 1

– – – – прессы для формовки 

металлических порошков путем 

спекания или пакетировочные прессы 

для лома металлов

– – – – Presses for forming metal powders 

by sintering or baling presses for metal 

scrap
pcs 0 0

8462 91 800 2
– – – – для производства заклепок, 

болтов, винтов

– – – – Of a kind used to produce screws, 

bolts, rivets pcs 0 0

8462 91 800 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

8462 99 – – прочие: – – Other:

8462 99 200
– – – с числовым программным 

управлением:
– – – Numerically controlled:

8462 99 200 1

– – – – прессы для формовки 

металлических порошков путем 

спекания или пакетировочные прессы 

для лома металлов

– – – – Presses for forming metal powders 

by sintering or baling presses for metal 

scrap
pcs 0 0

8462 99 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

8462 99 800 – – – прочие: – – – Other:

8462 99 800 1

– – – – прессы для формовки 

металлических порошков путем 

спекания или пакетировочные прессы 

для лома металлов

– – – – Presses for forming metal powders 

by sintering or baling presses for metal 

scrap
pcs 0 0

8462 99 800 2
– – – – для производства заклепок, 

болтов, винтов

– – – – Of a kind used to produce screws, 

bolts, rivets pcs 10 10

8462 99 800 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

Станки для обработки металлов или 

металлокерамики без удаления 
Other machine tools for working metal or 

cermets, without removing material:
8463

металлокерамики без удаления 

материала прочие:
cermets, without removing material:

8463 10

– станки для волочения прутков, труб, 

профилей, проволоки или аналогичных 

изделий:

– Drawbenches for bars, tubes, profiles, 

wire or the like:

8463 10 100 0 – – станки для волочения проволоки – – Drawbenches for wire pcs 0 0

8463 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8463 20 000 0 – станки резьбонакатные – Thread-rolling machines pcs 0 0

8463 30 000 0
– машины для изготовления изделий из 

проволоки
– Machines for working wire pcs 0 0

8463 90 000 0 – прочие – Other pcs 0 0

8464

Станки для обработки камня, керамики, 

бетона, асбоцемента или аналогичных 

минеральных материалов или для 

холодной обработки стекла:

Machine tools for working stone, ceramics, 

concrete, asbestos-cement or like mineral 

materials or for cold working glass:

8464 10 000 0 – станки пильные – Sawing machines pcs 0 0

8464 20
– станки шлифовальные или 

полировальные:
– Grinding or polishing machines:

– – для обработки стекла: – – For working glass:
8464 20 110 0 – – – стекла оптического – – – Optical glass pcs 0 0

8464 20 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8464 20 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8464 90 000 0 – прочие – Other pcs 0 0

8465

Станки (включая машины для сборки с 

помощью гвоздей, скоб, клея или 

другими способами) для обработки 

дерева, пробки, кости, твердой резины, 

твердых пластмасс или аналогичных 

твердых материалов:

Machine tools (including machines for 

nailing, stapling, glueing or otherwise 

assembling) for working wood, cork, bone, 

hard rubber, hard plastics or similar hard 

materials:

8465 10

– станки, способные выполнять 

различные операции по механической 

обработке без смены инструмента 

между этими операциями:

– Machines which can carry out different 

types of machining operations without tool 

change between such operations:

8465 10 100 0

– – с ручным перемещением 

обрабатываемого изделия между 

операциями

– – With manual transfer of workpiece 

between each operation
pcs 0 0

8465 10 900 0

– – с автоматическим перемещением 

обрабатываемого изделия между 

операциями

– – With automatic transfer of workpiece 

between each operation
pcs 0 0

8465 20 000 0 – обрабатывающие центры – Machining centres pcs 0 0

– прочие: – Other:
8465 91 – – пилы механические: – – Sawing machines:
8465 91 100 0 – – – пилы ленточные – – – Bandsaws pcs 0 0
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8465 91 200 0 – – – пилы дисковые – – – Circular saws pcs 0 0

8465 91 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8465 92 000 0
– – станки строгальные, фрезерные или 

строгально-калевочные

– – Planing, milling or moulding (by 

cutting) machines pcs 0 0

8465 93 000 0

– – станки шлифовальные, 

пескошлифовальные или 

полировальные

– – Grinding, sanding or polishing 

machines
pcs 0 0

8465 94 000 0 – – машины гибочные или сборочные – – Bending or assembling machines pcs 0 0

8465 95 000 0 – – станки сверлильные или долбежные – – Drilling or morticing machines pcs 0 0

8465 96 000 0
– – станки рубильные, дробильные или 

лущильные
– – Splitting, slicing or paring machines pcs 0 0

8465 99 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8466

Части и принадлежности, 

предназначенные исключительно или в 

основном для оборудования товарных 

позиций 8456 – 8465, включая 

приспособления для крепления 

инструмента или деталей, 

самораскрывающиеся резьбонарезные 

головки, делительные головки и другие 

специальные приспособления к 

оборудованию; приспособления для 

крепления рабочих инструментов для 

всех типов ручных инструментов:

Parts and accessories suitable for use 

solely or principally with the machines of 

headings 8456 to 8465, including work or 

tool holders, self-opening dieheads, 

dividing heads and other special 

attachments for the machines; tool holders 

for any type of tool for working in the hand:

8466 10

– приспособления для крепления 

инструмента и самораскрывающиеся 

резьбонарезные головки:

– Tool holders and self-opening dieheads:

– – приспособления для крепления 

инструмента:
– – Tool holders:

8466 10 200 0 – – – оправки, цанговые патроны, втулки – – – Arbors, collets and sleeves – 0 0

– – – прочие: – – – Other:– – – прочие: – – – Other:
8466 10 310 0 – – – – для токарных станков – – – – For lathes – 0 0

8466 10 380 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

8466 10 800 0
– – самораскрывающиеся 

резьбонарезные головки
– – Self-opening dieheads – 0 0

8466 20
– приспособления для крепления 

обрабатываемых деталей:
– Work holders:

8466 20 200 0

– – зажимные приспособления и 

арматура специального назначения; 

наборы стандартных зажимных 

приспособлений и арматуры

– – Jigs and fixtures for specific 

applications; sets of standard jig and 

fixture components
– 0 0

– – прочие: – – Other:
8466 20 910 0 – – – для токарных станков – – – For lathes – 0 0

8466 20 980 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8466 30 000 0

– делительные головки и другие 

специальные приспособления к 

оборудованию

– Dividing heads and other special 

attachments for machines
– 0 0

– прочие: – Other:
8466 91 – – к станкам товарной позиции 8464: – – For machines of heading 8464:

8466 91 200 0
– – – чугунные литые или стальные 

литые
– – – Of cast iron or cast steel – 0 0

8466 91 950 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8466 92 – – к станкам товарной позиции 8465: – – For machines of heading 8465:

8466 92 200 0
– – – чугунные литые или стальные 

литые
– – – Of cast iron or cast steel – 0 0

8466 92 800 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8466 93
– – к станкам товарных позиций 8456 – 

8461:

– – For machines of headings 8456 to 

8461:

8466 93 300 0
– – – к машинам подсубпозиции 8456 50 

000 0

– – – For machines of sub-subheading 

8456 50 000 0 – 0 0

8466 93 700 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8466 94 000 0
– – к станкам товарной позиции 8462 

или 8463
– – For machines of heading 8462 or 8463 – 0 0

8467

Инструменты ручные пневматические, 

гидравлические или со встроенным 

электрическим или неэлектрическим 

двигателем:

Tools for working in the hand, pneumatic, 

hydraulic or with self-contained electric or 

non-electric motor:

– пневматические: – Pneumatic:

8467 11

– – вращательного действия (включая 

комбинированные вращательно-

ударного действия):

– – Rotary type (including combined rotary-

percussion):

8467 11 100 0 – – – для обработки металла – – – Metalworking pcs 8 8

8467 11 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

8467 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 8 8
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– со встроенным электрическим 

двигателем:
– With self-contained electric motor:

8467 21 – – дрели всех типов: – – Drills of all kinds:

8467 21 100 0
– – – способные работать без внешнего 

источника питания

– – – Capable of operation without an 

external source of power pcs 8,5 8,5

– – – прочие: – – – Other:
8467 21 910 0 – – – – электропневматические – – – – Electropneumatic pcs 10 10

8467 21 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8467 22 – – пилы: – – Saws:
8467 22 100 0 – – – пилы цепные – – – Chain saws pcs 8,5 8,5

8467 22 300 0 – – – пилы дисковые – – – Circular saws pcs 10 10

8467 22 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8467 29 – – прочие: – – Other:

8467 29 200 0
– – – способные работать без внешнего 

источника питания

– – – Capable of operation without an 

external source of power pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:

– – – – аппараты точильные и 

шлифовальные:
– – – – Grinders and sanders:

8467 29 510 0 – – – – – углошлифовальные – – – – – Angle grinders pcs 10 10

8467 29 530 0 – – – – – ленточно-шлифовальные – – – – – Belt sanders pcs 10 10

8467 29 590 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8467 29 700 0 – – – – строгальные – – – – Planers pcs 10 10

8467 29 800 0
– – – – машины для подрезки живой 

изгороди и стрижки газонов

– – – – Hedge trimmers and lawn edge 

cutters pcs 10 10

8467 29 850 – – – – прочие: – – – – Other:

8467 29 850 1
– – – – – для работы с текстильными 

материалами
– – – – – For textile materials pcs 10 10

8467 29 850 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8,5 8,5

– инструменты прочие: – Other tools:
8467 81 000 0 – – пилы цепные – – Chain saws pcs 8 8

8467 89 000 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

– части: – Parts:
8467 91 000 0 – – пил цепных – – Of chain saws – 5 5

8467 92 000 0 – – пневматических инструментов – – Of pneumatic tools – 8 8

8467 99 000 – – прочие: – – Other:

– – – инструментов со встроенным  – – – Of tools with self-contained electric 
8467 99 000 1

– – – инструментов со встроенным 

электрическим двигателем

– – – Of tools with self-contained electric 

motor – 5 5

8467 99 000 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

8468

Оборудование и аппараты для 

низкотемпературной пайки, 

высокотемпературной пайки или 

сварки, пригодные или не пригодные 

для резки, кроме машин и аппаратов 

товарной позиции 8515; машины и 

аппараты для поверхностной 

термообработки, работающие на газе:

Machinery and apparatus for soldering, 

brazing or welding, whether or not 

capable of cutting, other than those of 

heading 8515; gas-operated surface 

tempering machines and appliances:

8468 10 000 0 – горелки газовые с дутьем, ручные – Hand-held blow pipes pcs 0 0

8468 20 000 0
– оборудование и аппараты, 

работающие на газе, прочие

– Other gas-operated machinery and 

apparatus pcs 0 0

8468 80 000 0 – оборудование и аппараты прочие – Other machinery and apparatus pcs 0 0

8468 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8470

Машины счетные и карманные машины 

для записи, воспроизведения и 

визуального представления данных с 

вычислительными функциями; 

бухгалтерские машины, почтовые 

маркировочные машины, аппараты 

билетные и другие аналогичные 

машины со счетными устройствами; 

аппараты кассовые:

Calculating machines and pocket-size 

data-recording, reproducing and 

displaying machines with calculating 

functions; accounting machines, postage-

franking machines, ticket-issuing 

machines and similar machines, 

incorporating a calculating device; cash 

registers:

8470 10 000 0

– калькуляторы электронные, 

способные работать без внешнего 

источника питания, и карманные 

машины для записи, воспроизведения и 

визуального представления данных с 

вычислительными функциями

– Electronic calculators capable of 

operation without an external source of 

electric power and pocket-size data-

recording, reproducing and displaying 

machines with calculating functions
pcs 0 0

– машины счетные электронные прочие: – Other electronic calculating machines:

8470 21 000 0
– – со встроенным печатающим 

устройством
– – Incorporating a printing device pcs 0 0

8470 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8470 30 000 0 – машины счетные прочие – Other calculating machines pcs 0 0

8470 50 000 – аппараты кассовые: – Cash registers:

8470 50 000 1

– – терминалы для электронной оплаты 

кредитными или дебетовыми 

карточками, кроме товаров субпозиции 

8472 90

– – Credit or debit card processing 

terminals, other than the articles of 

subheading 8472 90
pcs 0 0
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8470 50 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8470 90 000 0 – прочие – Other pcs 0 0

8471

Вычислительные машины и их блоки; 

магнитные или оптические 

считывающие устройства, машины для 

переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и 

машины для обработки подобной 

информации, в другом месте не 

поименованные или не включенные:

Automatic data-processing machines and 

units thereof; magnetic or optical readers, 

machines for transcribing data onto data 

media in coded form and machines for 

processing such data, not elsewhere 

specified or included:

8471 30 000 0

– машины вычислительные 

портативные массой не более 10 кг, 

состоящие, по крайней мере, из 

центрального блока обработки данных, 

клавиатуры и дисплея

– Portable automatic data-processing 

machines, weighing not more than 10 kg, 

consisting of at least a central processing 

unit, a keyboard and a display
pcs 0 0

– машины вычислительные прочие:
– Other automatic data-processing 

machines:

8471 41 000 0

– – содержащие в одном корпусе, по 

крайней мере, центральный блок 

обработки данных и устройство ввода и 

вывода, объединенные или нет

– – Comprising in the same housing at 

least a central processing unit and an 

input and output unit, whether or not 

combined
pcs 0 0

8471 49 000 0 – – прочие, поставляемые в виде систем
– – Other, presented in the form of 

systems pcs 0 0

8471 50 000 0

– блоки обработки данных, отличные от 

описанных в субпозиции 8471 41 или 

8471 49, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или 

два из следующих устройств: 

запоминающие устройства, устройства 

ввода, устройства вывода

– Processing units other than those of 

subheading 8471 41 or 8471 49, whether 

or not containing in the same housing one 

or two of the following types of unit: 

storage units, input units, output units

pcs 0 0

8471 60

– устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 

устройства:

– Input or output units, whether or not 

containing storage units in the same 

housing:
8471 60 устройства:
8471 60 600 0 – – клавиатура – – Keyboards pcs 0 0

8471 60 700 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8471 70 – устройства запоминающие: – Storage units:

8471 70 200 0
– – центральные запоминающие 

устройства
– – Central storage units pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

– – – устройства запоминающие на 

дисках:
– – – Disk storage units:

8471 70 300 0
– – – – оптические, включая 

магнитооптические
– – – – Optical, including magneto-optical pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8471 70 500 0 – – – – – на жестких магнитных дисках – – – – – Hard disk drives pcs 0 0

8471 70 700 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

8471 70 800 0
– – – запоминающие устройства на 

магнитных лентах
– – – Magnetic tape storage units pcs 0 0

8471 70 980 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8471 80 000 0
– устройства вычислительных машин 

прочие

– Other units of automatic data-processing 

machines pcs 0 0

8471 90 000 0 – прочие – Other pcs 0 0

8472

Оборудование конторское (например, 

гектографические или трафаретные 

множительные аппараты, машины 

адресовальные, автоматические 

устройства для выдачи банкнот, 

машины для сортировки, подсчета или 

упаковки монет, машинки для заточки 

карандашей, перфорационные машины 

или машины для скрепления скобами) 

прочее:

Other office machines (for example, 

hectograph or stencil duplicating 

machines, addressing machines, 

automatic banknote dispensers, coin-

sorting machines, coin-counting or -

wrapping machines, pencil-sharpening 

machines, perforating or stapling 

machines):

8472 10 000 0 – машины копировально-множительные – Duplicating machines pcs 0 0

8472 30 000 0

– машины для сортировки или 

складывания, или укладки в конверты, 

или перевязывания почтовой 

корреспонденции, машины для 

вскрытия, закрывания или 

запечатывания почтовой 

корреспонденции и машины для 

наклеивания или гашения почтовых 

марок

– Machines for sorting or folding mail or 

for inserting mail in envelopes or bands, 

machines for opening, closing or sealing 

mail and machines for affixing or 

cancelling postage stamps

pcs 0 0

8472 90 – прочие: – Other:
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8472 90 100 0
– – машины для сортировки, подсчета 

или упаковки монет

– – Coin-sorting, coin-counting or coin-

wrapping machines pcs 0 0

8472 90 300 0 – – банкоматы – – Automatic teller machines pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

8472 90 910 0 – – – устройства для обработки текстов – – – Word-processing machines pcs 0 0

– – – машинки пишущие, кроме 

принтеров товарной позиции 8443:

– – – Typewriters, excluding the printers 

of heading 8443:
8472 90 920 0 – – – – электрические – – – – Electric pcs 5 5

8472 90 930 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8472 90 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8473

Части и принадлежности (кроме 

футляров, чехлов для транспортировки 

и аналогичных изделий), 

предназначенные исключительно или в 

основном для машин товарных позиций 

8470 –8472:

Parts and accessories (other than covers, 

carrying cases and the like) suitable for 

use solely or principally with machines of 

headings 8470 to 8472:

– части и принадлежности машин 

товарной позиции 8470:

– Parts and accessories of the machines 

of heading 8470:

8473 21

– – машин счетных электронных 

субпозиции 8470 10, 8470 21 или 8470 

29:

– – Of the electronic calculating machines 

of subheading 8470 10, 8470 21 or 8470 

29:
8473 21 100 0 – – – электронные модули – – – Electronic assemblies – 0 0

8473 21 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8473 29 – – прочие: – – Other:
8473 29 100 0 – – – электронные модули – – – Electronic assemblies – 0 0

8473 29 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8473 30
– части и принадлежности машин 

товарной позиции 8471:

– Parts and accessories of the machines 

of heading 8471:
8473 30 200 – – электронные модули: – – Electronic assemblies:

– – – аппаратура, позволяющая 

вычислительным машинам и их блокам 

обрабатывать аудиосигналы (звуковые 

карты); наборы для модернизации 

вычислительных машин и их блоков, 

предназначенные для розничной 

– – – Devices enabling computers and 

their units to process audio signals (sound 

cards); sets used to upgrade computers 

and their units intended for retail sale and 

8473 30 200 2

предназначенные для розничной 

продажи, состоящие как минимум из 

громкоговорителей и/или микрофона и 

электронного модуля, позволяющего 

вычислительной машине и ее блокам 

обрабатывать аудиосигналы (звуковая 

карта)

and their units intended for retail sale and 

consisting of at least one loudspeaker and 

/ or microphone and an electronic module 

enabling the computer and its units to 

process audio signals (sound card)

– 0 0

8473 30 200 8 – – – прочие – – – Other – 0 0

8473 30 800 0 – – прочие – – Other – 0 0

8473 40
– части и принадлежности машин 

товарной позиции 8472:

– Parts and accessories of the machines 

of heading 8472:

– – электронные модули: – – Electronic assemblies:

8473 40 110 0
– – – машин подсубпозиции 8472 90 300 

0

– – – Of the machines of sub-subheading 

8472 90 300 0 – 0 0

8473 40 120 0
– – – устройств подсубпозиции 8472 90 

910 0

– – – Of the apparatus of sub-subheading 

8472 90 910 0 – 0 0

8473 40 130 0

– – – в равной степени 

предназначенные для машин, входящих 

в две или более позиции, одна из 

которых соответствует 8472 10 000 0, 

8472 30 000 0, 8472 90 100 0, 8472 90 

300 0, 8472 90 990 0, а другая 8472 90 

910 0, 8472 90 920 0, 8472 90 930 0

– – – Equally suitable for use with 

machines of two or more of the headings, 

whereof one is 8472 10 000 0, 

8472 30 000 0, 8472 90 100 0, 

8472 90 300 0, 8472 90 990 0, and the 

other is 8472 90 910 0, 8472 90 920 0, 

8472 90 930 0
– 0 0

8473 40 170 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8473 40 700 0 – – прочие – – Other – 0 0

8473 50

– части и принадлежности, в равной 

степени предназначенные для машин, 

входящих в две или более товарные 

позиции 8470 – 8472:

– – Parts and accessories equally suitable 

for use with machines of two or more of 

the headings 8470 to 8472:

8473 50 200 0 – – электронные модули – – Electronic assemblies – 0 0

8473 50 800 0 – – прочие – – Other – 0 0
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8474

Оборудование для сортировки, 

грохочения, сепарации, промывки, 

измельчения, размалывания, 

смешивания или перемешивания 

грунта, камня, руд или других 

минеральных ископаемых в твердом (в 

том числе порошкообразном или 

пастообразном) состоянии; 

оборудование для агломерации, 

формовки или отливки твердого 

минерального топлива, керамических 

составов, незатвердевшего цемента, 

гипсовых материалов или других 

минеральных продуктов в 

порошкообразном или пастообразном 

состоянии; машины формовочные для 

изготовления литейных форм из песка:

Machinery for sorting, screening, 

separating, washing, crushing, grinding, 

mixing or kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in solid 

(including powder or paste) form; 

machinery for agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, ceramic 

paste, unhardened cements, plastering 

materials or other mineral products in 

powder or paste form; machines for 

forming foundry moulds of sand:

8474 10 000 0
– машины для сортировки, грохочения, 

сепарации или промывки

– Sorting, screening, separating or 

washing machines pcs 0 0

8474 20 000
– машины для измельчения или 

размалывания:
– Crushing or grinding machines:

– – конусные дробилки несамоходные: – – Cone crushers, not self-propelled:

8474 20 000 1

– – – с диаметром основания 

дробящего подвижного конуса не менее 

2200 мм, но не более 3000 мм или с 

приемным отверстием длиной не менее 

500 мм, но не более 1500 мм и шириной 

не менее 60 мм, но не более 300 мм

– – – With the base diameter of the 

movable crushing cone of 2,200 mm or 

more, but not exceeding 3,000 mm or with 

a mouth piece of 500 mm or more, but not 

exceeding 1,500 mm and of a width of 60 

mm or more, but not exceeding 300 mm
pcs 5 5

8474 20 000 2 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– – щековые дробилки несамоходные с 
– – Jaw crushers, not self-propelled, 

having a mouth piece of 400 mm or more, 

8474 20 000 3

приемным отверстием длиной не менее 

400 мм, но не более 2100 мм и шириной 

не менее 200 мм, но не более 1500 мм

having a mouth piece of 400 mm or more, 

but not exceeding 2,100 mm and a width 

of 200 mm or more, but not exceeding 

1,500 mm pcs 5 5

8474 20 000 5

– – барабанные мельницы 

несамоходные с внутренним диаметром 

барабана не менее 2 м, но не более 3,6 

м без учета футеровки и броневых 

листов

– – Tumbling mills, not self-propelled, 

having an internal drum diameter of 2 m or 

more, but not more than 3.6 m, excluding 

the lining and armour plates
pcs 5 5

8474 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

– машины для смешивания или 

перемешивания:
– Mixing or kneading machines:

8474 31 000
– – бетономешалки или 

растворосмесители:
– – Concrete mixers or mortar mixers:

8474 31 000 1

– – – объемом по загрузке не более 200 

л, оснащенные электродвигателем с 

напряжением питания переменного 

тока 220 В

– – – Of the volume of the load less 200 

liters, equipped with an electric motor with 

an AC voltage of 220 V
pcs 0

58С)
058С)

8474 31 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8474 32 000 0
– – машины для смешивания 

минеральных веществ с битумом

– – Machines for mixing mineral 

substances with bitumen pcs 0 0

8474 39 000 – – прочие: – – Other:

8474 39 000 1
– – – оборудование для медицинской 

промышленности
– – – Equipment for the medical industry pcs 0 0

8474 39 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8474 80 – оборудование прочее: – Other machinery:

8474 80 10

– – оборудование для агломерации, 

формовки или отливки керамических 

составов:

– – Machinery for agglomerating, shaping 

or moulding ceramic paste:

8474 80 101 0 – – – для медицинской промышленности – – – For medical industry pcs 0 0

8474 80 108 0 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8474 80 90 – – прочее: – – Other:

8474 80 901 0 – – – для медицинской промышленности – – – For medical industry pcs 0 0

8474 80 908 0 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8474 90 – части: – Parts:

8474 90 100 0 – – чугунные литые или стальные литые – – Of cast iron or cast steel – 0 0

8474 90 900 0 – – прочие – – Other – 0 0
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8475

Машины для сборки электрических или 

электронных ламп, трубок или 

электронно-лучевых трубок или 

газоразрядных ламп в стеклянных 

колбах; машины для изготовления или 

горячей обработки стекла или изделий 

из стекла:

Machines for assembling electric or 

electronic lamps, tubes or valves or 

flashbulbs, in glass envelopes; machines 

for manufacturing or hot working glass or 

glassware:

8475 10 000 0

– машины для сборки электрических 

или электронных ламп, трубок или 

электронно-лучевых трубок или 

газоразрядных ламп в стеклянных 

колбах

– Machines for assembling electric or 

electronic lamps, tubes or valves or 

flashbulbs, in glass envelopes
pcs 0 0

– машины для изготовления или 

горячей обработки стекла или изделий 

из стекла:

– Machines for manufacturing or hot 

working glass or glassware:

8475 21 000 0
– – машины для изготовления 

оптического волокна и его заготовок

– – Machines for making optical fibres and 

preforms thereof pcs 0 0

8475 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8475 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8476

Автоматы торговые (например, для 

продажи почтовых марок, сигарет, 

продовольственных товаров или 

напитков), включая автоматы для 

размена банкнот и монет:

Automatic goods-vending machines (for 

example, postage stamp, cigarette, food 

or beverage machines), including money-

changing machines:

– автоматы для продажи напитков: – Automatic beverage-vending machines:

8476 21 000 0
– – со встроенными нагревающими или 

охлаждающими устройствами

– – Incorporating heating or refrigerating 

devices pcs 10 10

8476 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– машины прочие: – Other machines:

8476 81 000 0
– – со встроенными нагревающими или 

охлаждающими устройствами

– – Incorporating heating or refrigerating 

devices pcs 10 10

8476 89 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

8476 90 000 0 – части – Parts – 10 10

Оборудование для обработки резины 

или пластмасс или для производства 
Machinery for working rubber or plastics 

8477

или пластмасс или для производства 

продукции из этих материалов, в другом 

месте данной группы не поименованное 

или не включенное:

Machinery for working rubber or plastics 

or for the manufacture of products from 

these materials, not specified or included 

elsewhere in this Chapter:

8477 10 000 – машины инжекционно-литьевые: – Injection molding machines:

8477 10 000 1

– – с усилием смыкания не более 2 200 

т (22 000 кН) и объемом впрыска не 

более 28 200 см³

– – With a clamping force less 2 200 tons 

(22 000 kN) and the injection volume less 

28 200 cm3 pcs 015С) 015С)

8477 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8477 20 000 0 – экструдеры – Extruders pcs 0 0

8477 30 000 0 – машины выдувного литья – Blow-moulding machines pcs 0 0

8477 40 000 0
– машины для вакуумного литья и 

прочие термоформовочные машины

– Vacuum-moulding machines and other 

thermoforming machines pcs 0 0

– машины для литья или формования 

любым другим способом прочие:

– Other machinery for moulding or 

otherwise forming:

8477 51 000 0

– – для литья или восстановления 

пневматических шин и покрышек или 

для литья или другого формования 

камер пневматических шин

– – For moulding or retreading pneumatic 

tyres or for moulding or otherwise forming 

inner tubes
pcs 0 0

8477 59 – – прочие: – – Other:
8477 59 100 0 – – – прессы – – – Presses pcs 0 0

8477 59 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8477 80 – оборудование прочее: – Other machinery:

– – машины для производства изделий 

из пенопластов:

– – Machines for the manufacture of foam 

products:

8477 80 110 0
– – – машины для обработки 

реакционноспособных смол

– – – Machines for processing reactive 

resins pcs 0 0

8477 80 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– – прочее: – – Other:
8477 80 910 0 – – – оборудование для измельчения – – – Size reduction equipment pcs 0 0

8477 80 930 0
– – – смесители, месильные машины и 

мешалки
– – – Mixers, kneaders and agitators pcs 0 0

8477 80 950 0
– – – машины для резки, раскалывания 

или обдирки

– – – Cutting, splitting and peeling 

machines pcs 0 0

8477 80 990 0 – – – прочее – – – Other pcs 0 0

8477 90 – части: – Parts:

8477 90 100 0 – – чугунные литые или стальные литые – – Of cast iron or cast steel – 0 0

8477 90 800 0 – – прочие – – Other – 0 0

8478

Оборудование для подготовки или 

приготовления табака, в другом месте 

данной группы не поименованное или 

не включенное:

Machinery for preparing or making up 

tobacco, not specified or included 

elsewhere in this Chapter:
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8478 10 000 0 – оборудование – Machinery pcs 0 0

8478 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8479

Машины и механические устройства, 

имеющие индивидуальные функции, в 

другом месте данной группы не 

поименованные или не включенные:

Machines and mechanical appliances 

having individual functions, not specified 

or included elsewhere in this Chapter:

8479 10 000 0

– оборудование для общественных 

работ, строительства или других 

аналогичных работ

– Machinery for public works, building or 

the like
pcs 0 0

8479 20 000 0

– оборудование для экстрагирования 

или приготовления животных или 

нелетучих растительных жиров или 

масел

– Machinery for the extraction or 

preparation of animal or fixed vegetable 

fats or oils
pcs 0 0

8479 30

– прессы для изготовления древесно-

стружечных или древесно-волокнистых 

плит или плит из других волокнистых 

материалов и прочие машины для 

обработки древесины или пробки:

– Presses for the manufacture of particle 

board or fibre building board of wood or 

other ligneous materials and other 

machinery for treating wood or cork:

8479 30 100 – – прессы: – – Presses:

8479 30 100 1

– – – для изготовления древесно-

волокнистых плит средней плотности 

(MDF), производительностью 50 м³ 

готовой продукции в час, непрерывного 

действия

– – – Of a kind used to manufacture 

medium density fibreboards (MDF), with a 

capacity of 50 m³ of finished products per 

hour, continuously operating
pcs 0 0

8479 30 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8479 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8479 40 000 0
– машины для изготовления веревок 

или тросов
– Rope- or cable-making machines pcs 0 0

8479 50 000 0

– промышленные роботы, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные

– Industrial robots, not elsewhere 

specified or included
pcs 0 0

8479 60 000 0
– воздухоохладители испарительного 

типа
– Evaporative air coolers pcs 0 08479 60 000 0 типа pcs 0 0

– трапы для посадки пассажиров: – Passenger boarding bridges:
8479 71 000 0 – – используемые в аэропортах – – Of a kind used in airports pcs 0 0

8479 79 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

– машины и механические 

приспособления прочие:

– Other machines and mechanical 

appliances:

8479 81 000 0

– – для обработки металлов, включая 

машины для намотки электропровода 

на катушки

– – For treating metal, including electric 

wire coil-winders
pcs 0 0

8479 82 000 0

– – для смешивания, перемешивания, 

измельчения, размалывания, 

грохочения, просеивания, 

гомогенизации, эмульгирования или 

размешивания

– – Mixing, kneading, crushing, grinding, 

screening, sifting, homogenising, 

emulsifying or stirring machines
pcs 0 0

8479 89 – – прочие: – – Other:

8479 89 300 0
– – – передвижная шахтная крепь с 

гидравлическим приводом

– – – Mobile hydraulic-powered mine roof 

supports pcs 2 2

8479 89 600
– – – центральные смазывающие 

системы:
– – – Central greasing systems:

8479 89 600 1
– – – – для оборудования товарной 

позиции 8439
5)

– – – – For the machinery of heading 

84395) pcs 0 0

8479 89 600 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8479 89 970 – – – прочие: – – – Other:

8479 89 970 1

– – – – следующие изделия для 

гражданских воздушных судов: 

гидропневматические батареи; 

механические приводы для механизмов 

реверса тяги; туалетные узлы 

специальной конструкции; увлажнители 

и осушители воздуха; сервомеханизмы 

неэлектрические; неэлектрические 

пусковые двигатели; пневматические 

стартеры для турбореактивных, 

турбовинтовых и других газотурбинных 

двигателей; стеклоочистители 

неэлектрические; неэлектрические 

регуляторы шага воздушного винта
5)

– – – – The following goods, for use in 

civil aircraft: hydropneumatic batteries; 

mechanical actuators for thrust reversers; 

toilet units specially designed; air 

humidifiers and dehumidifiers; servo-

mechanisms, non-electric; non-electric 

starter motors; pneumatic starters for 

turbo-jets, turbo-jets, turbo-propellers and 

other gas turbines; windscreen wipers, 

non-electric; propeller regulators, non-

electric5)

pcs 0 0

8479 89 970 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8479 90 – части: – Parts:

8479 90 200 0 – – чугунные литые или стальные литые – – Of cast iron or cast steel – 0 0

8479 90 800 0 – – прочие – – Other – 0 0
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8480

Опоки для металлолитейного 

производства; литейные поддоны; 

модели литейные; формы для литья 

металлов (кроме изложниц), карбидов 

металлов, стекла, минеральных 

материалов, резины или пластмасс:

Moulding boxes for metal foundry; mould 

bases; moulding patterns; moulds for 

metal (other than ingot moulds), metal 

carbides, glass, mineral materials, rubber 

or plastics:

8480 10 000 0
– опоки для металлолитейного 

производства
– Moulding boxes for metal foundry – 0 0

8480 20 000 0 – литейные поддоны – Mould bases – 0 0

8480 30 – модели литейные: – Moulding patterns:
8480 30 100 0 – – из дерева – – Of wood – 0 0

8480 30 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

– формы для литья металлов или 

карбидов металлов:
– Moulds for metal or metal carbides:

8480 41 000 0
– – для литья выдуванием или под 

давлением
– – Injection or compression types – 0 0

8480 49 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8480 50 000 0 – формы для отливки стекла – Moulds for glass – 0 0

8480 60 000 0
– формы для литья минеральных 

материалов
– Moulds for mineral materials – 0 0

– формы для литья резины или 

пластмасс:
– Moulds for rubber or plastics:

8480 71 000 0
– – для литья выдуванием или под 

давлением
– – Injection or compression types – 0 0

8480 79 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8481

Краны, клапаны, вентили и аналогичная 

арматура для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков или 

аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулируемые 

клапаны:

Taps, cocks, valves and similar 

appliances for pipes, boiler shells, tanks, 

vats or the like, including pressure-

reducing valves and thermostatically 

controlled valves:

8481 10
– клапаны редукционные для 

регулировки давления:
– Pressure-reducing valves:

– – объединенные с фильтрами или 
– – Combined with filters or lubricators

8481 10 050 0
– – объединенные с фильтрами или 

смазочными устройствами
– – Combined with filters or lubricators – 7 7

– – прочие: – – Other:
8481 10 190 – – – из литейного чугуна или стали: – – – Of cast iron or steel:

8481 10 190 2

– – – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

8481 10 190 8 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

8481 10 990 – – – прочие: – – – Other:

8481 10 990 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8481 10 990 2

– – – – предназначенные для установки 

на транспортные средства, 

использующие природный газ в 

качестве моторного топлива
5)

– – – – Designed to be installed on 

vehicles using natural gas as a fuel5)
– 77С) 77С)

8481 10 990 8 – – – – прочие – – – – Other – 7 7

8481 20
– клапаны для маслогидравлических 

или пневматических трансмиссий:

– Valves for oleohydraulic or pneumatic 

transmissions:

8481 20 100

– – клапаны регулирующие для 

маслогидравлических силовых 

трансмиссий:

– – Valves for the control of oleohydraulic 

power transmission:

8481 20 100 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8481 20 100 9 – – – прочие – – – Other – 8 8

8481 20 900

– – клапаны регулирующие для 

пневматических силовых трансмиссий:

– – Valves for the control of pneumatic 

power transmission:

8481 20 900 1
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8481 20 900 9 – – – прочие – – – Other – 8 8

8481 30 – клапаны обратные (невозвратные): – Check (non-return) valves:
8481 30 910 – – из литейного чугуна или стали: – – Of cast iron or steel:

8481 30 910 2

– – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircrafts5)
– 0 0

8481 30 910 8 – – – прочие – – – Other – 7 7

8481 30 990 – – прочие: – – Other:

8481 30 990 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8481 30 990 2

– – – предназначенные для установки 

на транспортные средства, 

использующие природный газ в 

качестве моторного топлива5)

– – – Designed to be installed on vehicles 

using natural gas as a fuel5)
– 7

7С)
77С)

8481 30 990 8 – – – прочие – – – Other – 7 7



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8481 40
– клапаны предохранительные или 

разгрузочные:
– Safety or relief valves:

8481 40 100 0 – – из литейного чугуна или стали – – Of cast iron or steel – 9 9

8481 40 900 – – прочие: – – Other:

8481 40 900 1
– – – для производства гражданских 

воздушных судов5)

– – – Of a kind used to manufacture civil 

aircraft5) – 0 0

8481 40 900 9 – – – прочие – – – Other – 7 7

8481 80 – арматура прочая: – Other appliances:

– – краны, клапаны и арматура для 

раковин, умывальников, биде, 

резервуаров для воды, ванн и 

аналогичного оборудования:

– – Taps, cocks and valves for sinks, 

washbasins, bidets, water cisterns, baths 

and similar fixtures:

8481 80 110 0 – – – арматура смесительная – – – Mixing valves – 7 7

8481 80 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– – арматура для радиаторов 

центрального отопления:
– – Central heating radiator valves:

8481 80 310 0 – – – арматура термостатическая – – – Thermostatic valves – 10 10

8481 80 390 0 – – – прочая – – – Other – 10 10

8481 80 400 0
– – арматура для пневматических шин и 

камер

– – Valves for pneumatic tyres and inner 

tubes – 7 7

– – прочая: – – Other:

– – – арматура регулирующая: – – – Process control valves:
8481 80 510 0 – – – – регуляторы температуры – – – – Temperature regulators – 10 10

8481 80 59 – – – – прочая: – – – – Other:
8481 80 591 0 – – – – – регуляторы давления – – – – – Pressure regulators – 0 0

8481 80 599 0 – – – – – прочая – – – – – Other – 7 7

– – – прочая: – – – Other:

– – – – задвижки: – – – – Gate valves:
8481 80 610 0 – – – – – из литейного чугуна – – – – – Of cast iron – 9 9

8481 80 63 – – – – – из стали: – – – – – Of steel:

8481 80 631 0

– – – – – – предназначенные для 

работы при температуре окружающего 

воздуха  40 °С и ниже, давлении 16 Па 

и выше, в среде, содержащей 

сероводород (H2S)2)

– – – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of - 40 ºС or lower, 

pressure of 16 Pa and more, in a medium 

containing hydrogen sulfide (H2S)2)
– 0 0

– – – – – – предназначенные для 
– – – – – – Designed for operating at an 

8481 80 632 0

– – – – – – предназначенные для 

работы при температуре окружающего 

воздуха  55 °С и ниже, давлении 80 Па 

и выше2)

– – – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -55 ºС or lower, 

pressure of 80 Pa and more2)
– 0 0

8481 80 639 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 7,5 7,5

8481 80 690 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 9 9

– – – – клапаны запорные: – – – – Globe valves:
8481 80 710 0 – – – – – из литейного чугуна – – – – – Of cast iron – 9 9

8481 80 73 – – – – – из стали: – – – – – Of steel:

8481 80 731 0

– – – – – – предназначенные для 

работы при температуре окружающего 

воздуха  40 °С и ниже, давлении 16 Па 

и выше, в среде, содержащей 

сероводород (H2S)
2)

– – – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of - 40 ºС or lower, 

pressure of 16 Pa and more, in a medium 

containing hydrogen sulfide (H2S)2)
– 0 0

8481 80 732 0

– – – – – – предназначенные для 

работы при температуре окружающего 

воздуха  55 °С и ниже, давлении 80 Па 

и выше
2)

– – – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -55 ºС or lower, 

pressure of 80 Pa and more2)
– 0 0

8481 80 739 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8481 80 739 1

– – – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – – – For the industrial assembly 

of motor vehicles of headings 8701 to 

8705, their assemblies and units5)
– 5 5

8481 80 739 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 5 5

8481 80 790 0 – – – – – прочие – – – – – Other – 9 9

8481 80 81 – – – – краны: – – – – Ball and plug valves:

8481 80 811 0

– – – – – предназначенные для работы 

при температуре окружающего воздуха 

40 °С и ниже, давлении 16 Па и выше, 

в среде, содержащей сероводород 

(H2S)2)

– – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -40 ºС or lower, 

pressure of 16 Pa and more, in a medium 

containing hydrogen sulfide (H2S)2)
– 0 0

8481 80 812 0

– – – – – предназначенные для работы 

при температуре окружающего воздуха 

55 °С и ниже, давлении 80 Па и выше
2)

– – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -55 ºС or lower, 

pressure of 80 Pa and more2)
– 0 0

8481 80 819 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8481 80 819 1
– – – – – – для производства 

гражданских воздушных судов5)

– – – – – – Of a kind used to manufacture 

civil aircraft5) – 0 0

8481 80 819 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 7 7

8481 80 850 – – – – затворы дисковые поворотные: – – – – Butterfly valves:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8481 80 850 1

– – – – – предназначенные для работы 

при температуре окружающего воздуха 

40 °С и ниже, давлении 16 Па и выше, 

в среде, содержащей сероводород 

(H2S)2)

– – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -40 ºС or lower, 

pressure of 16 Pa and more, in a medium 

containing hydrogen sulfide (H2S)2)
– 0 0

8481 80 850 2

– – – – – предназначенные для работы 

при температуре окружающего воздуха 

55 °С и ниже, давлении 80 Па и выше
2)

– – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -55 ºС or lower, 

pressure of 80 Pa and more2)
– 0 0

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8481 80 850 7
– – – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8481 80 850 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 9 9

8481 80 870 0 – – – – арматура мембранная – – – – Diaphragm valves – 9 9

8481 80 990 – – – – прочая: – – – – Other:

8481 80 990 2

– – – – – для производства 

авиационных двигателей и/или 

гражданских воздушных судов5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

– – – – – прочая: – – – – – Other:

8481 80 990 3

– – – – – – предназначенная для 

установки на транспортные средства, 

использующие природный газ в 

качестве моторного топлива5)

– – – – – – Designed to be installed on 

vehicles using natural gas as a fuel5)
– 7

7С)
77С)

8481 80 990 7 – – – – – – прочая – – – – – – Other – 7 7

8481 90 000 0 – части – Parts – 6 6

8482 Подшипники шариковые или роликовые: Ball or roller bearings:

8482 10 – подшипники шариковые: – Ball bearings:

8482 10 100
– – наибольший наружный диаметр 

которых не более 30 мм:

– – With greatest external diameter not 

exceeding 30 mm:

8482 10 100 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 033С) 033С)

8482 10 100 2
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines5) pcs 0 08482 10 100 2 двигателей engines5) pcs 0 0

8482 10 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8482 10 900 – – прочие: – – Other:

8482 10 900 1

– – – стоимостью на условиях франко-

границы страны ввоза, не 

превышающей 2,2 евро за 1 кг брутто-

массы

– – – With cost of delivery to the border of 

the importing country not exceeding 2.2 

Euro per 1 kg of gross weight
pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:

8482 10 900 2

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 033С) 033С)

8482 10 900 3
– – – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – – For the manufacture aircraft 

engines5) pcs 0 0

8482 10 900 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8482 20 000

– подшипники роликовые конические, 

включая внутренние конические кольца 

с сепаратором и роликами в сборе:

– Tapered roller bearings, including cone 

and tapered roller assemblies:

8482 20 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0

33С)
033С)

8482 20 000 2
– – для производства авиационных 

двигателей5) – – For the manufacture aircraft engines5) pcs 0 0

8482 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

8482 30 000 – подшипники роликовые сферические: – Spherical roller bearings:

8482 30 000 1
– – для производства авиационных 

двигателей
5) – – For the manufacture aircraft engines5) pcs 0 0

8482 30 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

8482 40 000 – подшипники роликовые игольчатые: – Needle roller bearings:

8482 40 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0

33С)
033С)

8482 40 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

8482 50 000
– подшипники с цилиндрическими 

роликами прочие:
– Other cylindrical roller bearings:

8482 50 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0

33С)
033С)

8482 50 000 2
– – для производства авиационных 

двигателей5) – – For the manufacture aircraft engines5) pcs 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Наименование Supplementary unit
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долларах США)

Heading

8482 50 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

8482 80 000

– подшипники, включая 

комбинированные шарико-роликовые, 

прочие:

– Other, including combined ball/roller 

bearings:

8482 80 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 033С) 033С)

8482 80 000 2
– – для производства авиационных 

двигателей
5) – – For the manufacture aircraft engines5) pcs 0 0

8482 80 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

– части: – Parts:

8482 91
– – шарики, игольчатые ролики и 

ролики:
– – Balls, needles and rollers:

8482 91 100 0 – – – конические ролики – – – Tapered rollers – 10 10

8482 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

8482 99 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

8483

Валы трансмиссионные (включая 

кулачковые и коленчатые) и 

кривошипы; корпуса подшипников и 

подшипники скольжения для валов; 

шестерни и зубчатые передачи; 

шариковые или роликовые винтовые 

передачи; коробки передач и другие 

вариаторы скорости, включая 

гидротрансформаторы; маховики и 

шкивы, включая блоки шкивов; муфты и 

устройства для соединения валов 

(включая универсальные шарниры):

Transmission shafts (including cam shafts 

and crank shafts) and cranks; bearing 

housings and plain shaft bearings; gears 

and gearing; ball or roller screws; gear 

boxes and other speed changers, 

including torque converters; flywheels and 

pulleys, including pulley blocks; clutches 

and shaft couplings (including universal 

joints):

8483 10

– валы трансмиссионные (включая 

кулачковые и коленчатые) и кривошипы:

– Transmission shafts (including cam 

shafts and crank shafts) and cranks:

– – кривошипы и валы коленчатые: – – Cranks and crank shafts:

8483 10 210
– – – чугунные литые или стальные 

литые:
– – – Of cast iron or cast steel:

8483 10 210 литые:

8483 10 210 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 025С) 025С)

8483 10 210 2
– – – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – – For the manufacture aircraft 

engines5) pcs 0 0

8483 10 210 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8483 10 250 – – – стальные кованые: – – – Of open-die forged steel:

8483 10 250 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 0

25С)
025С)

8483 10 250 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8483 10 290 – – – прочие: – – – Other:

8483 10 290 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 0

25С)
025С)

8483 10 290 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8483 10 500 0 – – шарнирные валы – – Articulated shafts pcs 5 5

8483 10 950 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8483 20 000 0

– корпуса подшипников со встроенными 

шариковыми или роликовыми 

подшипниками

– Bearing housings, incorporating ball or 

roller bearings
pcs 5 5

8483 30

– корпуса подшипников без встроенных 

шариковых или роликовых 

подшипников; подшипники скольжения 

для валов:

– Bearing housings, not incorporating ball 

or roller bearings; plain shaft bearings:

– – корпуса подшипников: – – Bearing housings:

8483 30 320
– – – для шариковых или роликовых 

подшипников:
– – – For ball or roller bearings:

8483 30 320 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture aircraft 

engines5) pcs 0 0

8483 30 320 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8483 30 380 – – – прочие: – – – Other:

8483 30 380 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture aircraft 

engines5) pcs 0 0

8483 30 380 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8483 30 800 – – подшипники скольжения для валов: – – Plain shaft bearings:

8483 30 800 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0

25С)
025С)
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8483 30 800 3

– – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов
5)

– – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircrafts5)
pcs 0 0

8483 30 800 7 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8483 40

– зубчатые передачи, кроме зубчатых 

колес, цепных звездочек и других 

отдельно представленных элементов 

передач; шариковые или роликовые 

винтовые передачи; коробки передач и 

другие вариаторы скорости, включая 

гидротрансформаторы:

– Gears and gearing, other than toothed 

wheels, chain sprockets and other 

transmission elements presented 

separately; ball or roller screws; gear 

boxes and other speed changers, 

including torque converters:

– – зубчатые передачи (кроме 

фрикционных передач):

– – Gears and gearing (other than friction 

gears):

8483 40 210 0

– – – с цилиндрическими прямозубыми 

колесами и геликоидальными 

зубчатыми колесами

– – – Spur and helical

pcs 3 3

8483 40 230

– – – с коническими зубчатыми 

колесами и коническими/прямозубыми 

цилиндрическими зубчатыми колесами:

– – – Bevel and bevel/spur:

8483 40 230 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8483 40 230 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 3 3

8483 40 250 0 – – – червячные передачи – – – Worm gear pcs 3 3

8483 40 290 0 – – – прочие – – – Other pcs 3 3

8483 40 300
– – шариковые или роликовые 

винтовые передачи:
– – Ball or roller screws:

8483 40 300 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8483 40 300 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

– – коробки передач и другие 

вариаторы скорости:
– – Gear boxes and other speed changers:

8483 40 510 – – – коробки передач: – – – Gear boxes:8483 40 510 – – – коробки передач: – – – Gear boxes:

8483 40 510 1
– – – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – – For the manufacture aircraft 

engines5) pcs 0 0

8483 40 510 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8483 40 590 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8483 40 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8483 50
– маховики и шкивы, включая блоки 

шкивов:

– Flywheels and pulleys, including pulley 

blocks:

8483 50 200 0 – – чугунные литые или стальные литые – – Of cast iron or cast steel pcs 5 5

8483 50 800 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8483 60

– муфты и устройства для соединения 

валов (включая универсальные 

шарниры):

– Clutches and shaft couplings (including 

universal joints):

8483 60 200 0 – – чугунные литые или стальные литые – – Of cast iron or cast steel pcs 5 5

8483 60 800 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8483 90

– зубчатые колеса, цепные звездочки и 

другие элементы передач, 

представленные отдельно; части:

– Toothed wheels, chain sprockets and 

other transmission elements presented 

separately; parts:

8483 90 200 – – части корпусов подшипников: – – Parts of bearing housings:

8483 90 200 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 0

25С)
025С)

8483 90 200 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:

8483 90 810 0
– – – чугунные литые или стальные 

литые
– – – Of cast iron or cast steel – 5 5

8483 90 890 – – – прочие: – – – Other:

8483 90 890 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 027С) 027С)

8483 90 890 9 – – – – прочие – – – – Other – 3 3
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8484

Прокладки и аналогичные 

соединительные элементы из 

листового металла в сочетании с 

другим материалом или состоящие из 

двух или более слоев металла; наборы 

или комплекты прокладок и 

аналогичных соединительных 

элементов, различных по составу, 

упакованные в пакеты, конверты или 

аналогичную упаковку; механические 

уплотнения:

Gaskets and similar joints of metal 

sheeting combined with other material or 

of two or more layers of metal; sets or 

assortments of gaskets and similar joints, 

dissimilar in composition, put up in 

pouches, envelopes or similar packings; 

mechanical seals:

8484 10 000

– прокладки и аналогичные 

соединительные элементы из 

листового металла в сочетании с 

другим материалом или состоящие из 

двух или более слоев металла:

– Gaskets and similar joints of metal 

sheeting combined with other material or 

of two or more layers of metal:

8484 10 000 1

– – прокладки, в которых по крайней 

мере один слой изготовлен из плоского 

проката из коррозионностойкой 

никельсодержащей стали толщиной не 

менее 0,2 мм, но не более 0,3 мм (с 

содержанием никеля более 1,0%), 

предназначенные для использования в 

двигателях внутреннего сгорания 

моторных транспортных средств

– – Gaskets having at least one flat rolled 

layer of corrosion-resistant nickel-

containing steel of a thickness of 0.2 mm 

or more but not more than 0.3 mm 

(containing more than 1.0% of nickel), of a 

kind used in internal combustion engines 

of motor vehicles

– 0 0

8484 10 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

8484 20 000 0 – механические уплотнения – Mechanical seals pcs 0 0

8484 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

Машины и аппаратура, используемые 

исключительно или в основном для 

производства полупроводниковых 

булей или пластин, полупроводниковых 

приборов, электронных интегральных 

схем или плоских дисплейных панелей; 

Machines and apparatus of a kind used 

solely or principally for the manufacture of 

semiconductor boules or wafers, 

semiconductor devices, electronic 

integrated circuits or flat panel displays; 

machines and apparatus specified in note 

8486

схем или плоских дисплейных панелей; 

машины и аппаратура, поименованные 

в примечании 9 (В) к данной группе; 

части и принадлежности:

machines and apparatus specified in note 

9 (C) to this Chapter; parts and 

accessories:

8486 10 000
– машины и аппаратура для 

производства булей или пластин:

– Machines and apparatus for the 

manufacture of boules or wafers:

8486 10 000 1

– – работающие с использованием 

процессов светового или фотонного 

излучения, кроме лазерного

– – Operated by light or photon beam 

processes, excluding laser beam 

processes pcs 0 0

8486 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8486 20

– машины и аппаратура для 

производства полупроводниковых 

приборов или электронных 

интегральных схем:

– Machines and apparatus for the 

manufacture of semiconductor devices or 

of electronic integrated circuits:

8486 20 100 0

– – станки, работающие с 

использованием ультразвуковых 

процессов

– – Machines operated by ultrasonic 

processes
pcs 0 0

8486 20 900 – – прочие: – – Other:

8486 20 900 1

– – – работающие с использованием 

процессов светового или фотонного 

излучения, кроме лазерного, 

используемые в производстве 

полупроводниковых приборов

– – – Operated by light or photon beam 

processes, excluding laser beam 

processes, of a kind used to manufacture 

semiconductor devices
pcs 0 0

8486 20 900 2
– – – для сухого травления рисунка на 

полупроводниковых материалах

– – – For dry etching of patterns on 

semiconductor materials pcs 0 0

8486 20 900 3

– – – установки для удаления 

фоторезиста или очистки 

полупроводниковых пластин

– – – Machines for removing photoresist 

or cleaning semiconductor wafers
pcs 0 0

8486 20 900 4

– – – машины гибочные, 

кромкогибочные, правильные (включая 

прессы), используемые в производстве 

полупроводниковых приборов

– – – Bending, edge bending, flattening 

machines (including presses), of a kind 

used to manufacture semiconductor 

devices
pcs 0 0

8486 20 900 5

– – – аппаратура для проецирования 

или нанесения рисунка маски на 

сенсибилизированные 

полупроводниковые материалы

– – – Apparatus used to project or apply 

mask patterns on sensitized 

semiconductor materials
pcs 0 0

8486 20 900 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8486 30

– машины и аппаратура для 

производства плоских дисплейных 

панелей:

– Machines and apparatus for the 

manufacture of flat panel displays:
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8486 30 100 0

– – установки для химического 

осаждения из паровой фазы на 

подложки жидкокристаллических 

устройств

– – Chemical vapour deposition apparatus 

for flat panel display substrates
pcs 0 0

8486 30 300 0

– – установки для сухого травления 

рисунка на подложках 

жидкокристаллических устройств

– – Machines for dry etching of patterns 

on semiconductor materials
pcs 0 0

8486 30 500 0

– – аппаратура для физического 

осаждения распылением на подложки 

жидкокристаллических устройств

– – Chemical vapour deposition apparatus 

for flat panel display substrates
pcs 0 0

8486 30 900 – – прочие: – – Other:

8486 30 900 1

– – – аппаратура для проецирования 

или нанесения рисунка маски на 

сенсибилизированные подложки 

плоских дисплейных панелей

– – – Apparatus used to project or apply 

mask patterns on sensitized substrates of 

flat panel displays
pcs 0 0

8486 30 900 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8486 40 000

– машины и аппаратура, 

поименованные в примечании 9 (В) к 

данной группе:

– Machines and apparatus specified in 

note 9 (C) to this Chapter:

8486 40 000 1

– – фрезерные станки, использующие 

сфокусированный ионный луч для 

изготовления или восстановления 

масок и фотошаблонов рисунков на 

полупроводниковых устройствах

– – Milling machines using a focused ion 

beam to produce or restore masks and 

photomasks of patterns on semiconductor 

devices
pcs 0 0

8486 40 000 2

– – фотокамеры, производящие 

рисунок, используемые для 

изготовления масок или фотошаблонов 

с покрытых фоторезистом подложек

– – Photographic cameras being pattern 

generating apparatus used for producing 

masks or reticles from photoresist coated 

substrates
pcs 10 10

8486 40 000 3

– – инструменты для разметки, 

производящие рисунок, используемые 

для изготовления масок или 

фотошаблонов с покрытых 

фоторезистом подложек

– – Marking-out instruments being pattern 

generating apparatus used for producing 

masks or reticles from photoresist coated 

substrates
pcs 0 08486 40 000 3 фоторезистом подложек pcs 0 0

8486 40 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

8486 90 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

8486 90 100 0

– – приспособления для крепления 

инструмента и самораскрывающиеся 

резьбонарезные головки; 

приспособления для крепления 

обрабатываемых деталей

– – Tool holders and self-opening 

dieheads; workholders

– 0 0

– – прочие: – – Other:

8486 90 200 0

– – – части центрифуг для нанесения 

фотографических эмульсий на 

подложки жидкокристаллических 

устройств

– – – Parts of spinners for coating 

photosensitive emulsions on flat panel 

display substrates
– 0 0

8486 90 300 0

– – – части машин для очистки 

металлических выводов, 

устанавливаемых в корпус 

полупроводниковых приборов, перед 

нанесением гальванического покрытия

– – – Parts of deflash machines for 

cleaning and removing contaminants from 

the metal leads of semiconductor 

packages prior to the electroplating 

process
– 0 0

8486 90 400 0

– – – части аппаратуры для 

физического осаждения распылением 

на подложки жидкокристаллических 

устройств

– – – Parts of chemical vapour deposition 

apparatus for flat panel display substrates
– 0 0

8486 90 500 0

– – – части и принадлежности установок 

для сухого травления рисунка на 

подложках жидкокристаллических 

устройств

– – – Parts and accessories of machines 

for dry etching of patterns on 

semiconductor materials
– 0 0

8486 90 600 0

– – – части и принадлежности установок 

для химического осаждения из паровой 

фазы на подложки 

жидкокристаллических устройств

– – – Parts and accessories of chemical 

vapour deposition apparatus for flat panel 

display substrates
– 0 0

8486 90 700 0

– – – части и принадлежности станков, 

работающих с использованием 

ультразвуковых процессов

– – – Parts and accessories of machines 

operated by ultrasonic processes
– 0 0

8486 90 900 – – – прочие: – – – Other:

8486 90 900 1
– – – – для аппаратуры подсубпозиции 

8486 40 000 2

– – – – Of apparatus of sub-subheading 

8486 40 000 2 – 5 5

8486 90 900 2
– – – – для аппаратуры подсубпозиции 

8486 40 000 3

– – – – Of apparatus of sub-subheading 

8486 40 000 3 – 0 0

8486 90 900 3
– – – – для аппаратуры подсубпозиции 

8486 20 900 5

– – – – Of apparatus of sub-subheading 

8486 20 900 5 – 0 0

8486 90 900 8 – – – – прочие – – – – Other – 0 0
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8487

Части оборудования, не имеющие 

электрических соединений, изоляторов, 

контактов, катушек или других 

электрических деталей, в другом месте 

данной группы не поименованные или 

не включенные:

Machinery parts, not containing electrical 

connectors, insulators, coils, contacts or 

other electrical features, not specified or 

included elsewhere in this Chapter:

8487 10 – винты для судов и их лопасти:
– Ships' or boats' propellers and blades 

therefor:
8487 10 100 0 – – из бронзы – – Of bronze pcs 5 5

8487 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8487 90 – прочие: – Other:
8487 90 400 0 – – из литого чугуна – – Of cast iron – 0 0

– – из черных металлов: – – Of iron or steel:
8487 90 510 0 – – – из литой стали – – – Of cast steel – 5 5

8487 90 570 0
– – – кованые или штампованные из 

черных металлов

– – – Of open-die forged or closed-die 

forged iron or steel – 0 0

8487 90 590 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8487 90 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

8501

Двигатели и генераторы электрические 

(кроме электрогенераторных установок):

Electric motors and generators (excluding 

generating sets):

8501 10
– двигатели номинальной выходной 

мощностью не более 37,5 Вт:

– Motors of an output not exceeding 37.5 

W:

8501 10 100

– – синхронные двигатели номинальной 

выходной мощностью не более 18 Вт:

– – Synchronous motors of an output not 

exceeding 18 W:

8501 10 100 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8501 10 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

– – прочие: – – Other:

8501 10 910 0
– – – универсальные двигатели 

переменного/постоянного тока
– – – Universal AC/DC motors pcs 11 11

8501 10 930 0 – – – двигатели переменного тока – – – AC motors pcs 11 11

8501 10 990 0 – – – двигатели постоянного тока – – – DC motors pcs 11 11

– универсальные двигатели 

переменного/постоянного тока  – Universal AC/DC motors of an output 

8501 20 000

переменного/постоянного тока 

номинальной выходной мощностью 

более 37,5 Вт:

– Universal AC/DC motors of an output 

not exceeding 37.5 W:

8501 20 000 1

– – номинальной выходной мощностью 

более 735 Вт, но не более 150 кВт, для 

гражданских воздушных судов5)

– – Of an output exceeding 735 W, but not 

exceeding 150 kW, for use on civil 

aircraft5)
pcs 0 0

8501 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 11 11

– двигатели постоянного тока прочие; 

генераторы постоянного тока:
– Other DC motors; DC generators:

8501 31 000 0
– – номинальной выходной мощностью 

не более 750 Вт
– – Of an output not exceeding 750 W pcs 0 0

8501 32 000

– – номинальной выходной мощностью 

более 750 Вт, но не более 75 кВт:

– – Of an output exceeding 750 W but not 

exceeding 75 kW:

– – – двигатели постоянного тока 

номинальной выходной мощностью не 

менее 50 кВт, но не более 75 кВт:

– – – DC motors of an output of 50 kW or 

more, but not exceeding 75 kW:

8501 32 000 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8501 32 000 2 – – – – прочие – – – – Other pcs 11 11

8501 32 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8501 33 000

– – номинальной выходной мощностью 

более 75 кВт, но не более 375 кВт:

– – Of an output exceeding 75 kW but not 

exceeding 375 kW:

8501 33 000 1

– – – двигатели номинальной выходной 

мощностью не более 150 кВт и 

генераторы, для гражданских 

воздушных судов5)

– – – Motors of an output not exceeding 

150 kW and generators, for use on civil 

aircraft5)
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8501 33 000 2

– – – – двигатели постоянного тока 

номинальной выходной мощностью 

более 75 кВт, но не более 100 кВт

– – – – DC motors of an output exceeding 

75 kW, but not exceeding 100 kW
pcs 15 15

8501 33 000 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8501 34 000 0
– – номинальной выходной мощностью 

более 375 кВт
– – Of an output exceeding 375 kW pcs 0 0

8501 40
– двигатели переменного тока 

однофазные прочие:
– Other AC motors, single-phase:

8501 40 200
– – номинальной выходной мощностью 

не более 750 Вт:
– – Of an output not exceeding 750 W:

8501 40 200 1

– – – номинальной выходной 

мощностью более 735 Вт, но не более 

750 Вт, для гражданских воздушных 

судов
5)

– – – Of an output exceeding 735 W, but 

not exceeding 750 W, for use on civil 

aircraft5)
pcs 0 0
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– – – прочие: – – – Other:

– – – – асинхронные с высотой оси 

вращения 250 мм:

– – – – Asynchronous, with a height of 

rotating axis of 250 mm:

8501 40 200 3
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8501 40 200 4 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 11 11

8501 40 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8501 40 800
– – номинальной выходной мощностью 

более 750 Вт:
– – Of an output exceeding 750 W:

8501 40 800 1

– – – номинальной выходной 

мощностью не более 150 кВт, для 

гражданских воздушных судов
5)

– – – Of an output not exceeding 150 kW, 

for use on civil aircraft5)
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8501 40 800 2
– – – – асинхронные с высотой оси 

вращения 250 мм

– – – – Asynchronous, with a height of 

rotating axis 250 mm pcs 14 14

8501 40 800 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– двигатели переменного тока 

многофазные прочие:
– Other AC motors, multi-phase:

8501 51 000
– – номинальной выходной мощностью 

не более 750 Вт:
– – Of an output not exceeding 750 W:

8501 51 000 1 – – – асинхронные – – – Asynchronous pcs 5 5

8501 51 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8501 52

– – номинальной выходной мощностью 

более 750 Вт, но не более 75 кВт:

– – Of an output exceeding 750 W but not 

exceeding 75 kW:

8501 52 200

– – – номинальной выходной 

мощностью более 750 Вт, но не более 

7,5 кВт:

– – – Of an output exceeding 750 W but 

not exceeding 7.5 kW:

8501 52 200 1 – – – – асинхронные – – – – Asynchronous pcs 5 5

8501 52 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8501 52 300 0

– – – номинальной выходной 

мощностью более 7,5 кВт, но не более 

37 кВт

– – – Of an output exceeding 7.5 kW but 

not exceeding 37 kW
pcs 0 0

8501 52 900

– – – номинальной выходной 

мощностью более 37 кВт, но не более 

75 кВт:

– – – Of an output exceeding 37 kW but 

not exceeding 75 kW:
8501 52 900 75 кВт:

8501 52 900 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8501 52 900 2
– – – – – асинхронные с высотой оси 

вращения 250 мм

– – – – – Asynchronous, with a height of 

rotating axis 250 mm pcs 10 10

8501 52 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

8501 53
– – номинальной выходной мощностью 

более 75 кВт:
– – Of an output exceeding 75 kW:

8501 53 500 0 – – – тяговые двигатели – – – Traction motors pcs 0 0

– – – прочие, номинальной выходной 

мощностью:
– – – Other, of an output:

8501 53 810 0
– – – – более 75 кВт, но не более 375 

кВт

– – – – Exceeding 75 kW but not 

exceeding 375 kW pcs 0 0

8501 53 940 0
– – – – более 375 кВт, но не более 750 

кВт

– – – – Exceeding 375 kW but not 

exceeding 750 kW pcs 0 0

8501 53 990 0 – – – – более 750 кВт – – – – Exceeding 750 kW pcs 0 0

– генераторы переменного тока 

(синхронные генераторы):
– AC generators (alternators):

8501 61
– – номинальной выходной мощностью 

не более 75 кВА:
– – Of an output not exceeding 75 kVA:

8501 61 200 0
– – – номинальной выходной 

мощностью не более 7,5 кВА
– – – Of an output not exceeding 7.5 kVA pcs 0 0

8501 61 800 0

– – – номинальной выходной 

мощностью более 7,5 кВА, но не более 

75 кВА

– – – Of an output exceeding 7.5 kVA but 

not exceeding 75 kVA
pcs 0 0

8501 62 000 0

– – номинальной выходной мощностью 

более 75 кВА, но не более 375 кВА

– – Of an output exceeding 75 kVA but not 

exceeding 375 kVA
pcs 0 0

8501 63 000 0

– – номинальной выходной мощностью 

более 375 кВА, но не более 750 кВА

– – Of an output exceeding 375 kVA but 

not exceeding 750 kVA
pcs 0 0

8501 64 000 0
– – номинальной выходной мощностью 

более 750 кВА
– – Of an output exceeding 750 kVA pcs 0 0

8502

Электрогенераторные установки и 

вращающиеся электрические 

преобразователи:

Electric generating sets and rotary 

converters:

– установки электрогенераторные с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем):

– Generating sets with compression-

ignition internal combustion piston 

engines (diesel or semi-diesel engines):

8502 11
– – номинальной выходной мощностью 

не более 75 кВА:
– – Of an output not exceeding 75 kVA:

8502 11 200 0
– – – номинальной выходной 

мощностью не более 7,5 кВА
– – – Of an output not exceeding 7.5 kVA pcs 0 0
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8502 11 800 0

– – – номинальной выходной 

мощностью более 7,5 кВА, но не более 

75 кВА

– – – Of an output exceeding 7.5 kVA but 

not exceeding 75 kVA
pcs 0 0

8502 12 000 0

– – номинальной выходной мощностью 

более 75 кВА, но не более 375 кВА

– – Of an output exceeding 75 kVA but not 

exceeding 375 kVA
pcs 0 0

8502 13
– – номинальной выходной мощностью 

более 375 кВА:
– – of an output exceeding 375 kVA:

8502 13 200 0

– – – номинальной выходной 

мощностью более 375 кВА, но не более 

750 кВА

– – – Of an output exceeding 375 kVA but 

not exceeding 750 kVA
pcs 0 0

8502 13 400 0

– – – номинальной выходной 

мощностью более 750 кВА, но не более 

2000 кВА

– – – Of an output exceeding 750 kVA but 

not exceeding 2,000 kVA
pcs 0 0

8502 13 800 0
– – – номинальной выходной 

мощностью более 2000 кВА
– – – Of an output exceeding 2,000 kVA pcs 0 0

8502 20

– установки электрогенераторные с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием:

– Generating sets with spark-ignition 

internal combustion piston engines:

8502 20 200 0
– – номинальной выходной мощностью 

не более 7,5 кВА
– – Of an output not exceeding 7.5 kVA pcs 0 0

8502 20 400 0

– – номинальной выходной мощностью 

более 7,5 кВА, но не более 375 кВА

– – Of an output exceeding 7.5 kVA but 

not exceeding 375 kVA
pcs 0 0

8502 20 600 0

– – номинальной выходной мощностью 

более 375 кВА, но не более 750 кВА

– – Of an output exceeding 375 kVA but 

not exceeding 750 kVA
pcs 0 0

8502 20 800 0
– – номинальной выходной мощностью 

более 750 кВА
– – Of an output exceeding 750 kVA pcs 0 0

– электрогенераторные установки 

прочие:
– Other generating sets:

8502 31 000 0 – – ветроэнергетические – – Wind-powered pcs 0 0

8502 39 – – прочие: – – Other:
8502 39 200 0 – – – турбогенераторы – – – Turbo-generators pcs 0 0

8502 39 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– электрические вращающиеся 
– Electric rotary converters

8502 40 000 0
– электрические вращающиеся 

преобразователи
– Electric rotary converters pcs 0 0

8503 00

Части, предназначенные 

исключительно или в основном для 

машин товарной позиции 8501 или 8502:

Parts suitable for use solely or principally 

with the machines of heading 8501 or 

8502:

8503 00 100 0 – кольца фиксирующие немагнитные – Non-magnetic retaining rings – 0 0

– прочие: – Other:

8503 00 910 0 – – чугунные литые или стальные литые – – Of cast iron or cast steel – 0 0

8503 00 990 0 – – прочие – – Other – 0 0

8504

Трансформаторы электрические, 

статические электрические 

преобразователи (например, 

выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели:

Electrical transformers, static converters 

(for example, rectifiers) and inductors:

8504 10
– балластные элементы для 

газоразрядных ламп или трубок:
– Ballasts for discharge lamps or tubes:

8504 10 200 0

– – катушки индуктивности и дроссели, 

не соединенные или соединенные с 

конденсатором

– – Inductors, whether or not connected 

with a capacitor
pcs 5 5

8504 10 800 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– трансформаторы с жидким 

диэлектриком:
– Liquid dielectric transformers:

8504 21 000 0 – – мощностью не более 650 кВА
– – Having a power handling capacity not 

exceeding 650 kVA pcs 7,5 7,5

8504 22

– – мощностью более 650 кВА, но не 

более 10 000 кВА:

– – Having a power handling capacity 

exceeding 650 kVA but not exceeding 

10,000 kVA:

8504 22 100 0
– – – мощностью более 650 кВА, но не 

более 1 600 кВА

– – – Exceeding 650 kVA but not 

exceeding 1,600 kVA pcs 8 8

8504 22 900 0
– – – мощностью более 1 600 кВА, но не 

более 10 000 кВА

– – – Exceeding 1,600 kVA but not 

exceeding 10,000 kVA pcs 8 8

8504 23 000 – – мощностью более 10 000 кВА:
– – Having a power handling capacity 

exceeding 10,000 kVA:

8504 23 000 1 – – – мощностью 148 000 кВА
– – – Having a power handling capacity of 

148,000 kVA pcs 8 8

8504 23 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

– трансформаторы прочие: – Other transformers:

8504 31 – – мощностью не более 1 кВА:
– – Having a power handling capacity not 

exceeding 1 kVA:

– – – трансформаторы измерительные: – – – Measuring transformers:

8504 31 210 – – – – для измерения напряжения: – – – – For voltage measurement:
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8504 31 210 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8504 31 210 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

8504 31 290 – – – – прочие: – – – – Other:

8504 31 290 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8504 31 290 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 8 8

8504 31 800 – – – прочие: – – – Other:

8504 31 800 1

– – – – трансформаторы силовые и 

сплиттрансформаторы для телевизоров

– – – – Power transformers and split 

transformers for television sets
pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8504 31 800 2
– – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8504 31 800 3

– – – – – – трансформаторы для 

микроволновых печей с питанием от 

электросети напряжением 220 – 240 В, 

выходным напряжением основной 

обмотки не менее 2,1 кВ, но не более 

2,4 кВ, и выходным напряжением 

дополнительной обмотки не менее 3,2 

В, но не более 3,7 В

– – – – – – Transformers for microwave 

ovens with power supply voltage of 220-

240 V, output voltage of the main winding 

not less than 2.1 kV, but not more than 2.4 

kV, and output voltage of the additional 

winding not less than 3.2 V, but not more 

than 3, 7 V

pcs 87С) 87С)

8504 31 800 7 – – – – – – прочие – – – – – – Other  pcs 8 8

8504 32 000

– – мощностью более 1 кВА, но не 

более 16 кВА:

– – Having a power handling capacity 

exceeding 1 kVA but not exceeding 16 

kVA:

8504 32 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:

8504 32 000 2 – – – – трансформаторы измерительные – – – – Measuring transformers pcs 12 12

8504 32 000 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7,5 7,5

– – мощностью более 16 кВА, но не 

более 500 кВА:

– – Having a power handling capacity 

exceeding 16 kVA but not exceeding 500 
8504 33 000

более 500 кВА:
exceeding 16 kVA but not exceeding 500 

kVA:

8504 33 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8504 33 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 7,5 7,5

8504 34 000 0 – – мощностью более 500 кВА
– – Having a power handling capacity 

exceeding 500 kVA pcs 9 9

8504 40 – преобразователи статические: – Static converters:

8504 40 300

– – используемые с 

телекоммуникационной аппаратурой, 

вычислительными машинами и их 

блоками:

– – Of a kind used with telecommunication 

apparatus, automatic data-processing 

machines and units thereof:

8504 40 300 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8504 40 300 2
– – – – для промышленной сборки 

вычислительных машин

– – – – For industrial assembly of 

calculating machines pcs 0 0

8504 40 300 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

8504 40 550 0
– – – устройства для зарядки 

аккумуляторов
– – – Accumulator chargers pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:
8504 40 820 0 – – – – выпрямители – – – – Rectifiers pcs 0 0

– – – – инверторы: – – – – Inverters:

8504 40 840 0 – – – – – мощностью не более 7,5 кВА
– – – – – Having a power handling 

capacity not exceeding 7.5 kVA pcs 0 0

8504 40 880 0 – – – – – мощностью более 7,5 кВА
– – – – – Having a power handling 

capacity exceeding 7.5 kVA pcs 0 0

8504 40 900 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8504 50
– катушки индуктивности и дроссели 

прочие:
– Other inductors:

8504 50 200 0

– – используемые с 

телекоммуникационной аппаратурой и 

для источников питания 

вычислительных машин и их блоков

– – Of a kind used with telecommunication 

apparatus and for power supplies for 

automatic data-processing machines and 

units thereof pcs 0 0

8504 50 950 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8504 90 – части: – Parts:

– – трансформаторов, катушек 

индуктивности и дросселей:
– – Of transformers and inductors:

8504 90 050 0
– – – электронные модули машин 

подсубпозиции 8504 50 200 0

– – – Electronic assemblies of machines 

of sub-subheading 8504 50 200 0 – 0 0

– – – прочие: – – – Other:
8504 90 110 0 – – – – сердечники ферритовые – – – – Ferrite cores – 0 0

8504 90 180 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

– – преобразователей статических: – – Of static converters:
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8504 90 910 0
– – – электронные модули машин 

подсубпозиции 8504 40 300

– – – Electronic assemblies of machines 

of sub-subheading 8504 40 300 – 0 0

8504 90 990 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8505

Электромагниты; постоянные магниты и 

изделия, предназначенные для 

превращения в постоянные магниты 

после намагничивания; 

электромагнитные или с постоянными 

магнитами зажимные патроны, захваты 

и аналогичные фиксирующие 

устройства; электромагнитные 

сцепления, муфты и тормоза; 

электромагнитные подъемные головки:

Electromagnets; permanent magnets and 

articles intended to become permanent 

magnets after magnetisation; 

electromagnetic or permanent magnet 

chucks, clamps and similar holding 

devices; electromagnetic couplings, 

clutches and brakes; electromagnetic 

lifting heads:

– магниты постоянные и изделия, 

предназначенные для превращения в 

постоянные магниты после 

намагничивания:

– Permanent magnets and articles 

intended to become permanent magnets 

after magnetisation:

8505 11 000 0 – – металлические – – Of metal – 15 15

8505 19 – – прочие: – – Other:

8505 19 100 0
– – – постоянные магниты из 

агломерированного феррита

– – – Permanent magnets of 

agglomerated ferrite – 10 10

8505 19 900 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

8505 20 000 0
– электромагнитные сцепления, муфты 

и тормоза

– Electromagnetic couplings, clutches and 

brakes – 10 10

8505 90 – прочие, включая части: – Other, including parts:

8505 90 200

– – электромагниты; электромагнитные 

или с постоянными магнитами 

зажимные патроны, захваты и 

аналогичные фиксирующие устройства:

– – Electromagnets; electromagnetic or 

permanent magnet chucks, clamps and 

similar holding devices:

8505 90 200 1
– – – для производства гражданских 

воздушных судов5)

– – – Of a kind used to manufacture civil 

aircraft5) – 0 0

8505 90 200 9 – – – прочие – – – Other – 9 9

– – электромагнитные подъемные 
– – Electromagnetic lifting heads

8505 90 500 0
– – электромагнитные подъемные 

головки
– – Electromagnetic lifting heads – 9 9

8505 90 900 0 – – части – – Parts – 5 5

8506
Первичные элементы и первичные 

батареи:
Primary cells and primary batteries:

8506 10 – диоксид-марганцевые: – Manganese dioxide:

– – щелочные: – – Alkali:
8506 10 110 0 – – – цилиндрические элементы – – – Cylindrical cells pcs 8 8

8506 10 180 – – – прочие: – – – Other:
8506 10 180 1 – – – – кнопочные элементы – – – – Button cells pcs 8 8

8506 10 180 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

– – прочие: – – Other:
8506 10 910 0 – – – цилиндрические элементы – – – Cylindrical cells pcs 8 8

8506 10 980 – – – прочие: – – – Other:
8506 10 980 1 – – – – кнопочные элементы – – – – Button cells pcs 8 8

8506 10 980 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 8 8

8506 30 000 0 – оксид-ртутные – Mercuric oxide pcs 8 8

8506 40 000 0 – оксид-серебряные – Silver oxide pcs 8 8

8506 50 – литиевые: – Lithium:
8506 50 100 0 – – цилиндрические элементы – – Cylindrical cells pcs 8 8

8506 50 300 0 – – кнопочные элементы – – Button cells pcs 8 8

8506 50 900 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

8506 60 000 0 – воздушно-цинковые – Air-zinc pcs 8 8

8506 80
– первичные элементы и первичные 

батареи прочие:

– Other primary cells and primary 

batteries:

8506 80 050 0

– – сухие угольно-цинковые батареи с 

напряжением 5,5 В или более, но не 

более 6,5 В

– – Dry zinc-carbon batteries of a voltage 

of 5.5 V or more but not exceeding 6.5 V
pcs 8 8

8506 80 800 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

8506 90 000 0 – части – Parts – 8 8

8507

Аккумуляторы электрические, включая 

сепараторы для них, прямоугольной (в 

том числе квадратной) или иной формы:

Electric accumulators, including 

separators therefor, whether or not 

rectangular (including square):

8507 10
– свинцовые, используемые для 

запуска поршневых двигателей:

– Lead-acid, of a kind used for starting 

piston engines:

8507 10 200 – – работающие с жидким электролитом: – – Working with liquid electrolyte:

8507 10 200 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8507 10 200 2

– – – массой более 5 кг, для 

промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов
5)

– – – Of a weight exceeding 5 kg, for the 

industrial assembly of motor vehicles of 

headings 8701 to 8705, their assemblies 

and units5)
pcs 5

39С)
539С)
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– – – прочие: – – – Other:

8507 10 200 3
– – – – массой более 5 кг – – – – Of a weight exceeding 5 kg

pcs

10, но не менее 1,5 

евро за 1 шт

10, but not less 

than 1,5 Euro per 

1 pcs

8507 10 200 9
– – – – прочие – – – – Other

pcs

10, но не менее 2,2 

евро за 1 шт

10, but not less 

than 2,2 Euro per 

1 pcs

8507 10 800 – – прочие: – – Other:

8507 10 800 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8507 10 800 9 – – – прочие – – – Other pcs 2,86 евро за 1 шт

2,86 Euro per 

1 pcs

8507 20 – аккумуляторы свинцовые прочие: – Other lead-acid accumulators:

8507 20 200 0 – – работающие с жидким электролитом – – Working with liquid electrolyte pcs 3 3

8507 20 800 – – прочие: – – Other:
8507 20 800 1 – – – силовые аккумуляторы – – – Power accumulators pcs 5 5

8507 20 800 8 – – – прочие – – – Other pcs 3 3

8507 30 – никель-кадмиевые: – Nickel-cadmium:
8507 30 200 – – герметичные: – – Hermetically sealed:

8507 30 200 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8507 30 200 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8507 30 800 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8507 40 000 0 – никель-железные – Nickel-iron pcs 5 5

8507 50 000 0 – гидридно-никелевые – Nickel-metal hydride pcs 0 0

8507 60 000 0 – литий-ионные – Lithium-ion pcs 0 0

8507 80 000 0 – аккумуляторы прочие – Other accumulators pcs 0 0

8507 90 – части: – Parts:
8507 90 300 0 – – сепараторы – – Separators – 0 0

8507 90 800 0 – – прочие – – Other – 0 0

8508 Пылесосы: Vacuum cleaners:

– со встроенным электродвигателем: – With self-contained electric motor:

– – мощностью не более 1500 Вт, 

имеющие мешок для сбора пыли или 
– – Of a power not exceeding 1,500 W 

and having a dust bag or other receptacle 

8508 11 000 0

имеющие мешок для сбора пыли или 

другой пылесборник объемом не более 

20 л

and having a dust bag or other receptacle 

capacity not exceeding 20 l
pcs 5 5

8508 19 000 – – прочие: – – Other:

8508 19 000 1

– – – мощностью не более 2000 Вт, 

имеющие мешок для сбора пыли или 

другой пылесборник объемом не более 

30 л

– – – Of a power not exceeding 2,000 W 

and having a dust bag or other receptacle 

capacity not exceeding 30 l
pcs 5 5

8508 19 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 3 3

8508 60 000 0 – пылесосы прочие – Other vacuum cleaners pcs 3 3

8508 70 000 – части: – Parts:

8508 70 000 1

– – пылесосов подсубпозиций 8508 11 

000 0 и 8508 19 000 1

– – Of vacuum cleaners of sub-

subheadings 8508 11 000 0 and 

8508 19 000 1 – 5 5

8508 70 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

8509

Машины электромеханические бытовые 

со встроенным электродвигателем, 

кроме пылесосов товарной позиции 

8508:

Electromechanical domestic appliances, 

with self-contained electric motor, other 

than vacuum cleaners of heading 8508:

8509 40 000 0

– измельчители пищевых продуктов и 

миксеры; соковыжималки для фруктов 

или овощей

– Food grinders and mixers; fruit or 

vegetable juice extractors
pcs 5 5

8509 80 000 0 – приборы прочие – Other appliances pcs 5 5

8509 90 000 0 – части – Parts – 5 5

8510

Электробритвы, машинки для стрижки 

волос и приспособления для удаления 

волос со встроенным 

электродвигателем:

Shavers, hair clippers and hair-removing 

appliances, with self-contained electric 

motor:

8510 10 000 0 – электробритвы – Shavers pcs 5 5

8510 20 000 0 – машинки для стрижки волос – Hair clippers pcs 5 5

8510 30 000 0 – приспособления для удаления волос – Hair-removing appliances pcs 5 5

8510 90 000 0 – части – Parts – 5 5

8511

Электрооборудование для зажигания 

или пуска двигателей внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием или с 

воспламенением от сжатия (например, 

магнето, катушки зажигания, свечи 

зажигания, свечи накаливания, 

стартеры); генераторы (например, 

постоянного или переменного тока) и 

прерыватели типа используемых 

вместе с такими двигателями:

Electrical ignition or starting equipment 

used for spark-ignition or compression-

ignition internal combustion engines (for 

example, ignition magnetos, magneto-

dynamos, ignition coils, sparking plugs 

and glow plugs, starter motors); 

generators (for example, dynamos, 

alternators) and cut-outs used in 

conjunction with such engines:

8511 10 000 – свечи зажигания: – Sparking plugs:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8511 10 000 1

– – для двигателей автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – For engines of buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

8511 10 000 2
– – для производства авиационных 

двигателей5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

8511 10 000 3
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8511 10 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8511 20 000
– магнето разных типов; магнитные 

маховики:

– Ignition magnetos, magneto-dynamos 

and magnetic flywheels:

8511 20 000 1

– – для двигателей автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – For engines of buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

8511 20 000 2 – – для гражданских воздушных судов
5) – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8511 20 000 8 – – прочие – – Other pcs 10 10

8511 30 000 – распределители; катушки зажигания: – Distributors; ignition coils:

8511 30 000 1

– – для двигателей автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – For engines of buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

– – прочие: – – Other:

8511 30 000 2

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 5 5

8511 30 000 3
– – – для производства авиационных 

двигателей5)

– – – For the manufacture aircraft 

engines5) pcs 0 0

8511 30 000 8 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8511 40 000 – стартеры и стартер-генераторы:
– Starter motors and dual purpose starter-

generators:

8511 40 000 1

– – для двигателей автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – For engines of buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

– – прочие: – – Other:– – прочие: – – Other:

8511 40 000 2

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 325С) 325С)

8511 40 000 3
– – – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – – For the manufacture aircraft 

engines5) pcs 0 0

8511 40 000 8 – – – прочие – – – Other pcs 7,5 7,5

8511 50 000 – генераторы прочие: – Other generators:

8511 50 000 1

– – для двигателей автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – For engines of buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

– – прочие: – – Other:

8511 50 000 2

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0

25С)
025С)

8511 50 000 3
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8511 50 000 8 – – – прочие – – – Other pcs 7,5 7,5

8511 80 000 – оборудование прочее: – Other equipment:

8511 80 000 1

– – для двигателей автобусов, 

предназначенных для перевозки не 

менее 20 человек, включая водителя

– – For engines of buses intended for 

transportation of 20 people or more, 

including the driver pcs 5 5

8511 80 000 2 – – для гражданских воздушных судов5) – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8511 80 000 8 – – прочее – – Other pcs 7,5 7,5

8511 90 000 – части: – Parts:

8511 90 000 1

– – электрооборудование двигателей 

автобусов, предназначенных для 

перевозки не менее 20 человек, 

включая водителя

– – Electric equipment for engines of 

buses intended for transportation of 20 

people or more, including the driver
– 5 5

– – прочие: – – Other:

8511 90 000 2

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 5

33С)
533С)

8511 90 000 7
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8511 90 000 9 – – – прочие – – – Other – 10 10



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 
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US Dollars)
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Heading

8512

Оборудование электроосветительное 

или сигнализационное (кроме изделий 

товарной позиции 8539), 

стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на 

велосипедах или моторных 

транспортных средствах:

Electrical lighting or signalling equipment 

(excluding articles of heading 8539), 

windscreen wipers, defrosters and 

demisters, of a kind used for cycles or 

motor vehicles:

8512 10 000 0

– приборы освещения или визуальной 

сигнализации, используемые на 

велосипедах

– Lighting or visual signalling equipment 

of a kind used on bicycles
pcs 10 10

8512 20 000
– приборы освещения или визуальной 

сигнализации прочие:

– Other lighting or visual signalling 

equipment:

8512 20 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 040С) 040С)

8512 20 000 9 – – прочие – – Other pcs 7 7

8512 30 – приборы звуковой сигнализации: – Sound signalling equipment:

8512 30 100

– – устройства сигнализационные 

охранные, используемые в моторных 

транспортных средствах:

– – Burglar alarms of a kind used for 

motor vehicles:

8512 30 100 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 040С) 040С)

8512 30 100 9 – – – прочие – – – Other – 7 7

8512 30 900 – – прочие: – – Other:

8512 30 900 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 040С) 040С)

8512 30 900 9 – – – прочие – – – Other – 7 7

– стеклоочистители, антиобледенители 

и противозапотеватели:

– Windscreen wipers, defrosters and 

demisters:
8512 40 000

и противозапотеватели: demisters:

8512 40 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0

28С)
028С)

8512 40 000 9 – – прочие – – Other pcs 8 8

8512 90 – части: – Parts:

8512 90 100 0
– – устройств подсубпозиции 8512 30 

100

– – Of apparatus of sub-subheading 

8512 30 100 – 7 7

8512 90 900 – – прочие: – – Other:

8512 90 900 1

– – – приборов освещения, визуальной 

или прочей звуковой сигнализации, 

стеклоочистителей, антиобледенителей 

и противозапотевателей, 

предназначенных для промышленной 

сборки моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – Of lighting equipment, visual or other 

sound signalling equipment, windscreen 

wipers, defrosters and demisters, intended 

for the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705 and of 

their units5)

– 0
40С)

040С)

8512 90 900 9 – – – прочие – – – Other – 7 7

8513

Фонари портативные электрические, 

работающие от собственного источника 

энергии (например, батарей сухих 

элементов, аккумуляторов, магнето), 

кроме осветительного оборудования 

товарной позиции 8512:

Portable electric lamps designed to 

function by their own source of energy (for 

example, dry batteries, accumulators, 

magnetos), other than lighting equipment 

of heading 8512:

8513 10 000 0 – фонари – Lamps pcs 5 5

8513 90 000 0 – части – Parts – 5 5

8514

Печи и камеры промышленные или 

лабораторные электрические (включая 

действующие на основе явления 

индукции или диэлектрических потерь); 

промышленное или лабораторное 

оборудование для термической 

обработки материалов с помощью 

явления индукции или диэлектрических 

потерь:

Industrial or laboratory electric furnaces 

and ovens (including those functioning by 

induction or dielectric loss); other 

industrial or laboratory equipment for the 

heat treatment of materials by induction or 

dielectric loss:

8514 10 – печи и камеры сопротивления: – Resistance heated furnaces and ovens:

8514 10 100 0 – – печи хлебопекарные и кондитерские – – Bakery and biscuit ovens pcs 0 0



Import customs 
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Heading

8514 10 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8514 20

– печи и камеры, действующие на 

основе явления индукции или 

диэлектрических потерь:

– Furnaces and ovens functioning by 

induction or dielectric loss:

8514 20 100 0
– – печи и камеры, действующие на 

основе явления индукции
– – Induction furnaces and ovens pcs 0 0

8514 20 800 0
– – печи и камеры, действующие на 

основе диэлектрических потерь
– – Dielectric furnaces and ovens pcs 0 0

8514 30 000 0 – печи и камеры прочие – Other furnaces and ovens pcs 0 0

8514 40 000 0

– оборудование для термической 

обработки материалов с помощью 

явления индукции или диэлектрических 

потерь прочее

– Other equipment for the heat treatment 

of materials by induction or dielectric loss
pcs 0 0

8514 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8515

Машины и аппараты для электрической 

(в том числе с электрическим нагревом 

газа), лазерной или другой световой 

или фотонной, ультразвуковой, 

электронно-лучевой, магнитно-

импульсной или плазменно-дуговой 

низкотемпературной пайки, 

высокотемпературной пайки или сварки 

независимо от того, могут ли они 

выполнять операции резания или нет; 

машины и аппараты электрические для 

горячего напыления металлов или 

металлокерамики:

Electric (including electrically heated gas), 

laser or other light or photon beam, 

ultrasonic, electron beam, magnetic pulse 

or plasma arc soldering, brazing or 

welding machines and apparatus, whether 

or not capable of cutting; electric 

machines and apparatus for hot spraying 

of metals or cermets:

– машины и аппараты для 

высокотемпературной пайки или 

низкотемпературной пайки:

– Brazing or soldering machines and 

apparatus:

8515 11 000 0
– – паяльники и пистолеты паяльные 

для низкотемпературной пайки
– – Soldering irons and guns pcs 0 0

8515 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

– машины и аппараты для сварки  – Machines and apparatus for resistance – машины и аппараты для сварки 

металлов сопротивлением:

– Machines and apparatus for resistance 

welding of metal:

8515 21 000 0
– – автоматические или 

полуавтоматические
– – Fully or partly automatic pcs 0 0

8515 29 000 – – прочие: – – Other:
8515 29 000 1 – – – машины для сварки встык – – – Butt welding machines pcs 0 0

8515 29 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– машины и аппараты для дуговой 

(включая плазменно-дуговую) сварки 

металлов:

– Machines and apparatus for arc 

(including plasma arc) welding of metals:

8515 31 000 0
– – автоматические или 

полуавтоматические
– – Fully or partly automatic pcs 0 0

8515 39 – – прочие: – – Other:

– – – для ручной сварки покрытыми 

электродами, укомплектованные 

приспособлениями для сварки или 

резки и поставляемые с:

– – – For manual welding with coated 

electrodes, complete with welding or 

cutting devices, and consigned with:

8515 39 130 0 – – – – трансформаторами – – – – Transformers pcs 0 0

8515 39 180 0

– – – – генераторами или 

вращающимися преобразователями 

или статическими преобразователями, 

выпрямителями или выпрямляющими 

устройствами

– – – – Generators or rotary converters or 

static converters, rectifiers or rectifying 

apparatus

pcs 0 0

8515 39 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8515 80 – машины и аппараты прочие: – Other machines and apparatus:
8515 80 100 0 – – для обработки металлов – – For treating metals pcs 0 0

8515 80 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8515 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8516

Электрические водонагреватели 

проточные или накопительные 

(емкостные) и электронагреватели 

погружные; электрооборудование 

обогрева пространства и обогрева 

грунта, электротермические аппараты 

для ухода за волосами (например, 

сушилки для волос, бигуди, щипцы для 

горячей завивки) и сушилки для рук; 

электроутюги; прочие бытовые 

электронагревательные приборы; 

электрические нагревательные 

сопротивления, кроме указанных в 

товарной позиции 8545:

Electric instantaneous or storage water 

heaters and immersion heaters; electric 

space-heating apparatus and soil-heating 

apparatus; electrothermic hairdressing 

apparatus (for example, hairdryers, hair 

curlers, curling tong heaters) and hand 

dryers; electric smoothing irons; other 

electrothermic appliances of a kind used 

for domestic purposes; electric heating 

resistors, other than those of heading 

8545:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8516 10

– электрические водонагреватели 

проточные или накопительные 

(емкостные) и электронагреватели 

погружные:

– Electric instantaneous or storage water 

heaters and immersion heaters:

8516 10 110 0 – – водонагреватели проточные – – Instantaneous water heaters pcs 10 10

8516 10 800 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– электрооборудование обогрева 

пространства и обогрева грунта:

– Electric space-heating apparatus and 

electric soil-heating apparatus:
8516 21 000 0 – – радиаторы теплоаккумулирующие – – Storage heating radiators pcs 10 10

8516 29 – – прочие: – – Other:
8516 29 100 0 – – – радиаторы жидконаполненные – – – Liquid-filled radiators pcs 10 10

8516 29 500 0 – – – конвекционные нагреватели – – – Convection heaters pcs 9 9

– – – прочие: – – – Other:
8516 29 910 0 – – – – со встроенным вентилятором – – – – With built-in fan pcs 9 9

8516 29 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 9 9

– аппараты электротермические для 

ухода за волосами или для сушки рук:

– Electrothermic hairdressing or hand-

drying apparatus:

8516 31 000 – – сушилки для волос: – – Hairdryers:
8516 31 000 1 – – – сушильные колпаки – – – Drying hoods pcs 8 8

8516 31 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8516 32 000 0
– – аппараты для ухода за волосами 

прочие
– – Other hairdressing apparatus pcs 8 8

8516 33 000 0 – – аппараты для сушки рук – – Hand-drying apparatus pcs 10 10

8516 40 000 0 – электроутюги – Electric smoothing irons pcs 10 10

8516 50 000 0 – печи микроволновые – Microwave ovens pcs 10 10

8516 60

– печи прочие; электроплиты, 

электроплитки, варочные электрокотлы; 

грили и ростеры:

– Other ovens; cookers, cooking plates, 

boiling rings; grillers and roasters:

8516 60 10

– – электроплиты (имеющие, по 

крайней мере, духовой шкаф и 

варочную панель):

– – Cookers (incorporating at least an 

oven and a hob):

8516 60 101 0
– – – электроплиты бытовые 

стационарные
– – – Domestic cookers pcs 10 10

8516 60 109 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

– – электроплитки, варочные 
– – Cooking plates, boiling rings and hobs

8516 60 500 0
– – электроплитки, варочные 

электрокотлы и варочные панели
– – Cooking plates, boiling rings and hobs pcs 10 10

8516 60 700 0 – – грили и ростеры – – Grillers and roasters pcs 10 10

8516 60 800 0 – – печи встраиваемые – – Ovens for building in pcs 10 10

8516 60 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– приборы электронагревательные 

прочие:
– Other electrothermic appliances:

8516 71 000 0 – – для приготовления кофе или чая – – Coffee or tea makers pcs 8,5 8,5

8516 72 000 0 – – тостеры – – Toasters pcs 10 10

8516 79 – – прочие: – – Other:
8516 79 200 0 – – – фритюрницы – – – Deep fat fryers pcs 10 10

8516 79 700 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8516 80
– электрические нагревательные 

сопротивления:
– Electric heating resistors:

8516 80 200
– – смонтированные с изолированным 

каркасом:
– – Assembled with an insulated former:

8516 80 200 1

– – – собранные в блоки и состоящие 

только из простого изолированного 

каркаса и электрических соединений, 

применяемые в 

противообледенительных и 

размораживающих системах 

гражданских воздушных судов5)

– – – Assembled only with a simple 

insulated former and electrical 

connections, used for anti-icing or de-

icing, for use on civil aircraft5)

pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:

8516 80 200 2
– – – – мощностью не менее 1400 Вт, но 

не более 2000 Вт

– – – – Of a capacity of 1,400 W or more, 

but not exceeding 2,000 W pcs 5 5

8516 80 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8516 80 800 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

8516 90 000 0 – части – Parts – 5 5

8517

Аппараты телефонные, включая 

аппараты телефонные для сотовых 

сетей связи или других беспроводных 

сетей связи; прочая аппаратура для 

передачи или приема голоса, 

изображений или других данных, 

включая аппаратуру для коммуникации 

в сети проводной или беспроводной 

связи (например, в локальной или 

глобальной сети связи), кроме 

передающей или приемной аппаратуры 

товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 

8528:

Telephone sets, including telephones for 

cellular networks or for other wireless 

networks; other apparatus for the 

transmission or reception of voice, images 

or other data, including apparatus for 

communication in a wired or wireless 

network (such as a local or wide area 

network), other than transmission or 

reception apparatus of heading 8443, 

8525, 8527 or 8528:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– телефонные аппараты, включая 

телефонные аппараты для сотовых 

сетей связи или других беспроводных 

сетей связи:

– Telephone sets, including telephones for 

cellular networks or for other wireless 

networks:

8517 11 000 0

– – телефонные аппараты для 

проводной связи с беспроводной 

трубкой

– – Line telephone sets with cordless 

handsets
pcs 0 0

8517 12 000 0

– – телефонные аппараты для сотовых 

сетей связи или других беспроводных 

сетей связи

– – Telephones for cellular networks or for 

other wireless networks
pcs 0 0

8517 18 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

– аппаратура для передачи или приема 

голоса, изображений или других 

данных, включая аппаратуру для 

коммуникации в сети проводной или 

беспроводной связи (например, в 

локальной или глобальной сети связи), 

прочая:

– Other apparatus for the transmission or 

reception of voice, images or other data, 

including apparatus for communication in 

a wired or wireless network (such as a 

local or wide area network):

8517 61 000 – – базовые станции: – – Base stations:

8517 61 000 1
– – – для цифровых проводных систем 

связи

– – – For digital wired communication 

systems pcs 0 0

8517 61 000 2

– – – для беспроводных сетей связи с 

возможностью работы в диапазоне 

несущих частот 2,2 – 10 ГГц

– – – For wireless networks capable of 

operating in the range of carrier 

frequencies from 2.2 to 10 GHz
pcs 0 0

8517 61 000 8 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8517 62 000

– – машины для приема, 

преобразования и передачи или 

восстановления голоса, изображений 

или других данных, включая 

коммутационные устройства и 

маршрутизаторы:

– – Machines for the reception, conversion 

and transmission or regeneration of voice, 

images or other data, including switching 

and routing apparatus:

– – – устройства вычислительных 

машин; коммутаторы для телефонной 

или телеграфной проводной связи; 

аппаратура для систем проводной 

– – – Automatic data-processing devices; 

switches for telephone or telegraph lines; 

apparatus for wired communication carrier 
аппаратура для систем проводной 

связи на несущей частоте или для 

цифровых проводных систем связи:

apparatus for wired communication carrier 

frequency systems or digital wired 

communication systems:

8517 62 000 2

– – – – аппаратура для систем 

волоконно-оптической связи, 

работающая исключительно в 

диапазоне длин несущей волны 1270 – 

1610 нм

– – – – Apparatus for optical fibre 

networks, operating solely in the wave-

length band of the carrier wave from 1270 

to 1,610 nm
pcs 0 0

8517 62 000 3 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8517 62 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8517 69 – – прочие: – – Other:
8517 69 100 0 – – – видеофоны – – – Videophones pcs 0 0

8517 69 200 0 – – – домофоны – – – Entry-phone systems pcs 0 0

– – – приемная аппаратура для 

радиотелефонной или 

радиотелеграфной связи:

– – – Reception apparatus for radio-

telephony or radio-telegraphy:

8517 69 310 0

– – – – приемники портативные для 

приема сигналов вызова или 

пейджингового сообщения

– – – – Portable receivers for calls or 

paging messages
pcs 0 0

8517 69 390 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8517 69 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8517 70 – части: – Parts:

– – антенны и антенные отражатели 

всех типов; части, используемые 

вместе с этими изделиями:

– – Aerials and aerial reflectors of all 

kinds; parts suitable for use therewith:

8517 70 110 0
– – – антенны для радиотелеграфной 

или радиотелефонной аппаратуры

– – – Aerials or antennae for radio-

telephony and radio-telegraphy pcs 0 0

8517 70 150 0

– – – антенны телескопические и 

штыревые для портативных аппаратов 

или аппаратов, устанавливаемых в 

моторных транспортных средствах

– – – Telescopic and rod aerials for 

portable apparatus or for apparatus used 

for motor vehicles
pcs 0 0

8517 70 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8517 70 900 – – прочие: – – Other:

8517 70 900 1

– – – части устройств вычислительных 

машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 

8517 62 000 3

– – – Parts of automatic data-processing 

machines of sub-subheadings 

8517 62 000 2 and 8517 62 000 3
pcs 0 0

8517 70 900 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Ставка ввозной 
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(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8518

Микрофоны и подставки для них; 

громкоговорители, смонтированные или 

не смонтированные в корпусах; 

наушники и телефоны головные, 

объединенные или не объединенные с 

микрофоном, и комплекты, состоящие 

из микрофона и одного или более 

громкоговорителей; электрические 

усилители звуковой частоты; 

электрические звукоусилительные 

комплекты:

Microphones and stands therefor; 

loudspeakers, whether or not mounted in 

their enclosures; headphones and 

earphones, whether or not combined with 

a microphone, and sets consisting of a 

microphone and one or more 

loudspeakers; audio-frequency electric 

amplifiers; electric sound amplifier sets:

8518 10 – микрофоны и подставки для них: – Microphones and stands therefor:

8518 10 300

– – микрофоны, имеющие полосу 

частот от 300 Гц до 3,4 кГц, диаметром 

не более 10 мм и высотой не более 3 

мм, используемые для 

телекоммуникаций:

– – Microphones having a frequency 

range of 300 Hz to 3.4 kHz, of a diameter 

not exceeding 10 mm and a height not 

exceeding 3 mm, of a kind used for 

telecommunications:

8518 10 300 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8518 10 300 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8518 10 950 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– громкоговорители, смонтированные 

или не смонтированные в корпусах:

– Loudspeakers, whether or not mounted 

in their enclosures:

8518 21 000 0
– – громкоговорители одиночные, 

смонтированные в корпусах

– – Single loudspeakers, mounted in their 

enclosures pcs 5 5

8518 22 000
– – комплекты громкоговорителей, 

смонтированных в одном корпусе:

– – Multiple loudspeakers, mounted in the 

same enclosure:

8518 22 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8518 22 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 7,5 7,5

8518 29 – – прочие: – – Other:

– – – громкоговорители, имеющие 

полосу частот от 300 Гц до 3,4 кГц, 

диаметром не более 50 мм, 

– – – Loudspeakers having a frequency 

range of 300 Hz to 3.4 kHz, of a diameter 

not exceeding 50 mm, of a kind used for 

8518 29 300

диаметром не более 50 мм, 

используемые для телекоммуникаций:

not exceeding 50 mm, of a kind used for 

telecommunications:

8518 29 300 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8518 29 300 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8518 29 950 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8518 30

– наушники и телефоны головные, 

объединенные или не объединенные с 

микрофоном, и комплекты, состоящие 

из микрофона и одного или более 

громкоговорителей:

– Headphones and earphones, whether or 

not combined with a microphone, and sets 

consisting of a microphone and one or 

more loudspeakers:

8518 30 200 0 – – телефонные проводные трубки – – Line telephone handsets pcs 0 0

8518 30 950 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8518 40
– электрические усилители звуковой 

частоты:
– Audio-frequency electric amplifiers:

8518 40 300
– – усилители телефонные и 

измерительные:

– – Telephonic and measurement 

amplifiers:
8518 40 300 1 – – – усилители телефонные – – – Telephonic amplifiers pcs 0 0

8518 40 300 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8518 40 800 – – прочие: – – Other:

8518 40 800 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8518 40 800 9 – – – прочие – – – Other pcs 7,5 7,5

8518 50 000 0
– электрические звукоусилительные 

комплекты
– Electric sound amplifier sets pcs 5 5

8518 90 000 – части: – Parts:

8518 90 000 1
– – усилителей телефонных 

подсубпозиции 8518 40 300 1

– – Of telephonic amplifiers of sub-

subheading 8518 40 300 1 – 0 0

– – прочие: – – Other:

8518 90 000 2

– – – наборы печатных плат, состоящие 

из одной или нескольких печатных плат 

с одним или несколькими активными 

элементами, собранными для приборов 

подсубпозиций 8518 10 300, 8518 30 

200 0

– – – Sets of printed circuit boards 

consisting of one or more printed circuit 

boards with one or several active 

elements, assembled for apparatus of sub-

subheadings 8518 10 300, 8518 30 200 0
– 0 0

8518 90 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

8519
Аппаратура звукозаписывающая или 

звуковоспроизводящая:

Sound recording or sound reproducing 

apparatus:

8519 20

– аппаратура, приводимая в действие 

монетами, банкнотами, банковскими 

карточками, жетонами или другими 

средствами оплаты:

– Apparatus operated by coins, 

banknotes, bank cards, tokens or by other 

means of payment:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8519 20 100 0
– – проигрыватели грампластинок, 

включаемые монетой или жетоном
– – Coin- or disc-operated record-players pcs 7,5 7,5

– – прочая: – – Other:

8519 20 910 0 – – – с лазерной считывающей системой – – – With laser reading system pcs 8 8

8519 20 990 0 – – – прочая – – – Other pcs 10 10

8519 30 000 0
– устройства электропроигрывающие 

(деки)
– Turntables (record-decks) pcs 11 11

8519 50 000 0 – автоответчики телефонные – Telephone answering machines pcs 0 0

– аппаратура прочая: – Other apparatus:

8519 81

– – использующая магнитные, 

оптические или полупроводниковые 

носители:

– – Using magnetic, optical or 

semiconductor media:

– – – аппаратура 

звуковоспроизводящая (включая 

кассетные плееры), не имеющая 

звукозаписывающего устройства:

– – – Sound reproducing apparatus 

(including cassette-players), not 

incorporating a sound recording device:

8519 81 110 0
– – – – устройства воспроизведения 

звука для трансляции по радио

– – – – Sound reproducing devices for 

radio broadcasting pcs 13 13

– – – – аппаратура 

звуковоспроизводящая прочая:
– – – – Sound reproducing apparatus:

8519 81 150 0 – – – – – карманные кассетные плееры – – – – – Pocket-size cassette players pcs 8 8

– – – – – кассетного типа прочая: – – – – – Other, cassette-type:

8519 81 210 0
– – – – – – с аналоговой и цифровой 

считывающей системой

– – – – – – With an analogue and digital 

reading system pcs 8 8

8519 81 250 0 – – – – – – прочая – – – – – – Other pcs 8 8

– – – – – прочая: – – – – – Other:

– – – – – – с лазерной считывающей 

системой:
– – – – – – With laser reading system:

8519 81 310 0

– – – – – – – используемая в моторных 

транспортных средствах, использующая 

диски диаметром не более 6,5 см

– – – – – – – Of a kind used in motor 

vehicles, of a type using discs of a 

diameter not exceeding 6.5 cm
pcs 8 8

8519 81 350 0 – – – – – – – прочая – – – – – – – Other pcs 8 8

8519 81 450 0 – – – – – – прочая – – – – – – Other pcs 10 108519 81 450 0 – – – – – – прочая – – – – – – Other pcs 10 10

– – – аппаратура прочая: – – – Other apparatus:

8519 81 510 0

– – – – диктофоны, не способные 

работать без внешнего источника 

энергии

– – – – Dictating machines not capable of 

operating without an external source of 

power pcs 13 13

– – – – магнитофоны прочие, 

включающие в свой состав устройства 

воспроизведения звука:

– – – – Other magnetic tape recorders 

incorporating sound reproducing 

apparatus:

– – – – – кассетного типа: – – – – – Cassette-type:

– – – – – – со встроенным усилителем и 

с одним или более встроенными 

громкоговорителями:

– – – – – – With built-in amplifier, with one 

or several built-in loudspeakers:

8519 81 550
– – – – – – – способные работать без 

внешнего источника питания:

– – – – – – – Capable of operating without 

an external source of power:

8519 81 550 1 – – – – – – – – с цифровой записью звука – – – – – – – – With digital sound recording pcs 10 10

8519 81 550 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

8519 81 610 – – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

8519 81 610 1 – – – – – – – – с цифровой записью звука – – – – – – – – With digital sound recording pcs 10 10

8519 81 610 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

8519 81 650 – – – – – – карманные магнитофоны:
– – – – – – Pocket-size magnetic tape 

recorders:

8519 81 650 1 – – – – – – – с цифровой записью звука – – – – – – – With digital sound recording pcs 10 10

8519 81 650 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

8519 81 750 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8519 81 750 1 – – – – – – – с цифровой записью звука – – – – – – – With digital sound recording pcs 10 10

8519 81 750 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8519 81 810

– – – – – – использующие магнитные 

ленты на катушках, позволяющие 

записывать или воспроизводить звук на 

одной скорости 19 см/с или нескольких 

скоростях, не превышающих 19 см/с:

– – – – – – With magnetic tapes in spools, 

capable of recording or reproducing the 

sound on a single speed of 19 cm/s or 

several speeds not exceeding 19 cm/s:

8519 81 810 1 – – – – – – – с цифровой записью звука – – – – – – – With digital sound recording pcs 10 10

8519 81 810 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

8519 81 850 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8519 81 850 1 – – – – – – – с цифровой записью звука – – – – – – – With digital sound recording pcs 10 10

8519 81 850 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

8519 81 950 – – – – прочие: – – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8519 81 950 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8519 81 950 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8519 89 – – прочая: – – Other:

– – – аппаратура 

звуковоспроизводящая, не имеющая 

звукозаписывающего устройства:

– – – Sound reproducing apparatus, not 

incorporating a sound recording device:

8519 89 110 0

– – – – проигрыватели грампластинок, 

кроме относящихся к субпозиции 8519 

20

– – – – Record-players other than those of 

subheading 8519 20
pcs 13 13

8519 89 150 0
– – – – устройства воспроизведения 

звука для трансляции по радио

– – – – Sound reproducing devices for 

radio broadcasting pcs 13 13

8519 89 190 0 – – – – прочая – – – – Other pcs 11 11

8519 89 900 – – – прочая: – – – Other:

8519 89 900 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8519 89 900 9 – – – – прочая – – – – Other pcs 10 10

8521

Аппаратура видеозаписывающая или 

видеовоспроизводящая, совмещенная 

или не совмещенная с видеотюнером:

Video recording or reproducing apparatus, 

whether or not incorporating a video tuner:

8521 10 – на магнитной ленте: – Magnetic tape-type:

8521 10 200 0

– – использующая ленту шириной не 

более 1,3 см и позволяющая вести 

запись или воспроизведение при 

скорости движения ленты не более 50 

мм/с

– – Using tape of a width not exceeding 

1.3 cm and allowing recording or 

reproduction at a tape speed not 

exceeding 50 mm per second
pcs 5 5

8521 10 950 – – прочая: – – Other:

8521 10 950 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8521 10 950 9 – – – прочая – – – Other pcs 8,75 8,75

8521 90 000 – прочая: – Other:
8521 90 000 1 – – DVD-проигрыватели – – DVD players pcs 5 5

8521 90 000 9 – – прочая – – Other pcs 8 8

Части и принадлежности, пригодные к 

использованию исключительно или в 
Parts and accessories suitable for use 

solely or principally with the apparatus of 

8522

использованию исключительно или в 

основном с аппаратурой товарной 

позиции 8519 или 8521:

solely or principally with the apparatus of 

heading 8519 or 8521:

8522 10 000 0 – звукосниматели – Pick-up cartridges – 5 5

8522 90 – прочие: – Other:

8522 90 300 0

– – иглы звукоснимателей; алмазы, 

сапфиры и другие драгоценные или 

полудрагоценные камни (природные, 

искусственные или 

реконструированные) для игл 

звукоснимателей, закрепленные или 

незакрепленные

– – Styli; diamonds, sapphires and other 

precious or semi-precious stones (natural, 

synthetic or reconstructed) for styli, 

whether or not mounted

– 0 0

– – прочие: – – Other:

– – – электронные модули: – – – Electronic assemblies:

8522 90 410 0
– – – – аппаратуры субпозиции 8519 50 

000 0

– – – – Apparatus of subheading 

8519 50 000 0 – 0 0

8522 90 490 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

8522 90 700 0

– – – отдельные кассетные деки с 

общей толщиной не более 53 мм, 

используемые для изготовления 

устройств записи и воспроизведения 

звука

– – – Single cassette-deck assemblies 

with a total thickness not exceeding 53 

mm, of a kind used in the manufacture of 

sound recording and reproducing 

apparatus – 0 0

8522 90 800 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8523

Диски, ленты, твердотельные 

энергонезависимые устройства 

хранения данных, "интеллектуальные 

карточки" и другие носители для записи 

звука или других явлений, записанные 

или незаписанные, включая матрицы и 

мастер-диски для изготовления дисков, 

кроме изделий группы 37:

Discs, tapes, solid-state non-volatile 

storage devices, “smart cards” and other 

media for the recording of sound or of 

other phenomena, whether or not 

recorded, including matrices and masters 

for the production of discs, but excluding 

products of Chapter 37:

– магнитные носители: – Magnetic media:

8523 21 000 0
– – карточки, содержащие магнитную 

полоску
– – Cards incorporating a magnetic stripe pcs 5 5

8523 29 – – прочие: – – Other:

– – – ленты магнитные; диски 

магнитные:
– – – Magnetic tapes; magnetic discs:

8523 29 150 – – – – незаписанные: – – – – Unrecorded:

– – – – – ленты магнитные: – – – – – Magnetic tapes:

– – – – – – шириной не более 4 мм: – – – – – – Of a width not exceeding 4 mm:

8523 29 150 1 – – – – – – – в кассетах – – – – – – – In cassettes pcs 0 0

8523 29 150 2 – – – – – – – в рулонах – – – – – – – In rolls pcs 0 0

8523 29 150 3 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 0 0
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8523 29 150 4
– – – – – – шириной более 4 мм, но не 

более 6,5 мм

– – – – – – Of a width exceeding 4 mm, 

but not exceeding 6.5 mm pcs 0 0

– – – – – – шириной более 6,5 мм: – – – – – – Of a width exceeding 6.5 mm:

8523 29 150 5 – – – – – – – в кассетах – – – – – – – In cassettes pcs 0 0

8523 29 150 6
– – – – – – – шириной не более 100 мм в 

рулонах

– – – – – – – Of a width not exceeding 100 

mm, in rolls pcs 0 0

8523 29 150 7
– – – – – – – шириной более 100 мм в 

рулонах

– – – – – – – Of a width exceeding 100 

mm, in rolls pcs 0 0

8523 29 150 8 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 0 0

8523 29 150 9 – – – – – диски магнитные – – – – – Magnetic discs pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8523 29 310

– – – – – для воспроизведения явлений, 

отличных от звука или изображения:

– – – – – Of a kind used for reproducing 

phenomena other than sound or image:

8523 29 310 1 – – – – – – ленты магнитные – – – – – – Magnetic tapes pcs 0 0

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8523 29 310 2

– – – – – – – с записью данных или 

команд, используемые в 

вычислительных машинах

– – – – – – – With recorded data or 

commands, used in automatic data 

processing machines pcs 0 0

8523 29 310 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 0 0

8523 29 330

– – – – – для воспроизведения команд, 

данных, звука и изображения, 

записанных в доступной для машинного 

чтения двоичной форме, и которыми 

можно манипулировать или к которым 

обеспечивается интерактивный доступ 

пользователю с помощью 

вычислительной машины:

– – – – – Of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, 

sound and image, recorded in a machine 

readable binary form, and capable of 

being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an 

automatic data processing machine; 

proprietary format storage (recorded) 

media:

– – – – – – ленты магнитные: – – – – – – Magnetic tapes:

– – – – – – – шириной не более 4 мм:
– – – – – – – Of a width not exceeding 4 

mm:
8523 29 330 1 – – – – – – – – в кассетах – – – – – – – – In cassettes pcs 0 0

8523 29 330 2 – – – – – – – – в рулонах – – – – – – – – In rolls pcs 0 0

8523 29 330 3 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 0 08523 29 330 3 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 0 0

8523 29 330 4
– – – – – – – шириной более 4 мм, но не 

более 6,5 мм

– – – – – – – Of a width exceeding 4 mm, 

but not exceeding 6.5 mm pcs 0 0

– – – – – – – шириной более 6,5 мм: – – – – – – – Of a width exceeding 6.5 mm:

8523 29 330 5 – – – – – – – – в кассетах – – – – – – – – In cassettes pcs 0 0

8523 29 330 6 – – – – – – – – в рулонах – – – – – – – – In rolls pcs 0 0

8523 29 330 7 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 0 0

8523 29 330 8 – – – – – – диски магнитные – – – – – – Magnetic discs pcs 0 0

8523 29 390 – – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – ленты магнитные: – – – – – – Magnetic tapes:

– – – – – – – шириной не более 4 мм:
– – – – – – – Of a width not exceeding 4 

mm:
8523 29 390 1 – – – – – – – – в кассетах – – – – – – – – In cassettes pcs 13 13

8523 29 390 2 – – – – – – – – в рулонах – – – – – – – – In rolls pcs 13 13

8523 29 390 3 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 10 10

8523 29 390 4
– – – – – – – шириной более 4 мм, но не 

более 6,5 мм

– – – – – – – Of a width exceeding 4 mm, 

but not exceeding 6.5 mm pcs 10 10

– – – – – – – шириной более 6,5 мм: – – – – – – – Of a width exceeding 6.5 mm:

8523 29 390 5 – – – – – – – – в кассетах – – – – – – – – In cassettes pcs 10 10

8523 29 390 6 – – – – – – – – в рулонах – – – – – – – – In rolls pcs 10 10

8523 29 390 7 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 10 10

8523 29 390 8 – – – – – – диски магнитные – – – – – – Magnetic discs pcs 10 10

8523 29 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– оптические носители: – Optical media:
8523 41 – – незаписанные: – – Unrecorded:

8523 41 100 0

– – – диски для лазерных считывающих 

систем емкостью для записи не более 

900 мегабайт, кроме стираемых

– – – Discs for laser reading systems of a 

recording capacity not exceeding 900 

megabytes, other than erasable
pcs 0 0

8523 41 300 0

– – – диски для лазерных считывающих 

систем емкостью для записи более 900 

мегабайт, но не более 18 гигабайт, 

кроме стираемых

– – – Discs for laser reading systems of a 

recording capacity exceeding 900 

megabytes but not exceeding 18 

gigabytes, other than erasable pcs 0 0

8523 41 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8523 49 – – прочие: – – Other:

– – – диски для лазерных считывающих 

систем:
– – – Discs for laser reading systems:

8523 49 250 0

– – – – для воспроизведения явлений, 

отличных от звука или изображения

– – – – Used for reproducing phenomena 

other than sound or image
pcs 0 0

– – – – только для воспроизведения 

звука:
– – – – Used for reproducing sound only:
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8523 49 310 0 – – – – – диаметром не более 6,5 см
– – – – – Of a diameter not exceeding 6.5 

cm pcs 10 10

8523 49 390 0 – – – – – диаметром более 6,5 см – – – – – Of a diameter exceeding 6.5 cm pcs 10 10

– – – – прочие: – – – – Other:

8523 49 450 0

– – – – – для воспроизведения команд, 

данных, звука и изображения, 

записанных в доступной для машинного 

чтения двоичной форме, и которыми 

можно манипулировать или к которым 

обеспечивается интерактивный доступ 

пользователю с помощью 

вычислительной машины

– – – – – Used for reproducing 

representations of instructions, data, 

sound and image, recorded in a machine 

readable binary form, and capable of 

being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an 

automatic data processing machine; 

proprietary format storage (recorded) 

media pcs 0 0

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8523 49 510 0
– – – – – – диски универсальные 

цифровые (DVD)
– – – – – – Digital versatile discs (DVD) pcs 5 5

8523 49 590 0 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:

8523 49 910

– – – – для воспроизведения явлений, 

отличных от звука или изображения:

– – – – Used for reproducing phenomena 

other than sound or image:

8523 49 910 1

– – – – – с записью данных или команд, 

используемые в вычислительных 

машинах

– – – – – With recorded data or 

commands, used in automatic data 

processing machines pcs 0 0

8523 49 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

8523 49 930 0

– – – – для воспроизведения команд, 

данных, звука и изображения, 

записанных в доступной для машинного 

чтения двоичной форме, и которыми 

можно манипулировать или к которым 

обеспечивается интерактивный доступ 

пользователю с помощью 

вычислительной машины

– – – – Used for reproducing 

representations of instructions, data, 

sound and image, recorded in a machine 

readable binary form, and capable of 

being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an 

automatic data processing machine; 

proprietary format storage (recorded) 

media pcs 0 0

8523 49 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 108523 49 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

– полупроводниковые носители: – Semiconductor media:

8523 51

– – твердотельные энергонезависимые 

устройства хранения данных:

– – Solid-state non-volatile storage 

devices:

8523 51 100 0 – – – незаписанные – – – Unrecorded pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8523 51 910

– – – – для воспроизведения явлений, 

отличных от звука или изображения:

– – – – Used for reproducing phenomena 

other than sound or image:

8523 51 910 1

– – – – – с записью данных или команд, 

используемые в вычислительных 

машинах

– – – – – With recorded data or 

commands, used in automatic data 

processing machines pcs 0 0

8523 51 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

8523 51 930 0

– – – – для воспроизведения команд, 

данных, звука и изображения, 

записанных в доступной для машинного 

чтения двоичной форме, и которыми 

можно манипулировать или к которым 

обеспечивается интерактивный доступ 

пользователю с помощью 

вычислительной машины

– – – – Used for reproducing 

representations of instructions, data, 

sound and image, recorded in a machine 

readable binary form, and capable of 

being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an 

automatic data processing machine; 

proprietary format storage (recorded) 

media pcs 0 0

8523 51 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8523 52 – – "интеллектуальные карточки": – – “Smart cards”:

8523 52 100 0

– – – с двумя или более электронными 

интегральными схемами

– – – Having two or more electronic 

integrated circuits
pcs 0 0

8523 52 900 – – – прочие: – – – Other:

8523 52 900 1

– – – – карточки и бирки с нанесенными 

специальными метками, действие 

которых основано на приближении

– – – – Cards and tags with special labels 

applied thereon, activated by 

approximation
pcs 0 0

8523 52 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8523 59 – – прочие: – – Other:
8523 59 100 0 – – – незаписанные – – – Unrecorded pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8523 59 910

– – – – для воспроизведения явлений, 

отличных от звука или изображения:

– – – – Used for reproducing phenomena 

other than sound or image:

8523 59 910 1

– – – – – с записью данных или команд, 

используемые в вычислительных 

машинах

– – – – – With recorded data or 

commands, used in automatic data 

processing machines pcs 0 0

8523 59 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0
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8523 59 930 0

– – – – для воспроизведения команд, 

данных, звука и изображения, 

записанных в доступной для машинного 

чтения двоичной форме, и которыми 

можно манипулировать или к которым 

обеспечивается интерактивный доступ 

пользователю с помощью 

вычислительной машины

– – – – Used for reproducing 

representations of instructions, data, 

sound and image, recorded in a machine 

readable binary form, and capable of 

being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an 

automatic data processing machine; 

proprietary format storage (recorded) 

media pcs 0 0

8523 59 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8523 80 – прочие: – Other:
8523 80 100 0 – – незаписанные – – Unrecorded pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

8523 80 910
– – – для воспроизведения явлений, 

отличных от звука или изображения:

– – – Used for reproducing phenomena 

other than sound or image:

8523 80 910 1

– – – – с записью данных или команд, 

используемые в вычислительных 

машинах

– – – – With recorded data or commands, 

used in automatic data processing 

machines pcs 0 0

8523 80 910 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8523 80 930 0

– – – для воспроизведения команд, 

данных, звука и изображения, 

записанных в доступной для машинного 

чтения двоичной форме, и которыми 

можно манипулировать или к которым 

обеспечивается интерактивный доступ 

пользователю с помощью 

вычислительной машины

– – – Used for reproducing 

representations of instructions, data, 

sound and image, recorded in a machine 

readable binary form, and capable of 

being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an 

automatic data processing machine; 

proprietary format storage (recorded) 

media pcs 0 0

8523 80 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

Аппаратура передающая для 

радиовещания или телевидения, 

включающая или не включающая в 

свой состав приемную, 

звукозаписывающую или 

звуковоспроизводящую аппаратуру; 

телевизионные камеры, цифровые 

Transmission apparatus for radio-

broadcasting or television, whether or not 

incorporating reception apparatus or 

sound recording or reproducing 

apparatus; television cameras, digital 

cameras and video camera recorders:

8525

телевизионные камеры, цифровые 

камеры и записывающие видеокамеры:

cameras and video camera recorders:

8525 50 000 0 – аппаратура передающая – Transmission apparatus pcs 5 5

8525 60 000

– аппаратура передающая, 

включающая в свой состав приемную 

аппаратуру:

– Transmission apparatus incorporating 

reception apparatus:

8525 60 000 1 – – для гражданских воздушных судов5) – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8525 60 000 9 – – прочая – – Other pcs 0 0

8525 80

– телевизионные камеры, цифровые 

камеры и записывающие видеокамеры:

– Television cameras, digital cameras and 

video camera recorders:

– – телевизионные камеры: – – Television cameras:

8525 80 110 0
– – – с тремя или более передающими 

трубками
– – – With three or more transmitting tubes pcs 3 3

8525 80 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8525 80 300 0 – – цифровые камеры – – Digital cameras pcs 0 0

– – записывающие видеокамеры: – – Video camera recorders:

8525 80 910

– – – способные только к записи звука и 

изображения, полученных с помощью 

телевизионной камеры:

– – – Only able to record sound and 

image taken by the television camera:

8525 80 910 1

– – – – аппаратура видеозаписывающая 

или видеовоспроизводящая на 

магнитной ленте, совмещенная или не 

совмещенная с видеотюнером с 

шириной ленты не более 1,3 см, 

способная осуществлять запись или 

воспроизведение при скорости 

движения ленты не более 50 мм/с, с 

телевизионной передающей камерой в 

том же корпусе

– – – – Video recording or reproducing 

apparatus with a magnetic tape-type, 

whether or not incorporating a video tuner, 

with the tape not exceeding 1.3 cm in 

width, capable of recording or reproducing 

with the belt speed not exceeding 50 

mm/s, with a television camera within the 

same housing

pcs 5 5

8525 80 910 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8525 80 990 – – – прочие: – – – Other:
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8525 80 990 1

– – – – аппаратура видеозаписывающая 

или видеовоспроизводящая на 

магнитной ленте, совмещенная или не 

совмещенная с видеотюнером с 

шириной ленты не более 1,3 см, 

способная осуществлять запись или 

воспроизведение при скорости 

движения ленты не более 50 мм/с, с 

телевизионной передающей камерой в 

том же корпусе

– – – – Video recording or reproducing 

apparatus with a magnetic tape-type, 

whether or not incorporating a video tuner, 

with the tape not exceeding 1.3 cm in 

width, capable of recording or reproducing 

with the belt speed not exceeding 50 

mm/s, with a television camera within the 

same housing

pcs 5 5

8525 80 990 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8526

Аппаратура радиолокационная, 

радионавигационная и 

радиоаппаратура дистанционного 

управления:

Radar apparatus, radio navigational aid 

apparatus and radio remote control 

apparatus:

8526 10 000 – аппаратура радиолокационная: – Radar apparatus:

8526 10 000 1 – – для гражданских воздушных судов
5) – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8526 10 000 9 – – прочая – – Other pcs 3 3

– прочая: – Other:
8526 91 – – аппаратура радионавигационная: – – Radio navigational aid apparatus:
8526 91 200 0 – – – приемники радионавигационные – – – Radio navigational receivers pcs 5 5

8526 91 800 0 – – – прочая – – – Other pcs 5 5

8526 92 000
– – радиоаппаратура дистанционного 

управления:
– – Radio remote control apparatus:

8526 92 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 025С) 025С)

8526 92 000 2

– – – для управления разведывательно-

ударными беспилотными летательными 

аппаратами
14)

– – – Used to control scout-attack 

unmanned aerial vehicles14)
pcs 5 5

8526 92 000 8 – – – прочая – – – Other pcs 5 5

Аппаратура приемная для 

8527

Аппаратура приемная для 

радиовещания, совмещенная или не 

совмещенная в одном корпусе со 

звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей аппаратурой 

или часами:

Reception apparatus for radio-

broadcasting, whether or not combined, in 

the same housing, with sound recording or 

reproducing apparatus or a clock:

– широковещательные 

радиоприемники, способные работать 

без внешнего источника питания:

– Radio-broadcast receivers capable of 

operating without an external source of 

power:

8527 12
– – карманные кассетные плееры с 

радиоприемником:
– – Pocket-size radio cassette players:

8527 12 100 0
– – – с аналоговой и цифровой 

считывающей системой

– – – With an analogue and digital 

reading system pcs 5 5

8527 12 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8527 13

– – аппаратура, совмещенная со 

звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей аппаратурой, 

прочая:

– – Other apparatus combined with sound 

recording or reproducing apparatus:

8527 13 100 0 – – – с лазерной считывающей системой – – – With laser reading system pcs 5 5

– – – прочая: – – – Other:

8527 13 910 0
– – – – кассетного типа с аналоговой и 

цифровой считывающей системой

– – – – Of the cassette-type with an 

analogue and digital reading system pcs 5 5

8527 13 990 0 – – – – прочая – – – – Other pcs 10 10

8527 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– широковещательные 

радиоприемники, не способные 

работать без внешнего источника 

питания, используемые в моторных 

транспортных средствах:

– Radio-broadcast receivers not capable 

of operating without an external source of 

power, of a kind used in motor vehicles:

8527 21

– – совмещенные со 

звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей аппаратурой:

– – Combined with sound recording or 

reproducing apparatus:

– – – способные принимать и 

декодировать сигналы цифровой 

радиоинформационной системы:

– – – Capable of receiving and decoding 

digital radio data system signals:

8527 21 200
– – – – с лазерной считывающей 

системой:
– – – – With laser reading system:

8527 21 200 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 025С) 025С)

8527 21 200 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:
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8527 21 520

– – – – – кассетного типа с аналоговой и 

цифровой считывающей системой:

– – – – – Of the cassette-type with an 

analogue and digital reading system:

8527 21 520 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 0

25С)
025С)

8527 21 520 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 5 5

8527 21 590 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8527 21 590 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 0

33С)
033С)

8527 21 590 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:

8527 21 700 0
– – – – с лазерной считывающей 

системой
– – – – With laser reading system pcs 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

8527 21 920 0

– – – – – кассетного типа с аналоговой и 

цифровой считывающей системой

– – – – – Of the cassette-type with an 

analogue and digital reading system
pcs 5 5

8527 21 980 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8527 29 000 – – прочие: – – Other:

8527 29 000 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0

33С)
033С)

8527 29 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

– прочая: – Other:

8527 91

– – совмещенная со 

звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей аппаратурой:

– – Combined with sound recording or 

reproducing apparatus:

– – – с одним или более 

громкоговорителями в том же корпусе:

– – – Within the same housing one or 

more loudspeakers:

– – – – кассетного типа с аналоговой и  – – – – Of the cassette-type with an 
8527 91 110 0

– – – – кассетного типа с аналоговой и 

цифровой считывающей системой

– – – – Of the cassette-type with an 

analogue and digital reading system pcs 5 5

8527 91 190 0 – – – – прочая – – – – Other pcs 10 10

– – – прочая: – – – Other:

8527 91 350 0
– – – – с лазерной считывающей 

системой
– – – – With laser reading system pcs 5 5

– – – – прочая: – – – – Other:

8527 91 910 0

– – – – – кассетного типа с аналоговой и 

цифровой считывающей системой

– – – – – Of the cassette-type with an 

analogue and digital reading system
pcs 5 5

8527 91 990 0 – – – – – прочая – – – – – Other pcs 10 10

8527 92

– – не совмещенная со 

звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей аппаратурой, но 

совмещенная с часами:

– – Not combined with sound recording or 

reproducing apparatus but combined with 

a clock:

8527 92 100 0 – – – радиоприемники-будильники – – – Alarm clock radios pcs 10 10

8527 92 900 0 – – – прочая – – – Other pcs 10 10

8527 99 000 0 – – прочая – – Other pcs 10 10

8528

Мониторы и проекторы, не включающие 

в свой состав приемную телевизионную 

аппаратуру; аппаратура приемная для 

телевизионной связи, включающая или 

не включающая в свой состав 

широковещательный радиоприемник 

или аппаратуру, записывающую или 

воспроизводящую звук или 

изображение:

Monitors and projectors, not incorporating 

television reception apparatus; reception 

apparatus for television, whether or not 

incorporating radio-broadcast receivers or 

sound or video recording or reproducing 

apparatus:

– мониторы с электронно-лучевой 

трубкой:
– Cathode-ray tube monitors:

8528 42

– – подключаемые непосредственно к и 

разработанные для использования с 

вычислительными машинами товарной 

позиции 8471:

– – Capable of directly connecting to and 

designed for use with an automatic data 

processing machine of heading 8471:

8528 42 100 0

– – – используемые исключительно или 

главным образом в вычислительных 

системах товарной позиции 8471

– – – Of a kind solely or principally used in 

automatic data-processing systems of 

heading 8471
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:
8528 42 300 – – – – монохромного изображения: – – – – Monochrome image:

8528 42 300 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8528 42 300 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5



Import customs 
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(as a percentage 
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value in Euro or in 

US Dollars)
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8528 42 900 – – – – цветного изображения: – – – – Colour image:

8528 42 900 1

– – – – – с соотношением 

ширина/высота экрана менее 1,5 для 

гражданских воздушных судов5)

– – – – – With a width/height screen ratio 

less than 1.5 for civil aircraft5)
pcs 0 0

8528 42 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8528 49 – – прочие: – – Other:
8528 49 100 – – – монохромного изображения: – – – Monochrome image:

8528 49 100 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8528 49 100 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8528 49 800 – – – цветного изображения: – – – Colour image:

8528 49 800 2

– – – – с соотношением ширина/высота 

экрана менее 1,5 для гражданских 

воздушных судов5)

– – – – With a width/height screen ratio 

less than 1.5 for civil aircraft5)
pcs 0 0

8528 49 800 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– мониторы прочие: – Other monitors:

8528 52

– – подключаемые непосредственно к и 

разработанные для использования с 

вычислительными машинами товарной 

позиции 8471:

– – Capable of directly connecting to and 

designed for use with an automatic data 

processing machine of heading 8471:

8528 52 100 0

– – – используемые исключительно или 

главным образом в вычислительных 

системах товарной позиции 8471

– – – Of a kind solely or principally used in 

automatic data-processing systems of 

heading 8471
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:
8528 52 300 – – – – монохромного изображения: – – – – Monochrome image:

8528 52 300 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8528 52 300 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8528 52 900 – – – – цветного изображения: – – – – Colour image:

8528 52 900 1
– – – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8528 52 900 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8528 59 – – прочие: – – Other:
8528 59 100 – – – монохромного изображения: – – – Monochrome image:

– – – – для гражданских воздушных 
– – – – For use on civil aircraft5)

8528 59 100 2
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8528 59 100 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8528 59 900 – – – цветного изображения: – – – Colour image:

8528 59 900 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

8528 59 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– проекторы: – Projectors:

8528 62

– – подключаемые непосредственно к и 

разработанные для использования с 

вычислительными машинами товарной 

позиции 8471:

– – Capable of directly connecting to and 

designed for use with an automatic data 

processing machine of heading 8471:

8528 62 100 0

– – – используемые исключительно или 

главным образом в вычислительных 

системах товарной позиции 8471

– – – Of a kind solely or principally used in 

automatic data-processing systems of 

heading 8471
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8528 62 300 0

– – – – работающие с помощью плоской 

дисплейной панели (например, 

устройства на жидких кристаллах), 

способной отображать цифровую 

информацию, полученную от 

вычислительной машины

– – – – Operating by means of flat panel 

display (for example, a liquid crystal 

device), capable of displaying digital 

information generated by an automatic 

data-processing machine
pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:
8528 62 400 0 – – – – – монохромного изображения – – – – – Monochrome image pcs 10 10

8528 62 900 – – – – – цветного изображения: – – – – – Colour image:

8528 62 900 1

– – – – – – цифровые проекторы с 

выходным разрешением 2048 х 1080 

пикселей и более

– – – – – – Digital projectors with output 

resolution of 2,048 x 1,080 pixels or more
pcs 0 0

8528 62 900 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 8 8

8528 69 – – прочие: – – Other:
8528 69 200 0 – – – монохромного изображения – – – Monochrome image pcs 10 10

8528 69 900 0 – – – цветного изображения – – – Colour image pcs 8 8

– аппаратура приемная для 

телевизионной связи, включающая или 

не включающая в свой состав 

широковещательный радиоприемник 

или аппаратуру, записывающую или 

воспроизводящую звук или 

изображение:

– Reception apparatus for television, 

whether or not incorporating radio-

broadcast receivers or sound or video 

recording or reproducing apparatus:

8528 71

– – не предназначенная для включения 

в свой состав видеодисплея или экрана:

– – Not designed to incorporate a video 

display or screen:

– – – видеотюнеры: – – – Video tuners:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 
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value in Euro or in 
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8528 71 110 0

– – – – электронные модули для 

встраивания в вычислительные машины

– – – – Electronic assemblies for 

incorporation into automatic data-

processing machines pcs 11,25 11,25

8528 71 150 0

– – – – аппараты с приборами на 

основе микропроцессора, содержащие 

модем для получения доступа в 

Интернет и имеющие функцию 

интерактивного информационного 

обмена, способные принимать 

телевизионные сигналы 

(телевизионные приемники с 

коммуникационной функцией)

– – – – Apparatus with a microprocessor-

based device incorporating a modem for 

gaining access to the Internet, and having 

a function of interactive information 

exchange, capable of receiving television 

signals (so-called “set-top boxes which 

have a communication function”)

pcs 0 0

8528 71 190 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 11,25 11,25

– – – прочая: – – – Other:

8528 71 910 0

– – – – аппараты с приборами на 

основе микропроцессора, содержащие 

модем для получения доступа в 

Интернет и имеющие функцию 

интерактивного информационного 

обмена, способные принимать 

телевизионные сигналы 

(телевизионные приемники с 

коммуникационной функцией)

– – – – Apparatus with a microprocessor-

based device incorporating a modem for 

gaining access to the Internet, and having 

a function of interactive information 

exchange, capable of receiving television 

signals (so-called “set-top boxes which 

have a communication function”)

pcs 10 10

8528 71 990 0 – – – – прочая – – – – Other pcs 10 10

8528 72 – – прочая, цветного изображения: – – Other, colour:

8528 72 100 0
– – – телевизионное проекционное 

оборудование
– – – Television projection equipment pcs 10 10

8528 72 200

– – – аппаратура, включающая в свой 

состав видеозаписывающую или 

видеовоспроизводящую аппаратуру:

– – – Apparatus incorporating a video 

recorder or reproducer:

8528 72 200 1

– – – – с жидкокристаллическим или 

плазменным экраном
– – – – With LCD or plasma panel

pcs

10, но не менее 25,5 

евро за 1 шт

10, but not less 

than 25,5 Euro 

per 1 pcs8528 72 200 1 pcs евро за 1 шт per 1 pcs

8528 72 200 9
– – – – прочая – – – – Other

pcs

10, но не менее 25,5 

евро за 1 шт

10, but not less 

than 25,5 Euro 

per 1 pcs

– – – прочая: – – – Other:
8528 72 300 – – – – со встроенной трубкой: – – – – With integral tube:

8528 72 300 1

– – – – – с размером диагонали экрана 

не более 42 см

– – – – – Diagonal of the screen not 

exceeding 42 cm
pcs

10, но не менее 10,5 

евро за 1 шт

10, but not less 

than 10,5 Euro 

per 1 pcs

8528 72 300 2

– – – – – с размером диагонали экрана 

более 42 см, но не более 52 см

– – – – – Diagonal of the screen 

exceeding 42 cm, but not exceeding 52 cm
pcs

10, но не менее 14 

евро за 1 шт

10, but not less 

than 14 Euro per 

1 pcs

8528 72 300 3

– – – – – с размером диагонали экрана 

более 52 см, но не более 72 см

– – – – – Diagonal of the screen 

exceeding 52 cm, but not exceeding 72 cm
pcs

10, но не менее 17 

евро за 1 шт

10, but not less 

than 17 Euro per 

1 pcs

8528 72 300 9
– – – – – прочая – – – – – Other

pcs

10, но не менее 42 

евро за 1 шт

10, but not less 

than 42 Euro per 

1 pcs

8528 72 400 0

– – – – с экраном, выполненным по 

технологии жидкокристаллических 

дисплеев

– – – – With a screen of the liquid crystal 

display (LCD) technology
pcs 8 8

8528 72 600 0
– – – – с экраном, выполненным по 

технологии плазменных панелей

– – – – With a screen of the plasma 

display panel (PDP) technology pcs 8 8

8528 72 800 0 – – – – прочая – – – – Other pcs 8 8

8528 73 000 0 – – прочая, монохромного изображения – – Other, monochrome pcs 15 15

8529

Части, предназначенные 

исключительно или в основном для 

аппаратуры товарных позиций 8525 – 

8528:

Parts suitable for use solely or principally 

with the apparatus of headings 8525 to 

8528:

8529 10

– антенны и антенные отражатели всех 

типов; части, используемые вместе с 

этими изделиями:

– Aerials and aerial reflectors of all kinds; 

parts suitable for use therewith:

– – антенны: – – Aerials:

8529 10 110 0

– – – антенны телескопические и 

штыревые для портативных аппаратов 

или аппаратов, устанавливаемых в 

моторных транспортных средствах

– – – Telescopic and rod aerials for 

portable apparatus or for apparatus used 

for motor vehicles
– 0 0

– – – антенны наружные для 

вещательных радиоприемников или 

телеприемников:

– – – Outside aerials for radio or television 

broadcast receivers:

8529 10 310 0 – – – – для приема через спутник – – – – For reception via satellite – 0 0

8529 10 390 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0
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8529 10 650 0

– – – антенны внутренние для 

вещательных радиоприемников или 

телеприемников, включая встроенные

– – – Inside aerials for radio or television 

broadcast receivers, including built-in 

types
– 0 0

8529 10 690 – – – прочие: – – – Other:

8529 10 690 1
– – – – для производства гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – Of a kind used to manufacture civil 

aircraft5) – 0 0

8529 10 690 9 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

8529 10 800 0
– – антенные фильтры и разделяющие 

устройства
– – Aerial filters and separators – 0 0

8529 10 950 0 – – прочие – – Other – 0 0

8529 90 – прочие: – Other:

8529 90 200

– – части аппаратуры позиций 8525 60 

000 1, 8525 60 000 9, 8525 80 300 0, 

8528 42 100 0, 8528 52 100 0 и 8528 62 

100 0:

– – Parts of apparatus of subheadings 

8525 60 000 1, 8525 60 000 9, 

8525 80 300 0, 8528 42 100 0, 

8528 52 100 0 and 8528 62 100 0:

8529 90 200 1

– – – части аппаратуры позиций 8525 60 

000 1, 8525 60 000 9 и 8525 80 300 0

– – – Parts of apparatus of subheadings 

8525 60 000 1, 8525 60 000 9 and 

8525 80 300 0 – 0 0

8529 90 200 9 – – – прочие – – – Other – 0 0

– – прочие: – – Other:

– – – корпуса: – – – Cabinets and cases:
8529 90 410 0 – – – – из дерева – – – – Of wood – 5 5

8529 90 490 0 – – – – из прочих материалов – – – – Of other materials – 0 0

8529 90 650 – – – электронные модули: – – – Electronic assemblies:

8529 90 650 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8529 90 650 9 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8529 90 920

– – – – для телевизионных камер 

подсубпозиций 8525 80 110 0 и 8525 80 

190 0 и для аппаратуры товарных 

позиций 8527 и 8528:

– – – – For television cameras of sub-

subheadings 8525 80 110 0 and 

8525 80 190 0 and apparatus of headings 

8527 and 8528:

8529 90 920 1

– – – – – плазменные модули (экраны) 

для аппаратуры товарной позиции 

8528
5)

– – – – – Plasma modules (screens) used 

with apparatus of headings 85285)
pcs 0 08529 90 920 1 8528 pcs 0 0

8529 90 920 2

– – – – – жидкокристаллические модули 

(экраны) для аппаратуры товарной 

позиции 85285)

– – – – – LCD modules (screens) used 

with apparatus of headings 85285)
pcs 0 0

8529 90 920 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 0 0

8529 90 970 0 – – – – прочие – – – – Other – 0 0

8530

Электрические устройства 

сигнализации, обеспечения 

безопасности или управления 

движением для железных дорог, 

трамвайных путей, автомобильных 

дорог, внутренних водных путей, 

парковочных сооружений, портов или 

аэродромов (кроме оборудования 

товарной позиции 8608):

Electrical signalling, safety or traffic 

control equipment for railways, tramways, 

roads, inland waterways, parking facilities, 

port installations or airfields (other than 

those of heading 8608):

8530 10 000 0

– оборудование для железнодорожных 

или трамвайных путей
– Equipment for railways or tramways

pcs 0 0

8530 80 000 0 – оборудование прочее – Other equipment pcs 0 0

8530 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8531

Электрооборудование звуковое или 

визуальное сигнализационное 

(например, звонки, сирены, 

индикаторные панели, устройства 

сигнализационные охранные или 

устройства для подачи пожарного 

сигнала), кроме оборудования товарной 

позиции 8512 или 8530:

Electric sound or visual signalling 

apparatus (for example, bells, sirens, 

indicator panels, burglar or fire alarms), 

other than those of heading 8512 or 8530:

8531 10

– устройства сигнализационные 

охранные или устройства для подачи 

пожарного сигнала и аналогичные 

устройства:

– Burglar or fire alarms and similar 

apparatus:

8531 10 300 0 – – используемые в зданиях – – Of a kind used for buildings pcs 3 3

8531 10 950 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8531 20

– панели индикаторные, включающие в 

себя устройства на жидких кристаллах 

или на светоизлучающих диодах (LED):

– Indicator panels incorporating liquid 

crystal devices (LCD) or light-emitting 

diodes (LED):

8531 20 200 0
– – со встроенными светоизлучающими 

диодами (LED)

– – Incorporating light-emitting diodes 

(LED) pcs 0 0

– – со встроенными 

жидкокристаллическими устройствами:

– – Incorporating liquid crystal devices 

(LCD):



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8531 20 400 0

– – – со встроенными активными 

матричными жидкокристаллическими 

устройствами

– – – Incorporating active matrix liquid 

crystal devices (LCD)
pcs 0 0

8531 20 950 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8531 80 – устройства прочие: – Other apparatus:
8531 80 200 0 – – устройства с плоским дисплеем – – Devices with flat panel screens pcs 0 0

8531 80 950 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8531 90 – части: – Parts:

8531 90 200 0
– – аппаратуры субпозиции 8531 20 и 

подсубпозиции 8531 80 200 0

– – Apparatus of subheading 8531 20 and 

sub-subheading 8531 80 200 0 – 0 0

8531 90 850 0 – – прочие – – Other – 0 0

8532

Конденсаторы электрические 

постоянные, переменные или 

подстроечные:

Electrical capacitors, fixed, variable or 

adjustable (pre-set):

8532 10 000 0

– конденсаторы постоянной емкости 

для электрических цепей с частотой 

50/60 Гц и рассчитанные на реактивную 

мощность не менее 0,5 квар 

(конденсаторы силовые)

– Fixed capacitors designed for use in 

50/60 Hz circuits and having a reactive 

power handling capacity of not less than 

0.5 kVA (power capacitors)
– 0 0

– конденсаторы постоянной емкости 

прочие:
– Other fixed capacitors:

8532 21 000 0 – – танталовые – – Tantalum – 0 0

8532 22 000 0 – – алюминиевые электролитические – – Aluminium electrolytic – 0 0

8532 23 000 0 – – керамические однослойные – – Ceramic dielectric, single layer – 0 0

8532 24 000 0 – – керамические многослойные – – Ceramic dielectric, multilayer – 0 0

8532 25 000 0
– – с бумажным или пластмассовым 

диэлектриком
– – Dielectric of paper or plastics – 0 0

8532 29 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8532 30 000 0
– конденсаторы переменной емкости 

или подстроечные

– Variable or adjustable (pre-set) 

capacitors – 0 0

8532 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8533

Резисторы электрические (включая 

реостаты и потенциометры), кроме 

нагревательных элементов:

Electrical resistors (including rheostats 

and potentiometers), other than heating 

resistors:

– резисторы постоянные угольные,  – Fixed carbon resistors, composition or 
8533 10 000 0

– резисторы постоянные угольные, 

композитные или пленочные

– Fixed carbon resistors, composition or 

film types – 0 0

– резисторы постоянные прочие: – Other fixed resistors:

8533 21 000 0 – – мощностью не более 20 Вт
– – For a power handling capacity not 

exceeding 20 W – 0 0

8533 29 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

– резисторы переменные проволочные, 

включая реостаты и потенциометры:

– Wirewound variable resistors, including 

rheostats and potentiometers:

8533 31 000 0 – – мощностью не более 20 Вт
– – For a power handling capacity not 

exceeding 20 W – 0 0

8533 39 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

8533 40
– резисторы переменные прочие, 

включая реостаты и потенциометры:

– Other variable resistors, including 

rheostats and potentiometers:

8533 40 100 0 – – мощностью не более 20 Вт
– – For a power handling capacity not 

exceeding 20 W – 0 0

8533 40 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

8533 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8534 00 Схемы печатные: Printed circuits:

– состоящие только из токопроводящих 

элементов и контактов:

– Consisting only of conductor elements 

and contacts:

8534 00 110 0 – – многослойные печатные схемы – – Multilayer circuits – 0 0

8534 00 190 0 – – прочие – – Other – 0 0

8534 00 900 0 – с прочими пассивными элементами – With other passive elements – 0 0

8535

Аппаратура электрическая для 

коммутации или защиты электрических 

цепей или для подсоединений к 

электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, 

выключатели, переключатели, 

прерыватели, плавкие предохранители, 

молниеотводы, ограничители 

напряжения, гасители скачков 

напряжения, токоприемники, 

токосъемники и прочие соединители, 

соединительные коробки) на 

напряжение более 1000 В:

Electrical apparatus for switching or 

protecting electrical circuits, or for making 

connections to or in electrical circuits (for 

example, switches, fuses, lightning 

arresters, voltage limiters, surge 

suppressors, plugs and other connectors, 

junction boxes), for a voltage exceeding 

1,000 V:

8535 10 000 0 – предохранители плавкие – Fuses – 10 10

– выключатели автоматические: – Automatic circuit breakers:
8535 21 000 0 – – на напряжение менее 72,5 кВ – – For a voltage of less than 72.5 kV – 10 10

8535 29 000 0 – – прочие – – Other – 10 10
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8535 30 – разъединители и прерыватели:
– Isolating switches and make-and-break 

switches:
8535 30 100 0 – – на напряжение менее 72,5 кВ – – For a voltage of less than 72.5 kV – 9 9

8535 30 900 – – прочие: – – Other:

8535 30 900 1

– – – элегазовые выключатели на 

напряжение не менее 110 кВ, но не 

более 550 кВ в корпусе из 

алюминиевого сплава, содержащем не 

менее двух монтажных фланцев с 

крепежными отверстиями, 

предназначенных для подсоединения 

внешней аппаратуры, где, по крайней 

мере, один из монтажных фланцев 

содержит крепежные отверстия, центры 

которых расположены на окружности 

диаметром не менее 330 мм, но не 

более 680 мм

– – – Sulfur hexafluoride circuit breakers 

for a voltage of 110 kV or more but not 

exceeding 550 kV in a case of aluminium 

alloy containing at least two mounting 

flanges with mounting holes used to 

connect external equipment, wherein at 

least one mounting flange comprises 

mounting holes with their centres located 

on a circle with a diameter of 330 mm or 

more but not more than 680 mm

– 10 10

8535 30 900 2

– – – элегазовые разъединители-

заземлители на напряжение не менее 

110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из 

алюминиевого сплава, содержащем не 

менее двух монтажных фланцев с 

крепежными отверстиями, 

предназначенных для подсоединения 

внешней аппаратуры, где, по крайней 

мере, два из монтажных фланцев 

содержат крепежные отверстия, центры 

которых расположены на окружности 

диаметром не менее 330 мм, но не 

более 680 мм

– – – Sulfur hexafluoride grounding 

disconnectors for a voltage of 110 kV or 

more but not exceeding 550 kV in a case 

of aluminium alloy containing at least two 

mounting flanges with mounting holes 

used to connect external equipment, 

wherein at least two mounting flanges 

comprise mounting holes with their 

centres located on a circle with a diameter 

of 330 mm or more but not more than 680 

mm

– 10 10

– – – элегазовые заземлители на 

напряжение не менее 110 кВ, но не 

более 550 кВ в корпусе из 

– – – Sulfur hexafluoride grounding 

devices for a voltage of 110 kV or more 

but not exceeding 550 kV in a case of 

8535 30 900 3

алюминиевого сплава, содержащем, по 

крайней мере, два монтажных фланца, 

предназначенных для подсоединения 

внешней аппаратуры с крепежными 

отверстиями, центры которых 

расположены на окружности диаметром 

не менее 330 мм, но не более 680 мм

but not exceeding 550 kV in a case of 

aluminium alloy containing at least two 

mounting flanges used to connect external 

equipment with mounting holes, whereof 

the centres are located on a circle with a 

diameter of 330 mm or more but not more 

than 680 mm

– 10 10

8535 30 900 9 – – – прочие – – – Other – 10 10

8535 40 000 0

– молниеотводы, ограничители 

напряжения и гасители скачков 

напряжения

– Lightning arresters, voltage limiters and 

surge suppressors
– 11 11

8535 90 000 – прочие: – Other:

8535 90 000 1

– – проходные изоляторы с одним или 

несколькими электродами на 

напряжение не менее 110 кВ, но не 

более 550 кВ в корпусе из 

алюминиевого сплава, содержащем 

монтажное фланцевое кольцо для 

подсоединения внешней аппаратуры с 

крепежными отверстиями, центры 

которых расположены на окружности 

диаметром не менее 330 мм, но не 

более 680 мм

– – Bushings with one or several 

electrodes for a voltage of 110 kV or more 

but not exceeding 550 kV in a case of 

aluminium alloy containing a mounting 

flange ring used to connect external 

equipment with mounting holes, whereof 

the centres are located on a circle with a 

diameter of 330 mm or more but not more 

than 680 mm

– 10 10

8535 90 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

8536

Аппаратура электрическая для 

коммутации или защиты электрических 

цепей или для подсоединений к 

электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, 

выключатели, переключатели, 

прерыватели, реле, плавкие 

предохранители, гасители скачков 

напряжения, штепсельные вилки и 

розетки, патроны для электроламп и 

прочие соединители, соединительные 

коробки) на напряжение не более 1000 

В; соединители для волокон 

оптических, волоконно-оптических 

жгутов или кабелей:

Electrical apparatus for switching or 

protecting electrical circuits, or for making 

connections to or in electrical circuits (for 

example, switches, relays, fuses, surge 

suppressors, plugs, sockets, lamp holders 

and other connectors, junction boxes), for 

a voltage not exceeding 1,000 V; 

connectors for optical fibres, optical fibre 

bundles or cables:

8536 10 – предохранители плавкие: – Fuses:
8536 10 100 0 – – на силу тока не более 10 А – – For a current not exceeding 10 A – 10 10

8536 10 500 0
– – на силу тока более 10 А, но не 

более 63 А

– – For a current exceeding 10 A but not 

exceeding 63 A – 11 11



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8536 10 900 0 – – на силу тока более 63 А – – For a current exceeding 63 A – 11 11

8536 20 – выключатели автоматические: – Automatic circuit breakers:
8536 20 100 – – на силу тока не более 63 А: – – For a current not exceeding 63 A:

8536 20 100 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 0

33С)
033С)

8536 20 100 2
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8536 20 100 8 – – – прочие – – – Other – 10 10

8536 20 900 – – на силу тока более 63 А: – – For a current exceeding 63 A:

8536 20 900 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 033С) 033С)

8536 20 900 2
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 0 0

8536 20 900 8 – – – прочие – – – Other – 10 10

8536 30
– устройства для защиты электрических 

цепей прочие:

– Other apparatus for protecting electrical 

circuits:
8536 30 100 0 – – на силу тока не более 16 А – – For a current not exceeding 16 A – 10 10

8536 30 300 0
– – на силу тока более 16 А, но не 

более 125 А

– – For a current exceeding 16 A but not 

exceeding 125 A – 10 10

8536 30 900 0 – – на силу тока более 125 А – – For a current exceeding 125 A – 10 10

– реле: – Relays:
8536 41 – – на напряжение не более 60 В: – – For a voltage not exceeding 60 V:
8536 41 100 0 – – – на силу тока не более 2 А – – – For a current not exceeding 2 A – 8 8

8536 41 900 0 – – – на силу тока более 2 А – – – For a current exceeding 2 A – 8 8

8536 49 000 0 – – прочие – – Other – 11 11

8536 50 – переключатели прочие: – Other switches:

8536 50 030 0

– – электронные переключатели 

переменного тока, состоящие из 

оптически связанных входной и 

выходной цепей (переключатели 

переменного тока на изолированном 

тиристоре)

– – Electronic AC switches consisting of 

optically coupled input and output circuits 

(insulated thyristor AC switches)

– 0 08536 50 030 0 тиристоре) – 0 0

8536 50 050 0

– – электронные переключатели, 

включая электронные переключатели с 

температурной защитой, состоящие из 

транзистора и логического кристалла 

(технология "кристалл на кристалле")

– – Electronic switches, including 

temperature protected electronic switches, 

consisting of a transistor and a logic chip 

(chip-on-chip technology)
– 0 0

8536 50 070 0

– – электромеханические комнатные 

выключатели на силу тока не более 11 А

– – Electromechanical snap-action 

switches for a current not exceeding 11 A
– 0 0

– – прочие: – – Other:

– – – на напряжение не более 60 В: – – – For a voltage not exceeding 60 V:
8536 50 110 – – – – кнопочные переключатели: – – – – Push-button switches:

8536 50 110 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0

34С)
034С)

8536 50 110 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

8536 50 150 – – – – поворотные переключатели: – – – – Rotary switches:

8536 50 150 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 0

34С)
034С)

8536 50 150 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

8536 50 190 – – – – прочие: – – – – Other:

8536 50 190 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 034С) 034С)

8536 50 190 3

– – – – – для производства 

авиационных двигателей и/или 

гражданских воздушных судов
5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

8536 50 190 7 – – – – – прочие – – – – – Other – 7,5 7,5

8536 50 800 0 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

– патроны для ламп, штепсели и 

розетки:
– Lamp holders, plugs and sockets:

8536 61 – – патроны для ламп: – – Lamp holders:
8536 61 100 0 – – – патроны для ламп накаливания – – – Edison lamp holders – 10 10

8536 61 900 0 – – – прочие – – – Other – 8 8

8536 69 – – прочие: – – Other:
8536 69 100 0 – – – для коаксиальных кабелей – – – For coaxial cables – 0 0

8536 69 300 0 – – – для печатных схем – – – For printed circuits – 0 0

8536 69 900 – – – прочие: – – – Other:
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8536 69 900 2

– – – – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

8536 69 900 8 – – – – прочие – – – – Other – 8 8

8536 70 000

– соединители для оптических волокон, 

волоконно-оптических жгутов или 

кабелей:

– Connectors for optical fibres, optical 

fibre bundles or cables:

8536 70 000 1
– – из материалов товарных позиций 

3901 – 3914
– – Of materials of headings 3901 to 3914 – 6,5 6,5

8536 70 000 2 – – из керамики – – Of ceramic materials – 5 5

8536 70 000 3 – – из черных металлов – – Of iron or steel – 10 10

8536 70 000 4 – – из меди – – Of copper – 5 5

8536 90 – устройства прочие: – Other apparatus:

8536 90 010 0
– – предварительно собранные 

элементы для электрических цепей

– – Prefabricated elements for electrical 

circuits – 7,5 7,5

8536 90 100 0
– – соединители и контактные 

элементы для проводов и кабелей

– – Connections and contact elements for 

wire and cables – 0 0

8536 90 200 0
– – зонды для проверки 

полупроводниковых пластин
– – Wafer probers – 0 0

8536 90 850 0 – – прочие – – Other – 0 0

8537

Пульты, панели, консоли, столы, 

распределительные щиты и основания 

для электрической аппаратуры прочие, 

оборудованные двумя или более 

устройствами товарной позиции 8535 

или 8536, для управления или 

распределения электрического тока, в 

том числе включающие в себя приборы 

или устройства группы 90 и цифровые 

аппараты управления, кроме 

коммутационных устройств товарной 

позиции 8517:

Boards, panels, consoles, desks, cabinets 

and other bases, equipped with two or 

more apparatus of heading 8535 or 8536, 

for electric control or the distribution of 

electricity, including those incorporating 

instruments or apparatus of Chapter 90, 

and numerical control apparatus, other 

than switching apparatus of heading 8517:

8537 10 – на напряжение не более 1000 В: – For a voltage not exceeding 1,000 V:

– – цифровые панели управления со 

встроенной вычислительной машиной

– – Numerical control panels with built-in 

automatic data-processing machine
8537 10 100 0

встроенной вычислительной машиной automatic data-processing machine
– 0 0

– – прочие: – – Other:

8537 10 910 0
– – – программируемые контроллеры с 

памятью
– – – Programmable memory controllers – 0 0

8537 10 990 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

8537 20 – на напряжение более 1000 В: – For a voltage exceeding 1,000 V:

8537 20 910 0
– – на напряжение более 1000 В, но не 

более 72,5 кВ

– – For a voltage exceeding 1,000 but not 

exceeding 72.5 kV – 0 0

8537 20 990 0 – – на напряжение более 72,5 кВ – – For a voltage exceeding 72.5 kV – 0 0

8538

Части, предназначенные 

исключительно или в основном для 

аппаратуры товарной позиции 8535, 

8536 или 8537:

Parts suitable for use solely or principally 

with the apparatus of heading 8535, 8536 

or 8537:

8538 10 000 0

– пульты, панели, консоли, столы, 

распределительные щиты и основания 

прочие для изделий товарной позиции 

8537, но не укомплектованные 

соответствующей аппаратурой

– Boards, panels, consoles, desks, 

cabinets and other bases for the goods of 

heading 8537, not equipped with their 

apparatus
– 5 5

8538 90 – прочие: – Other:

– – зондов для проверки 

полупроводниковых пластин 

подсубпозиции 8536 90 200 0:

– – Of wafer probers of sub-subheading 

8536 90 200 0:

8538 90 110 0 – – – электронные модули – – – Electronic assemblies – 0 0

8538 90 190 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

– – прочие: – – Other:
8538 90 910 0 – – – электронные модули – – – Electronic assemblies – 5 5

8538 90 990 – – – прочие: – – – Other:

8538 90 990 1

– – – – корпуса из алюминиевого сплава 

для изделий подсубпозиции 8535 30 

900, но не укомплектованные 

соответствующей аппаратурой, 

содержащие монтажные фланцы

– – – – Cases of aluminium alloy for 

articles of sub-subheading 8535 30 900, 

not equipped with their apparatus, 

containing mounting flanges
– 5 5

8538 90 990 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8539

Лампы накаливания электрические или 

газоразрядные, включая лампы 

герметичные направленного света, а 

также ультрафиолетовые или 

инфракрасные лампы; дуговые лампы; 

лампы светоизлучающие диодные 

(LED):

Electric filament or discharge lamps, 

including sealed beam lamp units and 

ultraviolet or infra-red lamps; arc-lamps; 

light-emitting diode (LED) lamps:

8539 10 000
– лампы герметичные направленного 

света:
– Sealed beam lamp units:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 
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долларах США)

Heading

8539 10 000 1 – – для гражданских воздушных судов5) – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

8539 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 12,5 12,5

– лампы накаливания прочие, за 

исключением ламп ультрафиолетового 

или инфракрасного излучения:

– Other filament lamps, excluding 

ultraviolet or infra-red lamps:

8539 21 – – галогенные с вольфрамовой нитью: – – Tungsten halogen:

8539 21 300
– – – для мотоциклов или других 

моторных транспортных средств:

– – – Of a kind used for motorcycles or 

other motor vehicles:

8539 21 300 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 035С) 035С)

8539 21 300 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

– – – прочие, на напряжение: – – – Other, for a voltage:
8539 21 920 0 – – – – более 100 В – – – – Exceeding 100 V pcs 15 15

8539 21 980 0 – – – – не более 100 В – – – – Not exceeding 100 V pcs 15 15

8539 22

– – прочие, мощностью не более 200 Вт 

и на напряжение более 100 В:

– – Other, of a power not exceeding 200 

W and for a voltage exceeding 100 V:

8539 22 100 0 – – – лампы рефлекторные – – – Reflector lamps pcs 15 15

8539 22 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

8539 29 – – прочие: – – Other:

8539 29 300
– – – для мотоциклов или других 

моторных транспортных средств:

– – – Of a kind used for motorcycles or 

other motor vehicles:

8539 29 300 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 033С) 033С)

8539 29 300 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

– – – прочие, на напряжение: – – – Other, for a voltage:
8539 29 920 0 – – – – более 100 В – – – – Exceeding 100 V pcs 12,5 12,5

8539 29 980 0 – – – – не более 100 В – – – – Not exceeding 100 V pcs 12,5 12,5

– лампы газоразрядные, за 
– Discharge lamps, other than ultraviolet 

– лампы газоразрядные, за 

исключением ламп ультрафиолетового 

излучения:

– Discharge lamps, other than ultraviolet 

lamps:

8539 31 – – люминесцентные с термокатодом: – – Fluorescent, hot cathode:

8539 31 100 0 – – – двухцокольные – – – With double ended cap pcs 10 10

8539 31 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8539 32
– – ртутные или натриевые лампы; 

лампы металлогалогенные:

– – Mercury or sodium vapour lamps; 

metal halide lamps:
8539 32 200 – – – ртутные или натриевые лампы: – – – Mercury or sodium vapour lamps:
8539 32 200 1 – – – – ртутные лампы – – – – Mercury vapour lamps pcs 12,5 12,5

8539 32 200 9 – – – – натриевые лампы – – – – Sodium vapour lamps pcs 11 11

8539 32 900 0 – – – металлогалогенные лампы – – – Metal halide lamps pcs 11 11

8539 39 000 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– лампы ультрафиолетового или 

инфракрасного излучения; дуговые 

лампы:

– Ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps:

8539 41 000 0 – – дуговые лампы – – Arc lamps pcs 15 15

8539 49 000 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

8539 50 000 0
– лампы светоизлучающие диодные 

(LED)
– Light-emitting diode (LED) lamps pcs 0 0

8539 90 – части: – Parts:
8539 90 100 0 – – цоколи для ламп – – Lamp bases – 5 5

8539 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

8540

Лампы и трубки электронные с 

термокатодом, холодным катодом или 

фотокатодом (например, вакуумные 

или паро- или газонаполненные лампы 

и трубки, ртутные дуговые 

выпрямительные лампы и трубки и 

электронно-лучевые трубки, 

телевизионные трубки передающие):

Thermionic, cold cathode or photocathode 

valves and tubes (for example, vacuum or 

vapour or gas filled valves and tubes, 

mercury arc rectifying valves and tubes, 

cathode ray tubes, television camera 

tubes):

– трубки телевизионные электронно-

лучевые, включая электронно-лучевые 

трубки для видеомониторов:

– Cathode ray television picture tubes, 

including video monitor cathode ray tubes:

8540 11 000 – – цветного изображения: – – Colour:

– – – с отношением ширина/высота 

экрана менее 1,5, с размером 

диагонали экрана:

– – – With a width/height screen ratio of 

less than 1.5, with a diagonal of the 

screen:
8540 11 000 1 – – – – не более 42 см – – – – Not exceeding 42 cm pcs 5 5

8540 11 000 2 – – – – более 42 см, но не более 52 см
– – – – Exceeding 42 cm but not 

exceeding 52 cm pcs 5 5
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8540 11 000 3 – – – – более 52 см, но не более 72 см
– – – – Exceeding 52 cm but not 

exceeding 72 cm pcs 5 5

8540 11 000 4 – – – – более 72 см – – – – Exceeding 72 cm pcs 5 5

– – – прочие, с размером диагонали 

экрана:
– – – Other, with a diagonal of the screen:

8540 11 000 6 – – – – не более 75 см – – – – Not exceeding 75 cm pcs 5 5

8540 11 000 9 – – – – более 75 см – – – – Exceeding 75 cm pcs 5 5

8540 12 000 0 – – монохромного изображения – – Monochrome pcs 0 0

8540 20

– трубки телевизионные передающие; 

преобразователи электронно-

оптические и усилители яркости 

изображения; трубки фотокатодные 

прочие:

– Television camera tubes; image 

converters and intensifiers; other 

photocathode tubes:

8540 20 100 0 – – трубки телевизионные передающие – – Television camera tubes pcs 8 8

8540 20 800 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

8540 40 000 0

– трубки дисплеев для вывода 

данных/графики, монохромного 

изображения; трубки дисплеев для 

вывода данных/графики, цветного 

изображения, с шагом точек 

люминофора на экране менее 0,4 мм

– Data/graphic display tubes, 

monochrome; data/graphic display tubes, 

colour, with a phosphor dot screen pitch 

smaller than 0.4 mm
pcs 8 8

8540 60 000 0 – трубки электронно-лучевые прочие – Other cathode ray tubes pcs 8 8

– трубки микроволновые (например, 

магнетроны, клистроны, лампы бегущей 

волны, лампы обратной волны), 

исключая лампы с управляющей сеткой:

– Microwave tubes (for example, 

magnetrons, klystrons, travelling-wave 

tubes, carcinotrons), excluding grid-

controlled tubes:

8540 71 000 – – магнетроны: – – Magnetrons:

8540 71 000 1

– – – с рабочей частотой не менее 2,44 

ГГц, но не более 2,47 ГГц и выходной 

мощностью не менее 600 Вт, но не 

более 1 кВт

– – – With a working frequency of at least 

2.44 GHz but not more than 2.47 GHz and 

an output power of at least 600 W but not 

more than 1 kW pcs 8
1С)

81С)

8540 71 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

8540 79 000 – – прочие: – – Other:
8540 79 000 1 – – – клистроны – – – Klystrons pcs 8 88540 79 000 1 – – – клистроны – – – Klystrons pcs 8 8

8540 79 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

– электронные лампы и трубки прочие: – Other valves and tubes:

8540 81 000 0
– – электронные лампы и трубки 

приемные или усилительные
– – Receiver or amplifier valves and tubes pcs 8 8

8540 89 000 0 – – прочие – – Other pcs 8 8

– части: – Parts:
8540 91 000 0 – – трубок электронно-лучевых – – Of cathode ray tubes – 5 5

8540 99 000 0 – – прочие – – Other – 8 8

8541

Диоды, транзисторы и аналогичные 

полупроводниковые приборы; 

фоточувствительные 

полупроводниковые приборы, включая 

фотогальванические элементы, 

собранные или не собранные в модули, 

вмонтированные или не 

вмонтированные в панели; 

светоизлучающие диоды (LED); 

пьезоэлектрические кристаллы в сборе:

Diodes, transistors and similar 

semiconductor devices; photosensitive 

semiconductor devices, including 

photovoltaic cells whether or not 

assembled in modules or made up into 

panels; light-emitting diodes (LED); 

mounted piezoelectric crystals:

8541 10 000
– диоды, кроме фотодиодов или 

светоизлучающих диодов (LED):

– Diodes, other than photosensitive or 

light-emitting diodes (LED):

8541 10 000 1
– – пластины полупроводниковые, еще 

не разрезанные на кристаллы
– – Wafers not yet cut into chips pcs 0 0

8541 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0

– транзисторы, кроме 

фототранзисторов:

– Transistors, other than photosensitive 

transistors:

8541 21 000 0 – – мощностью рассеивания менее 1 Вт – – With a dissipation rate of less than 1 W pcs 0 0

8541 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8541 30 000

– тиристоры, динисторы и тринисторы, 

кроме фоточувствительных приборов:

– Thyristors, diacs and triacs, other than 

photosensitive devices:

8541 30 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 0 0

8541 30 000 9 – – прочие – – Other pcs 0 0
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8541 40

– приборы полупроводниковые 

фоточувствительные, включая 

фотогальванические элементы, 

собранные или не собранные в модули, 

вмонтированные или не 

вмонтированные в панели; 

светоизлучающие диоды (LED):

– Photosensitive semiconductor devices, 

including photovoltaic cells whether or not 

assembled in modules or made up into 

panels; light-emitting diodes (LED):

8541 40 100
– – светоизлучающие диоды (LED), 

включая лазерные диоды:

– – Light-emitting diodes (LED), including 

laser diodes:

– – – светоизлучающие диоды (LED), 

кроме лазерных диодов:

– – – Light-emitting diodes (LED), 

excluding laser diodes

– – – – неорганические светодиоды:
– – – – Inorganic light-emitting diodes 

(LED)

8541 40 100 1
– – – – – светодиодные кристаллы, не 

вмонтированные в корпус

– – – – – LED chips that are not mounted 

in the case pcs 0 0

8541 40 100 2

– – – – – светодиоды на жесткой 

печатной плате без полупроводниковых 

элементов, необходимых для зажигания 

и стабильной работы светодиодов

– – – – – LEDs on a rigid printed circuit 

board without semiconductor elements 

necessary for the ignition and stable 

operation of the LEDs
pcs 0 0

8541 40 100 4 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8541 40 100 6

– – – – – инфракрасного спектра 

излучения (длины волн излучения 

более 760 нм)

– – – – – Infrared radiation spectrum 

(radiation wavelengths greater than 760 

nm) pcs 0 0

8541 40 100 7

– – – – – ультрафиолетового спектра 

излучения (длины волн излучения не 

более 380 нм)

– – – – – Ultraviolet radiation spectrum 

(radiation wavelength not exceeding 380 

nm) pcs 0 0

8541 40 100 8 – – – – – прочие – – – – – Other  pcs 0 0

8541 40 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8541 40 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8541 50 000 0 – приборы полупроводниковые прочие – Other semiconductor devices pcs 0 0

8541 60 000 0
– кристаллы пьезоэлектрические 

собранные
– Mounted piezoelectric crystals pcs 0 0

8541 90 000 0 – части – Parts – 0 08541 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8542 Схемы электронные интегральные: Electronic integrated circuits:

– схемы электронные интегральные: – Electronic integrated circuits:

8542 31

– – процессоры и контроллеры, 

объединенные или не объединенные с 

запоминающими устройствами, 

преобразователями, логическими 

схемами, усилителями, 

синхронизаторами или другими 

схемами:

– – Processors and controllers, whether or 

not combined with memories, converters, 

logic circuits, amplifiers, clock and timing 

circuits, or other circuits:

8542 31 100
– – – товары, поименованные в 

примечании 9 (б) (iii) к данной группе:

– – – Goods specified in note 9 (b) (iii) to 

this Chapter:

8542 31 100 1

– – – – микропроцессоры, 

произведенные по технологическому 

процессу не более 32 нанометров

– – – – Microprocessors produced under 

the technological process not exceeding 

32 nanometers pcs 0 0

8542 31 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8542 31 300 0
– – – товары, поименованные в 

примечании 9 (б) (iv) к данной группе

– – – Goods specified in note 9 (b) (iv) to 

this Chapter pcs 0 0

8542 31 90 – – – прочие: – – – Other:

8542 31 901 0 – – – – схемы интегральные монолитные – – – – Monolithic integrated circuits pcs 0 0

8542 31 909 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8542 32 – – запоминающие устройства: – – Memories:

8542 32 100 0
– – – товары, поименованные в 

примечании 9 (б) (iii) к данной группе

– – – Goods specified in note 9 (b) (iii) to 

this Chapter pcs 0 0

8542 32 300 0
– – – товары, поименованные в 

примечании 9 (б) (iv) к данной группе

– – – Goods specified in note 9 (b) (iv) to 

this Chapter pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

– – – – динамические оперативные 

запоминающие устройства (ДОЗУ):

– – – – Dynamic random-access memories 

(D-RAMs):

8542 32 310 0
– – – – – с объемом памяти не более 

512 Мбит

– – – – – With a storage capacity not 

exceeding 512 Mbits pcs 0 0

8542 32 390 0
– – – – – с объемом памяти более 512 

Мбит

– – – – – With a storage capacity 

exceeding 512 Mbits pcs 0 0

8542 32 450 0

– – – – статические оперативные 

запоминающие устройства (СОЗУ), 

включая "кэш"-память с произвольной 

выборкой

– – – – Static random-access memories (S-

RAMs), including cache random-access 

memories (cache-RAMs)
pcs 0 0

8542 32 550 0

– – – – перепрограммируемые 

постоянные запоминающие устройства 

с ультрафиолетовым стиранием (ППЗУ 

УФС)

– – – – UV erasable, programmable, read 

only memories (EPROMs)
pcs 0 0
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– – – – электрически стираемые 

перепрограммируемые постоянные 

запоминающие устройства (ЭС ППЗУ), 

включая флэш-ЭС ППЗУ:

– – – – Electrically erasable, 

programmable, read only memories 

(E2PROMs), including flash E2PROMs:

– – – – – флэш-ЭС ППЗУ: – – – – – Flash E2PROMs:

8542 32 610 0
– – – – – – с объемом памяти не более 

512 Мбит

– – – – – – With a storage capacity not 

exceeding 512 Mbits pcs 0 0

8542 32 690 0
– – – – – – с объемом памяти более 512 

Мбит

– – – – – – With a storage capacity 

exceeding 512 Mbits pcs 0 0

8542 32 750 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 0 0

8542 32 900 0
– – – – запоминающие устройства 

прочие
– – – – Other memories pcs 0 0

8542 33 – – усилители: – – Amplifiers:

8542 33 300 0
– – – товары, поименованные в 

примечании 9 (б) (iv) к данной группе

– – – Goods specified in note 9 (b) (iv) to 

this Chapter pcs 0 0

8542 33 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

8542 39 – – прочие: – – Other:

8542 39 100 0
– – – товары, поименованные в 

примечании 9 (б) (iii) к данной группе

– – – Goods specified in note 9 (b) (iii) to 

this Chapter pcs 0 0

8542 39 300 0
– – – товары, поименованные в 

примечании 9 (б) (iv) к данной группе

– – – Goods specified in note 9 (b) (iv) to 

this Chapter pcs 0 0

8542 39 90 – – – прочие: – – – Other:

8542 39 901 0 – – – – схемы интегральные монолитные – – – – Monolithic integrated circuits pcs 0 0

8542 39 909 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

8542 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8543

Машины электрические и аппаратура, 

имеющие индивидуальные функции, в 

другом месте данной группы не 

поименованные или не включенные:

Electrical machines and apparatus, having 

individual functions, not specified or 

included elsewhere in this Chapter:

8543 10 000 0 – ускорители частиц – Particle accelerators pcs 0 0

8543 20 000 0 – генераторы сигналов – Signal generators pcs 0 0

8543 30 000 0

– машины и аппаратура для 

гальванопокрытия, электролиза или 

электрофореза

– Machines and apparatus for 

electroplating, electrolysis or 

electrophoresis pcs 0 08543 30 000 0 электрофореза electrophoresis pcs 0 0

8543 70 – машины и аппаратура прочие: – Other machines and apparatus:

8543 70 100 0
– – электрические машины с функциями 

переводчика или словаря

– – Electrical machines with translation or 

dictionary functions pcs 0 0

8543 70 300 – – антенные усилители: – – Aerial amplifiers:

8543 70 300 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 025С) 025С)

8543 70 300 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8543 70 500
– – солярии и аналогичное 

оборудование для загара:

– – Sunbeds, sunlamps and similar 

suntanning equipment:

8543 70 500 1

– – – солярии для люминесцентных 

трубчатых ламп ультрафиолетового (А) 

излучения

– – – Sunbeds used with ultraviolet (A) 

tubular fluorescent lamps
pcs 5 5

8543 70 500 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8543 70 600 0 – – электрические охранные генераторы – – Electric fence energisers pcs 0 0

8543 70 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

8543 90 000 0 – части – Parts – 0 0

8544

Провода изолированные (включая 

эмалированные или анодированные), 

кабели (включая коаксиальные кабели) 

и другие изолированные электрические 

проводники с соединительными 

приспособлениями или без них; кабели 

волоконно-оптические, составленные 

из волокон с индивидуальными 

оболочками, независимо от того, 

находятся они или нет в сборе с 

электропроводниками или 

соединительными приспособлениями:

Insulated (including enamelled or 

anodised) wire, cable (including coaxial 

cable) and other insulated electric 

conductors, whether or not fitted with 

connectors; optical fibre cables, made up 

of individually sheathed fibres, whether or 

not assembled with electric conductors or 

fitted with connectors:

– провода обмоточные: – Winding wire:
8544 11 – – медные: – – Of copper:

8544 11 100 0 – – – лакированные или эмалированные – – – Lacquered or enamelled – 10 10

8544 11 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

8544 19 000 – – прочие: – – Other:

8544 19 000 1 – – – лакированные или эмалированные – – – Lacquered or enamelled – 12,5 12,5

8544 19 000 9 – – – прочие – – – Other – 15 15
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8544 20 000 0

– кабели коаксиальные и другие 

коаксиальные электрические 

проводники

– Coaxial cable and other coaxial electric 

conductors
– 3 3

8544 30 000

– комплекты проводов для свечей 

зажигания и комплекты проводов 

прочие, используемые в моторных 

транспортных средствах, самолетах 

или судах:

– Ignition wiring sets and other wiring sets 

of a kind used in vehicles, aircraft or ships:

8544 30 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 341С) 341С)

8544 30 000 2
– – для производства авиационных 

двигателей
5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

– – прочие: – – Other:

8544 30 000 3
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

8544 30 000 7 – – – прочие – – – Other – 12 12

– проводники электрические на 

напряжение не более 1000 В прочие:

– Other electric conductors, for a voltage 

not exceeding 1,000 V:

8544 42
– – оснащенные соединительными 

приспособлениями:
– – Fitted with connectors:

8544 42 100 0 – – – используемые в телекоммуникации – – – For telecommunications use – 0 0

8544 42 900 – – – прочие: – – – Other:

– – – – на напряжение не более 80 В: – – – – For a voltage not exceeding 80 V:

8544 42 900 3

– – – – – для производства 

авиационных двигателей и/или 

гражданских воздушных судов5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

8544 42 900 7 – – – – – прочие – – – – – Other – 12 12

8544 42 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8544 49 – – прочие: – – Other:

8544 49 200 0

– – – используемые в 

телекоммуникации, на напряжение не 

более 80 В

– – – For telecommunications use, for a 

voltage not exceeding 80 V
– 0 08544 49 200 0 более 80 В – 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8544 49 910

– – – – провода и кабели с 

изолированными проводниками 

диаметром более 0,51 мм:

– – – – Wire and cables, with individual 

conductor wires of a diameter exceeding 

0.51 mm:

8544 49 910 1 – – – – – на напряжение не более 80 В – – – – – For a voltage not exceeding 80 V – 12,5 12,5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8544 49 910 2
– – – – – – для производства 

гражданских воздушных судов
5)

– – – – – – Of a kind used to manufacture 

civil aircraft5) – 0 0

8544 49 910 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

– – – – прочие: – – – – Other:

8544 49 930 – – – – – на напряжение не более 80 В: – – – – – For a voltage not exceeding 80 V:

8544 49 930 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
– 1035С) 1035С)

8544 49 930 2
– – – – – – для производства 

авиационных двигателей
5)

– – – – – – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

8544 49 930 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 12,5 12,5

8544 49 950
– – – – – на напряжение более 80 В, но 

менее 1000 В:

– – – – – For a voltage exceeding 80 V but 

less than 1,000 V:

8544 49 950 1

– – – – – – состоящие из внешней 

изоляционной оболочки, внутренней 

трубы из изоляционного материала, 

между которыми размещены 

неизолированные медные 

токопроводящие жилы, один или 

несколько армирующих полимерных 

жгутов и изолированные проводники 

для передачи сигналов управления

– – – – – – Consisting of an outer 

insulating enclosure, inner tube of an 

insulating material; with uninsulated 

copper conductors, one or several 

reinforcing polymer bundles and insulated 

conductors used to transmit control 

signals and located between such outer 

insulating enclosure and inner tube of an 

insulating material – 0 0

8544 49 950 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

8544 49 990 0 – – – – – на напряжение 1000 В – – – – – For a voltage of 1,000 V – 10 10

8544 60
– проводники электрические на 

напряжение более 1000 В прочие:

– Other electric conductors, for a voltage 

exceeding 1,000 V:
8544 60 100 0 – – с медными проводниками – – With copper conductors – 10 10

8544 60 900 – – с прочими проводниками: – – With other conductors:

8544 60 900 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 10

41С)
1041С)

8544 60 900 9 – – – прочие – – – Other – 12 12

8544 70 000 0 – кабели волоконно-оптические – Optical fibre cables – 0 0
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8545

Электроды угольные, угольные щетки, 

угли для ламп или батареек и изделия 

из графита или других видов углерода с 

металлом или без металла, прочие, 

применяемые в электротехнике:

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp 

carbons, battery carbons and other 

articles of graphite or other carbon, with or 

without metal, used for electrical purposes:

– электроды: – Electrodes:
8545 11 00 – – используемые в печах: – – Of a kind used for furnaces:

8545 11 002 0

– – – графитированные круглого 

сечения диаметром более 520 мм, но 

не более 650 мм, или иного 

поперечного сечения площадью более 

2700 см², но не более 3300 см²

– – – Of graphite with circular cross-

section and a diameter exceeding 520 mm 

but not exceeding 650 mm or of other 

cross-section of an area exceeding 2,700 

cm2 but not exceeding 3,300 cm2
– 551С) 551С)

8545 11 008 – – – прочие: – – – Other:

8545 11 008 1

– – – – угольные круглого сечения 

диаметром не более 1000 мм или иного 

поперечного сечения площадью не 

более 8000 см²

– – – – Carbon of a round cross-section 

measuring in diameter no more than 1,000 

mm or of other cross-section of an area 

not exceeding 8,000 cm2
– 5 5

8545 11 008 2

– – – – круглого сечения диаметром 

более 1000 мм

– – – – Of a circular cross-section 

measuring in diameter more than 1,000 

mm – 5 5

8545 11 008 9 – – – – прочие – – – – Other – 832С) 832С)

8545 19 000 0 – – прочие – – Other – 552С) 552С)

8545 20 000 0 – щетки – Brushes – 12,5 12,5

8545 90 – прочие: – Other:
8545 90 100 0 – – нагревательные сопротивления – – Heating resistors – 12,5 12,5

8545 90 900 0 – – прочие – – Other – 12,5
53С)

12,553С)

8546
Изоляторы электрические из любых 

материалов:
Electrical insulators of any material:

8546 10 000 0 – стеклянные – Of glass – 10 10

8546 20 000 0 – керамические – Of ceramics – 10 10

8546 90 – прочие: – Other:
8546 90 100 0 – – из пластмассы – – Of plastics – 10 10

8546 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 108546 90 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

8547

Арматура изолирующая для 

электрических машин, устройств или 

оборудования, изготовленная 

полностью из изоляционных 

материалов, не считая некоторых 

металлических компонентов (например, 

резьбовых патронов), вмонтированных 

при формовке исключительно с целью 

сборки, кроме изоляторов товарной 

позиции 8546; трубки для 

электропроводки и соединительные 

детали для них, из недрагоценных 

металлов, облицованные 

изоляционным материалом:

Insulating fittings for electrical machines, 

appliances or equipment, being fittings 

wholly of insulating material apart from 

any minor components of metal (for 

example, threaded sockets) incorporated 

during moulding solely for purposes of 

assembly, other than insulators of heading 

8546; electrical conduit tubing and joints 

therefor, of base metal lined with 

insulating material:

8547 10 000 0 – арматура изолирующая из керамики – Insulating fittings of ceramics – 10 10

8547 20 000 – арматура изолирующая из пластмасс: – Insulating fittings of plastics:

8547 20 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов
5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 0

25С)
025С)

8547 20 000 9 – – прочая – – Other – 5 5

8547 90 000 0 – прочая – Other – 10 10

8548

Отходы и лом первичных элементов, 

первичных батарей и электрических 

аккумуляторов; отработавшие 

первичные элементы, отработавшие 

первичные батареи и отработавшие 

электрические аккумуляторы; 

электрические части оборудования или 

аппаратуры, в другом месте данной 

группы не поименованные или не 

включенные:

Waste and scrap of primary cells, primary 

batteries and electric accumulators; spent 

primary cells, spent primary batteries and 

spent electric accumulators; electrical 

parts of machinery or apparatus, not 

specified or included elsewhere in this 

Chapter:

8548 10

– отходы и лом первичных элементов, 

первичных батарей и электрических 

аккумуляторов; отработавшие 

первичные элементы, отработавшие 

первичные батареи и отработавшие 

электрические аккумуляторы:

– Waste and scrap of primary cells, 

primary batteries and electric 

accumulators; spent primary cells, spent 

primary batteries and spent electric 

accumulators:

8548 10 100 0

– – отработавшие первичные 

элементы, отработавшие первичные 

батареи

– – Spent primary cells, spent primary 

batteries
pcs 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)
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– – отработавшие электрические 

аккумуляторы:
– – Spent electric accumulators:

8548 10 210 0 – – – свинцовые аккумуляторы – – – Lead-acid accumulators pcs 5 5

8548 10 290 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

– – отходы и лом первичных элементов, 

первичных батарей и электрических 

аккумуляторов:

– – Waste and scrap of primary cells, 

primary batteries and electric 

accumulators:
8548 10 910 0 – – – содержащие свинец – – – Containing lead – 5 5

8548 10 990 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

8548 90 – прочие: – Other:

8548 90 200 0

– – запоминающие устройства 

различных видов, такие как стековые 

динамические оперативные 

запоминающие устройства и модули

– – Memories in multicombinational forms 

such as stack D-RAMs and modules

– 0 0

8548 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

8601

Железнодорожные локомотивы, с 

питанием от внешнего источника 

электроэнергии, или аккумуляторные:

Rail locomotives powered from an external 

source of electricity or by electric 

accumulators:

8601 10 000 0
– с питанием от внешнего источника 

электроэнергии

– Powered from an external source of 

electricity pcs 8 8

8601 20 000 0
– с питанием от электрических 

аккумуляторов
– Powered by electric accumulators pcs 10 10

8602
Железнодорожные локомотивы прочие; 

локомотивные тендеры:
Other rail locomotives; locomotive tenders:

8602 10 000 0 – локомотивы дизель-электрические – Diesel-electric locomotives pcs 5 5

8602 90 000 0 – прочие – Other pcs 8 8

8603

Моторные железнодорожные или 

трамвайные вагоны пассажирские, 

товарные или багажные, открытые 

платформы, кроме входящих в 

товарную позицию 8604:

Self-propelled railway or tramway 

coaches, vans and trucks, other than 

those of heading 8604:

8603 10 000
– с питанием от внешнего источника 

электроэнергии:

– Powered from an external source of 

electricity:

– – предназначенные для движения в 

8603 10 000 1

– – предназначенные для движения в 

составе железнодорожных 

электропоездов с максимальной 

эксплуатационной скоростью не менее 

250 км/ч

– – Designed for motion in electric train 

railway rolling stock with a maximum 

operating speed of no less than 250 km/h
pcs 0 0

8603 10 000 2

– – предназначенные для движения в 

составе железнодорожных 

электропоездов с максимальной 

эксплуатационной скоростью не менее 

140 км/ч, но менее 250 км/ч

– – Designed for motion in electric train 

railway rolling stock with a maximum 

operating speed of no less than 140 km/h, 

but less than 250 km/h
pcs 5 5

8603 10 000 8 – – прочие – – Other pcs 5 5

8603 90 000 0 – прочие – Other pcs 5 5

8604 00 000 0

Транспортные средства самоходные 

или несамоходные, предназначенные 

для ремонта или технического 

обслуживания железнодорожных или 

трамвайных путей (например, вагоны-

мастерские, краны, шпалоподбивочные 

машины, путерихтовочные машины, 

контрольно-измерительные вагоны и 

транспортные средства для осмотра 

пути)

Railway or tramway maintenance or 

service vehicles, whether or not self-

propelled (for example, workshops, 

cranes, ballast tampers, trackliners, 

testing coaches and track inspection 

vehicles)

pcs 10 10

8605 00 000

Вагоны железнодорожные или 

трамвайные, пассажирские 

несамоходные; вагоны багажные, 

почтовые и прочие специальные 

железнодорожные или трамвайные, 

несамоходные (кроме входящих в 

товарную позицию 8604):

Railway or tramway passenger coaches, 

luggage vans, post office coaches and 

other special purpose railway or tramway 

coaches (other than those of heading 

8604):

8605 00 000 1

– предназначенные для движения в 

составе железнодорожных 

электропоездов с максимальной 

эксплуатационной скоростью не менее 

250 км/ч

– Designed for motion in electric train 

railway rolling stock with a maximum 

operating speed of no less than 250 km/h
pcs 0 0

8605 00 000 2

– предназначенные для движения в 

составе железнодорожных 

электропоездов с максимальной 

эксплуатационной скоростью не менее 

140 км/ч, но менее 250 км/ч

– Designed for motion in electric train 

railway rolling stock with a maximum 

operating speed of no less than 140 km/h, 

but less than 250 km/h
pcs 10 10

– прочие: – Other:
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8605 00 000 3

– – вагоны железнодорожные для 

перевозки пассажиров, оборудованные 

спальными местами для пассажиров, с 

длиной по осям буферов 26400 мм, с 

наружной шириной кузова (без гофр) 

2825 мм, с расстоянием между осями 

поворота тележек 19000 мм

– – Railway passenger coaches used for 

transportation of passengers, equipped 

with places for sleeping, of a length by the 

buffer axles of 26,400 mm, with a of an 

external body width of 2,825 mm (without 

flutes), with an interval between the 

rotation bogie axles of 19,000 mm
pcs 10 10

– – прочие: – – Other:

8605 00 000 5

– – – вагоны железнодорожные 

пассажирские, включая вагоны-

рестораны, вагоны-буфеты, имеющие 

один колесный блок с двумя 

независимо вращающимися колесами, 

предназначенные для движения с 

максимальной эксплуатационной 

скоростью не менее 200 км/час

– – – Railway passenger coaches, 

including dining cars, buffet cars having 

one wheel block with two independently 

rotating wheels, with a maximum operating 

speed of no less than 200 km/h

pcs 10 10

8605 00 000 6

– – – вагоны железнодорожные 

технического обеспечения 

пассажирского поезда, оборудованные 

помимо прочего дизель-генераторной 

установкой, аккумуляторными 

батареями, компрессорной установкой, 

имеющие не более двух колесных 

блоков с двумя независимо 

вращающимися колесами в каждом, 

предназначенные для движения с 

максимальной эксплуатационной 

скоростью не менее 200 км/час

– – – Railway carriages of passenger 

trains equipped, among other things, with 

a diesel generator plant, batteries, 

compressor unit, having no more than two 

wheel blocks, each with two independently 

rotating wheels, with a maximum operating 

speed of no less than 200 km/h

pcs 10 10

8605 00 000 8 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8606

Вагоны железнодорожные или 

трамвайные, грузовые несамоходные:

Railway or tramway goods vans and 

wagons, not self-propelled:

8606 10 000 0 – вагоны-цистерны всех типов – Tank wagons and the like pcs 10 108606 10 000 0 – вагоны-цистерны всех типов – Tank wagons and the like pcs 10 10

8606 30 000 0

– вагоны саморазгружающиеся, кроме 

входящих в субпозицию 8606 10

– Self-discharging vans and wagons, 

other than those of subheading 8606 10
pcs 10 10

– прочие: – Other:
8606 91 – – крытые и закрывающиеся: – – Covered and closed:

8606 91 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the 

transportation of highly radioactive 

materials pcs 10 10

8606 91 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8606 92 000 0
– – открытые, с несъемными бортами 

высотой более 60 см

– – Open, with non-removable sides of a 

height exceeding 60 cm pcs 10 10

8606 99 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

8607

Части железнодорожных локомотивов 

или моторных вагонов трамвая или 

подвижного состава:

Parts of railway or tramway locomotives or 

rolling-stock:

– тележки, оси и колеса, и их части:
– Bogies, axles and wheels, and parts 

thereof:
8607 11 000 0 – – тележки ведущие – – Driving bogies – 5 5

8607 12 000 0 – – тележки прочие – – Other bogies  – 5 5

8607 19 – – прочие, включая части: – – Other, including parts:

8607 19 100
– – – оси в собранном или разобранном 

виде; колеса и их части:

– – – Axles, assembled or not; wheels and 

parts thereof:
8607 19 100 1 – – – – бывшие в употреблении – – – – Used – 5 5

8607 19 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8607 19 900

– – – части тележек, ходовых 

балансирных тележек и аналогичных 

тележек:

– – – Parts of bogies, bissel-bogies and 

the like:

8607 19 900 1

– – – – гидравлический амортизатор 

центральный вертикальный для 

производства двухэтажных 

пассажирских вагонов локомотивной 

тяги5)

– – – – Central vertical hydraulic shock 

absorber for the production of double-

deck locomotive traction cars5)
– 56С) 56С)

8607 19 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– тормозные устройства и их части: – Brakes and parts thereof:

8607 21 – – пневматические тормоза и их части: – – Air brakes and parts thereof:

8607 21 100
– – – чугунные литые или стальные 

литые:
– – – Of cast iron or cast steel:

8607 21 100 1

– – – – части тормозных устройств для 

производства двухэтажных 

пассажирских вагонов локомотивной 

тяги
5)

– – – – Parts of brake devices for the 

production of double-deck passenger 

locomotive traction cars5)
– 56С) 56С)

8607 21 100 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8607 21 900 – – – прочие: – – – Other:
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8607 21 900 1

– – – – панель управления тормозной 

магистралью, клещевой механизм, 

тормозной контроллер, контейнер 

тормозного оборудования, тормозная 

накладка, противоюзное устройство для 

производства двухэтажных 

пассажирских вагонов локомотивной 

тяги
5)

– – – – Brake line control panel, pincer 

mechanism, brake controller, container of 

brake equipment, brake pad, anti-body 

device for the production of double-deck 

passenger locomotive traction cars5)

– 5
6С)

56С)

8607 21 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8607 29 000 0 – – прочие – – Other – 5 5

8607 30 000 0
– крюки и прочие сцепные устройства, 

буфера, их части

– Hooks and other coupling devices, 

buffers, and parts thereof – 5 5

– прочие: – Other:
8607 91 – – локомотивов: – – Of locomotives:
8607 91 100 0 – – – буксы и их части – – – Axle-boxes and parts thereof – 5 5

8607 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

8607 99 – – прочие: – – Other:
8607 99 100 0 – – – осевые буксы и их части – – – Axle-boxes and parts thereof – 5 5

8607 99 800 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

8608 00 000

Путевое оборудование и устройства 

для железнодорожных или трамвайных 

путей; механическое (включая 

электромеханическое) сигнальное 

оборудование, устройства обеспечения 

безопасности или управления 

движением на железных дорогах, 

трамвайных путях, автомобильных 

дорогах, внутренних водных путях, 

парковочных сооружениях, портах или 

аэродромах; части упомянутых 

устройств и оборудования:

Railway or tramway track fixtures and 

fittings; mechanical (including 

electromechanical) signalling, safety or 

traffic control equipment for railways, 

tramways, roads, inland waterways, 

parking facilities, port installations or 

airfields; parts of the foregoing:

8608 00 000 1

– оборудование для железнодорожных 

или трамвайных путей
– Equipment for railways or tramways

– 5 58608 00 000 1 – 5 5

8608 00 000 9 – прочее – Other – 0 0

8609 00

Контейнеры (включая емкости для 

перевозки жидкостей или газов), 

специально предназначенные и 

оборудованные для перевозки одним 

или несколькими видами транспорта:

Containers (including containers for the 

transport of fluids) specially designed and 

equipped for carriage by one or more 

modes of transport:

8609 00 100 0

– контейнеры с противорадиационным 

свинцовым покрытием для 

транспортировки радиоактивных 

веществ

– Containers with an anti-radiation lead 

covering, for the transport of radioactive 

materials
pcs 5 5

8609 00 900 – прочие: – Other:

8609 00 900 1
– – контейнеры с внутренним объемом 

от 42 м³ до 43 м³

– – Containers with an internal volume 

from 42 up to 43 m3 pcs 12 12

8609 00 900 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

8701
Тракторы (кроме тракторов товарной 

позиции 8709):

Tractors (other than tractors of headings 

8709):
8701 10 000 0 – тракторы одноосные – Single axle tractors pcs 10 10

8701 20 – тракторы колесные для полуприцепов: – Road tractors for semi-trailers:

8701 20 10 – – новые: – – New:
8701 20 101 – – – тягачи седельные: – – – Saddle-type haulage trucks:

8701 20 101 3
– – – – экологического класса 4 или 

выше7) – – – – Of emission class 4 or higher7) pcs 5 5

8701 20 101 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8701 20 109 0 – – – прочие – – – Other pcs 13 13

8701 20 90 – – бывшие в эксплуатации: – – Used:
8701 20 901 – – – тягачи седельные: – – – Saddle-type haulage trucks:

8701 20 901 4

– – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – Manufactured more than 7 years 

ago
pcs

1 евро за 1 см³ объема 

двигателя

1 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8701 20 901 5

– – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs 10 10

8701 20 901 7 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8701 20 909 0 – – – прочие – – – Other pcs 13 13

8701 30 000 – тракторы гусеничные: – Track-laying tractors:

8701 30 000 1 – – для прокладывания лыжных трасс – – Used for tracking ski-runs pcs 0 0

8701 30 000 9 – – прочие – – Other pcs 7,5 7,5

– прочие, с мощностью двигателя: – Other, of an engine power:
8701 91 – – не более 18 кВт: – – Not exceeding 18 kW:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – тракторы для 

сельскохозяйственных работ (за 

исключением одноосных тракторов) и 

тракторы для лесного хозяйства, 

колесные:

– – – Agricultural tractors (excluding 

single axle tractors) and forestry tractors, 

wheeled:

8701 91 100 0 – – – – новые – – – – New pcs 5 5

8701 91 500 0 – – – – бывшие в эксплуатации – – – – Used pcs 10 10

8701 91 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8701 92 – – более 18 кВт, но не более 37 кВт:
– – Exceeding 18 kW but not exceeding 

37 kW:

– – – тракторы для 

сельскохозяйственных работ (за 

исключением одноосных тракторов) и 

тракторы для лесного хозяйства, 

колесные:

– – – Agricultural tractors (excluding 

single axle tractors) and forestry tractors, 

wheeled:

8701 92 100 0 – – – – новые – – – – New pcs 10 10

8701 92 500 0 – – – – бывшие в эксплуатации – – – – Used pcs 10 10

8701 92 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8701 93 – – более 37 кВт, но не более 75 кВт:
– – Exceeding 37 kW but not exceeding 

75 kW:

– – – тракторы для 

сельскохозяйственных работ (за 

исключением одноосных тракторов) и 

тракторы для лесного хозяйства, 

колесные:

– – – Agricultural tractors (excluding 

single axle tractors) and forestry tractors, 

wheeled:

8701 93 100 0 – – – – новые – – – – New pcs 10 10

8701 93 500 0 – – – – бывшие в эксплуатации – – – – Used pcs 10 10

8701 93 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8701 94 – – более 75 кВт, но не более 130 кВт:
– – Exceeding 75 kW but not exceeding 

130 kW:

– – – тракторы для 

сельскохозяйственных работ (за 

исключением одноосных тракторов) и 

тракторы для лесного хозяйства, 

колесные:

– – – Agricultural tractors (excluding 

single axle tractors) and forestry tractors, 

wheeled:

8701 94 100 – – – – новые: – – – – New:8701 94 100 – – – – новые: – – – – New:

8701 94 100 1

– – – – – трелевочные тракторы 

(скиддеры) для лесного хозяйства, 

колесные, новые, с мощностью 

двигателя более 90 кВт, но не более 

130 кВт

– – – – – Dragging tractors (skidders) for 

forestry, wheeled, new, with the engine 

power exceeding 90 kW but not exceeding 

130 kW
pcs 2 2

8701 94 100 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8701 94 500 0 – – – – бывшие в эксплуатации – – – – Used pcs 10 10

8701 94 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8701 95 – – более 130 кВт: – – Exceeding 130 kW:

– – – тракторы для 

сельскохозяйственных работ (за 

исключением одноосных тракторов) и 

тракторы для лесного хозяйства, 

колесные:

– – – Agricultural tractors (excluding 

single axle tractors) and forestry tractors, 

wheeled:

8701 95 100 – – – – новые: – – – – New:

8701 95 100 1

– – – – – трелевочные тракторы 

(скиддеры) для лесного хозяйства, 

колесные, новые, с мощностью 

двигателя более 130 кВт

– – – – – Dragging tractors (skidders) for 

forestry, wheeled, new, with the engine 

power exceeding 130 kW
pcs 2 2

8701 95 100 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8701 95 500 0 – – – – бывшие в эксплуатации – – – – Used pcs 10 10

8701 95 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8702

Моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 10 

человек или более, включая водителя:

Motor vehicles for the transport of ten or 

more persons, including the driver:

8702 10

– только с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем):

– With only compression-ignition internal 

combustion piston engine (diesel or semi-

diesel):

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 2,500 

cm³:
8702 10 11 – – – новые: – – – New:

8702 10 111 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 10 112 0

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver) pcs 7,5 7,5

8702 10 119 – – – – прочие: – – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – – – экологического класса 4 или 

выше, габаритной длиной не менее 

11,5 м, имеющие не менее 41 

посадочного места, включая водителя, 

объем багажного отсека не менее 5 м³ и 

предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров и их багажа:

– – – – – Of emission class 4 or higher, of 

overall length of no less than 11.5 m, with 

no less than 41 seats, including the driver, 

the volume of the luggage compartment of 

no less than 5 m³ and designed for 

transportation of seating passengers with 

luggage:

8702 10 119 2

– – – – – – экологического класса 57), с 

мощностью двигателя более 308 кВт, 

габаритной длиной более 13 м, 

имеющие более 55 посадочных мест, 

включая водителя, объем багажного 

отсека более 12 м³

– – – – – – Of emission class 57), with the 

engine power exceeding 308 kW, of 

overall length exceeding 13 m, with no 

less than 55 seats, including the driver, 

the volume of the luggage compartment of 

no less than 12 m3 pcs 0 0

8702 10 119 3
– – – – – – прочие экологического 

класса 4 или выше7)

– – – – – – Other, of emission class 4 or 

higher7) pcs 10 10

8702 10 119 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 10 19 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8702 10 191 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 10 192

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя:

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

8702 10 192 3

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago
pcs

3 евро за 1 см³ объема 

двигателя

3 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8702 10 192 4

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs 10 10

8702 10 192 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 10 199 – – – – прочие: – – – – Other:

8702 10 199 4

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago
pcs

3 евро за 1 см³ объема 

двигателя

3 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

20, but not less 

8702 10 199 5

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 10 199 6

– – – – – – экологического класса 4 или 

выше7), габаритной длиной не менее 

11,5 м, имеющие не менее 41 

посадочного места, включая водителя, 

объем багажного отсека не менее 5 м³ и 

предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров и их багажа

– – – – – – Of emission class 4 or 

higher7), of overall length of no less than 

11.5 m, with no less than 41 seats, 

including the driver, the volume of the 

luggage compartment of no less than 5 m³ 

and designed for transportation of seating 

passengers with luggage
pcs 20 20

8702 10 199 7 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 20 20

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 2500 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

2,500 cm³:
8702 10 91 – – – новые: – – – New:

8702 10 911 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 10 912 0

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver) pcs 10 10

8702 10 919 – – – – прочие: – – – – Other:

8702 10 919 1

– – – – – экологического класса 4 или 

выше7), габаритной длиной не менее 

11,5 м, имеющие не менее 41 

посадочного места, включая водителя, 

объем багажного отсека не менее 5 м³ и 

предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров и их багажа

– – – – – Of emission class 4 or higher7), 

of overall length of no less than 11.5 m, 

with no less than 41 seats, including the 

driver, the volume of the luggage 

compartment of no less than 5 m3 and 

designed for transportation of seating 

passengers with luggage
pcs 0 0

8702 10 919 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 10 99 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8702 10 991 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 10 992

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя:

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

8702 10 992 3
– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago pcs 10 10

8702 10 992 4

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs 10 10



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8702 10 992 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 10 999 – – – – прочие: – – – – Other:

8702 10 999 3

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago
pcs

20, но не менее 1,1 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 1,1 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8702 10 999 4

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 1,1 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 1,1 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 10 999 7

– – – – – – экологического класса 4 или 

выше7), габаритной длиной не менее 

11,5 м, имеющие не менее 41 

посадочного места, включая водителя, 

объем багажного отсека не менее 5 м³ и 

предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров и их багажа

– – – – – – Of emission class 4 or 

higher7), of overall length of no less than 

11.5 m, with no less than 41 seats, 

including the driver, the volume of the 

luggage compartment of no less than 5 m³ 

and designed for transportation of seating 

passengers with luggage
pcs 0 0

8702 10 999 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 20 20

8702 20

– приводимые в движение как 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), так и 

электрическим двигателем:

– With both compression-ignition internal 

combustion piston engine (diesel or semi-

diesel) and electric motor as motors for 

propulsion:

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

2500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 2,500 

cm³:

8702 20 11 – – – новые: – – – New:

8702 20 111 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 20 112

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя:

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

– – – – – у которых мощность двигателя  – – – – – Whereof the capacity of the 

8702 20 112 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 7,5 7,5

8702 20 112 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 20 119 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – экологического класса 4 или 

выше, габаритной длиной не менее 

11,5 м, имеющие не менее 41 

посадочного места, включая водителя, 

объем багажного отсека не менее 5 м³ и 

предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров и их багажа:

– – – – – Of emission class 4 or higher, of 

overall length of no less than 11.5 m, with 

no less than 41 seats, including the driver, 

the volume of the luggage compartment of 

no less than 5 m³ and designed for 

transportation of seating passengers with 

luggage:

– – – – – – экологического класса 57), с 

мощностью двигателя внутреннего 

сгорания более 308 кВт, габаритной 

длиной более 13 м, имеющие более 55 

посадочных мест, включая водителя, 

объем багажного отсека более 12 м³:

– – – – – – Of emission class 57), with the 

engine power exceeding 308 kW, of 

overall length exceeding 13 m, with no 

less than 55 seats, including the driver, 

the volume of the luggage compartment of 

no less than 12 m3:

8702 20 119 1

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 0 0

8702 20 119 2 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – – прочие экологического 

класса 4 или выше7):

– – – – – – Other, of emission class 4 or 

higher7):

8702 20 119 3

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 10 10

8702 20 119 4 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 20 119 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 10 10

8702 20 119 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 20 19 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8702 20 191 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8702 20 192

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя:

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago:

8702 20 192 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

3 евро за 1 см³ объема 

двигателя

3 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8702 20 192 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago:

8702 20 192 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 10 10

8702 20 192 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 20 192 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 20 199 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago:

8702 20 199 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

3 евро за 1 см³ объема 

двигателя

3 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8702 20 199 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago:

8702 20 199 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8702 20 199 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – экологического класса 4 или 

выше7), габаритной длиной не менее 

11,5 м, имеющие не менее 41 

посадочного места, включая водителя, 

объем багажного отсека не менее 5 м³ и 

предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров и их багажа:

– – – – – – Of emission class 4 or 

higher7), of overall length of no less than 

11.5 m, with no less than 41 seats, 

including the driver, the volume of the 

luggage compartment of no less than 5 m³ 

and designed for transportation of seating 

passengers with luggage:

8702 20 199 5

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 20 20

8702 20 199 6 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8702 20 199 8

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 20 20

8702 20 199 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгоранияне 

более 2500 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

2,500 cm³:

8702 20 91 – – – новые: – – – New:

8702 20 911 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 20 912 0

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver) pcs 10 10

8702 20 919 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – экологического класса 4 или 

выше7), габаритной длиной не менее 

11,5 м, имеющие не менее 41 

посадочного места, включая водителя, 

объем багажного отсека не менее 5 м³ и 

предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров и их багажа:

– – – – – Of emission class 4 or higher7), 

of overall length of no less than 11.5 m, 

with no less than 41 seats, including the 

driver, the volume of the luggage 

compartment of no less than 5 m3 and 

designed for transportation of seating 

passengers with luggage:

8702 20 919 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 0 0

8702 20 919 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)
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(Commodity 
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8702 20 919 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 10 10

8702 20 919 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 20 99 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8702 20 991 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 20 992

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя:

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

8702 20 992 1
– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago pcs 10 10

8702 20 992 2

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs 10 10

8702 20 992 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 20 999 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago:

8702 20 999 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 1,1 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 1,1 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8702 20 999 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago:

8702 20 999 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 1,1 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 1,1 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8702 20 999 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – экологического класса 4 или 

выше7), габаритной длиной не менее 

11,5 м, имеющие не менее 41 

посадочного места, включая водителя, 

объем багажного отсека не менее 5 м³ и 

предназначенные для перевозки только 

сидящих пассажиров и их багажа:

– – – – – – Of emission class 4 or 

higher7), of overall length of no less than 

11.5 m, with no less than 41 seats, 

including the driver, the volume of the 

luggage compartment of no less than 5 m³ 

and designed for transportation of seating 

passengers with luggage:

8702 20 999 5

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 0 0

8702 20 999 6 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8702 20 999 8

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 20 20

8702 20 999 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

8702 30

– приводимые в движение как 

двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием с возвратно-

поступательным движением поршня, 

так и электрическим двигателем:

– With both spark-ignition internal 

combustion reciprocating piston engine 

and electric motor as motors for 

propulsion:

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

2800 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 2,800 

cm³:

8702 30 11 – – – новые: – – – New:

8702 30 111 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 30 112 0

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver) pcs 10 10

8702 30 119 – – – – прочие: – – – – Other:

8702 30 119 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8702 30 119 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 30 19 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8702 30 191 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры
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Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8702 30 192

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя:

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago:

8702 30 192 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

3 евро за 1 см³ объема 

двигателя

3 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8702 30 192 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 30 192 3

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 30 192 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 10 10

8702 30 192 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 30 199 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago:

8702 30 199 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

3 евро за 1 см³ объема 

двигателя

3 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8702 30 199 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago:

8702 30 199 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8702 30 199 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:– – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 30 199 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 20 20

8702 30 199 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания не 

более 2800 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

2,800 cm³:

8702 30 91 – – – новые: – – – New:

8702 30 911 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 30 912 0

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver) pcs 10 10

8702 30 919 – – – – прочие: – – – – Other:

8702 30 919 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 17 17

8702 30 919 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

8702 30 99 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8702 30 991 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 30 992

– – – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя:

– – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

8702 30 992 1
– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago pcs 10 10

8702 30 992 2

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 30 992 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 10 10

8702 30 992 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 30 999 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8702 30 999 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 20 20

8702 30 999 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago:

8702 30 999 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 20 20

8702 30 999 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 30 999 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 20 20

8702 30 999 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 40 000
– приводимые в движение только 

электрическим двигателем:
– With only electric motor for propulsion:

8702 40 000 1

– – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – Motor vehicles specially equipped for 

medical purposes
pcs 0 0

8702 40 000 2

– – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя

– – Buses designed for the transportation 

of more than 120 persons (including the 

driver) pcs 10 10

8702 40 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

8702 90 – прочие: – Other:

– – только с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием:

– – With spark-ignition internal 

combustion piston engine:

– – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2800 см³:

– – – Of a cylinder capacity exceeding 

2,800 cm³:
8702 90 11 – – – – новые: – – – – New:

– – – – – автомобили, специально 
– – – – – Motor vehicles specially 

8702 90 111 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8702 90 112 0

– – – – – автобусы, предназначенные 

для перевозки более 120 человек, 

включая водителя

– – – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver)
pcs 10 10

8702 90 119 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8702 90 19 – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – Used:

8702 90 191 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8702 90 192

– – – – – автобусы, предназначенные 

для перевозки более 120 человек, 

включая водителя:

– – – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

8702 90 192 3

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago
pcs

3 евро за 1 см³ объема 

двигателя

3 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8702 90 192 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs 10 10

8702 90 192 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 90 199 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 90 199 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago
pcs

3 евро за 1 см³ объема 

двигателя

3 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8702 90 199 5

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8702 90 199 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 20 20

– – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 2800 см³:

– – – Of a cylinder capacity not exceeding 

2,800 cm³:
8702 90 31 – – – – новые: – – – – New:

8702 90 311 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8702 90 312 0

– – – – – автобусы, предназначенные 

для перевозки более 120 человек, 

включая водителя

– – – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver)
pcs 10 10

8702 90 319 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 17 17

8702 90 39 – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – Used:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8702 90 391 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8702 90 392

– – – – – автобусы, предназначенные 

для перевозки более 120 человек, 

включая водителя:

– – – – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver):

8702 90 392 3
– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago pcs 10 10

8702 90 392 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs 10 10

8702 90 392 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8702 90 399 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8702 90 399 3
– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago pcs 20 20

8702 90 399 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs 20 20

8702 90 399 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 20 20

8702 90 80 – – прочие: – – Other:

8702 90 801 0

– – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8702 90 802 0

– – – автобусы, предназначенные для 

перевозки более 120 человек, включая 

водителя

– – – Buses designed for the 

transportation of more than 120 persons 

(including the driver) pcs 10 10

8702 90 809 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8703

Автомобили легковые и прочие 

моторные транспортные средства, 

предназначенные главным образом для 

перевозки людей (кроме моторных 

транспортных средств товарной 

позиции 8702), включая 

грузопассажирские автомобили-

фургоны и гоночные автомобили:

Motor cars and other motor vehicles 

principally designed for the transport of 

persons (other than those of heading 

8702), including station wagons and 

racing cars:

8703 фургоны и гоночные автомобили:

8703 10

– транспортные средства, специально 

предназначенные для движения по 

снегу; автомобили для перевозки 

игроков в гольф и аналогичные 

транспортные средства:

– Vehicles specially designed for 

travelling on snow; golf cars and similar 

vehicles:

8703 10 110 0

– – транспортные средства, специально 

предназначенные для движения по 

снегу, с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), или с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием

– – Vehicles specially designed for 

travelling on snow, with compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel), or with spark-

ignition internal combustion piston engine

pcs 5 5

8703 10 180 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– транспортные средства только с 

двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием с возвратно-

поступательным движением поршня 

прочие:

– Other vehicles, with only spark-ignition 

internal combustion reciprocating piston 

engine:

8703 21
– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 1000 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

1,000 cm³:
8703 21 10 – – – новые: – – – New:

8703 21 101 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 21 109 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 21 109 1

– – – – – четырехколесные моторные 

транспортные средства повышенной 

проходимости с двумя или четырьмя 

ведущими колесами, оборудованные 

сиденьем мотоциклетного (седельного) 

типа, рычагами ручного рулевого 

управления двумя передними 

колесами, шинами для бездорожья, с 

автоматическим или ручным 

управлением трансмиссией, 

обеспечивающей задний ход

– – – – – Four-wheel off-road motor 

vehicles with two or four drive wheels, 

equipped with a motorcycle (saddle) type 

seat, steering levers for the two front 

wheels, off-road tyres, automatic or 

manual transmission with backing up

pcs 5 5

8703 21 109 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 21 90 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 21 901 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 21 909 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 21 909 3

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago
pcs

1,4 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,4 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 21 909 4

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 21 909 8

– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 22

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1000 см³, но не более 

1500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 1,000 

cm³ but not exceeding 1,500 cm³:

8703 22 10 – – – новые: – – – New:

8703 22 101 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 22 109 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 22 109 1

– – – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания

– – – – – Motor caravans

pcs

15, либо 12,5, но не 

менее 0,6 евро за 1 

см³ объема двигателя, 

в зависимости от того, 

какая из исчисленных 

сумм таможенной 

пошлины ниже

15, or 12,5, but 

not less than 0,6 

Euro per 1 cm3 of 

engine capacity, 

depending on 

which of the 

calculated 

amounts of 

customs duty is 

lower

8703 22 109 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 22 90 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 22 901 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 08703 22 901 0 целей pcs 0 0

8703 22 909 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 22 909 3

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago
pcs

1,5 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,5 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 22 909 4

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 22 909 8

– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 23

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см³, но не более 

3000 см³:

– – of a cylinder capacity exceeding 1,500 

cm³ but not exceeding 3,000 cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 23 110 0

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания

– – – – Motor caravans

pcs

15, либо 12,5, но не 

менее 0,79 евро за 1 

см³ объема двигателя, 

в зависимости от того, 

какая из исчисленных 

сумм таможенной 

пошлины ниже

15, or 12,5, but 

not less than 0,79 

Euro per 1 cm3 of 

engine capacity, 

depending on 

which of the 

calculated 

amounts of 

customs duty is 

lower

8703 23 19 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 23 193 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 23 194 0

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 1500 см³, 

но не более 1800 см³

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,500 cm³ but not exceeding 

1,800 cm³ pcs 15 15

8703 23 198

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 1800 см³, 

но не более 3000 см³:

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

3,000 cm³:

8703 23 198 1

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 1800 см³, 

но не более 2300 см³

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

2,300 cm³ pcs 15 15

8703 23 198 2

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 2300 см³, 

но не более 2800 см³

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 2300 cm3, but not exceeding 

2800 cm3 pcs 15 15



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 2800 см³, 

но не более 3000 см³:

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 2800 cm3 but not exceeding 

3000 cm3:

8703 23 198 3

– – – – – – – – автомобили повышенной 

проходимости, поименованные в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 6 к 

данной группе

– – – – – – – – Off-road vehicles specified 

in additional note 6 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter

pcs 15 15

8703 23 198 8 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other pcs 12,5 12,5

8703 23 90 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 23 903 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8703 23 904

– – – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см³, но не более 

1800 см³:

– – – – – Of a cylinder capacity exceeding 

1,500 cm³ but not exceeding 1,800 cm³:

8703 23 904 1

– – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – – Cars manufactured more than 

7 years ago
pcs

1,6 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,6 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 23 904 2

– – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет

– – – – – – Cars manufactured more than 

5 years ago but no more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 23 904 9

– – – – – – прочие – – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 23 908

– – – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1800 см³, но не более 

3000 см³:

– – – – – Of a cylinder capacity exceeding 

1,800 cm³ but not exceeding 3,000 cm³:

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 1800 см³, 

но не более 2300 см³:

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

2,300 cm³:

– – – – – – – автомобили, с момента  – – – – – – – Cars manufactured more 
2,2 Euro per 1 

8703 23 908 1

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 7 years ago
pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 23 908 2

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 5 years ago but no more than 7 years 

ago
pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 23 908 3

– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8703 23 908 7

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 7 years ago
pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 23 908 8

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 5 years ago but no more than 7 years 

ago
pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 23 908 9

– – – – – – – прочие – – – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 24
– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 3000 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 3,000 

cm³:
8703 24 10 – – – новые: – – – New:

8703 24 101 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 24 109 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 24 109 1

– – – – – автомобили повышенной 

проходимости с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 4200 см³, 

поименованные в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 6 к данной группе

– – – – – Off-road vehicles with a cylinder 

capacity of more than 4,200 cm3 specified 

in additional note 6 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter

pcs 10
19С)

1019С)

8703 24 109 2

– – – – – автомобили повышенной 

проходимости с рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 3000 см³, 

но менее 3500 см³, поименованные в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 6 к 

данной группе

– – – – – Off-road vehicles with a cylinder 

capacity of the internal combustion engine 

of more than 3,000 cm³ and not exceeding 

3,500 cm³ specified in additional note 6 of 

the Eurasian Economic Union to this 

Chapter

pcs 15 15



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 24 109 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 12,5 12,5

8703 24 90 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 24 901 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 24 909 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 24 909 3

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago
pcs

3,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

3,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 24 909 4

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 24 909 8

– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

– транспортные средства только с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем) прочие:

– Other vehicles, with only compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel):

8703 31
– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 1500 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

1,500 cm³:
8703 31 10 – – – новые: – – – New:

8703 31 101 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 31 109 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 15 15

8703 31 90 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 31 901 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 31 909 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago
1,5 евро за 1 см³ 

1,5 Euro per 1 

cm3 of engine 

8703 31 909 3
выпуска которых прошло более 7 лет years ago

pcs

1,5 евро за 1 см³ 

объема двигателя

cm3 of engine 

capacity

8703 31 909 4

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,32 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,32 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 31 909 8

– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,32 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,32 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 32

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см³, но не более 

2500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 1,500 

cm³ but not exceeding 2,500 cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 32 110 0

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания

– – – – Motor caravans
pcs 15 15

8703 32 19 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 32 191 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8703 32 199 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 32 90 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 32 901 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 32 909 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 32 909 3

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago
pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 32 909 4

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 32 909 8

– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 33
– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 2,500 

cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 33 110 0

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания

– – – – Motor caravans
pcs 15 15

8703 33 19 – – – – прочие: – – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 33 191 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8703 33 199 0 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 33 90 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 33 901 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 33 909 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 33 909 3

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago
pcs

3,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

3,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 33 909 4

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 33 909 8

– – – – – прочие – – – – – Other

pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 40

– транспортные средства, приводимые 

в движение как двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием с 

возвратно-поступательным движением 

поршня, так и электрическим 

двигателем, кроме тех, которые могут 

заряжаться подключением к внешнему 

источнику электроэнергии, прочие:

– Other vehicles, with both spark-ignition 

internal combustion reciprocating piston 

engine and electric motor as motors for 

propulsion, other than those capable of 

being charged by plugging to external 

source of electric power:

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания не 

более 1000 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

1,000 cm³:

8703 40 10 – – – новые: – – – New:

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 
– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
8703 40 101 0

предназначенные для медицинских 

целей
for medical purposes

pcs 0 0

8703 40 109 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – четырехколесные моторные 

транспортные средства повышенной 

проходимости с двумя или четырьмя 

ведущими колесами, оборудованные 

сиденьем мотоциклетного (седельного) 

типа, рычагами ручного рулевого 

управления двумя передними 

колесами, шинами для бездорожья, с 

автоматическим или ручным 

управлением трансмиссией, 

обеспечивающей задний ход:

– – – – – Four-wheel off-road motor 

vehicles with two or four drive wheels, 

equipped with a motorcycle (saddle) type 

seat, steering levers for the two front 

wheels, off-road tyres, automatic or 

manual transmission with backing up:

8703 40 109 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 5 5

8703 40 109 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 40 109 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 40 109 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 40 20 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 40 201 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 40 209 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 40 209 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

1,4 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,4 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 40 209 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 40 209 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 40 209 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 40 209 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 40 209 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1000 см³, но не более 1500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 1,000 

cm³ but not exceeding 1,500 cm³:

8703 40 30 – – – новые: – – – New:

8703 40 301 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 40 309 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания:

– – – – – Motor caravans:

8703 40 309 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor

pcs

15, либо 12,5, но не 

менее 0,6 евро за 1 

см³ объема двигателя, 

в зависимости от того, 

какая из исчисленных 

сумм таможенной 

пошлины ниже

15, or 12,5, but 

not less than 0,6 

Euro per 1 cm3 of 

engine capacity, 

depending on 

which of the 

calculated 

amounts of 

customs duty is 

lower

8703 40 309 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

– – – – – – у которых мощность  – – – – – – Whereof the capacity of the 

8703 40 309 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 40 309 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 40 40 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 40 401 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 40 409 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 40 409 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

1,5 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,5 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 40 409 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago:

8703 40 409 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 40 409 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 40 409 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 40 409 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1500 см³, но не более 3000 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 1,500 

cm³ but not exceeding 3,000 cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 40 510

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания:

– – – – Motor caravans:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 40 510 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor

pcs

15, либо 12,5, но не 

менее 0,79 евро за 1 

см³ объема двигателя, 

в зависимости от того, 

какая из исчисленных 

сумм таможенной 

пошлины ниже

15, or 12,5, but 

not less than 0,79 

Euro per 1 cm3 of 

engine capacity, 

depending on 

which of the 

calculated 

amounts of 

customs duty is 

lower

8703 40 510 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 40 59 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 40 591 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 40 592

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 1500 см³, но не более 

1800 см³:

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,500 cm³ but not exceeding 

1,800 cm³:

8703 40 592 1

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 40 592 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

8703 40 599

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 1800 см³, но не более 

3000 см³:

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

3,000 cm³:

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 1800 см³, но не более 

2300 см³:

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

2,300 cm³:

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

8703 40 599 1

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 40 599 2 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 2300 см³, но не более 

2800 см³:

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 2,300 cm³ but not exceeding 

2,800 cm³:

8703 40 599 3

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 40 599 4 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 2800 см³, но не более 

3000 см³:

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 2,800 cm³ but not exceeding 

3,000 cm³:

– – – – – – – – автомобили повышенной 

проходимости, поименованные в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 6 к 

данной группе:

– – – – – – – – Off-road vehicles specified 

in additional note 6 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter

8703 40 599 5

– – – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 40 599 6 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – – прочие: – – – – – – – – Other:

8703 40 599 8

– – – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 12,5 12,5

8703 40 599 9 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other pcs 15 15

8703 40 60 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 40 601 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

8703 40 602

– – – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1500 см³, но не более 1800 см³:

– – – – – Of a cylinder capacity exceeding 

1,500 cm³ but not exceeding 1,800 cm³:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – – Cars manufactured more than 

7 years ago:

8703 40 602 1

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

1,6 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,6 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 40 602 2 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – – Cars manufactured more than 

5 years ago but no more than 7 years ago:

8703 40 602 3

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 40 602 4 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8703 40 602 8

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 40 602 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1800 см³, но не более 3000 см³:

– – – – – Of a cylinder capacity exceeding 

1,800 cm³ but not exceeding 3,000 cm³:

8703 40 603

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 1800 см³, но не более 

2300 см³:

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

2,300 cm³:

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 7 years ago:

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the  2,2 евро за 1 см³ 

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

8703 40 603 1
больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

cm3 of engine 

capacity

8703 40 603 2 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 5 years ago but no more than 7 years 

ago:

8703 40 603 3

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 40 603 4 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

8703 40 603 8

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 40 603 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

8703 40 609 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 7 years ago:

8703 40 609 1

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 40 609 2 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 5 years ago but no more than 7 years 

ago:

8703 40 609 3

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 40 609 4 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

8703 40 609 8

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 40 609 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

3000 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 3,000 

cm³:

8703 40 70 – – – новые: – – – New:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 40 701 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 40 709 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили повышенной 

проходимости с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 4200 см³, 

поименованные в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 6 к данной 

группе:

– – – – – Off-road vehicles with a cylinder 

capacity of the internal combustion engine 

of more than 4,200 cm³ specified in 

additional note 6 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter:

8703 40 709 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 10
19С)

1019С)

8703 40 709 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили повышенной 

проходимости с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания не менее 3500 см³, но не 

более 4200 см³, поименованные в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 6 к 

данной группе:

– – – – – Off-road vehicles with a cylinder 

capacity of the internal combustion engine 

of more than 3,500 cm³ and not exceeding 

4,200 cm³ specified in additional note 6 of 

the Eurasian Economic Union to this 

Chapter

8703 40 709 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 12,5 12,5

8703 40 709 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили повышенной 

проходимости с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 3000 см³, но менее 

3500 см³, поименованные в 

дополнительном примечании 

– – – – – Off-road vehicles with a cylinder 

capacity of the internal combustion engine 

of more than 3,000 cm³ and not exceeding 

3,500 cm³ specified in additional note 6 of 

the Eurasian Economic Union to this дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 6 к 

данной группе:

the Eurasian Economic Union to this 

Chapter

8703 40 709 5

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 40 709 6 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 40 709 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 12,5 12,5

8703 40 709 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 40 80 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 40 801 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 40 809 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 40 809 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

3,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

3,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 40 809 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 40 809 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 40 809 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 40 809 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 40 809 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 50

– транспортные средства, приводимые 

в движение как поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), так и электрическим 

двигателем, кроме тех, которые могут 

заряжаться подключением к внешнему 

источнику электроэнергии, прочие:

– Other vehicles, with both compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) and electric motor 

as motors for propulsion, other than those 

capable of being charged by plugging to 

external source of electric power:

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания не 

более 1500 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

1,500 cm³:

8703 50 10 – – – новые: – – – New:

8703 50 101 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 50 109 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 50 109 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 50 109 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 50 20 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 50 201 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 50 209 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 50 209 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

1,5 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,5 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 50 209 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 158703 50 209 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 50 209 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,32 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,32 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 50 209 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 50 209 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,32 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,32 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 50 209 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1500 см³, но не более 2500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 1,500 

cm³ but not exceeding 2,500 cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 50 310

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания:

– – – – Motor caravans:

8703 50 310 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 50 310 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 50 39 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 50 391 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8703 50 399 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 50 399 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 50 399 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 50 40 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 50 401 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 50 409 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 50 409 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 50 409 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 50 409 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 50 409 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 50 409 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 50 409 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

2500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 2,500 

cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 50 510

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания:

– – – – Motor caravans:

8703 50 510 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 50 510 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 50 59 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 50 591 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8703 50 599 – – – – – прочие: – – – – – Other:8703 50 599 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 50 599 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 50 599 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 50 60 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 50 601 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 50 609 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 50 609 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

3,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

3,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 50 609 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 50 609 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 50 609 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 50 609 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 50 609 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 60

– транспортные средства, приводимые 

в движение как двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием с 

возвратно-поступательным движением 

поршня, так и электрическим 

двигателем, которые могут заряжаться 

подключением к внешнему источнику 

электроэнергии, прочие:

– Other vehicles, with both spark-ignition 

internal combustion reciprocating piston 

engine and electric motor as motors for 

propulsion, capable of being charged by 

plugging to external source of electric 

power:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания не 

более 1000 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

1,000 cm³:

8703 60 10 – – – новые: – – – New:

8703 60 101 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 60 109 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – четырехколесные моторные 

транспортные средства повышенной 

проходимости с двумя или четырьмя 

ведущими колесами, оборудованные 

сиденьем мотоциклетного (седельного) 

типа, рычагами ручного рулевого 

управления двумя передними 

колесами, шинами для бездорожья, с 

автоматическим или ручным 

управлением трансмиссией, 

обеспечивающей задний ход:

– – – – – Four-wheel off-road motor 

vehicles with two or four drive wheels, 

equipped with a motorcycle (saddle) type 

seat, steering levers for the two front 

wheels, off-road tyres, automatic or 

manual transmission with backing up:

8703 60 109 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 5 5

8703 60 109 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 60 109 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 60 109 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 60 20 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 60 201 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 60 209 – – – – прочие: – – – – Other:8703 60 209 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 60 209 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

1,4 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,4 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 60 209 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 60 209 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 60 209 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 60 209 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 60 209 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1000 см³, но не более 1500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 1,000 

cm³ but not exceeding 1,500 cm³:

8703 60 30 – – – новые: – – – New:

8703 60 301 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 60 309 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания:

– – – – – Motor caravans:

8703 60 309 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor

pcs

15, либо 12,5, но не 

менее 0,6 евро за 1 

см³ объема двигателя, 

в зависимости от того, 

какая из исчисленных 

сумм таможенной 

пошлины ниже

15, or 12,5, but 

not less than 0,6 

Euro per 1 cm3 of 

engine capacity, 

depending on 

which of the 

calculated 

amounts of 

customs duty is 

lower



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8703 60 309 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 60 309 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 60 309 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 60 40 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 60 401 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 60 409 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 60 409 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

1,5 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,5 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 60 409 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago:

8703 60 409 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 60 409 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 60 409 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 60 409 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 
– – Of a cylinder capacity exceeding 1,500 

cm³ but not exceeding 3,000 cm³:
двигателя внутреннего сгорания более 

1500 см³, но не более 3000 см³:
cm³ but not exceeding 3,000 cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 60 510

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания:

– – – – Motor caravans:

8703 60 510 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor

pcs

15, либо 12,5, но не 

менее 0,79 евро за 1 

см³ объема двигателя, 

в зависимости от того, 

какая из исчисленных 

сумм таможенной 

пошлины ниже

15, or 12,5, but 

not less than 0,79 

Euro per 1 cm3 of 

engine capacity, 

depending on 

which of the 

calculated 

amounts of 

customs duty is 

lower

8703 60 510 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 60 59 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 60 591 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 60 592

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 1500 см³, но не более 

1800 см³:

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,500 cm³ but not exceeding 

1,800 cm³:

8703 60 592 1

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 60 592 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

8703 60 599

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 1800 см³, но не более 

3000 см³:

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

3,000 cm³:

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 1800 см³, но не более 

2300 см³:

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

2,300 cm³:

8703 60 599 1

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 60 599 2 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 2300 см³, но не более 

2800 см³:

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 2,300 cm³ but not exceeding 

2,800 cm³:

8703 60 599 3

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 60 599 4 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 2800 см³, но не более 

3000 см³:

– – – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 2,800 cm³ but not exceeding 

3,000 cm³:

– – – – – – – – автомобили повышенной 

проходимости, поименованные в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 6 к 

данной группе:

– – – – – – – – Off-road vehicles specified 

in additional note 6 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter

8703 60 599 5

– – – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 60 599 6 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – – прочие: – – – – – – – – Other

8703 60 599 8

– – – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 12,5 12,5

8703 60 599 9 – – – – – – – – – прочие – – – – – – – – – Other pcs 15 15

8703 60 60 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 60 601 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – с рабочим объемом цилиндров 

8703 60 602

– – – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1500 см³, но не более 1800 см³:

– – – – – Of a cylinder capacity exceeding 

1,500 cm³ but not exceeding 1,800 cm³:

– – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – – Cars manufactured more than 

7 years ago:

8703 60 602 1

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

1,6 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,6 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 60 602 2 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – – Cars manufactured more than 

5 years ago but no more than 7 years ago:

8703 60 602 3

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 60 602 4 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8703 60 602 8

– – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,36 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,36 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 60 602 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1800 см³, но не более 3000 см³:

– – – – – Of a cylinder capacity exceeding 

1,800 cm³ but not exceeding 3,000 cm³:

8703 60 603

– – – – – – с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 1800 см³, но не более 

2300 см³:

– – – – – – Of a cylinder capacity 

exceeding 1,800 cm³ but not exceeding 

2,300 cm³:

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 7 years ago:

8703 60 603 1

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 60 603 2 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 5 years ago but no more than 7 years 

ago:
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8703 60 603 3

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 60 603 4 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

8703 60 603 8

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 60 603 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

8703 60 609 – – – – – – прочие: – – – – – – Other:

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 7 years ago:

8703 60 609 1

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 60 609 2 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – – – Cars manufactured more 

than 5 years ago but no more than 7 years 

ago:

8703 60 609 3

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 60 609 4 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – – – прочие: – – – – – – – Other:

8703 60 609 8

– – – – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – – – Whereof the capacity of 

the internal combustion engine exceeds 

the maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,44 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 60 609 9 – – – – – – – – прочие – – – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 
– – Of a cylinder capacity exceeding 3,000 

cm³:
двигателя внутреннего сгорания более 

3000 см³:
cm³:

8703 60 70 – – – новые: – – – New:

8703 60 701 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 60 709 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили повышенной 

проходимости с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 4200 см³, 

поименованные в дополнительном 

примечании Евразийского 

экономического союза 6 к данной 

группе:

– – – – – Off-road vehicles with a cylinder 

capacity of the internal combustion engine 

of more than 4,200 cm³ specified in 

additional note 6 of the Eurasian 

Economic Union to this Chapter:

8703 60 709 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 1019С) 1019С)

8703 60 709 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили повышенной 

проходимости с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания не менее 3500 см³, но не 

более 4200 см³, поименованные в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 6 к 

данной группе:

– – – – – Off-road vehicles with a cylinder 

capacity of the internal combustion engine 

of more than 3,500 cm³ and not exceeding 

4,200 cm³ specified in additional note 6 of 

the Eurasian Economic Union to this 

Chapter

8703 60 709 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 12,5 12,5

8703 60 709 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили повышенной 

проходимости с рабочим объемом 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания более 3000 см³, но менее 

3500 см³, поименованные в 

дополнительном примечании 

Евразийского экономического союза 6 к 

данной группе:

– – – – – Off-road vehicles with a cylinder 

capacity of the internal combustion engine 

of more than 3,000 cm³ and not exceeding 

3,500 cm³ specified in additional note 6 of 

the Eurasian Economic Union to this 

Chapter

8703 60 709 5

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15
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8703 60 709 6 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 60 709 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 12,5 12,5

8703 60 709 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 60 80 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 60 801 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 60 809 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 60 809 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

3,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

3,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 60 809 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 60 809 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 60 809 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 60 809 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 60 809 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– транспортные средства, приводимые 

8703 70

в движение как поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), так и электрическим 

двигателем, которые могут заряжаться 

подключением к внешнему источнику 

электроэнергии, прочие:

– Other vehicles, with both compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) and electric motor 

as motors for propulsion, capable of being 

charged by plugging to external source of 

electric power:

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания не 

более 1500 см³:

– – Of a cylinder capacity not exceeding 

1,500 cm³:

8703 70 10 – – – новые: – – – New:

8703 70 101 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 70 109 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 70 109 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 70 109 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 70 20 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 70 201 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 70 209 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 70 209 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

1,5 евро за 1 см³ 

объема двигателя

1,5 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 70 209 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 70 209 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,32 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,32 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 70 209 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:
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8703 70 209 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,32 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,32 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8703 70 209 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

1500 см³, но не более 2500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 1,500 

cm³ but not exceeding 2,500 cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 70 310

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания:

– – – – Motor caravans:

8703 70 310 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 70 310 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 70 39 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 70 391 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8703 70 399 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 70 399 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 70 399 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 70 40 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 70 401 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0

8703 70 409 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

– – – – – – у которых мощность  – – – – – – Whereof the capacity of the 

8703 70 409 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

2,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

2,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 70 409 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 70 409 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 70 409 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 70 409 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,4 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,4 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 70 409 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания более 

2500 см³:

– – Of a cylinder capacity exceeding 2,500 

cm³:

– – – новые: – – – New:

8703 70 510

– – – – моторные транспортные 

средства, оборудованные для 

проживания:

– – – – Motor caravans:

8703 70 510 1

– – – – – у которых мощность двигателя 

внутреннего сгорания больше 

максимальной 30-минутной мощности 

электрического двигателя

– – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 70 510 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8703 70 59 – – – – прочие: – – – – Other:

8703 70 591 0

– – – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – – Motor vehicles specially 

equipped for medical purposes
pcs 0 0

8703 70 599 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 70 599 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs 15 15

8703 70 599 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 70 60 – – – бывшие в эксплуатации: – – – Used:

8703 70 601 0

– – – – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – – – Motor vehicles specially equipped 

for medical purposes
pcs 0 0
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8703 70 609 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 7 

years ago:

8703 70 609 1

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

3,2 евро за 1 см³ 

объема двигателя

3,2 Euro per 1 

cm3 of engine 

capacity

8703 70 609 2 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – автомобили, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет:

– – – – – Cars manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago:

8703 70 609 3

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 70 609 4 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8703 70 609 8

– – – – – – у которых мощность 

двигателя внутреннего сгорания 

больше максимальной 30-минутной 

мощности электрического двигателя

– – – – – – Whereof the capacity of the 

internal combustion engine exceeds the 

maximum 30-minute capacity of the 

electric motor pcs

20, но не менее 0,8 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

20, but not less 

than 0,8 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8703 70 609 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8703 80 000

– транспортные средства, приводимые 

в движение только электрическим 

двигателем, прочие:

– Other vehicles, with only electric motor 

for propulsion:

8703 80 000 1

– – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 

целей

– – Motor vehicles specially equipped for 

medical purposes
pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

8703 80 000 2
– – – легковые автомобили категории 

M1 или M1G
– – – Motor cars, M1 or M1G category pcs 15 15

8703 80 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

8703 90 00 – прочие: – Other:

– – автомобили, специально 

предназначенные для медицинских 
– – Motor vehicles specially equipped for 

medical purposes
8703 90 001 0

предназначенные для медицинских 

целей
medical purposes

pcs 0 0

8703 90 009 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

8704
Моторные транспортные средства для 

перевозки грузов:
Motor vehicles for the transport of goods:

8704 10

– автомобили-самосвалы, 

предназначенные для эксплуатации в 

условиях бездорожья:

– Dumpers designed for off-highway use:

8704 10 10

– – с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) или с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием:

– – With compression-ignition internal 

combustion piston engine (diesel or semi-

diesel), or with spark-ignition internal 

combustion piston engine:

8704 10 101

– – – с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 2800 см³ и 

полной массой транспортного средства 

не более 50 т:

– – – With either a compression-ignition 

internal combustion piston engine (diesel 

or semi-diesel) of a cylinder capacity 

exceeding 2,500 cm3 or with a spark-

ignition internal combustion piston engine 

of a cylinder capacity exceeding 2,800 

cm3, of gross vehicle weight not 

exceeding 50 tonnes:

8704 10 101 1

– – – – с шарнирно-сочлененной рамой 

и полной массой транспортного 

средства более 45 т, но не более 50 т

– – – – With an articulated frame and the 

gross vehicle weight exceeding 45 tonnes 

but not exceeding 50 tonnes
pcs 3 3

8704 10 101 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 3 3

8704 10 102

– – – с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 2800 см³, 

прочие:

– – – Other vehicles, with either a 

compression-ignition internal combustion 

piston engine (diesel or semi-diesel) of a 

cylinder capacity exceeding 2,500 cm3 or 

with a spark-ignition internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity 

exceeding 2,800 cm3:

8704 10 102 1 – – – – с шарнирно-сочлененной рамой – – – – With an articulated frame pcs 0 0

– – – – прочие: – – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8704 10 102 2
– – – – – с количеством осей не более 

двух
– – – – – With not more than two axes pcs 5 5

8704 10 102 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8704 10 108 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8704 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– прочие, с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем):

– Other, with compression-ignition internal 

combustion piston engine (diesel or semi-

diesel):

8704 21
– – с полной массой транспортного 

средства не более 5 т:

– – Of gross vehicle weight not exceeding 

5 tonnes:

8704 21 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the transport 

of highly radioactive materials
pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:

– – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2500 см³:

– – – – Of a cylinder capacity exceeding 

2,500 cm³:
8704 21 310 0 – – – – – новые – – – – – New pcs 10 10

8704 21 390 – – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – – Used:

8704 21 390 3

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago
pcs

1 евро за 1 см³ объема 

двигателя

1 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8704 21 390 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs 10 10

8704 21 390 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 2500 см³:

– – – – Of a cylinder capacity not 

exceeding 2,500 cm³:

8704 21 910 0 – – – – – новые – – – – – New pcs 10 10

8704 21 990 – – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – – Used:

8704 21 990 3

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago
pcs

1 евро за 1 см³ объема 

двигателя

1 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

– – – – – – с момента выпуска которых  – – – – – – Manufactured more than 5  10, но не менее 0,13 

10, but not less 

than 0,13 Euro 

8704 21 990 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs

10, но не менее 0,13 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

than 0,13 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8704 21 990 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8704 22
– – с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т:

– – Of gross vehicle weight exceeding 5 

tonnes but not exceeding 20 tonnes:

8704 22 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the transport 

of highly radioactive materials
pcs 12 12

– – – прочие: – – – Other:
8704 22 910 – – – – новые: – – – – New:

8704 22 910 1

– – – – – транспортные средства (типа 

"форвардер"), оборудованные 

погрузочно-разгрузочным устройством, 

предназначенные для перемещения 

лесоматериалов от места валки 

деревьев до лесопогрузочного пункта 

или лесовозной дороги

– – – – – “Forwarder”-type vehicles 

equipped with a handling facility, designed 

to transport wood from the tree cutting 

area to timber-handling sites or timber 

roads

pcs 10 10

8704 22 910 2

– – – – – с подъемным механизмом 

ножничного типа, оборудованным 

кузовом, предназначенным для 

перевозки, перемещения в самолет и из 

него кресел-каталок и/или носилок с 

пассажирами, не способными 

передвигаться, или без них, и лиц, их 

сопровождающих, и оснащенным 

системами вентиляции, отопления и 

освещения, окнами, 

многофункциональными устройствами 

крепления для кресел-каталок и/или 

носилок, поручнями, расположенными 

по обеим сторонам вдоль всего кузова, 

с количеством установленных мест не 

более двух для сидения 

сопровождающих

– – – – – With a scissor-type lifting device 

and a body intended for the transport and 

movement on board the plane and off the 

plane of wheelchairs and/or litters with 

disabled passengers or without them, 

attendants, equipped with ventilation, 

heating and lighting systems, windows, 

multifunction devices for fastening 

wheelchairs and/or litters, and rails 

located on both sides along the aircraft 

body, with a maximum of two seats for 

attendants

pcs 5 5

8704 22 910 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8704 22 990 – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – Used:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8704 22 990 1

– – – – – транспортные средства (типа 

"форвардер"), оборудованные 

погрузочно-разгрузочным устройством, 

предназначенные для перемещения 

лесоматериалов от места валки 

деревьев до лесопогрузочного пункта 

или лесовозной дороги

– – – – – “Forwarder”-type vehicles 

equipped with a handling facility, designed 

to transport wood from the tree cutting 

area to timber-handling sites or timber 

roads

pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8704 22 990 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago
pcs

1 евро за 1 см³ объема 

двигателя

1 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8704 22 990 5

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs

10, но не менее 0,18 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

10, but not less 

than 0,18 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8704 22 990 7 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8704 23
– – с полной массой транспортного 

средства более 20 т:

– – Of gross vehicle weight exceeding 20 

tonnes:

8704 23 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the transport 

of highly radioactive materials
pcs 10 10

– – – прочие: – – – Other:
8704 23 910 – – – – новые: – – – – New:

8704 23 910 1

– – – – – 4-гусеничные машины с двумя 

ведущими тележками, 

предназначенные для перевозки 

крупногабаритных грузов длиной свыше 

24 м в заболоченных или снежных 

районах

– – – – – 4-tracked vehicles with two 

leading bogies designed to transport 

oversized cargoes exceeding 24 meters in 

length in wetlands or snowy areas
pcs 2 2

– – – – – 4-гусеничные машины с двумя 

ведущими тележками для 

использования с устанавливаемыми на 

них подъемными машинами или 

машинами для разработки грунта, 

предназначенные для работы в 

– – – – – 4-tracked vehicles with two 

leading bogies used together with lifting or 

excavation machines installed thereon, for 

operation in wetlands or snowy areas

8704 23 910 2

предназначенные для работы в 

заболоченных или снежных районах

operation in wetlands or snowy areas

pcs 2 2

8704 23 910 8 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8704 23 990 – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – Used:

8704 23 990 4

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago
pcs

1 евро за 1 см³ объема 

двигателя

1 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8704 23 990 5

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – Manufactured more than 5 years 

ago but not more than 7 years ago
pcs 10 10

8704 23 990 7 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 10 10

– прочие, с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием:

– Other, with spark-ignition internal 

combustion piston engine:

8704 31
– – с полной массой транспортного 

средства не более 5 т:

– – Of gross vehicle weight not exceeding 

5 tonnes:

8704 31 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the transport 

of highly radioactive materials
pcs 15 15

– – – прочие: – – – Other:

– – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2800 см³:

– – – – Of a cylinder capacity exceeding 

2,800 cm³:
8704 31 310 0 – – – – – новые – – – – – New pcs 12,5 12,5

8704 31 390 – – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – – Used:

8704 31 390 3

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago
pcs

1 евро за 1 см³ объема 

двигателя

1 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8704 31 390 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs 15 15

8704 31 390 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

– – – – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 2800 см³:

– – – – Of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm³:

8704 31 910 0 – – – – – новые – – – – – New pcs 15 15

8704 31 990 – – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – – Used:

8704 31 990 3

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago
pcs

1 евро за 1 см³ объема 

двигателя

1 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8704 31 990 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs 15 15

8704 31 990 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8704 32
– – с полной массой транспортного 

средства более 5 т:

– – Of gross vehicle weight exceeding 5 

tonnes:

8704 32 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the transport 

of highly radioactive materials
pcs 15 15

– – – прочие: – – – Other:
8704 32 910 – – – – новые: – – – – New:

8704 32 910 1

– – – – – транспортные средства (типа 

"форвардер"), оборудованные 

погрузочно-разгрузочным устройством, 

предназначенные для перемещения 

лесоматериалов от места валки 

деревьев до лесопогрузочного пункта 

или лесовозной дороги

– – – – – “Forwarder”-type vehicles 

equipped with a handling facility, designed 

to transport wood from the tree cutting 

area to timber-handling sites or timber 

roads

pcs 15 15

8704 32 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 15 15

8704 32 990 – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – Used:

8704 32 990 1

– – – – – транспортные средства (типа 

"форвардер"), оборудованные 

погрузочно-разгрузочным устройством, 

предназначенные для перемещения 

лесоматериалов от места валки 

деревьев до лесопогрузочного пункта 

или лесовозной дороги

– – – – – “Forwarder”-type vehicles 

equipped with a handling facility, designed 

to transport wood from the tree cutting 

area to timber-handling sites or timber 

roads

pcs 15 15

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8704 32 990 4

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 7 

years ago
pcs

1 евро за 1 см³ объема 

двигателя

1 Euro per 1 cm3 

of engine capacity

8704 32 990 5

– – – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет

– – – – – – Manufactured more than 5 

years ago but no more than 7 years ago
pcs 15 15

8704 32 990 7 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 15 15

8704 90 000 – прочие: – Other:

– – с полной массой транспортного 

средства не более 5 т, приводимые в 
– – Of gross vehicle weight not exceeding 

5 tonnes, with only electric motor for 

8704 90 000 1

средства не более 5 т, приводимые в 

движение только электрическим 

двигателем

5 tonnes, with only electric motor for 

propulsion
pcs 15 15

8704 90 000 9 – – прочие – – Other pcs 15 15

8705

Моторные транспортные средства 

специального назначения (например, 

автомобили грузовые аварийные, 

автокраны, пожарные транспортные 

средства, автобетономешалки, 

автомобили для уборки дорог, 

поливомоечные автомобили, 

автомастерские, автомобили с 

рентгеновскими установками), кроме 

используемых для перевозки 

пассажиров или грузов:

Special purpose motor vehicles, other 

than those principally designed for the 

transport of persons or goods (for 

example, breakdown lorries, crane lorries, 

fire fighting vehicles, concrete-mixer 

lorries, road sweeper lorries, spraying 

lorries, mobile workshops, mobile 

radiological units):

8705 10 00 – автокраны: – Crane lorries:

8705 10 001 0

– – гидравлические грузоподъемностью 

90 т и более с двумя и более ведущими 

мостами, предназначенные для работы 

при температуре окружающего воздуха 

–40 ºС и ниже

– – Hydraulic of a rated load capacity of 

90 tonnes or more with two or more drive 

axles, intended for operating at an 

ambient temperature of – 40 ºС or lower
pcs 5 5

8705 10 009 – – прочие: – – Other:
8705 10 009 1 – – – новые – – – New pcs 10 10

8705 10 009 5

– – – бывшие в эксплуатации – – – Used

pcs

10, но не менее 0,28 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

10, but not less 

than 0,28 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8705 20 000 – автобуровые: – Mobile drilling derricks:
8705 20 000 1 – – новые – – New pcs 7,5 7,5

8705 20 000 5 – – бывшие в эксплуатации – – Used pcs 7,5 7,5

8705 30 000 – транспортные средства пожарные: – Fire fighting vehicles:
8705 30 000 1 – – новые – – New pcs 5 5

8705 30 000 5

– – бывшие в эксплуатации – – Used

pcs

5, но не менее 0,6 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

5, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8705 40 000 – автобетономешалки: – Concrete-mixer lorries:
8705 40 000 1 – – новые – – New pcs 15 15

8705 40 000 5

– – бывшие в эксплуатации – – Used

pcs

15, но не менее 0,5 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

15, but not less 

than 0,5 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

8705 90 – прочие: – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8705 90 300
– – автомобили для перекачки 

бетонного раствора:
– – Concrete-pumping vehicles:

8705 90 300 1 – – – новые – – – New pcs 10 10

8705 90 300 5 – – – бывшие в эксплуатации – – – Used pcs 10 10

8705 90 800 – – прочие: – – Other:

– – – автомобили грузовые аварийные: – – – Repair trucks:

8705 90 800 1 – – – – новые – – – – New pcs 13 13

8705 90 800 2

– – – – бывшие в эксплуатации – – – – Used

pcs

13, но не менее 0,6 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

13, but not less 

than 0,6 Euro per 

1 cm3 of engine 

capacity

– – – прочие: – – – Other:
8705 90 800 5 – – – – новые – – – – New pcs 5 5

8705 90 800 9

– – – – бывшие в эксплуатации – – – – Used

pcs

5, но не менее 0,04 

евро за 1 см³ объема 

двигателя

5, but not less 

than 0,04 Euro 

per 1 cm3 of 

engine capacity

8706 00

Шасси с установленными двигателями 

для моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705:

Chassis fitted with engines, for the motor 

vehicles of headings 8701 to 8705:

– шасси для тракторов товарной 

позиции 8701; шасси для моторных 

транспортных средств товарной 

позиции 8702, 8703 или 8704 с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем) и рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 

2500 см³ или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 2800 см³:

– Chassis for tractors of heading 8701; 

chassis for motor vehicles of heading 

8702, 8703 or 8704, with either a 

compression-ignition internal combustion 

piston engine (diesel or semi-diesel) of a 

cylinder capacity exceeding 2,500 cm³ or 

with a spark-ignition internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity 

exceeding 2,800 cm³:

8706 00 11
– – для транспортных средств товарной 

позиции 8702 или 8704:
– – For vehicles of heading 8702 or 8704:

8706 00 111 0

– – – шасси с двигателями для 

автобусов, предназначенных для 

перевозки не менее 20 человек, 

включая водителя, классифицируемых 

в товарной позиции 8702

– – – Chassis fitted with engines, for 

buses intended for carrying not less than 

20 people (including the driver) of 

headings 8702
pcs 5 5

8706 00 119 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8706 00 190 – – прочие: – – Other:

8706 00 190 1

– – – шасси с двигателями для 

тракторов, классифицируемых в 

позициях 8701 30 000, 8701 91 – 8701 95

– – – Chassis fitted with engines, for 

tractors of headings 8701 30 000, 8701 91 

to 8701 95
pcs 10 10

8706 00 190 9 – – – прочие – – – Other pcs 14 14

– прочие: – Other:

8706 00 910
– – для транспортных средств товарной 

позиции 8703:

– – For the motor vehicles of heading 

8703:
8706 00 910 1 – – – для промышленной сборки5) – – – For the industrial assembly5) pcs 042С) 042С)

8706 00 910 9 – – – прочие – – – Other pcs 14 14

8706 00 990 – – прочие: – – Other:

8706 00 990 1

– – – шасси с двигателями для 

тракторов, классифицируемых в 

позициях 8701 30 000, 8701 91 – 8701 95

– – – Chassis fitted with engines, for 

tractors of headings 8701 30 000, 8701 91 

to 8701 95
pcs 10 10

8706 00 990 9 – – – прочие – – – Other pcs 14 14

8707

Кузова (включая кабины) для моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705:

Bodies (including cabs), for the motor 

vehicles of headings 8701 to 8705:

8707 10
– для транспортных средств товарной 

позиции 8703:
– For the vehicles of headings 8703:

8707 10 100 0 – – для промышленной сборки5) – – For the industrial assembly5) pcs 036С) 036С)

8707 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

8707 90 – прочие: – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8707 90 100 0

– – для промышленной сборки: 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8704 с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем) и рабочим 

объемом цилиндров двигателя не 

более 2500 см³ или с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием и рабочим 

объемом цилиндров двигателя не 

более 2800 см³; моторных 

транспортных средств специального 

назначения товарной позиции 8705

– – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8704 with either a 

compression-ignition internal combustion 

piston engine (diesel or semi-diesel) of a 

cylinder capacity not exceeding 2,500 cm3 

or with a spark-ignition internal 

combustion piston engine of a cylinder 

capacity not exceeding 2,800 cm3; special 

purpose motor vehicles of heading 8705

pcs 15 15

8707 90 900 – – прочие: – – Other:

8707 90 900 1

– – – кабины для сборки грузовых 

автомобилей общей массой более 20 т

– – – Cabs used for assembly of lorries of 

a total weight exceeding 20 tonnes
pcs 15 15

8707 90 900 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8708

Части и принадлежности моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705:

Parts and accessories of the motor 

vehicles of headings 8701 to 8705:

8708 10 – бамперы и их части: – Bumpers and parts thereof:

– – для промышленной сборки: 

транспортных средств товарной 

позиции 8703; транспортных средств 

товарной позиции 8704 с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

– – For the industrial assembly: of 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

8708 10 100 0

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 87055)

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

87055)

pcs 025С) 025С)

8708 10 900 – – прочие: – – Other:

8708 10 900 1

– – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 10 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, other 

than those specified in sub-subheading 

8708 10 100 0; for the industrial assembly 

of units of motor vehicles of headings 

8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 10 900 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

– части и принадлежности кузовов 

(включая кабины) прочие:

– Other parts and accessories of bodies 

(including cabs):
8708 21 – – ремни безопасности: – – Safety seat belts:

8708 21 100 0

– – – для промышленной сборки: 

транспортных средств товарной 

позиции 8703; транспортных средств 

товарной позиции 8704 с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 87055)

– – – For the industrial assembly: of 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

87055)

pcs 025С) 025С)

8708 21 900 – – – прочие: – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8708 21 900 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 21 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 10 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

pcs 025С) 025С)

8708 21 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

8708 29 – – прочие: – – Other:

8708 29 100 0

– – – для промышленной сборки: 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8703; 

транспортных средств товарной 

позиции 8704 с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705
5)

– – – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

87055)

– 025С) 025С)

8708 29 900 – – – прочие: – – – Other:

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 29 

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 29 100 0; for the 

8708 29 900 1

упомянутых в подсубпозиции 8708 29 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

subheading 8708 29 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 29 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8708 30
– тормоза и тормоза с 

сервоусилителем; их части:
– Brakes and servo-brakes; parts thereof:

8708 30 100 0

– – для промышленной сборки: 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8703; 

транспортных средств товарной 

позиции 8704 с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705
5)

– – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

87055)

– 025С) 025С)

– – прочие: – – Other:

8708 30 910
– – – дисковые тормозные системы и их 

части:
– – – Disc brakes and parts thereof:

8708 30 910 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 30 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 30 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 0
25С)

025С)

8708 30 910 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8708 30 990 – – – прочие: – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8708 30 990 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 30 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 30 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 30 990 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8708 40 – коробки передач и их части: – Gear boxes and parts thereof:

8708 40 200

– – для промышленной сборки: 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8703; 

транспортных средств товарной 

позиции 8704 с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705:

– – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

8705:

8708 40 200 1 – – – коробки передач
5) – – – Gear boxes5) – 025С) 025С)

8708 40 200 9 – – – части5) – – – Parts5) – 0
25С)

025С)

– – прочие: – – Other:
8708 40 500 – – – коробки передач: – – – Gear boxes:

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств  – – – – For the industrial assembly of 

8708 40 500 1

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 40 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 40 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 40 500 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – части: – – – Parts:
8708 40 910 – – – – штампованные из стали: – – – – Of closed-die forged steel:

8708 40 910 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 40 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 40 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 40 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8708 40 990 – – – – прочие: – – – – Other:

8708 40 990 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 40 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 40 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 40 990 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8708 50

– мосты ведущие с дифференциалом в 

сборе или отдельно от других 

элементов трансмиссии и мосты 

неведущие; их части:

– Drive-axles with differential, whether or 

not provided with other transmission 

components, and non-driving axles; parts 

thereof:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8708 50 200

– – для промышленной сборки: 

транспортных средств товарной 

позиции 8703; транспортных средств 

товарной позиции 8704 с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств 

специального назначения товарной 

позиции 8705:

– – For the industrial assembly: of 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; special purpose 

motor vehicles of heading 8705:

8708 50 200 1

– – – мосты ведущие с 

дифференциалом в сборе или 

отдельно от других элементов 

трансмиссии и мосты неведущие; части 

мостов неведущих
5)

– – – Drive-axles with differential, whether 

or not provided with other transmission 

components, and non-driving axles; parts 

of non-driving axles5)
– 0

25С)
025С)

8708 50 200 9 – – – прочие5) – – – Other5) – 5 5

– – прочие: – – Other:

8708 50 350

– – – мосты ведущие с 

дифференциалом в сборе или 

отдельно от других элементов 

трансмиссии и мосты неведущие:

– – – Drive-axles with differential, whether 

or not provided with other transmission 

components, and non-driving axles:

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 50 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 50 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

8708 50 350 1

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

headings 8701 to 87055)

pcs 025С) 025С)

8708 50 350 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

– – – части: – – – Parts:
8708 50 550 – – – – штампованные из стали: – – – – Of closed-die forged steel:

8708 50 550 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 50 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 50 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 50 550 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:
8708 50 910 – – – – – для неведущих мостов: – – – – – For non-driving axles:

8708 50 910 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 50 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 50 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 0
25С)

025С)

8708 50 910 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

8708 50 990 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8708 50 990 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 50 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 50 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 0
25С)

025С)

8708 50 990 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

8708 70
– колеса ходовые и их части и 

принадлежности:

– Road wheels and parts and accessories 

thereof:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8708 70 100 0

– – для промышленной сборки: 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8703; 

транспортных средств товарной 

позиции 8704 с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705
5)

– – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

87055)

– 025С) 025С)

– – прочие: – – Other:

8708 70 500
– – – колеса из алюминия; части и 

принадлежности к ним из алюминия:

– – – Wheels of aluminium, parts and 

accessories of wheels, of aluminium:

8708 70 500 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 70 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 70 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 70 500 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8708 70 910

– – – ступицы колес звездообразной 

формы, цельнолитые из черных 

металлов:

– – – Wheel centres in star form, cast in 

one piece, of iron or steel:

– – – – для промышленной сборки 

8708 70 910 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 70 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 70 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 70 910 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8708 70 990 – – – прочие: – – – Other:

8708 70 990 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 70 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 70 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 70 990 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8708 80
– системы подвески и их части (включая 

амортизаторы):

– Suspension systems and parts thereof, 

(including shock-absorbers):

8708 80 200

– – для промышленной сборки: 

транспортных средств товарной 

позиции 8703; транспортных средств 

товарной позиции 8704 с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705:

– – For the industrial assembly: of 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

8705:

8708 80 200 1 – – – амортизаторы подвески5) – – – Suspension shock-absorbers5) – 0
25С)

025С)

8708 80 200 9 – – – прочие5) – – – Other5) – 0
25С)

025С)

– – прочие: – – Other:
8708 80 350 – – – амортизаторы подвески: – – – Suspension shock-absorbers:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8708 80 350 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 80 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 80 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

– – – – прочие: – – – – Other:

8708 80 350 2

– – – – – малолитражных автомобилей, 

имеющие следующие характеристики: 

максимальные усилия Н (кгс): ход 

сжатия 235 – 280, ход отбоя 1150 – 1060

– – – – – Economy cars with the following 

specific features: maximum force N (kg(f)): 

compression stroke 235 - 280, rebound 

stroke 1150 - 1060
– 10 10

8708 80 350 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8708 80 550
– – – стабилизаторы поперечной 

устойчивости; торсионы прочие:
– – – Anti roll bars; other torsion bars:

8708 80 550 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 80 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 80 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 80 550 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
8708 80 910 – – – – штампованные из стали: – – – – Of closed-die forged steel:

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 
– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

8708 80 910 1

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 80 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 80 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 0
25С)

025С)

8708 80 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8708 80 990 – – – – прочие: – – – – Other:

8708 80 990 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 80 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 80 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 0
25С)

025С)

8708 80 990 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– части и принадлежности прочие: – Other parts and accessories:
8708 91 – – радиаторы и их части: – – Radiators and parts thereof:

8708 91 200

– – – для промышленной сборки 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8703; 

транспортных средств товарной 

позиции 8704 с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705:

– – – For the industrial assembly of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

8705:

8708 91 200 1 – – – – радиаторы
5) – – – – Radiators5) – 025С) 025С)

8708 91 200 9 – – – – части5) – – – – Parts5) – 5 5

– – – прочие: – – – Other:
8708 91 350 – – – – радиаторы: – – – – Radiators:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8708 91 350 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 91 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 91 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 91 350 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– – – – части: – – – – Parts:
8708 91 910 – – – – – штампованные из стали: – – – – – Of closed-die forged steel:

8708 91 910 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 91 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 91 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 91 910 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

8708 91 990 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8708 91 990 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 91 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 91 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 91 990 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 58708 91 990 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

8708 92
– – глушители и выхлопные трубы; их 

части:

– – Silencers (mufflers) and exhaust 

pipes; parts thereof:

8708 92 200

– – – для промышленной сборки: 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8703; 

транспортных средств товарной 

позиции 8704 с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или c поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705:

– – – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

8705:

8708 92 200 1 – – – – глушители и выхлопные трубы5) – – – – Silencers (mufflers) and exhaust 

pipes5) – 0
25С)

025С)

8708 92 200 9 – – – – части5) – – – – Parts5) – 0
25С)

025С)

– – – прочие: – – – Other:

8708 92 350 – – – – глушители и выхлопные трубы:
– – – – Silencers (mufflers) and exhaust 

pipes:

8708 92 350 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 92 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 92 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 92 350 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– – – – части: – – – – Parts:
8708 92 910 – – – – – штампованные из стали: – – – – – Of closed-die forged steel:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8708 92 910 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 92 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 92 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 92 910 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

8708 92 990 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8708 92 990 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 92 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 92 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 92 990 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

8708 93 – – сцепления в сборе и их части: – – Clutches and parts thereof:

– – – для промышленной сборки: 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8703; 

транспортных средств товарной 

позиции 8704 с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

– – – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

8708 93 100 0

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705
5)

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

87055)

– 025С) 025С)

8708 93 900 – – – прочие: – – – Other:

8708 93 900 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 93 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 93 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 93 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8708 94

– – рулевые колеса, рулевые колонки и 

картеры рулевых механизмов; их части:

– – Steering wheels, steering columns and 

steering boxes, and parts thereof:

8708 94 200

– – – для промышленной сборки: 

транспортных средств товарной 

позиции 8703; транспортных средств 

товарной позиции 8704 с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705:

– – – For the industrial assembly: of 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

8705:

8708 94 200 1

– – – – рулевые колеса, рулевые 

колонки и картеры рулевых 

механизмов
5)

– – – – Steering wheels, steering columns 

and steering boxes5)
– 025С) 025С)

8708 94 200 9 – – – – части5) – – – – Parts5) – 0
25С)

025С)

– – – прочие: – – – Other:

8708 94 350

– – – – рулевые колеса, рулевые 

колонки и картеры рулевых механизмов:

– – – – Steering wheels, steering columns 

and steering boxes:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

8708 94 350 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 94 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 94 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 94 350 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

– – – – части: – – – – Parts:
8708 94 910 – – – – – штампованные из стали: – – – – – Of closed-die forged steel:

8708 94 910 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 94 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 94 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 94 910 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

8708 94 990 – – – – – прочие: – – – – – Other:

8708 94 990 1

– – – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 94 

200; для промышленной сборки узлов и 

агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 94 200; for the industrial 

assembly of units of motor vehicles of 

headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 94 990 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 58708 94 990 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 5 5

8708 95
– – пневмоподушки безопасности с 

системой надувания; их части:

– – Safety airbags with inflator system; 

parts thereof:

8708 95 100 0

– – – для промышленной сборки: 

транспортных средств товарной 

позиции 8703; транспортных средств 

товарной позиции 8704 с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 87055)

– – – For the industrial assembly: of 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

87055)

– 0
25С)

025С)

– – – прочие: – – – Other:
8708 95 910 – – – – штампованные из стали: – – – – Of closed-die forged steel:

8708 95 910 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 95 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 95 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 0
25С)

025С)

8708 95 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8708 95 990 – – – – прочие: – – – – Other:

8708 95 990 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 95 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 87055)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 95 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 95 990 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8708 99 – – прочие: – – Other:



Import customs 
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(as a percentage 
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value in Euro or in 

US Dollars)
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долларах США)
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8708 99 100 0

– – – для промышленной сборки: 

тракторов одноосных, указанных в 

субпозиции 8701 10; транспортных 

средств товарной позиции 8703; 

транспортных средств товарной 

позиции 8704 с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием и рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 2800 

см³; транспортных средств товарной 

позиции 8705
5)

– – – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder 

capacity not exceeding 2,500 cm3 or with 

a spark-ignition internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not 

exceeding 2,800 cm3; vehicles of heading 

87055)

– 025С) 025С)

– – – прочие: – – – Other:
8708 99 930 – – – – штампованные из стали: – – – – Of closed-die forged steel:

8708 99 930 1

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 99 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

subheading 8708 99 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 99 930 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8708 99 970 – – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, кроме 

моторных транспортных средств, 

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-

8708 99 970 1

моторных транспортных средств, 

упомянутых в подсубпозиции 8708 99 

100 0; для промышленной сборки узлов 

и агрегатов моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 – 8705
5)

other than those specified in sub-

subheading 8708 99 100 0; for the 

industrial assembly of units of motor 

vehicles of headings 8701 to 87055)

– 025С) 025С)

8708 99 970 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

8709

Транспортные средства 

промышленного назначения, 

самоходные, не оборудованные 

подъемными или погрузочными 

устройствами, используемые на 

заводах, складах, в портах или 

аэропортах для перевозки грузов на 

короткие расстояния; тракторы, 

используемые на платформах 

железнодорожных станций; части 

вышеназванных транспортных средств:

Works trucks, self-propelled, not fitted 

with lifting or handling equipment, of the 

type used in factories, warehouses, dock 

areas or airports for short distance 

transport of goods; tractors of the type 

used on railway station platforms; parts of 

the foregoing vehicles:

– транспортные средства: – Vehicles:
8709 11 – – электрические: – – Electrical:

8709 11 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the transport 

of highly radioactive materials
pcs 10 10

8709 11 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8709 19 – – прочие: – – Other:

8709 19 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the transport 

of highly radioactive materials
pcs 10 10

8709 19 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8709 90 000 0 – части – Parts pcs 5 5

8710 00 000 0

Танки и прочие боевые самоходные 

бронированные транспортные 

средства, с вооружением или без 

вооружения, и их части

Tanks and other armoured fighting 

vehicles, motorised, whether or not fitted 

with weapons, and parts of such vehicles
pcs 20 20

8711

Мотоциклы (включая мопеды) и 

велосипеды с установленным 

вспомогательным двигателем, с 

колясками или без них; коляски:

Motorcycles (including mopeds) and 

cycles fitted with an auxiliary motor, with 

or without side-cars; side-cars:

8711 10 000 0

– с двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным движением 

поршня рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 50 см³

– With reciprocating internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity not 

exceeding 50 cm³
pcs 14 14
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8711 20

– с двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным движением 

поршня рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 50 см³, но не более 

250 см³:

– With reciprocating internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity 

exceeding 50 cm³ but not exceeding 250 

cm³:

8711 20 100 0 – – мотороллеры – – Scooters pcs 14 14

– – прочие, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя:
– – Other, of a cylinder capacity:

8711 20 920 0 – – – более 50 см³, но не более 125 см³
– – – Exceeding 50 cm3 but not exceeding 

125 cm3 pcs 14 14

8711 20 980 0 – – – более 125 см³, но не более 250 см³
– – – Exceeding 125 cm3 but not 

exceeding 250 cm3 pcs 14 14

8711 30

– с двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным движением 

поршня рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 250 см³, но не более 

500 см³:

– With reciprocating internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity 

exceeding 250 cm³ but not exceeding 500 

cm³:

8711 30 100 0

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 250 см³, но не более 

380 см³

– – Of a cylinder capacity exceeding 250 

cm³ but not exceeding 380 cm³
pcs 15 15

8711 30 900 0

– – с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 380 см³, но не более 

500 см³

– – Of a cylinder capacity exceeding 380 

cm³ but not exceeding 500 cm³
pcs 15 15

8711 40 000 0

– с двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным движением 

поршня рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 500 см³, но не более 

800 см³

– With reciprocating internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity 

exceeding 500 cm³ but not exceeding 800 

cm³
pcs 15 15

8711 50 000 0

– с двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным движением 

поршня рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 800 см³

– With reciprocating internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity 

exceeding 800 cm³
pcs 10 108711 50 000 0 pcs 10 10

8711 60
– приводимые в движение 

электрическим двигателем:
– With electric motor for propulsion:

8711 60 100 0

– – велосипеды с установленным 

вспомогательным электрическим 

двигателем с номинальной мощностью 

не более 250 Вт

– – Bicycles, with an auxiliary electric 

motor with a continuous rated power not 

exceeding 250 watts
pcs 14 14

8711 60 900 0 – – прочие – – Other pcs 14 14

8711 90 000 0 – прочие – Other pcs 14 14

8712 00

Велосипеды двухколесные и прочие 

велосипеды (включая трехколесные 

велосипеды для доставки грузов) без 

двигателя:

Bicycles and other cycles (including 

delivery tricycles), not motorised:

8712 00 300 0
– велосипеды двухколесные с 

подшипниками шариковыми
– Bicycles with ball bearings pcs 10 10

8712 00 700 0 – прочие – Other pcs 10 10

8713

Коляски для людей, не способных 

передвигаться, оснащенные или не 

оснащенные двигателем или другими 

механическими устройствами для 

передвижения:

Carriages for disabled persons, whether 

or not motorised or otherwise 

mechanically propelled:

8713 10 000 0
– без механических устройств для 

передвижения
– Not mechanically propelled pcs 0 0

8713 90 000 0 – прочие – Other pcs 0 0

8714

Части и принадлежности к 

транспортным средствам товарных 

позиций 8711 – 8713:

Parts and accessories of vehicles of 

headings 8711 to 8713:

8714 10 – мотоциклов (включая мопеды): – Of motorcycles (including mopeds):
8714 10 100 0 – – тормоза и их части – – Brakes and parts thereof – 7,5 7,5

8714 10 200 0 – – коробки передач и их части – – Gear boxes and parts thereof – 7,5 7,5

8714 10 300 0
– – колеса ходовые и их части и 

принадлежности

– – Road wheels and parts and 

accessories thereof – 7,5 7,5

8714 10 400 0
– – глушители и выхлопные трубы, их 

части

– – Silencers (mufflers) and exhaust 

pipes; parts thereof – 7,5 7,5

8714 10 500 0 – – сцепления в сборе и их части – – Clutches and parts thereof – 7,5 7,5

8714 10 900 0 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

8714 20 000 0
– колясок для людей, не способных 

передвигаться
– Of carriages for disabled persons – 0 0

– прочие: – Other:
8714 91 – – рамы и вилки, их части: – – Frames and forks, and parts thereof:
8714 91 100 – – – рамы: – – – Frames:
8714 91 100 1 – – – – из стали – – – – Of steel pcs 5 5

8714 91 100 4 – – – – из алюминиевых сплавов – – – – Of aluminium alloys pcs 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:
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8714 91 100 7
– – – – – для производства 

велосипедов5) – – – – – For the production of bicycles5) pcs 516С) 516С)

8714 91 100 9 – – – – – прочие – – – – – Other pcs 5 5

8714 91 300 0 – – – передние вилки – – – Front forks pcs 5 5

8714 91 900 0 – – – части – – – Parts – 5 5

8714 92 – – ободья и спицы: – – Wheel rims and spokes:
8714 92 100 0 – – – ободья – – – Rims pcs 5 5

8714 92 900 0 – – – спицы – – – Spokes – 5 5

8714 93 000

– – ступицы, кроме тормозных ступиц 

свободного хода и втулочных тормозов, 

цепные звездочки обгонных муфт:

– – Hubs, excluding braking hubs and hub 

coaster brakes, and chain sprockets 

overrunning clutches:

8714 93 000 1 – – – для производства велосипедов
5) – – – For the production of bicycles5) – 550С) 550С)

8714 93 000 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

8714 94

– – тормоза, включая тормозные 

ступицы свободного хода и втулочные 

тормоза, их части:

– – Brakes, including coaster braking 

hubs and hub brakes, and parts thereof:

8714 94 200 – – – тормоза: – – – Brakes:

8714 94 200 1 – – – – для производства велосипедов5) – – – – For the production of bicycles5) – 550С) 550С)

8714 94 200 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8714 94 900 0 – – – части – – – Parts – 5 5

8714 95 000 0 – – седла – – Saddles pcs 5 5

8714 96
– – педали и кривошипный механизм, их 

части:

– – Pedals and crank-gear, and parts 

thereof:
8714 96 100 – – – педали: – – – Pedals:

8714 96 100 1 – – – – для производства велосипедов5) – – – – For the production of bicycles5) pairs 5
50С)

550С)

8714 96 100 9 – – – – прочие – – – – Other pairs 5 5

8714 96 300 – – – кривошипный механизм: – – – Crank-gear:

8714 96 300 1 – – – – для производства велосипедов
5) – – – – For the production of bicycles5) – 5

50С)
550С)

8714 96 300 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8714 96 900 0 – – – части – – – Parts – 5 5

8714 99 – – прочие: – – Other:8714 99 – – прочие: – – Other:
8714 99 100 0 – – – рули, рукоятки – – – Handlebars pcs 5 5

8714 99 300 0 – – – багажники – – – Luggage carriers pcs 5 5

8714 99 500 – – – устройства переключения передач: – – – Gearshift appliances:

8714 99 500 1 – – – – для производства велосипедов
5) – – – – For the production of bicycles5) – 5

50С)
550С)

8714 99 500 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8714 99 900 – – – прочие; части: – – – Other; parts:

8714 99 900 1 – – – – для производства велосипедов
5) – – – – For the production of bicycles5) – 550С) 550С)

8714 99 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

8715 00 Коляски детские и их части: Baby carriages and parts thereof:
8715 00 100 0 – коляски детские – Baby carriages pcs 5 5

8715 00 900 0 – части – Parts – 5 5

8716

Прицепы и полуприцепы; прочие 

несамоходные транспортные средства; 

их части:

Trailers and semi-trailers; other vehicles, 

not mechanically propelled; parts thereof:

8716 10

– прицепы и полуприцепы типа "дом-

автоприцеп", для проживания или для 

автотуристов:

– Trailers and semi-trailers of the caravan 

type, for housing or camping:

8716 10 920 0 – – массой не более 1600 кг – – Of a weight not exceeding 1,600 kg pcs 10 10

8716 10 980 0 – – массой более 1600 кг – – Of a weight exceeding 1,600 kg pcs 10 10

8716 20 000 0

– прицепы и полуприцепы 

самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского 

хозяйства

– Self-loading or self-unloading trailers 

and semi-trailers for agricultural purposes
pcs 5 5

– прицепы и полуприцепы для 

транспортировки грузов, прочие:

– Other trailers and semi-trailers for the 

transport of goods:

8716 31 000 0
– – прицепы-цистерны и полуприцепы-

цистерны
– – Tanker trailers and tanker semi-trailers pcs 12,5 12,5

8716 39 – – прочие: – – Other:

8716 39 100 0

– – – специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных 

материалов

– – – Specially designed for the transport 

of highly radioactive materials
pcs 12,5 12,5

– – – прочие: – – – Other:

– – – – новые: – – – – New:
8716 39 300 – – – – – полуприцепы: – – – – – Semi-trailers:

8716 39 300 1

– – – – – – автомобильные, с полной 

массой более 15 т и габаритной длиной 

не менее 13,6 м

– – – – – – For vehicles, of gross weight 

exceeding 15 t and total length of not less 

than 13.6 m pcs 9 9

8716 39 300 2

– – – – – – автомобильные 

рефрижераторные, с внутренним 

объемом кузова не менее 76 м³

– – – – – – For refrigerator vehicles with 

internal body volume of not less than 76 m³
pcs 9 9

8716 39 300 9 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10
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8716 39 500 – – – – – прочие: – – – – – Other:
8716 39 500 1 – – – – – – одноосные – – – – – – Single axis pcs 10 10

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

8716 39 500 2

– – – – – – – прицепы автомобильные, с 

полной массой более 15 т

– – – – – – – Car trailers, of gross weight 

exceeding 15 tonnes
pcs 9 9

8716 39 500 9 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other pcs 10 10

8716 39 800 – – – – бывшие в эксплуатации: – – – – Used:

– – – – – с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет:

– – – – – Manufactured more than 7 years 

ago:

8716 39 800 3

– – – – – – полуприцепы 

автомобильные, с полной массой более 

15 т и габаритной длиной не менее 13,6 

м

– – – – – – Car semi-trailers, of gross 

weight exceeding 15 tonnes and overall 

length of no less than 13.6 m
pcs 9 9

8716 39 800 4

– – – – – – полуприцепы автомобильные 

рефрижераторные с внутренним 

объемом кузова не менее 76 м³

– – – – – – Semi-trailers for refrigerator 

vehicles with internal body volume of not 

less than 76 m³
pcs 9 9

8716 39 800 5 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

– – – – – прочие: – – – – – Other:

8716 39 800 6

– – – – – – полуприцепы 

автомобильные, с полной массой более 

15 т и габаритной длиной не менее 13,6 

м

– – – – – – Car semi-trailers, of gross 

weight exceeding 15 tonnes and overall 

length of no less than 13.6 m
pcs 9 9

8716 39 800 7

– – – – – – полуприцепы автомобильные 

рефрижераторные с внутренним 

объемом кузова не менее 76 м³

– – – – – – Semi-trailers for refrigerator 

vehicles with internal body volume of not 

less than 76 m³
pcs 9 9

8716 39 800 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other pcs 10 10

8716 40 000 0 – прицепы и полуприцепы прочие – Other trailers and semi-trailers pcs 10 10

8716 80 000 0 – транспортные средства прочие – Other vehicles pcs 12,5 12,5

8716 90 – части: – Parts:
8716 90 100 0 – – шасси – – Chassis – 5 5

8716 90 300 0 – – кузова – – Bodies – 5 5

8716 90 500 0 – – оси – – Axles – 5 5

8716 90 900 0 – – части прочие – – Other parts – 5 58716 90 900 0 – – части прочие – – Other parts – 5 5

8801 00

Аэростаты и дирижабли; планеры, 

дельтапланы и другие безмоторные 

летательные аппараты:

Balloons and dirigibles; gliders, hang 

gliders and other non-powered aircraft:

8801 00 100
– аэростаты и дирижабли; планеры и 

дельтапланы:

– Balloons and dirigibles; gliders and 

hang gliders:
8801 00 100 1 – – гражданские – – For civil use pcs 10 10

8801 00 100 9 – – прочие – – Other pcs 15 15

8801 00 900 – прочие: – Other:
8801 00 900 1 – – гражданские – – For civil use pcs 10 10

8801 00 900 9 – – прочие – – Other pcs 15 15

8802

Летательные аппараты прочие 

(например, вертолеты, самолеты); 

космические аппараты (включая 

спутники) и суборбитальные и 

космические ракеты-носители:

Other aircraft (for example, helicopters, 

aeroplanes); spacecraft (including 

satellites) and suborbital and spacecraft 

launch vehicles:

– вертолеты: – Helicopters:

8802 11 000
– – с массой пустого снаряженного 

аппарата не более 2000 кг:

– – Of an unladen weight not exceeding 

2,000 kg:

– – – гражданские: – – – For civil use:

8802 11 000 2

– – – – с массой пустого снаряженного 

аппарата не более 1000 кг

– – – – Of an unladen weight not 

exceeding 1,000 kg
pcs 10 10

8802 11 000 3 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

8802 11 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

8802 12 000
– – с массой пустого снаряженного 

аппарата более 2000 кг:

– – Of an unladen weight exceeding 2,000 

kg:
8802 12 000 1 – – – гражданские – – – For civil use pcs 12,5 12,5

8802 12 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

8802 20 000

– самолеты и прочие летательные 

аппараты, с массой пустого 

снаряженного аппарата не более 2000 

кг:

– Aeroplanes and other aircraft, of an 

unladen weight not exceeding 2,000 kg:

8802 20 000 1 – – гражданские – – For civil use pcs 10 10

8802 20 000 2

– – разведывательно-ударные 

беспилотные летательные аппараты
14)

– – Scout-attack unmanned aerial 

vehicles14)
pcs 15 15

8802 20 000 8 – – прочие – – Other pcs 15 15

8802 30 000

– самолеты и прочие летательные 

аппараты, с массой пустого 

снаряженного аппарата более 2000 кг, 

но не более 15 000 кг:

– Aeroplanes and other aircraft, of an 

unladen weight exceeding 2,000 kg but 

not exceeding 15,000 kg:
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8802 30 000 2

– – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест не более чем на 50 

человек

– – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum load being of 

50 passengers
pcs 0 0

8802 30 000 3

– – самолеты военно-транспортные, 

оснащенные грузовой рампой, с массой 

пустого снаряженного аппарата более 

12 000 кг, но не более 13 000 кг
14)

– – Military transport aircraft with a loading 

ramp, of an unladen weight exceeding 

12,000 kg but not exceeding 13,000 kg14)
pcs 83С) 83С)

8802 30 000 7 – – прочие – – Other pcs 8 8

8802 40 00

– самолеты и прочие летательные 

аппараты, с массой пустого 

снаряженного аппарата более 15 000 кг:

– Aeroplanes and other aircraft, of an 

unladen weight exceeding 15,000 kg:

8802 40 001

– – с массой пустого снаряженного 

аппарата более 15 000 кг, но не более 

20 000 кг:

– – Of an unladen weight exceeding 

15,000 kg but not exceeding 20,000 kg:

8802 40 001 1

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест не более чем на 50 

человек

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum load being of 

50 passengers
pcs 0 0

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест более чем на 50 

человек:

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum load 

exceeding 50 passengers:

8802 40 001 5

– – – – широкофюзеляжные, имеющие 

два прохода между рядами кресел, 

дальнемагистральные

– – – – Wide-body, twin-aisle, long-haul
pcs 7,5 7,5

8802 40 001 6 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

– – – прочие: – – – Other:

8802 40 001 7

– – – – широкофюзеляжные, 

дальнемагистральные гражданские 

грузовые самолеты

– – – – Wide-body, long-haul cargo 

aircraft used in civil aviation
pcs 7,5 7,5

8802 40 001 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

– – с массой пустого снаряженного 

аппарата более 20 000 кг, но не более 
– – Of an unladen weight exceeding 

20,000 kg but not exceeding 90,000 kg:
8802 40 003

аппарата более 20 000 кг, но не более 

90 000 кг:
20,000 kg but not exceeding 90,000 kg:

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест не более чем на 50 

человек:

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum load being of 

50 passengers:

8802 40 003 3

– – – – широкофюзеляжные, имеющие 

два прохода между рядами кресел, 

дальнемагистральные

– – – – Wide-body, twin-aisle, long-haul
pcs 7,5 7,5

8802 40 003 4 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест более чем на 50 

человек, но не более чем на 300 

человек:

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum exceeding 50 

passengers, but not exceeding 

300 passengers:

8802 40 003 5

– – – – широкофюзеляжные, имеющие 

два прохода между рядами кресел, 

дальнемагистральные

– – – – Wide-body, twin-aisle, long-haul
pcs 7,5 7,5

8802 40 003 6 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

8802 40 003 7

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест более чем на 300 

человек

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum load 

exceeding 300 passengers
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8802 40 003 8

– – – – широкофюзеляжные, 

дальнемагистральные гражданские 

грузовые самолеты

– – – – Wide-body, long-haul cargo 

aircraft used in civil aviation
pcs 7,5 7,5

8802 40 003 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

8802 40 004

– – с массой пустого снаряженного 

аппарата более 90 000 кг, но не более 

120 000 кг:

– – Of an unladen weight exceeding 

90,000 kg but not exceeding 120,000 kg:

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест не более чем на 50 

человек:

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum load being of 

50 passengers:

8802 40 004 4

– – – – широкофюзеляжные, имеющие 

два прохода между рядами кресел, 

дальнемагистральные

– – – – Wide-body, twin-aisle, long-haul
pcs 7,5 7,5

8802 40 004 5 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

8802 40 004 6

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест более чем на 50 

человек, но не более чем на 300 

человек

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum exceeding 50 

passengers, but not exceeding 

300 passengers
pcs 0 0
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8802 40 004 7

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с количеством 

пассажирских мест более чем на 300 

человек

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, with the maximum load 

exceeding 300 passengers
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8802 40 004 8

– – – – широкофюзеляжные, 

дальнемагистральные гражданские 

грузовые самолеты

– – – – Wide-body, long-haul cargo 

aircraft used in civil aviation
pcs 7,5 7,5

8802 40 004 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

8802 40 009 – – прочие: – – Other:

8802 40 009 1

– – – самолеты гражданские 

пассажирские с массой пустого 

снаряженного аппарата более 120 000 кг

– – – Passenger aircraft used in civil 

aviation, of an unladen weight exceeding 

120,000 kg
pcs 0 0

– – – самолеты гражданские грузовые, 

оснащенные грузовой рампой, с 

максимальной взлетной массой более 

370 000 кг:

– – – Cargo aircraft used in civil aviation, 

with a loading ramp and maximum take off 

weight of 370,000 kg:

8802 40 009 4

– – – – широкофюзеляжные, 

дальнемагистральные с массой пустого 

снаряженного аппарата более 120 000 кг

– – – – Wide-body, long-haul, of an 

unladen weight exceeding 120,000 kg
pcs 7,5 7,5

8802 40 009 5 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

8802 40 009 6

– – – самолеты гражданские грузовые, 

не оснащенные грузовой рампой, с 

максимальной взлетной массой более 

370 000 кг

– – – Cargo aircraft used in civil aviation, 

without a loading ramp, with maximum 

take off weight of 370,000 kg
pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

8802 40 009 7

– – – – широкофюзеляжные, 

дальнемагистральные гражданские 

грузовые самолеты с массой пустого 

снаряженного аппарата более 120 000 кг

– – – – Wide-body, long-haul cargo 

aircraft used in civil aviation, of an 

unladen weight exceeding 120,000 kg
pcs 7,5 7,5

8802 40 009 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 12,5 12,5

– космические аппараты (включая 

спутники) и суборбитальные и 
– Spacecraft (including satellites) and 

suborbital and spacecraft launch vehicles:
8802 60

спутники) и суборбитальные и 

космические ракеты-носители:
suborbital and spacecraft launch vehicles:

8802 60 100 0
– – космические аппараты (включая 

спутники)
– – Spacecraft (including satellites) pcs 10 10

8802 60 900 0
– – суборбитальные и космические 

ракеты-носители

– – Suborbital and spacecraft launch 

vehicles pcs 10 10

8803
Части летательных аппаратов товарной 

позиции 8801 или 8802:
Parts of goods of heading 8801 or 8802:

8803 10 000 0
– воздушные винты и несущие винты и 

их части
– Propellers and rotors and parts thereof – 0 0

8803 20 000 0 – шасси и их части – Undercarriages and parts thereof – 0 0

8803 30 000 0 – части самолетов и вертолетов прочие – Other parts of aeroplanes or helicopters – 0 0

8803 90 – прочие: – Other:
8803 90 100 0 – – воздушных змеев – – Of kites – 5 5

8803 90 200 0
– – космических аппаратов (включая 

спутники)
– – Of spacecraft (including satellites) – 5 5

8803 90 300 0
– – суборбитальных и космических 

ракет-носителей

– – Of suborbital and spacecraft launch 

vehicles – 5 5

8803 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

8804 00 000 0

Парашюты (включая управляемые 

парашюты и парапланы) и ротошюты; 

их части и принадлежности

Parachutes (including steered parachutes 

and paragliders) and rotochutes; parts 

thereof and accessories thereto
– 15 15

8805

Стартовое оборудование для 

летательных аппаратов; палубные 

тормозные или аналогичные 

устройства; наземные тренажеры для 

летного состава; их части:

Aircraft launching gear; deck-arrestor or 

similar gear; ground flying trainers; parts 

of the foregoing articles:

8805 10

– стартовое оборудование для 

летательных аппаратов и его части; 

палубные тормозные или аналогичные 

устройства и их части:

– Aircraft launching gear and parts 

thereof; deck-arrestor or similar gear and 

parts thereof:

8805 10 100 0
– – стартовое оборудование для 

летательных аппаратов и его части

– – Aircraft launching gear and parts 

thereof – 15 15

8805 10 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

– наземные тренажеры для летного 

состава и их части:
– Ground flying trainers and parts thereof:

8805 21 000 0
– – имитаторы воздушного боя и их 

части
– – Air combat simulators and parts thereof – 15 15

8805 29 000 – – прочие: – – Other:

8805 29 000 2

– – – тренажерные устройства 

имитации полета на гражданских 

воздушных судах и их части

– – – Flight simulation training devices for 

civil aviation and parts thereof
pcs 0 0

8805 29 000 8 – – – прочие – – – Other – 15 15



Import customs 
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(as a percentage 
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Heading

8901

Суда круизные, экскурсионные, паромы, 

грузовые суда, баржи и аналогичные 

плавучие средства для перевозки 

пассажиров или грузов:

Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, 

cargo ships, barges and similar vessels 

for the transport of persons or goods:

8901 10

– суда круизные, экскурсионные и 

аналогичные плавучие средства, 

предназначенные в основном для 

перевозки пассажиров; паромы всех 

типов:

– Cruise ships, excursion boats and 

similar vessels principally designed for the 

transport of persons; ferry-boats of all 

kinds:

8901 10 100 – – морские: – – Seagoing:

8901 10 100 1

– – – паромы с силовой установкой, 

состоящей из двух двигателей 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия, 

работающих на сжиженном природном 

газе или дизельном топливе, 

номинальной мощностью не менее 2 

000 кВт, но не более 5 000 кВт каждый, 

для транспортировки средств 

автомобильного транспорта или 

железнодорожных вагонов не менее 20, 

но не более 60, предназначенные для 

эксплуатации в Каспийском море
3)

– – – Ferry-boats with a power unit 

including two compression-ignition internal 

combustion piston engines operating on 

liquefied natural gas or diesel, of a 

nominal capacity being of 2,000 kW or 

more, but not more than 5,000 kW each, 

of a kind used to transport 20 or more, but 

not more than 60 motor vehicles or rail 

carriages, designed to ride in the Caspian 

sea3)

pcs 5
3С)

53С)

8901 10 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

8901 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8901 20 – танкеры: – Tankers:
8901 20 100 0 – – морские – – Seagoing pcs 5 5

8901 20 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8901 30
– суда рефрижераторные, кроме 

входящих в субпозицию 8901 20:

– Refrigerated vessels, other than those 

of subheading 8901 20:
8901 30 100 0 – – морские – – Seagoing pcs 5 5

8901 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

– грузовые и грузопассажирские 

плавучие средства прочие:

– Other vessels for the transport of goods 

and other vessels for the transport of both 
8901 90

плавучие средства прочие:
and other vessels for the transport of both 

persons and goods:
8901 90 100 0 – – морские – – Seagoing pcs 5 5

8901 90 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8902 00

Суда рыболовные; плавучие базы и 

прочие суда для переработки и 

консервирования рыбных продуктов:

Fishing vessels; factory ships and other 

vessels for processing or preserving 

fishery products:
8902 00 100 0 – морские – Seagoing pcs 5 5

8902 00 900 0 – прочие – Other pcs 5 5

8903

Яхты и прочие плавучие средства для 

отдыха или спорта; гребные лодки и 

каноэ:

Yachts and other vessels for pleasure or 

sports; rowing boats and canoes:

8903 10 – надувные: – Inflatable:

8903 10 100 0 – – массой не более 100 кг каждое – – Of a weight not exceeding 100 kg each pcs 15 15

8903 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

– прочие: – Other:

8903 91

– – суда парусные со вспомогательным 

двигателем или без него:

– – Sailboats, with or without auxiliary 

motor:

8903 91 100 0 – – – морские – – – Seagoing pcs 15 15

8903 91 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

8903 92
– – лодки моторные и катера, кроме 

лодок с подвесным двигателем:

– – Motor boats, other than outboard 

motor boats:
8903 92 100 0 – – – морские – – – Seagoing pcs 15 15

– – – прочие: – – – Other:
8903 92 910 0 – – – – длиной не более 7,5 м – – – – Of a length not exceeding 7.5 m pcs 10 10

8903 92 990 0 – – – – длиной более 7,5 м – – – – Of a length exceeding 7.5 m pcs 10 10

8903 99 – – прочие: – – Other:

8903 99 100 0 – – – массой не более 100 кг каждое
– – – Of a weight not exceeding 100 kg 

each pcs 15 15

– – – прочие: – – – Other:
8903 99 910 0 – – – – длиной не более 7,5 м – – – – Of a length not exceeding 7.5 m pcs 8 8

8903 99 990 0 – – – – длиной более 7,5 м – – – – Of a length exceeding 7.5 m pcs 15 15

8904 00 Буксиры и суда-толкачи: Tugs and pusher craft:
8904 00 100 0 – буксиры – Tugs pcs 5 5

– суда-толкачи: – Pusher craft:
8904 00 910 0 – – морские – – Seagoing pcs 5 5

8904 00 990 0 – – прочие – – Other pcs 10 10
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of the customs 
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8905

Плавучие маяки, пожарные суда, 

земснаряды, плавучие краны и прочие 

плавучие средства, для которых 

судоходные качества являются 

второстепенными по сравнению с их 

основной функцией; доки плавучие; 

плавучие или работающие под водой 

буровые или эксплуатационные 

платформы:

Light-vessels, fire-floats, dredgers, 

floating cranes, and other vessels the 

navigability of which is subsidiary to their 

main function; floating docks; floating or 

submersible drilling or production 

platforms:

8905 10 – земснаряды: – Dredgers:
8905 10 100 0 – – морские – – Seagoing pcs 5 5

8905 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

8905 20 000 0

– плавучие или работающие под водой 

буровые или эксплуатационные 

платформы

– Floating or submersible drilling or 

production platforms
pcs 15 15

8905 90 – прочие: – Other:
8905 90 100 – – морские: – – Seagoing:

8905 90 100 1

– – – плавучие средства, 

предназначенные для кормления рыбы, 

оснащенные помимо прочего 

оборудованием для подачи корма и 

бункерами грузовместимостью не 

менее 155 м3 для хранения корма

– – – Vessels designed to feed fish and 

equipped, among other things, with 

feeding devices and feed storage bunkers 

of a capacity of 155 m3 or more
pcs 1024С) 1024С)

8905 90 100 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8905 90 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

8906

Суда прочие, включая военные корабли 

и спасательные суда, кроме гребных 

лодок:

Other vessels, including warships and 

lifeboats other than rowing boats:

8906 10 000 – военные корабли: – Warships:

8906 10 000 1 – – десантно-вертолетные корабли-доки – – Landing helicopter docks pcs 10 10

8906 10 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

8906 90 – прочие: – Other:
8906 90 100 0 – – морские – – Seagoing pcs 7 7

– – прочие: – – Other:

– – – массой не более 100 кг каждое
– – – Of a weight not exceeding 100 kg 

8906 90 910 0 – – – массой не более 100 кг каждое
– – – Of a weight not exceeding 100 kg 

each pcs 10 10

8906 90 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

8907

Плавучие конструкции прочие 

(например, плоты, плавучие баки, 

кессоны, дебаркадеры, буи и бакены):

Other floating structures (for example, 

rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, 

buoys and beacons):
8907 10 000 0 – плоты надувные – Inflatable rafts pcs 0 0

8907 90 000 – прочие: – Other:

8907 90 000 1

– – садки рыбоводные круглые 

внутренним диаметром каркаса 20 м 

или более, но не более 50 м

– – Round fish traps with the inner frame 

diameter of 20 m or more but not more 

than 50 m pcs 1524С) 1524С)

8907 90 000 9 – – прочие – – Other pcs 15 15

8908 00 000 0

Суда и прочие плавучие конструкции, 

предназначенные на слом

Vessels and other floating structures for 

breaking up
pcs 15 15

9001

Волокна оптические и жгуты волоконно-

оптические; кабели волоконно-

оптические, кроме указанных в 

товарной позиции 8544; листы и 

пластины из поляризационного 

материала; линзы (включая 

контактные), призмы, зеркала и прочие 

оптические элементы, из любого 

материала, неоправленные, кроме 

таких элементов из оптически не 

обработанного стекла:

Optical fibres and optical fibre bundles; 

optical fibre cables other than those of 

heading 8544; sheets and plates of 

polarising material; lenses (including 

contact lenses), prisms, mirrors and other 

optical elements, of any material, 

unmounted, other than such elements of 

glass not optically worked:

9001 10
– волокна оптические, жгуты и кабели 

волоконно-оптические:

– Optical fibres, optical fibre bundles and 

cables:
9001 10 100 0 – – кабели для передачи изображения – – Image conductor cables – 7,5 7,5

9001 10 900 – – прочие: – – Other:
9001 10 900 1 – – – волокна оптические – – – Optical fibres – 3 3

9001 10 900 9 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

9001 20 000 0
– листы и пластины из 

поляризационного материала
– Sheets and plates of polarizing material – 10 10

9001 30 000 0 – линзы контактные – Contact lenses pcs 5 5

9001 40 – линзы для очков из стекла: – Spectacle lenses of glass:
9001 40 200 0 – – не для коррекции зрения – – Not for the correction of vision pcs 10 10

– – для коррекции зрения: – – For the correction of vision:

– – – обработанные с обеих сторон: – – – Both sides finished:
9001 40 410 0 – – – – однофокальные – – – – Single focal pcs 5 5

9001 40 490 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

9001 40 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

9001 50
– линзы для очков из прочих 

материалов:
– Spectacle lenses of other materials:
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9001 50 200 0 – – не для коррекции зрения – – Not for the correction of vision pcs 10 10

– – для коррекции зрения: – – For the correction of vision:

– – – обработанные с обеих сторон: – – – Both sides finished:
9001 50 410 0 – – – – однофокальные – – – – Single focal pcs 5 5

9001 50 490 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

9001 50 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

9001 90 000 – прочие: – Other:

9001 90 000 1 – – для гражданских воздушных судов5) – – For use on civil aircraft5) – 5 5

9001 90 000 9 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

9002

Линзы, призмы, зеркала и прочие 

оптические элементы, из любого 

материала, в сборе, являющиеся 

частями инструментов и приборов или 

приспособлениями для них, кроме таких 

элементов из оптически не 

обработанного стекла:

Lenses, prisms, mirrors and other optical 

elements, of any material, mounted, being 

parts of or fittings for instruments or 

apparatus, other than such elements of 

glass not optically worked:

– объективы: – Objective lenses:

9002 11 000 0

– – для камер, проекторов или 

фотоувеличителей или оборудования 

для проецирования с уменьшением

– – For cameras, projectors or 

photographic enlargers or reducers
pcs 12,5 12,5

9002 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 12,5 12,5

9002 20 000 0 – фильтры – Filters pcs 12,5 12,5

9002 90 000 – прочие: – Other:

9002 90 000 1 – – для гражданских воздушных судов
5) – – For use on civil aircraft5) – 5 5

9002 90 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

9003

Оправы и арматура для очков, 

защитных очков или аналогичных 

оптических приборов, и их части:

Frames and mountings for spectacles, 

goggles or the like, and parts thereof:

– оправы и арматура: – Frames and mountings:
9003 11 000 0 – – из пластмасс – – Of plastics pcs 12,5 12,5

9003 19 000 – – из других материалов: – – Of other materials:

9003 19 000 1
– – – из драгоценного металла или 

катаного драгоценного металла

– – – Of precious metal or rolled precious 

metal pcs 12,5 12,59003 19 000 1 катаного драгоценного металла metal pcs 12,5 12,5

9003 19 000 9 – – – из других материалов – – – Of other materials pcs 12,5 12,5

9003 90 000 – части: – Parts:
9003 90 000 1 – – из пластмасс – – Of plastics – 12,5 12,5

9003 90 000 9 – – прочие – – Other – 0 0

9004

Очки, защитные очки и аналогичные 

оптические приборы, корректирующие, 

защитные или прочие:

Spectacles, goggles and the like, 

corrective, protective or other:

9004 10 – очки солнцезащитные: – Sunglasses:

9004 10 100 0 – – с оптически обработанными линзами – – With lenses optically worked pcs 5 5

– – прочие: – – Other:
9004 10 910 0 – – – с линзами из пластмасс – – – With lenses of plastics pcs 5 5

9004 10 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9004 90 – прочие: – Other:
9004 90 100 0 – – с линзами из пластмасс – – With lenses of plastics pcs 5 5

9004 90 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

9005

Бинокли, монокуляры, прочие 

зрительные трубы и их арматура; 

прочие астрономические приборы и их 

арматура, кроме радиоастрономических 

приборов:

Binoculars, monoculars, other optical 

telescopes, and mountings therefor; other 

astronomical instruments and mountings 

therefor, but not including instruments for 

radio-astronomy:
9005 10 000 0 – бинокли – Binoculars pcs 12,5 12,5

9005 80 000 0 – приборы прочие – Other instruments pcs 12,5 12,5

9005 90 000 0
– части и принадлежности (включая 

арматуру)

– Parts and accessories (including 

mountings) – 12,5 12,5

9006

Фотокамеры (кроме кинокамер); 

фотовспышки и лампы-вспышки, кроме 

газоразрядных ламп товарной позиции 

8539:

Photographic (other than 

cinematographic) cameras; photographic 

flashlight apparatus and flashbulbs other 

than discharge lamps of heading 8539:

9006 30 000 0

– фотокамеры, специально 

предназначенные для подводной 

съемки, аэрофотосъемки или для 

медицинского или хирургического 

обследования внутренних органов; 

камеры, позволяющие проводить 

сличение, для судебных или 

криминалистических целей

– Cameras specially designed for 

underwater use, for aerial survey or for 

medical or surgical examination of internal 

organs; comparison cameras for forensic 

or criminological purposes

pcs 0 0

9006 40 000 0
– фотокамеры с моментальным 

получением готового снимка
– Instant print cameras pcs 10 10

– фотокамеры прочие: – Other cameras:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

9006 51 000 0

– – зеркальные, для катушечной 

фотопленки шириной не более 35 мм

– – With a through-the-lens viewfinder 

(single lens reflex (SLR)), for roll film of a 

width not exceeding 35 mm pcs 10 10

9006 52 000
– – прочие, для катушечной фотопленки 

шириной менее 35 мм:

– – Other, for roll film of a width less than 

35 mm:

9006 52 000 1

– – – используемые для фиксации 

изображения документов на пленки для 

микрофильмирования, микрофиши или 

другие микроносители

– – – Used for capturing documents for 

recording on microfilm, microfiche or other 

micro carriers
pcs 5 5

9006 52 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

9006 53
– – прочие, для катушечной фотопленки 

шириной 35 мм:
– – Other, for roll film of a width of 35 mm:

9006 53 100 0 – – – "одноразовые" фотокамеры – – – Disposable cameras pcs 10 10

9006 53 800 – – – прочие: – – – Other:

9006 53 800 1

– – – – используемые для фиксации 

изображения документов на пленки для 

микрофильмирования, микрофиши или 

другие микроносители

– – – – Used for capturing documents for 

recording on microfilm, microfiche or other 

micro carriers
pcs 5 5

9006 53 800 8 – – – – прочие – – – – Other pcs 10 10

9006 59 000 – – прочие: – – Other:

9006 59 000 1

– – – используемые для фиксации 

изображения документов на пленки для 

микрофильмирования, микрофиши или 

другие микроносители

– – – Used for capturing documents for 

recording on microfilm, microfiche or other 

micro carriers
pcs 5 5

9006 59 000 8 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

– фотовспышки и лампы-вспышки:
– Photographic flashlight apparatus and 

flashbulbs:

9006 61 000 0
– – разрядные ("электронные") 

фотовспышки

– – Discharge lamp (electronic) flashlight 

apparatus pcs 10 10

9006 69 000 – – прочие: – – Other:

9006 69 000 1

– – – используемые со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – Used with LED light sources on rigid 

printed circuit board
pcs 10 109006 69 000 1 плате pcs 10 10

9006 69 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

– части и принадлежности: – Parts and accessories:
9006 91 000 0 – – для фотокамер – – For cameras – 5 5

9006 99 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

9007

Кинокамеры и кинопроекторы, 

содержащие или не содержащие 

звукозаписывающие или 

звуковоспроизводящие устройства:

Cinematographic cameras and projectors, 

whether or not incorporating sound 

recording or reproducing apparatus:

9007 10 000 0 – кинокамеры – Cameras pcs 10 10

9007 20 000 0 – кинопроекторы – Projectors pcs 7,5 7,5

– части и принадлежности: – Parts and accessories:
9007 91 000 0 – – для кинокамер – – For cameras – 5 5

9007 92 000 0 – – для кинопроекторов – – For projectors – 5 5

9008

Проекторы изображений, кроме 

кинематографических; 

фотоувеличители и оборудование для 

проецирования изображений с 

уменьшением (кроме 

кинематографического):

Image projectors, other than 

cinematographic; photographic (other than 

cinematographic) enlargers and reducers:

9008 50 000 0

– проекторы изображений, 

фотоувеличители и оборудование для 

проецирования изображений с 

уменьшением

– Projectors, enlargers and reducers

pcs 10 10

9008 90 000 0 – части и принадлежности – Parts and accessories – 5 5

9010

Аппаратура и оборудование для 

фотолабораторий (включая 

кинолаборатории), в другом месте 

данной группы не поименованные или 

не включенные; негатоскопы; экраны 

проекционные:

Apparatus and equipment for 

photographic (including cinematographic) 

laboratories, not specified or included 

elsewhere in this Chapter; negatoscopes; 

projection screens:

9010 10 000 0

– аппаратура и оборудование для 

автоматического проявления 

фотопленки (включая кинопленку) или 

фотобумаги в рулонах или для 

автоматической печати на фотобумагу 

в рулонах

– Machinery and equipment for automatic 

developing of photographic (including 

cinematographic) film or photographic 

paper in rolls, or for automatic printing on 

photo paper in rolls
pcs 0 0

9010 50 000 0

– аппаратура и оборудование для 

фотолабораторий (включая 

кинолаборатории), прочие; негатоскопы

– Other apparatus and equipment for 

photographic (including cinematographic) 

laboratories; negatoscopes
pcs 5 5

9010 60 000 0 – экраны проекционные – Projection screens pcs 5 5

9010 90 000 0 – части и принадлежности – Parts and accessories – 5 5



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры
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9011

Микроскопы оптические сложные, 

включая микроскопы для 

микрофотосъемки, микрокиносъемки 

или микропроецирования:

Compound optical microscopes, including 

those for photomicrography, 

cinephotomicrography or microprojection:

9011 10 – микроскопы стереоскопические: – Stereoscopic microscopes:

9011 10 100 0

– – снабженные оборудованием, 

специально разработанным для 

манипулирования и перемещения 

полупроводниковых пластин или 

фотошаблонов

– – Fitted with equipment specifically 

designed for the handling and transport of 

semiconductor wafers or reticles
pcs 0 0

9011 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9011 20

– микроскопы для микрофотосъемки, 

микрокиносъемки или 

микропроецирования, прочие:

– Other microscopes, for 

photomicrography, cinephotomicrography 

or microprojection:

9011 20 100 0

– – микроскопы для микрофотосъемки, 

снабженные оборудованием, 

специально разработанным для 

манипулирования и перемещения 

полупроводниковых пластин или 

фотошаблонов

– – Photomicrographic microscopes fitted 

with equipment specifically designed for 

the handling and transport of 

semiconductor wafers or reticles

pcs 0 0

9011 20 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9011 80 000 0 – микроскопы прочие – Other microscopes pcs 0 0

9011 90 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

9011 90 100 0
– – аппаратуры подсубпозиции 9011 10 

100 0 или 9011 20 100 0

– – Of apparatus of sub-subheading 

9011 10 100 0 or 9011 20 100 0 – 0 0

9011 90 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

9012

Микроскопы, кроме оптических 

микроскопов; аппараты дифракционные:

Microscopes other than optical 

microscopes; diffraction apparatus:

9012 10

– микроскопы, кроме оптических 

микроскопов; аппараты дифракционные:

– Microscopes other than optical 

microscopes; diffraction apparatus:

– – электронные микроскопы, 

снабженные оборудованием,  – – Electron microscopes fitted with 

9012 10 100 0

снабженные оборудованием, 

специально разработанным для 

манипулирования и перемещения 

полупроводниковых пластин или 

фотошаблонов

– – Electron microscopes fitted with 

equipment specifically designed for the 

handling and transport of semiconductor 

wafers or reticles
pcs 0 0

9012 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9012 90 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

9012 90 100 0
– – аппаратуры подсубпозиции 9012 10 

100 0

– – Of apparatus of sub-subheading 

9012 10 100 0 – 0 0

9012 90 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

9013

Устройства на жидких кристаллах, 

кроме изделий, более точно описанных 

в других товарных позициях; лазеры, 

кроме лазерных диодов; приборы и 

инструменты оптические прочие, в 

другом месте данной группы не 

поименованные или не включенные:

Liquid crystal devices not constituting 

articles provided for more specifically in 

other headings; lasers, other than laser 

diodes; other optical appliances and 

instruments, not specified or included 

elsewhere in this Chapter:

9013 10 000 0

– прицелы телескопические для 

установки на оружии; перископы; трубы 

зрительные, изготовленные как части 

машин, инструментов, приборов или 

аппаратуры данной группы или раздела 

XVI

– Telescopic sights for fitting to arms; 

periscopes; telescopes designed to form 

parts of machines, appliances, 

instruments or apparatus of this Chapter 

or Section XVI
pcs 5 5

9013 20 000 0 – лазеры, кроме лазерных диодов – Lasers, other than laser diodes pcs 0 0

9013 80
– устройства, приборы и инструменты 

прочие:

– Other devices, appliances and 

instruments:

– – устройства на жидких кристаллах: – – Liquid crystal devices:

9013 80 200 0
– – – активные матричные устройства 

на жидких кристаллах
– – – Active matrix liquid crystal devices pcs 0 0

9013 80 300 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9013 80 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9013 90 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

9013 90 100 0 – – для устройств на жидких кристаллах – – For liquid crystal devices (LCD) – 0 0

9013 90 900 0 – – прочие – – Other – 0 0

9014

Компасы для определения 

направления; навигационные приборы 

и инструменты прочие:

Direction finding compasses; other 

navigational instruments and appliances:

9014 10 000 0
– компасы для определения 

направления
– Direction finding compasses pcs 5 5

9014 20

– приборы и инструменты для 

аэронавигации или космической 

навигации (кроме компасов):

– Instruments and appliances for 

aeronautical or space navigation (other 

than compasses):
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9014 20 200
– – системы навигационные 

инерциальные:
– – Inertial navigation systems:

9014 20 200 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

9014 20 200 9 – – – прочие – – – Other pcs 4 4

9014 20 800 – – прочие: – – Other:

9014 20 800 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

9014 20 800 9 – – – прочие – – – Other pcs 4 4

9014 80 000 0 – приборы и инструменты прочие – Other devices and instruments pcs 4 4

9014 90 000 0 – части и принадлежности – Parts and accessories – 4 4

9015

Приборы и инструменты геодезические 

или топографические (включая 

фотограмметрические), 

гидрографические, океанографические, 

гидрологические, метеорологические 

или геофизические, кроме компасов; 

дальномеры:

Surveying (including photogrammetrical 

surveying), hydrographic, oceanographic, 

hydrological, meteorological or 

geophysical instruments and appliances, 

excluding compasses; rangefinders:

9015 10 – дальномеры: – Rangefinders:
9015 10 100 0 – – электронные – – Electronic pcs 8 8

9015 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

9015 20 – теодолиты и тахеометры:
– Theodolites and tachymeters 

(tacheometers):
9015 20 100 0 – – электронные – – Electronic pcs 8 8

9015 20 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

9015 30 – нивелиры: – Levels:
9015 30 100 0 – – электронные – – Electronic pcs 13 13

9015 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 13 13

9015 40

– фотограмметрические геодезические 

или топографические инструменты и 

приборы:

– Photogrammetrical surveying 

instruments and appliances:

9015 40 100 0 – – электронные – – Electronic pcs 0 0

9015 40 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9015 80 – приборы и инструменты прочие: – Other instruments and appliances:

– – электронные: – – Electronic:– – электронные: – – Electronic:

9015 80 110 0

– – – приборы и инструменты 

метеорологические, гидрологические и 

геофизические

– – – Meteorological, hydrological and 

geophysical instruments and apparatus
pcs 0 0

9015 80 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

9015 80 910 0

– – – приборы и инструменты, 

используемые в геодезии, топографии, 

для съемки местности или 

нивелирования; приборы 

гидрографические

– – – Instruments and appliances used in 

geodesy, topography, surveying or 

levelling; hydrographic instruments
pcs 0 0

9015 80 930 0

– – – приборы и инструменты 

метеорологические, гидрологические и 

геофизические

– – – Meteorological, hydrological and 

geophysical instruments and apparatus
pcs 0 0

9015 80 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9015 90 000 0 – части и принадлежности – Parts and accessories – 0 0

9016 00
Весы чувствительностью 0,05 г или 

выше, с разновесами или без них:

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, 

with or without weights:
9016 00 100 0 – весы – Balances pcs 10 10

9016 00 900 0 – части и принадлежности – Parts and accessories – 8 8

9017

Инструменты для черчения, разметки 

или математических расчетов 

(например, чертежные машины, 

пантографы, транспортиры, чертежные 

наборы, логарифмические линейки, 

дисковые калькуляторы); инструменты 

ручные для измерения линейных 

размеров (например, измерительные 

стержни и рулетки, микрометры, 

кронциркули), в другом месте данной 

группы не поименованные или не 

включенные:

Drawing, marking-out or mathematical 

calculating instruments (for example, 

drafting machines, pantographs, 

protractors, drawing sets, slide rules, disc 

calculators); instruments for measuring 

length, for use in the hand (for example, 

measuring rods and tapes, micrometers, 

callipers), not specified or included 

elsewhere in this Chapter:

9017 10

– столы и машины чертежные, 

автоматические или неавтоматические:

– Drafting tables and machines, whether 

or not automatic:

9017 10 100 0 – – плоттеры – – Plotters pcs 0 0

9017 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 12,5 12,5

9017 20

– инструменты для черчения, разметки 

или математических расчетов, прочие:

– Other drawing, marking-out or 

mathematical calculating instruments:

9017 20 050 0 – – плоттеры – – Plotters pcs 0 0

9017 20 100 0 – – инструменты чертежные прочие – – Other drawing instruments pcs 12,5 12,5

9017 20 390 0 – – инструменты для разметки – – Marking-out instruments pcs 12,5 12,5
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9017 20 900 0

– – инструменты для математических 

расчетов (включая линейки 

логарифмические, дисковые 

калькуляторы и аналогичные)

– – Mathematical calculating instruments 

(including slide rules, disc calculators and 

the like)
pcs 12,5 12,5

9017 30 000 0
– микрометры, кронциркули, 

штангенциркули и калибры
– Micrometers, callipers and gauges pcs 11 11

9017 80 – инструменты прочие: – Other instruments:

9017 80 100 0
– – стержни измерительные и рулетки, 

линейки с делениями

– – Measuring rods and tapes and divided 

scales pcs 10 10

9017 80 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

9017 90 000 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

9017 90 000 1
– – плоттеров подсубпозиций 9017 10 

100 0, 9017 20 050 0

– – Of plotters of sub-subheadings 

9017 10 100 0 or 9017 20 050 0 – 0 0

9017 90 000 9 – – прочие – – Other – 11 11

9018

Приборы и устройства, применяемые в 

медицине, хирургии, стоматологии или 

ветеринарии, включая 

сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская 

прочая и приборы для исследования 

зрения:

Instruments and appliances used in 

medical, surgical, dental or veterinary 

sciences, including scintigraphic 

apparatus, other electromedical apparatus 

and sight-testing instruments:

– аппаратура электродиагностическая 

(включая аппаратуру для 

функциональных диагностических 

исследований или для контроля 

физиологических параметров):

– Electrodiagnostic apparatus (including 

apparatus for functional exploratory 

examination or for checking physiological 

parameters):

9018 11 000 0 – – электрокардиографы – – Electrocardiographs pcs 3 3

9018 12 000 0
– – аппаратура ультразвукового 

сканирования
– – Ultrasonic scanning apparatus pcs 0 0

9018 13 000 0 – – магнитно-резонансные томографы
– – Magnetic resonance imaging 

apparatus pcs 0 0

9018 14 000 0 – – сцинтиграфическая аппаратура – – Scintigraphic apparatus pcs 0 0

9018 19 – – прочая: – – Other:

– – – аппаратура для одновременного 

контроля двух или более параметров

– – – Monitoring apparatus for 

simultaneous monitoring of two or more 
9018 19 100 0

контроля двух или более параметров
simultaneous monitoring of two or more 

parameters pcs 2 2

9018 19 900 0 – – – прочая – – – Other pcs 0 0

9018 20 000 0

– аппаратура, основанная на 

использовании ультрафиолетового или 

инфракрасного излучения

– Ultraviolet or infra-red ray apparatus
– 0 0

– шприцы, иглы, катетеры, канюли и 

аналогичные инструменты:

– Syringes, needles, catheters, cannulae 

and the like:
9018 31 – – шприцы, с иглами или без игл: – – Syringes, with or without needles:
9018 31 100 – – – из пластмассы: – – – Of plastics:

9018 31 100 1
– – – – для инсулина объемом не более 

2 мл

– – – – For insulin of volume not 

exceeding 2 ml pcs 5 5

9018 31 100 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

9018 31 900 – – – прочие: – – – Other:

9018 31 900 1
– – – – для инсулина объемом не более 

2 мл

– – – – For insulin of volume not 

exceeding 2 ml pcs 5 5

9018 31 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7 7

9018 32
– – иглы трубчатые металлические и 

иглы для наложения швов:

– – Tubular metal needles and needles for 

sutures:
9018 32 100 0 – – – иглы трубчатые металлические – – – Tubular metal needles – 5 5

9018 32 900 0 – – – иглы для наложения швов – – – Needles for sutures – 5 5

9018 39 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

– приборы и устройства 

стоматологические, прочие:

– Other instruments and appliances, used 

in dental sciences:

9018 41 000 0

– – бормашины, совмещенные или не 

совмещенные на едином основании с 

прочим стоматологическим 

оборудованием

– – Dental drill engines, whether or not 

combined on a single base with other 

dental equipment
pcs 5 5

9018 49 – – прочие: – – Other:

9018 49 100 0

– – – боры, диски, наконечники и щетки 

для использования в бормашинах

– – – Burrs, discs, drills and brushes, for 

use in dental drills
pcs 5 5

9018 49 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9018 50
– инструменты и устройства 

офтальмологические, прочие:

– Other ophthalmic instruments and 

appliances:
9018 50 100 0 – – неоптические – – Non-optical – 0 0

9018 50 900 0 – – оптические – – Optical – 5 5

9018 90 – инструменты и оборудование, прочие: – Other instruments and appliances:

9018 90 100 0
– – инструменты и оборудование для 

измерения кровяного давления

– – Instruments and apparatus for 

measuring blood-pressure pcs 0 0

9018 90 200 0 – – эндоскопы – – Endoscopes pcs 3 3

9018 90 300 0

– – оборудование гемодиализное 

(искусственные почки, аппараты 

искусственной почки и диализаторы)

– – Renal dialysis equipment (artificial 

kidneys, kidney machines and dialysers)
pcs 0 0
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9018 90 400 0 – – оборудование диатермическое – – Diathermic apparatus pcs 0 0

9018 90 500 – – аппаратура для переливания крови: – – Transfusion and infusion apparatus:

9018 90 500 1

– – – системы для взятия и 

переливания крови, кровезаменителей 

и инфузионных растворов

– – – Systems for blood, blood substitutes 

and infusion solutions taking and 

transfusion
pcs 5 5

9018 90 500 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9018 90 600 0
– – аппаратура и устройства для 

анестезии
– – Anaesthetic apparatus and instruments pcs 0 0

9018 90 750 0 – – аппаратура для нервной стимуляции – – Apparatus for nerve stimulation pcs 0 0

9018 90 840 – – прочие: – – Other:
9018 90 840 1 – – – ультразвуковые литотриптеры – – – Ultrasonic lithotripters pcs 3 3

9018 90 840 9 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9019

Устройства для механотерапии; 

аппараты массажные; аппаратура для 

психологических тестов для 

определения способностей; аппаратура 

для озоновой, кислородной и 

аэрозольной терапии, искусственного 

дыхания или прочая терапевтическая 

дыхательная аппаратура:

Mechano-therapy appliances; massage 

apparatus; psychological aptitude-testing 

apparatus; ozone therapy, oxygen 

therapy, aerosol therapy, artificial 

respiration or other therapeutic respiration 

apparatus:

9019 10

– устройства для механотерапии; 

аппараты массажные; аппаратура для 

психологических тестов для 

определения способностей:

– Mechano-therapy appliances; massage 

apparatus; psychological aptitude-testing 

apparatus:

9019 10 100 0
– – аппараты электрические 

вибромассажные
– – Electrical vibratory-massage apparatus – 0 0

9019 10 900 – – прочие: – – Other:

9019 10 900 1
– – – гидромассажные ванны и 

душевые кабины

– – – Hot hydro-massage tubs and 

showers – 5 5

9019 10 900 9 – – – прочие – – – Other – 0 0

– аппаратура для озоновой, 

кислородной и аэрозольной терапии,  – Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol 

9019 20 000 0

кислородной и аэрозольной терапии, 

искусственного дыхания или прочая 

терапевтическая дыхательная 

аппаратура

– Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol 

therapy, artificial respiration or other 

therapeutic respiration apparatus
– 0 0

9020 00 000 0

Оборудование дыхательное прочее и 

газовые маски, кроме защитных масок 

без механических деталей и сменных 

фильтров

Other breathing appliances and gas 

masks, excluding protective masks having 

neither mechanical parts nor replaceable 

filters – 0 0

9021

Приспособления ортопедические, 

включая костыли, хирургические ремни 

и бандажи; шины и прочие 

приспособления для лечения 

переломов; части тела искусственные; 

аппараты слуховые и прочие 

приспособления, которые носятся на 

себе, с собой или имплантируются в 

тело для компенсации дефекта органа 

или его неработоспособности:

Orthopaedic appliances, including 

crutches, surgical belts and trusses; 

splints and other fracture appliances; 

artificial parts of the body; hearing aids 

and other appliances which are worn or 

carried, or implanted in the body, to 

compensate for a defect or disability:

9021 10
– приспособления ортопедические или 

для лечения переломов:
– Orthopaedic or fracture appliances:

9021 10 100 0 – – приспособления ортопедические – – Orthopaedic appliances – 5 5

9021 10 900 0
– – шины и прочие приспособления для 

лечения переломов
– – Splints and other fracture appliances – 5 5

– зубы искусственные и 

стоматологические соединительные 

детали:

– Artificial teeth and dental fittings:

9021 21 – – зубы искусственные: – – Artificial teeth:
9021 21 100 0 – – – из пластмассы – – – Of plastics 100 pcs 5 5

9021 21 900 0 – – – из других материалов – – – Of other materials 100 pcs 0 0

9021 29 000 0 – – прочие – – Other – 0 0

– части тела искусственные прочие: – Other artificial parts of the body:
9021 31 000 0 – – суставы искусственные – – Artificial joints – 0 0

9021 39 – – прочие: – – Other:
9021 39 100 0 – – – глазные протезы – – – Ocular prostheses – 0 0

9021 39 900 0 – – – прочие – – – Other – 0 0

9021 40 000 0
– аппараты слуховые, кроме частей и 

принадлежностей

– Hearing aids, excluding parts and 

accessories pcs 5 5

9021 50 000 0

– кардиостимуляторы, кроме частей и 

принадлежностей

– Pacemakers for stimulating heart 

muscles, excluding parts and accessories
pcs 5 5

9021 90 – прочие: – Other:

9021 90 100 0
– – части и принадлежности к слуховым 

аппаратам
– – Parts and accessories of hearing aids – 5 5

9021 90 900 – – прочие: – – Other:
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9021 90 900 1 – – – стенты коронарные – – – Coronary stents pcs 5 5

9021 90 900 9 – – – прочие – – – Other – 5 5

9022

Аппаратура, основанная на 

использовании рентгеновского, альфа-, 

бета- или гамма-излучения, 

предназначенная или не 

предназначенная для медицинского, 

хирургического, стоматологического или 

ветеринарного использования, включая 

аппаратуру рентгенографическую или 

радиотерапевтическую, рентгеновские 

трубки и прочие генераторы 

рентгеновского излучения, генераторы 

высокого напряжения, щиты и пульты 

управления, экраны, столы, кресла и 

аналогичные изделия для 

обследования или лечения:

Apparatus based on the use of X-rays or 

of alpha, beta or gamma radiation, 

whether or not for medical, surgical, dental 

or veterinary uses, including radiography 

or radiotherapy apparatus, X-ray tubes 

and other X-ray generators, high tension 

generators, control panels and desks, 

screens, examination or treatment tables, 

chairs and the like:

– аппаратура, основанная на 

использовании рентгеновского 

излучения, предназначенная или не 

предназначенная для медицинского, 

хирургического, стоматологического или 

ветеринарного использования, включая 

аппаратуру рентгенографическую или 

радиотерапевтическую:

– Apparatus based on the use of X-rays, 

whether or not for medical, surgical, dental 

or veterinary uses, including radiography 

or radiotherapy apparatus:

9022 12 000 0 – – компьютерные томографы – – Computed tomography apparatus pcs 0 0

9022 13 000 0
– – для использования в стоматологии, 

прочая
– – Other, for dental uses pcs 5 5

9022 14 000 0

– – для медицинского, хирургического 

или ветеринарного использования, 

прочая

– – Other, for medical, surgical or 

veterinary uses
pcs 5 5

9022 19 000 0 – – для другого использования – – For other uses pcs 5 5

– аппаратура, основанная на 

использовании альфа-, бета- или гамма-

излучения, предназначенная или не 

предназначенная для медицинского, 

хирургического, стоматологического или 

ветеринарного использования, включая 

аппаратуру рентгенографическую или 

радиотерапевтическую:

– Apparatus based on the use of alpha, 

beta or gamma radiation, whether or not 

for medical, surgical, dental or veterinary 

uses, including radiography or 

radiotherapy apparatus:

9022 21 000 0

– – аппаратура для медицинского, 

хирургического, стоматологического или 

ветеринарного использования

– – For medical, surgical, dental or 

veterinary uses
pcs 0 0

9022 29 000 0 – – для другого использования – – For other uses pcs 0 0

9022 30 000 0 – трубки рентгеновские – X-ray tubes pcs 0 0

9022 90 000 0
– прочая, включая части и 

принадлежности
– Other, including parts and accessories – 0 0

9023 00

Приборы, аппаратура и модели, 

предназначенные для 

демонстрационных целей (например, 

при обучении или экспонировании), не 

пригодные для другого использования:

Instruments, apparatus and models, 

designed for demonstrational purposes 

(for example, in education or exhibitions), 

unsuitable for other uses:

9023 00 100 0

– применяемые при обучении физике, 

химии или техническим наукам

– Of a type used for teaching physics, 

chemistry or technical subjects
– 0 0

9023 00 800 0 – прочие – Other – 0 0

9024

Машины и устройства для испытания на 

твердость, прочность, сжатие, упругость 

или другие механические свойства 

материалов (например, металлов, 

древесины, текстильных материалов, 

бумаги, пластмасс):

Machines and appliances for testing the 

hardness, strength, compressibility, 

elasticity or other mechanical properties of 

materials (for example, metals, wood, 

textiles, paper, plastics):

9024 10
– машины и устройства для испытания 

металлов:

– Machines and appliances for testing 

metals:

– – электронные: – – Electronic:

9024 10 110 0
– – – универсальные или для 

испытаний на растяжение
– – – Universal or for tensile tests pcs 0 0

9024 10 130 0 – – – для испытаний на твердость – – – For hardness tests pcs 0 0

9024 10 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9024 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9024 80 – машины и устройства прочие: – Other machines and appliances:

– – электронные: – – Electronic:
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9024 80 110 0
– – – для испытания текстильных 

материалов, бумаги или картона

– – – For testing textiles, paper or 

paperboard pcs 0 0

9024 80 190 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9024 80 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9024 90 000 0 – части и принадлежности – Parts and accessories – 0 0

9025

Ареометры и аналогичные приборы, 

действующие при погружении в 

жидкость, термометры, пирометры, 

барометры, гигрометры и психрометры, 

с записывающим устройством или без 

записывающего устройства, и любые 

комбинации этих приборов:

Hydrometers and similar floating 

instruments, thermometers, pyrometers, 

barometers, hygrometers and 

psychrometers, recording or not, and any 

combination of these instruments:

– термометры и пирометры, не 

объединенные с другими приборами:

– Thermometers and pyrometers, not 

combined with other instruments:

9025 11 – – жидкостные, прямого считывания: – – Liquid-filled, for direct reading:

9025 11 200
– – – термометры медицинские или 

ветеринарные:
– – – Clinical or veterinary thermometers:

9025 11 200 1 – – – – медицинские – – – – Medical pcs 5 5

9025 11 200 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

9025 11 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9025 19 – – прочие: – – Other:
9025 19 200 0 – – – электронные – – – Electronic pcs 5 5

9025 19 800 – – – прочие: – – – Other:

9025 19 800 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 0

25С)
025С)

9025 19 800 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

9025 80 – приборы прочие: – Other instruments:

9025 80 200 0
– – барометры, не объединенные с 

другими приборами

– – Barometers, not combined with other 

instruments pcs 5 5

– – прочие: – – Other:
9025 80 400 0 – – – электронные – – – Electronic pcs 5 5

9025 80 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 59025 80 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9025 90 000 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

9025 90 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 025С) 025С)

9025 90 000 3

– – для производства авиационных 

двигателей и/или гражданских 

воздушных судов
5)

– – For manufacture of aircraft engines 

and/or civil aircrafts5)
– 0 0

9025 90 000 8 – – прочие – – Other – 5 5

9026

Приборы и аппаратура для измерения 

или контроля расхода, уровня, 

давления или других переменных 

характеристик жидкостей или газов 

(например, расходомеры, указатели 

уровня, манометры, тепломеры), кроме 

приборов и аппаратуры товарной 

позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:

Instruments and apparatus for measuring 

or checking the flow, level, pressure or 

other variables of liquids or gases (for 

example, flow meters, level gauges, 

manometers, heat meters), excluding 

instruments and apparatus of heading 

9014, 9015, 9028 or 9032:

9026 10
– для измерения или контроля расхода 

или уровня жидкостей:

– For measuring or checking the flow or 

level of liquids:

– – электронные: – – Electronic:
9026 10 210 0 – – – расходомеры – – – Flow meters pcs 0 0

9026 10 290 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– – прочие: – – Other:
9026 10 810 0 – – – расходомеры – – – Flow meters pcs 0 0

9026 10 890 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9026 20
– для измерения или контроля 

давления:
– For measuring or checking pressure:

9026 20 200 0 – – электронные – – Electronic pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

9026 20 400 0
– – – манометры со спиралью или 

металлической диафрагмой

– – – Gauges with spiral or metal 

diaphragm pcs 0 0

9026 20 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9026 80 – приборы или аппаратура, прочие: – Other instruments or apparatus:
9026 80 200 0 – – электронные – – Electronic pcs 0 0

9026 80 800 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9026 90 000 0 – части и принадлежности – Parts and accessories – 0 0
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9027

Приборы и аппаратура для физического 

или химического анализа (например, 

поляриметры, рефрактометры, 

спектрометры, газо- или 

дымоанализаторы); приборы и 

аппаратура для измерения или 

контроля вязкости, пористости, 

расширения, поверхностного натяжения 

или аналогичные; приборы и 

аппаратура для измерения или 

контроля количества тепла, звука или 

света (включая экспонометры); 

микротомы:

Instruments and apparatus for physical or 

chemical analysis (for example, 

polarimeters, refractometers, 

spectrometers, gas or smoke analysis 

apparatus); instruments and apparatus for 

measuring or checking viscosity, porosity, 

expansion, surface tension or the like; 

instruments and apparatus for measuring 

or checking quantities of heat, sound or 

light (including exposure meters); 

microtomes:

9027 10 – газо- или дымоанализаторы: – Gas or smoke analysis apparatus:
9027 10 100 0 – – электронные – – Electronic pcs 0 0

9027 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9027 20 000 0
– хроматографы и приборы для 

электрофореза

– Chromatographs and electrophoresis 

instruments pcs 0 0

9027 30 000 0

– спектрометры, спектрофотометры и 

спектрографы, основанные на действии 

оптического излучения 

(ультрафиолетового, видимой части 

спектра, инфракрасного)

– Spectrometers, spectrophotometers and 

spectrographs using optical radiation (UV, 

visible, IR)
pcs 0 0

9027 50 000 0

– приборы и аппаратура, основанные 

на действии оптического излучения 

(ультрафиолетового, видимой части 

спектра, инфракрасного), прочие

– Other instruments and apparatus using 

optical radiation (UV, visible, IR)

pcs 0 0

9027 80 – приборы и аппаратура прочие: – Other instruments and apparatus:
9027 80 050 0 – – экспонометры – – Exposure meters pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

– – – электронные: – – – electronic:

9027 80 110 0

– – – – рН-метры, rH-метры и прочая 

аппаратура для измерения 

электропроводности

– – – – pH meters, rH meters and other 

apparatus for measuring conductivity
pcs 0 0

– – – – аппаратура для измерений 

9027 80 130 0

– – – – аппаратура для измерений 

физических свойств 

полупроводниковых материалов или 

подложек жидкокристаллических 

устройств, или нанесенных 

изолирующих и проводящих слоев в 

процессе изготовления 

полупроводниковых пластин или 

жидкокристаллических устройств

– – – – Apparatus for performing 

measurements of the physical properties 

of semiconductor materials or of LCD 

substrates or associated insulating and 

conducting layers during the 

semiconductor wafer production process 

or the LCD production process

pcs 0 0

9027 80 170 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

– – – прочие: – – – Other:

9027 80 910 0
– – – – вискозиметры, приборы для 

измерения пористости и расширения

– – – – Viscometers, porosimeters and 

expansion meters pcs 0 0

9027 80 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

9027 90 – микротомы; части и принадлежности: – Microtomes; parts and accessories:

9027 90 100 0 – – микротомы – – Microtomes pcs 3 3

– – части и принадлежности: – – Parts and accessories:

9027 90 500 0
– – – аппаратуры субпозиций 9027 20 – 

9027 80

– – – Of apparatus of subheadings 

9027 20 to 9027 80 – 0 0

9027 90 800 0
– – – микротомов или газо- или 

дымоанализаторов

– – – Of microtomes or of gas or smoke 

analysis apparatus – 3 3

9028

Счетчики подачи или производства 

газа, жидкости или электроэнергии, 

включая калибрующие:

Gas, liquid or electricity supply or 

production meters, including calibrating 

meters therefor:
9028 10 000 0 – счетчики газа – Gas meters pcs 5 5

9028 20 000 0 – счетчики жидкости – Liquid meters pcs 5 5

9028 30 – счетчики электроэнергии: – Electricity meters:

– – для переменного тока: – – For alternating current:
9028 30 110 0 – – – однофазные – – – For single-phase pcs 13 13

9028 30 190 0 – – – многофазные – – – For multi-phase pcs 5 5

9028 30 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

9028 90 – части и принадлежности: – Parts and accessories:
9028 90 100 0 – – для счетчиков электроэнергии – – For electricity meters – 10 10

9028 90 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

9029

Счетчики числа оборотов, счетчики 

количества продукции, таксометры, 

счетчики пройденного расстояния в 

милях, шагомеры и аналогичные 

приборы; спидометры и тахометры, 

кроме приборов и инструментов 

товарной позиции 9014 или 9015; 

стробоскопы:

Revolution counters, production counters, 

taximeters, milometers, pedometers and 

the like; speed indicators and 

tachometers, other than those of heading 

9014 or 9015; stroboscopes:
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9029 10 000

– счетчики числа оборотов, счетчики 

количества продукции, таксометры, 

счетчики пройденного расстояния в 

милях, шагомеры и аналогичные 

приборы:

– Revolution counters, production 

counters, taximeters, milometers, 

pedometers and the like:

9029 10 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 5 5

9029 10 000 9 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

9029 20
– спидометры и тахометры; 

стробоскопы:

– Speed indicators and tachometers; 

stroboscopes:

– – спидометры и тахометры: – – Speed indicators and tachometers:

9029 20 310
– – – спидометры для наземных 

транспортных средств:
– – – Speed indicators for vehicles:

9029 20 310 1

– – – – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)
pcs 334С) 334С)

9029 20 310 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7,5 7,5

9029 20 380 – – – прочие: – – – Other:

9029 20 380 1
– – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – For use on civil aircraft5) pcs 5 5

9029 20 380 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7,5 7,5

9029 20 900 0 – – стробоскопы – – Stroboscopes pcs 5 5

9029 90 000 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

9029 90 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
– 5

34С)
534С)

9029 90 000 2
– – для производства авиационных 

двигателей5)

– – For the manufacture of aircraft 

engines5) – 0 0

9029 90 000 9 – – прочие – – Other – 7,5 7,5

Осциллоскопы, анализаторы спектра, 

прочие приборы и аппаратура для 

измерения или контроля электрических 

Oscilloscopes, spectrum analysers and 

other instruments and apparatus for 

9030

измерения или контроля электрических 

величин, кроме измерительных 

приборов товарной позиции 9028; 

приборы и аппаратура для 

обнаружения или измерения альфа-, 

бета-, гамма-, рентгеновского, 

космического или прочих ионизирующих 

излучений:

other instruments and apparatus for 

measuring or checking electrical 

quantities, excluding meters of heading 

9028; instruments and apparatus for 

measuring or detecting alpha, beta, 

gamma, X-ray, cosmic or other ionising 

radiation:

9030 10 000 0

– приборы и аппаратура для 

обнаружения или измерения 

ионизирующих излучений

– Instruments and apparatus for 

measuring or detecting ionising radiation
pcs 5 5

9030 20 – осциллоскопы и осциллографы: – Oscilloscopes and oscillographs:
9030 20 100 0 – – электронно-лучевые – – Electronic-ray pcs 5 5

9030 20 300
– – прочие, с записывающим 

устройством:
– – Other, with a recording device:

9030 20 300 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

9030 20 300 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

– – прочие: – – Other:
9030 20 910 0 – – – электронные – – – Electronic pcs 5 5

9030 20 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

– приборы и аппаратура для измерения 

или контроля напряжения, силы тока, 

сопротивления или мощности, прочие:

– Other instruments and apparatus, for 

measuring or checking voltage, current, 

resistance or power:

9030 31 000 0

– – приборы измерительные 

универсальные без записывающего 

устройства

– – Multimeters, without a recording device
pcs 5 5

9030 32 000

– – приборы измерительные 

универсальные с записывающим 

устройством:

– – Multimeters, with a recording device:

9030 32 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

9030 32 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9030 33
– – без записывающего устройства, 

прочие:
– – Other, without a recording device:

9030 33 100 0 – – – электронные – – – Electronic pcs 5 5

– – – прочие: – – – Other:
9030 33 910 0 – – – – вольтметры – – – – Voltmeters pcs 5 5

9030 33 990 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

9030 39 000
– – с записывающим устройством, 

прочие:
– – Other, with a recording device:

9030 39 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 
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долларах США)
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9030 39 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9030 40 000 0

– приборы и аппаратура, специально 

предназначенные для 

телекоммуникаций, прочие (например, 

измерители перекрестных помех, 

коэффициентов усиления, 

коэффициентов искажения, 

псофометры)

– Other instruments and apparatus, 

specially designed for telecommunications 

(for example, cross-talk meters, gain 

measuring instruments, distortion factor 

meters, psophometers)

pcs 0 0

– приборы и аппаратура прочие: – Other instruments and apparatus:

9030 82 000 0

– – для измерений или проверки 

полупроводниковых пластин или 

приборов

– – For measuring or checking 

semiconductor wafers or devices
pcs 0 0

9030 84 000
– – с записывающими устройствами, 

прочие:
– – Other, with a recording device:

9030 84 000 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) pcs 0 0

9030 84 000 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9030 89 – – прочие: – – Other:
9030 89 300 0 – – – электронные – – – Electronic pcs 5 5

9030 89 900 – – – прочие: – – – Other:

9030 89 900 1
– – – – для производства гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – Of a kind used to manufacture civil 

aircraft5) pcs 0 0

9030 89 900 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 5 5

9030 90 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

9030 90 200 0
– – для аппаратуры подсубпозиции 

9030 82 000 0

– – Of apparatus of sub-subheading 

9030 82 000 0 – 0 0

9030 90 850 0 – – прочие – – Other – 0 0

9031

Измерительные или контрольные 

приборы, устройства и машины, в 

другом месте данной группы не 

поименованные или не включенные; 

проекторы профильные:

Measuring or checking instruments, 

appliances and machines, not specified or 

included elsewhere in this Chapter; profile 

projectors:

9031 10 000 0
– машины балансировочные для 

механических частей
– Machines for balancing mechanical parts pcs 0 0

9031 20 000 0 – стенды испытательные – Test benches pcs 0 09031 20 000 0 – стенды испытательные – Test benches pcs 0 0

– оптические приборы и устройства 

прочие:

– Other optical instruments and 

appliances:

9031 41 000 0

– – для проверки полупроводниковых 

пластин или устройств или для 

проверки фотомасок или 

фотошаблонов, используемых в 

производстве полупроводниковых 

приборов

– – For inspecting semiconductor wafers 

or devices or for inspecting photomasks or 

reticles used in manufacturing 

semiconductor devices
pcs 0 0

9031 49 – – прочие: – – Other:
9031 49 100 0 – – – проекторы профильные – – – Profile projectors pcs 0 0

9031 49 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9031 80
– приборы, устройства и машины 

прочие:

– Other instruments, appliances and 

machines:

– – электронные: – – Electronic:

– – – для измерения или контроля 

геометрических величин:

– – – For measuring or checking 

geometrical quantities:

9031 80 320 0

– – – – для проверки 

полупроводниковых пластин или 

устройств или для проверки фотомасок 

или фотошаблонов, используемых в 

производстве полупроводниковых 

приборов

– – – – For inspecting semiconductor 

wafers or devices or for inspecting 

photomasks or reticles used in 

manufacturing semiconductor devices
pcs 0 0

9031 80 340 0 – – – – прочие – – – – Other pcs 0 0

9031 80 380 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

– – прочие: – – Other:

9031 80 910 0
– – – для измерения или контроля 

геометрических величин

– – – For measuring or checking 

geometrical quantities pcs 0 0

9031 80 980 0 – – – прочие – – – Other pcs 0 0

9031 90 – части и принадлежности: – Parts and accessories:

9031 90 200 0

– – для аппаратуры подсубпозиции 

9031 41 000 0 или для оптических 

приборов и устройств для измерения 

поверхностного загрязнения частицами 

полупроводниковых пластин 

подсубпозиции 9031 49 900 0

– – Of apparatus of sub-subheading 

9031 41 000 0, of optical instruments and 

appliances for measuring surface 

particulate contamination of wafers of sub-

subheading 9031 49 900 0
– 0 0

9031 90 300 0
– – для аппаратуры подсубпозиции 

9031 80 320 0

– – Of apparatus of sub-subheading 

9031 80 320 0 – 0 0

9031 90 850 0 – – прочие – – Other – 0 0

9032

Приборы и устройства для 

автоматического регулирования или 

управления:

Automatic regulating or controlling 

instruments and apparatus:

9032 10 – термостаты: – Thermostats:
9032 10 200 0 – – электронные – – Electronic pcs 5 5
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– – прочие: – – Other:

9032 10 810 0
– – – с электрическим пусковым 

устройством
– – – With an electric starting arrangement pcs 5 5

9032 10 890 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9032 20 000 0 – маностаты – Manostats pcs 5 5

– приборы и устройства прочие: – Other instruments and apparatus:

9032 81 000 0 – – гидравлические или пневматические – – Hydraulic or pneumatic pcs 0 0

9032 89 000 0 – – прочие – – Other pcs 0 0

9032 90 000 0 – части и принадлежности – Parts and accessories – 0 0

9033 00 000 0

Части и принадлежности (в другом 

месте данной группы не 

поименованные или не включенные) к 

машинам, приборам, инструментам или 

аппаратуре группы 90

Parts and accessories (not specified or 

included elsewhere in this Chapter) for 

machines, appliances, instruments or 

apparatus of Chapter 90
– 0 0

9101

Часы наручные, карманные и прочие, 

предназначенные для ношения на себе 

или с собой, включая секундомеры, с 

корпусом, изготовленным из 

драгоценного металла или металла, 

плакированного драгоценным металлом:

Wristwatches, pocket-watches and other 

watches, including stopwatches, with case 

of precious metal or of metal clad with 

precious metal:

– часы наручные, приводимые в 

действие электричеством, имеющие 

или не имеющие встроенного 

секундомера:

– Wristwatches, electrically operated, 

whether or not incorporating a stopwatch 

facility:

9101 11 000 0 – – только с механической индикацией – – With mechanical display only pcs 7 7

9101 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 12 12

– часы наручные прочие, имеющие или 

не имеющие встроенного секундомера:

– Other wristwatches, whether or not 

incorporating a stopwatch facility:

9101 21 000 0 – – с автоматическим подзаводом – – With automatic winding pcs 7 7

9101 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 7 79101 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 7 7

– прочие: – Other:

9101 91 000 0
– – приводимые в действие 

электричеством
– – Electrically operated pcs 10 10

9101 99 000 0 – – прочие – – Other pcs 7 7

9102

Часы наручные, карманные и прочие, 

предназначенные для ношения на себе 

или с собой, включая секундомеры, 

кроме часов и секундомеров товарной 

позиции 9101:

Wristwatches, pocket-watches and other 

watches, including stopwatches, other 

than those of heading 9101:

– часы наручные, приводимые в 

действие электричеством, имеющие 

или не имеющие встроенного 

секундомера:

– Wristwatches, electrically operated, 

whether or not incorporating a stopwatch 

facility:

9102 11 000 0 – – только с механической индикацией – – With mechanical display only pcs 7 7

9102 12 000 0
– – только с оптико-электронной 

индикацией
– – With opto-electronic display only pcs 10 10

9102 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 7 7

– часы наручные прочие, имеющие или 

не имеющие встроенного секундомера:

– Other wristwatches, whether or not 

incorporating a stopwatch facility:

9102 21 000 0 – – с автоматическим подзаводом – – With automatic winding pcs 7 7

9102 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 7 7

– прочие: – Other:

9102 91 000 0
– – приводимые в действие 

электричеством
– – Electrically operated pcs 10 10

9102 99 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

9103

Часы, не предназначенные для 

ношения на себе или с собой, с 

часовыми механизмами для часов, 

предназначенных для ношения на себе 

или с собой, кроме часов товарной 

позиции 9104:

Clocks with watch movements, excluding 

clocks of heading 9104:

9103 10 000 0
– приводимые в действие 

электричеством
– Electrically operated pcs 12 12

9103 90 000 0 – прочие – Other pcs 12 12

9104 00 000

Часы, устанавливаемые на приборных 

досках, и аналогичные часы для 

наземных транспортных средств, 

летательных аппаратов, космических 

аппаратов или судов:

Instrument panel clocks and clocks of a 

similar type for vehicles, aircraft, 

spacecraft or vessels:
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9104 00 000 1

– для промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов
5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 033С) 033С)

9104 00 000 2 – для гражданских воздушных судов
5) – For use in civil aircraft5) pcs 5 5

9104 00 000 8 – прочие – Other pcs 10 10

9105
Часы, не предназначенные для 

ношения на себе или с собой, прочие:
Other clocks:

– будильники: – Alarm clocks:

9105 11 000 0
– – приводимые в действие 

электричеством
– – Electrically operated pcs 15 15

9105 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

– часы настенные: – Wall clocks:

9105 21 000 0
– – приводимые в действие 

электричеством
– – Electrically operated pcs 15 15

9105 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

– прочие: – Other:

9105 91 000 0
– – приводимые в действие 

электричеством
– – Electrically operated pcs 15 15

9105 99 000 0 – – прочие – – Other pcs 15 15

9106

Аппаратура для регистрации времени 

суток и аппаратура для измерения, 

регистрации или индикации каким-либо 

способом интервалов времени, с 

любым часовым механизмом или 

синхронным двигателем (например, 

регистраторы времени, устройства 

записи времени):

Time of day recording apparatus and 

apparatus for measuring, recording or 

otherwise indicating intervals of time, with 

clock or watch movement or with 

synchronous motor (for example, time-

registers, time-recorders):

9106 10 000 0
– регистраторы времени; устройства 

записи времени
– Time-registers; time-recorders pcs 10 10

9106 90 000 0 – прочие – Other pcs 10 10

9107 00 000 0

Временные переключатели с часовым 

механизмом любого вида или с 

синхронным двигателем

Time switches, with clock or watch 

movement or with synchronous motor
pcs 10 10

Механизмы часовые для часов, 

9108

Механизмы часовые для часов, 

предназначенных для ношения на себе 

или с собой, укомплектованные и 

собранные:

Watch movements, complete and 

assembled:

– приводимые в действие 

электричеством:
– Electrically operated:

9108 11 000 0

– – только с механической индикацией 

или устройством, позволяющим 

устанавливать механический индикатор

– – With mechanical display only or with a 

device to which a mechanical display can 

be incorporated
pcs 5 5

9108 12 000 0
– – только с оптико-электронной 

индикацией
– – With opto-electronic display only pcs 5 5

9108 19 000 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

9108 20 000 0 – с автоматическим подзаводом – With automatic winding pcs 10 10

9108 90 000 0 – прочие – Other pcs 10 10

9109

Механизмы часовые для часов, не 

предназначенных для ношения на себе 

или с собой, укомплектованные и 

собранные:

Clock movements, complete and 

assembled:

9109 10 000 0
– приводимые в действие 

электричеством
– Electrically operated pcs 5 5

9109 90 000 – прочие: – Other:

9109 90 000 1

– – шириной или диаметром не более 

50 мм, предназначенные для 

гражданских воздушных судов
5)

– – Of a width or diameter not exceeding 

50 mm, for use on civil aircraft5)
pcs 5 5

9109 90 000 9 – – прочие – – Other pcs 10 10

9110

Укомплектованные механизмы 

часовые, несобранные или частично 

собранные (комплекты часовых 

механизмов); механизмы часовые 

неукомплектованные, собранные; 

механизмы часовые, предварительно 

грубо собранные:

Complete watch or clock movements, 

unassembled or partly assembled 

(movement sets); incomplete watch or 

clock movements, assembled; rough 

watch or clock movements:

– для часов, предназначенных для 

ношения на себе или с собой:
– Of watches:

9110 11

– – укомплектованные механизмы 

часовые, несобранные или частично 

собранные (комплекты часовых 

механизмов):

– – Complete movements, unassembled 

or partly assembled (movement sets):

9110 11 100 0 – – – с системой баланс-спираль – – – With balance wheel and hairspring pcs 9 9

9110 11 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 9 9

9110 12 000 0
– – механизмы часовые 

неукомплектованные, собранные
– – Incomplete movements, assembled – 9 9

9110 19 000 0
– – механизмы часовые, 

предварительно грубо собранные
– – Rough movements – 9 9
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9110 90 000 0 – прочие – Other – 9 9

9111

Корпуса для часов, предназначенных 

для ношения на себе или с собой, и их 

части:

Watch cases and parts thereof:

9111 10 000 0

– корпуса из драгоценного металла или 

металла, плакированного драгоценным 

металлом

– Cases of precious metal or of metal clad 

with precious metal
pcs 10 10

9111 20 000 0

– корпуса из недрагоценного металла, в 

том числе позолоченные или 

посеребренные гальваническим 

способом

– Cases of base metal, whether or not 

gold- or silver-plated
pcs 82С) 82С)

9111 80 000 0 – корпуса прочие – Other cases pcs 817С) 817С)

9111 90 000 0 – части – Parts – 8
17С)

817С)

9112

Корпуса для часов, не 

предназначенных для ношения на себе 

или с собой, и аналогичные корпуса для 

прочих изделий данной группы, и их 

части:

Clock cases and cases of a similar type 

for other goods of this Chapter, and parts 

thereof:

9112 20 000 0 – корпуса – Cases pcs 10 10

9112 90 000 0 – части – Parts – 10 10

9113

Ремешки, ленты и браслеты для часов, 

предназначенных для ношения на себе 

или с собой, и их части:

Watch straps, watch bands and watch 

bracelets, and parts thereof:

9113 10

– из драгоценного металла или 

металла, плакированного драгоценным 

металлом:

– Of precious metal or of metal clad with 

precious metal:

9113 10 100 0 – – из драгоценного металла – – Of precious metals – 10 10

9113 10 900 0
– – из металла, плакированного 

драгоценным металлом
– – Of metal clad with precious metal – 10 10

9113 20 000 0

– из недрагоценного металла, в том 

числе позолоченные или 

посеребренные гальваническим 

способом

– Of base metal, whether or not gold- or 

silver-plated
– 1318С) 1318С)

9113 90 000 – прочие: – Other:

– – из натуральной или композиционной 
– – Of leather or composition leather

9113 90 000 1
– – из натуральной или композиционной 

кожи
– – Of leather or composition leather – 13 13

9113 90 000 9 – – прочие – – Other – 13
18С)

1318С)

9114 Части часов всех видов прочие: Other clock or watch parts:
9114 10 000 0 – пружины, включая волосковые – Springs, including hair springs – 1018С) 1018С)

9114 30 000 0 – циферблаты – Dials – 102С) 102С)

9114 40 000 0 – платины и мосты – Plates and bridges – 10
18С)

1018С)

9114 90 000 – прочие: – Other:
9114 90 000 1 – – камни – – Stones – 1018С) 1018С)

9114 90 000 9 – – прочие – – Other – 10
17С)

1017С)

9201

Фортепиано, включая автоматические; 

клавесины и прочие клавишные 

струнные инструменты:

Pianos, including automatic; harpsichords 

and other keyboard stringed instruments:

9201 10 – пианино: – Upright pianos:
9201 10 100 0 – – новые – – New pcs 15 15

9201 10 900 0 – – бывшие в употреблении – – Used pcs 15 15

9201 20 000 0 – рояли – Grand pianos pcs 5 5

9201 90 000 0 – прочие – Other pcs 5 5

9202

Инструменты музыкальные струнные 

прочие (например, гитары, скрипки, 

арфы):

Other string musical instruments (for 

example, guitars, violins, harps):

9202 10 – смычковые: – Played with a bow:
9202 10 100 0 – – скрипки – – Violins pcs 5 5

9202 10 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

9202 90 – прочие: – Other:
9202 90 300 0 – – гитары – – Guitars pcs 3 3

9202 90 800 – – прочие: – – Other:
9202 90 800 1 – – – арфы – – – Harps pcs 5 5

9202 90 800 9 – – – прочие – – – Other pcs 3 3

9205

Инструменты музыкальные духовые 

(например, клавишные органы с 

трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, 

волынки), кроме ярмарочных органов и 

механических шарманок:

Wind musical instruments (for example, 

keyboard pipe organs, accordions, 

clarinets, trumpets, bagpipes), other than 

fairground organs and mechanical street 

organs:

9205 10 000 0 – инструменты духовые "медные" – Brass-wind instruments pcs 5 5

9205 90 – прочие: – Other:

9205 90 100 0
– – аккордеоны и аналогичные 

инструменты
– – Accordions and similar instruments pcs 5 5

9205 90 300 0 – – гармоники губные – – Mouth organs pcs 5 5
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9205 90 500 0

– – органы клавишные с трубами; 

фисгармонии и аналогичные 

клавишные инструменты со 

свободными металлическими язычками

– – Keyboard pipe organs; harmoniums 

and similar keyboard instruments with free 

metal reeds
pcs 5 5

9205 90 900 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

9206 00 000 0

Инструменты музыкальные ударные 

(например, барабаны, ксилофоны, 

тарелки, кастаньеты, маракасы)

Percussion musical instruments (for 

example, drums, xylophones, cymbals, 

castanets, maracas) pcs 5 5

9207

Музыкальные инструменты, у которых 

звук производится или должен быть 

усилен электрическим способом 

(например, органы, гитары, 

аккордеоны):

Musical instruments, the sound of which is 

produced, or must be amplified, 

electrically (for example, organs, guitars, 

accordions):

9207 10
– инструменты клавишные, кроме 

аккордеонов:

– Keyboard instruments, other than 

accordions:
9207 10 100 0 – – органы – – Organs pcs 10 10

9207 10 300 0 – – цифровые фортепиано – – Digital pianos pcs 10 10

9207 10 500 0 – – синтезаторы – – Synthesisers pcs 10 10

9207 10 800 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

9207 90 – прочие: – Other:
9207 90 100 0 – – гитары – – Guitars pcs 10 10

9207 90 900 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

9208

Шкатулки музыкальные, органы 

ярмарочные, шарманки механические, 

птицы поющие механические, пилы 

музыкальные и инструменты 

музыкальные, в другом месте данной 

группы не поименованные или не 

включенные, прочие; манки всех видов; 

свистки, горны и духовые сигнальные 

инструменты прочие:

Musical boxes, fairground organs, 

mechanical street organs, mechanical 

singing birds, musical saws and other 

musical instruments not falling within any 

other heading of this Chapter; decoy calls 

of all kinds; whistles, call horns and other 

mouth-blown sound signalling instruments:

9208 10 000 0 – шкатулки музыкальные – Musical boxes pcs 5 5

9208 90 000 0 – прочие – Other pcs 5 5

Части (например, механизмы для 

9209

Части (например, механизмы для 

музыкальных шкатулок) и 

принадлежности музыкальных 

инструментов (например, карты, диски 

и валики для механических 

инструментов); метрономы, камертоны 

и трубы с фиксированной высотой 

звука всех видов:

Parts (for example, mechanisms for 

musical boxes) and accessories (for 

example, cards, discs and rolls for 

mechanical instruments) of musical 

instruments; metronomes, tuning forks and 

pitch pipes of all kinds:

9209 30 000 0 – струны музыкальных инструментов – Musical instrument strings – 5 5

– прочие: – Other:

9209 91 000 0 – – части и принадлежности фортепиано – – Parts and accessories for pianos – 5 5

9209 92 000 0

– – части и принадлежности 

музыкальных инструментов товарной 

позиции 9202

– – Parts and accessories for the musical 

instruments of heading 9202
– 5 5

9209 94 000 0

– – части и принадлежности 

музыкальных инструментов товарной 

позиции 9207

– – Parts and accessories for the musical 

instruments of heading 9207
– 5 5

9209 99 – – прочие: – – Other:

9209 99 200 0

– – – части и принадлежности 

музыкальных инструментов товарной 

позиции 9205

– – – Parts and accessories for the 

musical instruments of heading 9205
– 5 5

– – – прочие: – – – Other:

9209 99 400 0

– – – – метрономы, камертоны и трубы 

с фиксированной высотой звука

– – – – Metronomes, tuning forks and 

pitch pipes
– 5 5

9209 99 500 0
– – – – механизмы музыкальных 

шкатулок
– – – – Mechanisms for musical boxes – 5 5

9209 99 700 0 – – – – прочие – – – – Other – 5 5

9301

Оружие военного образца, кроме 

револьверов, пистолетов и оружия 

товарной позиции 9307:

Military weapons, other than revolvers, 

pistols and the arms of heading 9307:

9301 10 000 0
– оружие артиллерийское (например, 

пушки, гаубицы и минометы)

– Artillery weapons (for example, guns, 

howitzers and mortars) pcs 15 15

9301 20 000 0

– ракетные пусковые установки; 

огнеметы; гранатометы; торпедные 

аппараты и аналогичные пусковые 

установки

– Rocket launchers; flame-throwers; 

grenade launchers; torpedo tubes and 

similar projectors
pcs 15 15

9301 90 000 0 – прочее – Other pcs 15 15

9302 00 000 0

Револьверы и пистолеты, кроме 

входящих в товарную позицию 9303 или 

9304

Revolvers and pistols, other than those of 

heading 9303 or 9304
pcs 15 15
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9303

Оружие огнестрельное прочее и 

аналогичные устройства, действующие 

посредством использования заряда 

взрывчатого вещества (например, 

спортивные ружья и винтовки, 

огнестрельное оружие, заряжаемое с 

дула, ракетницы и прочие устройства 

для пуска только сигнальных ракет, 

пистолеты и револьверы для стрельбы 

холостыми патронами, пистолеты с 

выскакивающим стержнем для 

"гуманного" забоя животных, линеметы):

Other firearms and similar devices which 

operate by the firing of an explosive 

charge (for example, sporting shotguns 

and rifles, muzzle-loading firearms, Very 

pistols and other devices designed to 

project only signal flares, pistols and 

revolvers for firing blank ammunition, 

captive-bolt humane killers, line-throwing 

guns):

9303 10 000 0
– оружие огнестрельное, заряжаемое с 

дула
– Muzzle-loading firearms pcs 15 15

9303 20

– ружья спортивные, охотничьи или для 

стрельбы по мишеням, прочие, включая 

комбинированные с гладкими и 

нарезными стволами:

– Other sporting, hunting or target-

shooting shotguns, including combination 

shotgun-rifles:

9303 20 100 0 – – одноствольные гладкоствольные – – Single-barrelled, smooth-bore pcs 12 12

9303 20 950 0 – – прочие – – Other pcs 12 12

9303 30 000 0

– винтовки спортивные, охотничьи или 

для стрельбы по мишеням, прочие

– Other sporting, hunting or target-

shooting rifles
pcs 12 12

9303 90 000 0 – прочие – Other pcs 15 15

9304 00 000 0

Оружие прочее (например, пружинные, 

пневматические или газовые ружья и 

пистолеты, дубинки), кроме указанного 

в товарной позиции 9307

Other arms (for example, spring, air or gas 

guns and pistols, truncheons), excluding 

those of heading 9307
pcs 15 15

9305
Части и принадлежности изделий 

товарных позиций 9301 – 9304:

Parts and accessories of articles of 

headings 9301 to 9304:
9305 10 000 0 – револьверов или пистолетов – Of revolvers or pistols – 15 15

9305 20 000
– ружей или винтовок товарной позиции 

9303:
– Of shotguns or rifles of heading 9303:

9305 20 000 9303:
9305 20 000 1 – – стволы – – Shotgun barrels pcs 15 15

9305 20 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

– прочие: – Other:

9305 91 000 0
– – оружия военного образца товарной 

позиции 9301
– – Of military weapons of heading 9301 – 15 15

9305 99 000 0 – – прочие – – Other – 15 15

9306

Бомбы, гранаты, торпеды, мины, 

ракеты и аналогичные средства для 

ведения боевых действий, их части; 

патроны, прочие боеприпасы, снаряды 

и их части, включая дробь и пыжи для 

патронов:

Bombs, grenades, torpedoes, mines, 

missiles and similar munitions of war and 

parts thereof; cartridges and other 

ammunition and projectiles and parts 

thereof, including shot and cartridge wads:

– патроны для гладкоствольного оружия 

и их части; пульки для пневматического 

оружия:

– Shotgun cartridges and parts thereof; air 

gun pellets:

9306 21 000 0 – – патроны – – Cartridges 1,000 pcs 15 15

9306 29 000 0 – – прочие – – Other 1,000 pcs 15 15

9306 30 – патроны прочие и их части: – Other cartridges and parts thereof:

9306 30 100 0

– – к револьверам и пистолетам 

товарной позиции 9302, а также к 

автоматам (под пистолетные патроны) 

товарной позиции 9301

– – For revolvers and pistols of heading 

9302 and for sub-machine-guns of 

heading 9301
– 15 15

– – прочие: – – Other:
9306 30 300 0 – – – для оружия военного образца – – – For military weapons – 15 15

9306 30 900 0 – – – прочие – – – Other – 15 15

9306 90 – прочие: – Other:
9306 90 100 – – для военных целей: – – For military purposes:

9306 90 100 1

– – – для установки на 

разведывательно-ударные 

беспилотные летательные аппараты14)

– – – Mounted on scout-attack unmanned 

aerial vehicles14)
– 15 15

9306 90 100 9 – – – прочие – – – Other – 15 15

9306 90 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

9307 00 000 0

Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, 

пики и аналогичное оружие, части 

перечисленного оружия, ножны и чехлы 

к нему

Swords, cutlasses, bayonets, lances and 

similar arms and parts thereof and 

scabbards and sheaths therefor
– 15 15

9401

Мебель для сидения (кроме указанной 

в товарной позиции 9402), 

трансформируемая или не 

трансформируемая в кровати, и ее 

части:

Seats (other than those of heading 9402), 

whether or not convertible into beds, and 

parts thereof:

9401 10 000 0
– сиденья типа используемых в 

средствах воздушного транспорта
– Seats of a kind used for aircraft pcs 0 0



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

9401 20 000
– сиденья типа используемых в 

моторных транспортных средствах:
– Seats of a kind used for motor vehicles:

9401 20 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 5

43С)
543С)

9401 20 000 9 – – прочие – – Other pcs

10 плюс 0,17 евро за 1 

кг

10 plus 0,17 Euro 

per 1 kg

9401 30 000

– мебель для сидения вращающаяся с 

регулирующими высоту 

приспособлениями:

– Swivel seats with variable height 

adjustment:

9401 30 000 1
– – обитая, со спинкой, снабженная 

роликами или полозьями

– – Upholstered, backed, with rollers or 

runners pcs

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

9401 30 000 9 – – прочая – – Other pcs

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

9401 40 000 0

– мебель для сидения, кроме дачной 

или походной, трансформируемая в 

кровати

– Seats other than garden seats or 

camping equipment, convertible into beds
pcs

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

– мебель для сидения из тростника, 

ивы, бамбука или аналогичных 

материалов:

– Seats of cane, osier, bamboo or similar 

materials:

9401 52 000 0 – – из бамбука – – Of bamboo pcs 8 плюс 0,07 евро за 1 кг

8 plus 0,07 Euro 

per 1 kg

9401 53 000 0 – – из ротанга – – Of rattan pcs 8 плюс 0,07 евро за 1 кг

8 plus 0,07 Euro 

per 1 kg

9401 59 000 0 – – прочая – – Other pcs 8 плюс 0,07 евро за 1 кг

8 plus 0,07 Euro 

per 1 kg

– мебель для сидения с деревянным 

каркасом прочая:
– Other seats, with wooden frames:

9401 61 000 0
– – мебель обитая – – Upholstered

pcs

12,5, но не менее 0,44 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 kg

9401 69 000 0 – – прочая – – Other pcs

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

– мебель для сидения с металлическим 

каркасом прочая:
– Other seats, with metal frames:

каркасом прочая:
9401 71 000 – – обитая: – – Upholstered:

9401 71 000 1

– – – детские сиденья (кресла) 

безопасности, устанавливаемые или 

прикрепляемые к сиденьям 

транспортных средств

– – – Child safety seats (chairs) installed 

or attached to the vehicle seat
pcs 0 0

9401 71 000 9 – – – прочая – – – Other pcs

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

9401 79 000 – – прочая: – – Other:

9401 79 000 1

– – – детские сиденья (кресла) 

безопасности, устанавливаемые или 

прикрепляемые к сиденьям 

транспортных средств

– – – Child safety seats (chairs) installed 

or attached to the vehicle seat
pcs 0 0

9401 79 000 9 – – – прочая – – – Other pcs

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

9401 80 000 – мебель для сидения прочая: – Other seats:

9401 80 000 1

– – детские сиденья (кресла) 

безопасности с пластмассовым 

каркасом, устанавливаемые или 

прикрепляемые к сиденьям 

транспортных средств

– – Child safety seats (chairs) with plastic 

frame mounted or attached to the vehicle 

seat
pcs 0 0

9401 80 000 9 – – прочая – – Other pcs

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

9401 90 – части: – Parts:

9401 90 100 0
– – сидений типа используемых в 

летательных аппаратах
– – Of seats of a kind used for aircraft – 0 0

– – прочие: – – Other:

9401 90 300 0
– – – из древесины – – – Of wood

–

12,5, но не менее 0,44 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,44 Euro 

per 1 kg

9401 90 800 – – – прочие: – – – Other:

9401 90 800 1

– – – – сидений, предназначенных для 

промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705, их узлов и 

агрегатов
5)

– – – – Of seats designed for the industrial 

assembly of motor vehicles of headings 

8701 to 8705, their assemblies and units5)
– 0

44С)
044С)

9401 90 800 9 – – – – прочие – – – – Other –

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

9402

Мебель медицинская, хирургическая, 

стоматологическая или ветеринарная 

(например, операционные столы, столы 

для осмотра, больничные койки с 

механическими приспособлениями, 

стоматологические кресла); 

парикмахерские кресла и аналогичные 

кресла с приспособлениями для 

вращения и одновременно для наклона 

и подъема; части вышеупомянутых 

изделий:

Medical, surgical, dental or veterinary 

furniture (for example, operating tables, 

examination tables, hospital beds with 

mechanical fittings, dentists' chairs); 

barbers' chairs and similar chairs, having 

rotating as well as both reclining and 

elevating movements; parts of the 

foregoing articles:

9402 10 000

– стоматологические, парикмахерские 

или аналогичные кресла и части к ним:

– Dentists', barbers' or similar chairs and 

parts thereof:

9402 10 000 1
– – кресла стоматологические и части к 

ним
– – Dentists’ chairs and parts thereof – 5 5

9402 10 000 9 – – прочие – – Other – 5 5

9402 90 000 0 – прочая – Other – 5 5

9403 Мебель прочая и ее части: Other furniture and parts thereof:

9403 10
– мебель металлическая типа 

используемой в учреждениях:
– Metal furniture of a kind used in offices:

– – не превышающая по высоте 80 см: – – Not exceeding 80 cm in height:

9403 10 510 0 – – – столы письменные – – – Desks –

10 плюс 0,06 евро за 1 

кг

10 plus 0,06 Euro 

per 1 kg

9403 10 580 – – – прочая: – – – Other:

9403 10 580 1
– – – – столы чертежные (кроме 

указанных в товарной позиции 9017)

– – – – Drafting tables (other than those of 

heading 9017) –

10 плюс 0,06 евро за 1 

кг

10 plus 0,06 Euro 

per 1 kg

9403 10 580 9 – – – – прочая – – – – Other –

10 плюс 0,06 евро за 1 

кг

10 plus 0,06 Euro 

per 1 kg

– – превышающая по высоте 80 см: – – Exceeding 80 cm in height:

9403 10 910 0

– – – шкафы, снабженные дверями, 

задвижками или откидными досками

– – – Cupboards with doors, shutters or 

flaps
–

10, но не менее 0,25 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,25 Euro 

per 1 kg9403 10 910 0 – евро за 1 кг per 1 kg

9403 10 930 0

– – – шкафы для хранения документов, 

картотечные и прочие шкафы
– – – Filing, card-index and other cabinets

–

10 плюс 0,06 евро за 1 

кг

10 plus 0,06 Euro 

per 1 kg

9403 10 980 – – – прочая: – – – Other:

9403 10 980 1
– – – – столы чертежные (кроме 

указанных в товарной позиции 9017)

– – – – Drafting tables (other than those of 

heading 9017) –

10 плюс 0,06 евро за 1 

кг

10 plus 0,06 Euro 

per 1 kg

9403 10 980 9 – – – – прочая – – – – Other –

10 плюс 0,06 евро за 1 

кг

10 plus 0,06 Euro 

per 1 kg

9403 20 – мебель металлическая прочая: – Other metal furniture:
9403 20 200 – – кровати: – – Beds:

9403 20 200 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

9403 20 200 9 – – – прочие – – – Other – 8 плюс 0,05 евро за 1 кг

8 plus 0,05 Euro 

per 1 kg

9403 20 800 – – прочая: – – Other:

9403 20 800 1
– – – для гражданских воздушных 

судов5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

9403 20 800 9 – – – прочая – – – Other – 8 плюс 0,05 евро за 1 кг

8 plus 0,05 Euro 

per 1 kg

9403 30
– мебель деревянная типа 

используемой в учреждениях:

– Wooden furniture of a kind used in 

offices:

– – не превышающая по высоте 80 см: – – Not exceeding 80 cm in height:

9403 30 110 0
– – – столы письменные – – – Desks

pcs

12,5, но не менее 0,26 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,26 Euro 

per 1 kg

9403 30 190 0
– – – прочая – – – Other

pcs

12,5, но не менее 0,26 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,26 Euro 

per 1 kg

– – превышающая по высоте 80 см: – – Exceeding 80 cm in height:

9403 30 910 0

– – – шкафы, снабженные дверями, 

задвижками или откидными досками; 

шкафы для хранения документов, 

картотечные и прочие шкафы

– – – Cupboards with doors, shutters or 

flaps; filing, card-index and other cabinets
pcs

12,5, но не менее 0,26 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,26 Euro 

per 1 kg

9403 30 990 0
– – – прочая – – – Other

pcs

12,5, но не менее 0,26 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,26 Euro 

per 1 kg

9403 40 – мебель деревянная типа кухонной:
– Wooden furniture of a kind used in the 

kitchen:

9403 40 100 0
– – мебель кухонная секционная – – Fitted kitchen units

pcs

12,5, но не менее 0,29 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,29 Euro 

per 1 kg



Import customs 
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value in Euro or in 
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Heading

9403 40 900 0
– – прочая – – Other

pcs

12,5, но не менее 0,29 

евро за 1 кг

12,5, but not less 

than 0,29 Euro 

per 1 kg

9403 50 000 – мебель деревянная типа спальной:
– Wooden furniture of a kind used in the 

bedroom:

9403 50 000 1

– – стоимостью на условиях франко-

границы страны ввоза, не 

превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-

массы

– – With cost of delivery to the border of 

the importing country not exceeding 1.8 

Euro per 1 kg of gross weight
pcs 0,23 евро за 1 кг 0,23 Euro per 1 kg

9403 50 000 9 – – прочая – – Other pcs 10 10

9403 60 – мебель деревянная прочая: – Other wooden furniture:

9403 60 100
– – мебель деревянная для столовых и 

жилых комнат:

– – Wooden furniture of a kind used in the 

dining room and the living room:

9403 60 100 1

– – – стоимостью на условиях франко-

границы страны ввоза, не 

превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-

массы

– – – With cost of delivery to the border of 

the importing country not exceeding 1.8 

Euro per 1 kg of gross weight
pcs 0,23 евро за 1 кг 0,23 Euro per 1 kg

9403 60 100 9 – – – прочая – – – Other pcs 10 10

9403 60 300 0 – – мебель деревянная магазинная
– – Wooden furniture of a kind used in 

shops pcs 10 плюс 0,1 евро за 1 кг

10 plus 0,1 Euro 

per 1 kg

9403 60 900 – – мебель деревянная прочая: – – Other wooden furniture:

9403 60 900 1

– – – стоимостью на условиях франко-

границы страны ввоза, не 

превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-

массы

– – – With cost of delivery to the border of 

the importing country not exceeding 1.8 

Euro per 1 kg of gross weight
pcs 0,23 евро за 1 кг 0,23 Euro per 1 kg

9403 60 900 9 – – – прочая – – – Other pcs 10 10

9403 70 000 – мебель из пластмассы: – Furniture of plastics:

9403 70 000 1 – – для гражданских воздушных судов5) – – For use on civil aircraft5) – 5 5

– – прочая: – – Other:

– – – ходунки на мебельных колесах со 

складным металлическим каркасом, 

оборудованные удерживающим 

приспособлением из текстильного 

материала с двумя отверстиями для ног 

ребенка:

– – – Wheeled walkers having a folding 

metal frame and a holding textile device 

with two holes for the child’s legs:

ребенка:

9403 70 000 2 – – – – для детей массой не более 15 кг
– – – – For children weighing no more 

than 15 kg –

10 плюс 0,075 евро за 

1 кг

10 plus 0,075 

Euro per 1 kg

9403 70 000 3 – – – – прочие – – – – Other –

10 плюс 0,075 евро за 

1 кг

10 plus 0,075 

Euro per 1 kg

9403 70 000 8 – – – прочая – – – Other –

10 плюс 0,075 евро за 

1 кг

10 plus 0,075 

Euro per 1 kg

– мебель из прочих материалов, 

включая тростник, иву, бамбук или 

аналогичные материалы:

– Furniture of other materials, including 

cane, osier, bamboo or similar materials:

9403 82 000 0 – – из бамбука – – Of bamboo – 8 плюс 0,13 евро за 1 кг

8 plus 0,13 Euro 

per 1 kg

9403 83 000 0 – – из ротанга – – Of rattan – 8 плюс 0,13 евро за 1 кг

8 plus 0,13 Euro 

per 1 kg

9403 89 000 0 – – прочая – – Other – 8 плюс 0,13 евро за 1 кг

8 plus 0,13 Euro 

per 1 kg

9403 90 – части: – Parts:

9403 90 100 0 – – из металла – – Of metal – 8 плюс 0,05 евро за 1 кг

8 plus 0,05 Euro 

per 1 kg

9403 90 300 0 – – из древесины – – Of wood – 10 плюс 0,1 евро за 1 кг

10 plus 0,1 Euro 

per 1 kg

9403 90 900 0 – – из прочих материалов – – Of other materials –

10 плюс 0,08 евро за 1 

кг

10 plus 0,08 Euro 

per 1 kg

9404

Основы матрацные; принадлежности 

постельные и аналогичные изделия 

меблировки (например, матрацы, 

стеганые одеяла, стеганые одеяла 

пуховые, диванные подушки, пуфы и 

подушки) с пружинами или набитые 

любыми материалами или состоящие 

из пористой резины или пластмассы, с 

покрытием или без покрытия:

Mattress supports; articles of bedding and 

similar furnishing (for example, 

mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, 

pouffes and pillows) fitted with springs or 

stuffed or internally fitted with any material 

or of cellular rubber or plastics, whether or 

not covered:

9404 10 000 0 – основы матрацные – Mattress supports – 10 10

– матрацы: – Mattresses:

9404 21

– – из пористой резины или 

пластмассы, с покрытием или без 

покрытия:

– – Of cellular rubber or plastics, whether 

or not covered:

9404 21 100 0 – – – из резины – – – Of rubber pcs 10 10

9404 21 900 0 – – – из пластмассы – – – Of plastics pcs 15 15

9404 29 – – из прочих материалов: – – Of other materials:
9404 29 100 0 – – – пружинные – – – Spring interior pcs 15 15

9404 29 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 12 12

9404 30 000 0 – мешки спальные – Sleeping bags pcs 15 15

9404 90 – прочие: – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 

Nomenclature Code)

Наименование Supplementary unit

Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной стоимости 

либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

9404 90 100 0 – – пуховые или перьевые – – Filled with feathers or down – 15 15

9404 90 900 0 – – прочие – – Other – 12 12

9405

Лампы и осветительное оборудование, 

включая прожекторы, лампы 

узконаправленного света, фары и их 

части, в другом месте не 

поименованные или не включенные; 

световые вывески, световые таблички с 

именем или названием, или адресом и 

аналогичные изделия, имеющие 

встроенный источник света, и их части, 

в другом месте не поименованные или 

не включенные:

Lamps and lighting fittings including 

searchlights and spotlights and parts 

thereof, not elsewhere specified or 

included; illuminated signs, illuminated 

nameplates and the like, having a 

permanently fixed light source, and parts 

thereof not elsewhere specified or 

included:

9405 10

– люстры и прочее электрическое 

осветительное оборудование, 

подвесное или настенное, кроме 

осветительного оборудования типа 

используемого для освещения 

открытых общественных мест или 

транспортных магистралей:

– Chandeliers and other electric ceiling or 

wall lighting fittings, excluding those of a 

kind used for lighting public open spaces 

or thoroughfares:

– – из пластмассы или из керамики: – – Of plastics or of ceramic materials:

9405 10 210

– – – из пластмассы, предназначенные 

для использования с лампами 

накаливания:

– – – Of plastics, of a kind used with 

filament lamps:

9405 10 210 1 – – – – для медицинских целей4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 10 210 9 – – – – прочие – – – – Other – 12 12

9405 10 400 – – – прочие: – – – Other:
9405 10 400 1 – – – – для медицинских целей4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

– – – – – из пластмассы: – – – – – Of plastics:

9405 10 400 2
– – – – – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

– – – – – – прочие: – – – – – – Other:

– – – – – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

– – – – – – – Designed for use with rigid 

board light emitting diode light sources
9405 10 400 4

источниками света на жесткой печатной 

плате

board light emitting diode light sources
– 12 12

9405 10 400 5 – – – – – – – прочие – – – – – – – Other – 12 12

– – – – – прочие: – – – – – Other:

9405 10 400 6

– – – – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – – – Designed for use with rigid 

board light emitting diode light sources
– 15 15

9405 10 400 7 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 15 15

9405 10 500 – – из стекла: – – Of glass:
9405 10 500 1 – – – для медицинских целей

4) – – – For medical purposes4) – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

9405 10 500 2

– – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – Designed for use with rigid board 

light emitting diode light sources
– 12 12

9405 10 500 8 – – – – прочие – – – – Other – 12 12

– – из прочих материалов: – – Of other materials:

9405 10 910

– – – предназначенные для 

использования с лампами накаливания:
– – – Of a kind used with filament lamps:

9405 10 910 1 – – – – для медицинских целей4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 10 910 9 – – – – прочие – – – – Other – 12 12

9405 10 980 – – – прочие: – – – Other:
9405 10 980 1 – – – – для медицинских целей4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 10 980 2

– – – – из недрагоценных металлов, 

предназначенные для гражданских 

воздушных судов
5)

– – – – Of base metal, for use on civil 

aircraft5)
– 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

9405 10 980 3

– – – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – – Designed for use with rigid board 

light emitting diode light sources
– 12 12

9405 10 980 7 – – – – – прочие – – – – – Other – 12 12

9405 20
– лампы электрические настольные, 

напольные или прикроватные:

– Electric table, desk, bedside or floor-

standing lamps:

– – из пластмассы или из керамики: – – Of plastics or of ceramic materials:

9405 20 110

– – – из пластмассы, предназначенные 

для использования с лампами 

накаливания:

– – – Of plastics, of a kind used with 

filament lamps:

9405 20 110 1 – – – – для медицинских целей
4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 20 110 9 – – – – прочие – – – – Other – 17,5 17,5

9405 20 400 – – – прочие: – – – Other:
9405 20 400 1 – – – – для медицинских целей

4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 
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US Dollars)
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долларах США)

Heading

– – – – – из пластмассы: – – – – – Of plastics:

9405 20 400 2

– – – – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – – – Designed for use with rigid 

board light emitting diode light sources
– 17,5 17,5

9405 20 400 3 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 17,5 17,5

– – – – – из керамики: – – – – – Of ceramics:

9405 20 400 5

– – – – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – – – Designed for use with rigid 

board light emitting diode light sources
– 15 15

9405 20 400 6 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 15 15

9405 20 500 – – из стекла: – – Of glass:
9405 20 500 1 – – – для медицинских целей4) – – – For medical purposes4) – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

9405 20 500 2

– – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – Designed for use with rigid board 

light emitting diode light sources
– 15 15

9405 20 500 8 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

– – из прочих материалов: – – Of other materials:

9405 20 910

– – – предназначенные для 

использования с лампами накаливания:
– – – Of a kind used with filament lamps:

9405 20 910 1 – – – – для медицинских целей
4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 20 910 9 – – – – прочие – – – – Other – 12 12

9405 20 990 – – – прочие: – – – Other:
9405 20 990 1 – – – – для медицинских целей

4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

– – – – прочие: – – – – Other:

9405 20 990 2

– – – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – – Designed for use with rigid board 

light emitting diode light sources
– 12 12

9405 20 990 8 – – – – – прочие – – – – – Other – 12 12

– наборы осветительного оборудования 

типа используемого для украшения 
– Sets of lighting equipment of the type 

used for decoration of Christmas trees:
9405 30 000

типа используемого для украшения 

новогодних елок:
used for decoration of Christmas trees:

9405 30 000 1
– – со светодиодными источниками 

света
– – With LED light sources – 15 15

9405 30 000 9 – – прочие – – Other – 15 15

9405 40

– лампы электрические и 

осветительное оборудование, прочие:
– Other electric lamps and lighting fittings:

9405 40 100
– – прожекторы и лампы 

узконаправленного света:
– – Searchlights and spotlights:

9405 40 100 1
– – – лампы узконаправленного света 

для медицинских целей4) – – – Spotlights for medical use4) – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

9405 40 100 2

– – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – Designed for use with rigid board 

light emitting diode light sources
– 10 10

9405 40 100 8 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– – прочие: – – Other:

– – – из пластмассы: – – – Of plastics:

9405 40 310

– – – – предназначенные для 

использования с лампами накаливания:
– – – – Of a kind used with filament lamps:

9405 40 310 1 – – – – – для медицинских целей4) – – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 40 310 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 14 14

9405 40 350

– – – – предназначенные для 

использования с люминесцентными 

трубчатыми лампами:

– – – – Of a kind used with tubular 

fluorescent lamps:

9405 40 350 1 – – – – – для медицинских целей
4) – – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 40 350 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 14 14

9405 40 390 – – – – прочие: – – – – Other:
9405 40 390 1 – – – – – для медицинских целей

4) – – – – – For medical purposes4) – 5 5

– – – – – прочие: – – – – – Other:

9405 40 390 2

– – – – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – – – Designed for use with rigid 

board light emitting diode light sources
– 14 14

9405 40 390 8 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 14 14

– – – из прочих материалов: – – – Of other materials:

9405 40 910

– – – – предназначенные для 

использования с лампами накаливания:
– – – – Of a kind used with filament lamps:

9405 40 910 1 – – – – – для медицинских целей4) – – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 40 910 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 12 12
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9405 40 950

– – – – предназначенные для 

использования с люминесцентными 

трубчатыми лампами:

– – – – Of a kind used with tubular 

fluorescent lamps:

9405 40 950 1 – – – – – для медицинских целей4) – – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 40 950 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 14 14

9405 40 990 – – – – прочие: – – – – Other:
9405 40 990 1 – – – – – для медицинских целей4) – – – – – For medical purposes4) – 5 5

– – – – – для освещения открытых 

общественных мест или транспортных 

магистралей:

– – – – – For lighting public open spaces 

or thoroughfares:

9405 40 990 2

– – – – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – – – Designed for use with rigid 

board light emitting diode light sources
– 10 10

9405 40 990 3 – – – – – – прочие – – – – – – Other – 10 10

9405 40 990 7

– – – – – для производства 

авиационных двигателей и/или 

гражданских воздушных судов5)

– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
– 0 0

9405 40 990 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 10 10

9405 50 000 0
– неэлектрические лампы и 

осветительное оборудование
– Non-electrical lamps and lighting fittings – 15 15

9405 60

– световые вывески, световые таблички 

с именем или названием, или адресом 

и аналогичные изделия:

– Illuminated signs, illuminated 

nameplates and the like:

9405 60 200 – – из пластмассы: – – Of plastics:

9405 60 200 1
– – – для гражданских воздушных 

судов
5) – – – For use on civil aircraft5) – 5 5

– – – прочие: – – – Other:

9405 60 200 2

– – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – Designed for use with rigid board 

light emitting diode light sources
– 12 12

9405 60 200 8 – – – – прочие – – – – Other – 12 12

9405 60 800 – – из прочих материалов: – – Of other materials:

– – – из недрагоценных металлов, 

предназначенные для гражданских 
– – – Of base metal, for use on civil 

aircraft5)
9405 60 800 1

предназначенные для гражданских 

воздушных судов5) aircraft5)
– 5 5

– – – прочие: – – – Other:

9405 60 800 2

– – – – предназначенные для 

использования со светодиодными 

источниками света на жесткой печатной 

плате

– – – – Designed for use with rigid board 

light emitting diode light sources
– 10 10

9405 60 800 8 – – – – прочие – – – – Other – 10 10

– части: – Parts:
9405 91 – – из стекла: – – Of glass:

9405 91 100 0

– – – изделия для электрического 

осветительного оборудования (кроме 

прожекторов и ламп узконаправленного 

света)

– – – Articles for electrical lighting fittings 

(excluding searchlights and spotlights)
– 15 15

9405 91 900 – – – прочие: – – – Other:
9405 91 900 1 – – – – для медицинских целей4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 91 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 15 15

9405 92 000 – – из пластмассы: – – Of plastics:
9405 92 000 1 – – – для медицинских целей

4) – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 92 000 2

– – – части изделий субпозиций 9405 10 

или 9405 60, предназначенных для 

гражданских воздушных судов
5)

– – – Parts of the articles of subheading 

9405 10 or 9405 60, for use on civil 

aircraft5) – 5 5

9405 92 000 8 – – – прочие – – – Other – 15 15

9405 99 000 – – прочие: – – Other:
9405 99 000 1 – – – для медицинских целей

4) – – – For medical purposes4) – 5 5

9405 99 000 2

– – – части из недрагоценных металлов 

изделий субпозиций 9405 10 или 9405 

60, предназначенных для гражданских 

воздушных судов5)

– – – Parts of the articles of subheading 

9405 10 or 9405 60, of base metal, for use 

on civil aircraft5)
– 5 5

9405 99 000 8 – – – прочие – – – Other – 14 14

9406 Сборные строительные конструкции: Prefabricated buildings:
9406 10 – из древесины: – Of wood:
9406 10 100 0 – – мобильные дома – – Mobile homes – 5 5

9406 10 900 0 – – прочие – – Other – 5 5

9406 90 – прочие: – Other:
9406 90 100 0 – – мобильные дома – – Mobile homes – 5 5

– – прочие: – – Other:

– – – из черных металлов: – – – Of iron or steel:
9406 90 310 0 – – – – теплицы – – – – Greenhouses – 5 5

9406 90 390 – – – – прочие: – – – – Other:
9406 90 390 1 – – – – – для медицинских целей

4) – – – – – For medical purposes4) – 5 5

9406 90 390 9 – – – – – прочие – – – – – Other – 5 5

9406 90 900 – – – из прочих материалов: – – – Of other materials:
9406 90 900 1 – – – – для медицинских целей4) – – – – For medical purposes4) – 5 5

9406 90 900 9 – – – – прочие – – – – Other – 5 5
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9503 00

Трехколесные велосипеды, самокаты, 

педальные автомобили и аналогичные 

игрушки на колесах; коляски для кукол; 

куклы; прочие игрушки; модели в 

уменьшенном размере ("в масштабе") и 

аналогичные модели для развлечений, 

действующие или недействующие; 

головоломки всех видов:

Tricycles, scooters, pedal cars and similar 

wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other 

toys; reduced-size (“scale”) models and 

similar models, working or not; puzzles of 

all kinds:

9503 00 100

– трехколесные велосипеды, самокаты, 

педальные автомобили и аналогичные 

игрушки на колесах; коляски для кукол:

– Tricycles, scooters, pedal cars and 

similar wheeled toys; dolls' carriages:

9503 00 100 1 – – коляски для кукол – – Dolls' carriages – 7,5 7,5

9503 00 100 9 – – прочие – – Other – 10 10

– куклы, изображающие только людей, 

их части и принадлежности:

– Dolls representing only human beings 

and parts and accessories thereof:
9503 00 210 0 – – куклы – – Dolls – 7,5 7,5

9503 00 290 0 – – части и принадлежности – – Parts and accessories – 10 10

9503 00 300 0

– поезда электрические, включая 

рельсы, светофоры и их прочие 

принадлежности; наборы элементов 

для сборки моделей в уменьшенном 

размере ("в масштабе")

– Electric trains, including tracks, signals 

and other accessories therefor; reduced-

size (scale) model assembly kits
– 10 10

– наборы конструкторские и игрушки 

для конструирования прочие:

– Other construction sets and 

constructional toys:
9503 00 350 0 – – пластмассовые – – Of plastics – 10 10

9503 00 390 0 – – из прочих материалов – – Of other materials – 10 10

– игрушки, изображающие животных 

или других существ, кроме людей:

– Toys representing animals or non-

human creatures:
9503 00 410 0 – – набивные – – Stuffed pcs 7,5 7,5

9503 00 490 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

9503 00 550 0
– инструменты и устройства 

музыкальные игрушечные
– Toy musical instruments and apparatus – 10 10

– головоломки: – Puzzles:– головоломки: – Puzzles:
9503 00 610 0 – – деревянные – – Of wood pcs 10 10

9503 00 690 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

9503 00 700 0
– игрушки в наборах или комплектах 

прочие
– Other toys, put up in sets or outfits pcs 10 10

– игрушки и модели, имеющие 

встроенный двигатель, прочие:

– Other toys and models, incorporating a 

motor:
9503 00 750 0 – – пластмассовые – – Of plastics pcs 10 10

9503 00 790 0 – – из прочих материалов – – Of other materials pcs 10 10

– прочие: – Other:
9503 00 810 0 – – игрушечное оружие – – Toy weapons pcs 7,5 7,5

9503 00 850 0 – – мини-модели литые металлические – – Die-cast miniature models of metal pcs 7,5 7,5

– – прочие: – – Other:
9503 00 950 0 – – – пластмассовые – – – Of plastics pcs 7,5 7,5

9503 00 990 – – – прочие: – – – Other:

9503 00 990 1

– – – – палатки для игр, используемые 

детьми в помещениях или на открытом 

воздухе, в виде животных, 

мультипликационных персонажей, 

транспортных средств, геометрических 

форм (например, пирамида, конус, куб, 

усеченная пирамида), состоящие из 

текстильного материала с 

пластмассовым или металлическим 

(трубчатым или пружинным) каркасом, 

высотой не более 120 см, шириной не 

более 185 см, длиной не более 185 см

– – – – Game tents for children playing on 

the premises or in the open air, 

representing animals, cartoon characters, 

vehicles, geometrical shapes (for 

example, a pyramid, cone, cube, truncated 

pyramid), made of textile material with a 

plastic or metal (tubular or spring) frame 

not exceeding 120 cm in height, 185 cm in 

width and 185 cm in length

pcs 7,5 7,5

9503 00 990 9 – – – – прочие – – – – Other pcs 7,5 7,5

9504

Консоли и оборудование для видеоигр, 

товары для развлечений, настольные 

или комнатные игры, включая столы 

для игры в пинбол, бильярд, 

специальные столы для игр в казино и 

автоматическое оборудование для 

боулинга:

Video game consoles and machines, 

articles for funfair, table or parlour games, 

including pintables, billiards, special 

tables for casino games and automatic 

bowling alley equipment:

9504 20 000
– изделия и принадлежности для всех 

разновидностей бильярда:

– Articles and accessories for billiards of 

all kinds:

9504 20 000 1
– – столы для бильярда (с ножками или 

без них)

– – Billiard tables (whether or not with 

legs) – 10 10

9504 20 000 9 – – прочие – – Other – 10 10
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9504 30

– игры прочие, приводимые в действие 

монетами, банкнотами, банковскими 

карточками, жетонами или 

аналогичными средствами оплаты, 

кроме автоматического оборудования 

для боулинга:

– Other games, operated by coins, 

banknotes, bank cards, tokens or by any 

other means of payment, other than 

automatic bowling alley equipment:

9504 30 100 0 – – игры с экраном – – Games with screen pcs 7,5 7,5

9504 30 200 – – прочие игры: – – Other games:
9504 30 200 1 – – – флипперы – – – Flippers pcs 15 15

9504 30 200 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9504 30 900 0 – – части – – Parts – 10 10

9504 40 000 0 – карты игральные – Playing cards pcs (decks) 10 10

9504 50 000

– консоли для видеоигр и оборудование 

для видеоигр, кроме указанных в 

субпозиции 9504 30:

– Video game consoles and machines, 

other than those of subheading 9504 30:

9504 50 000 1
– – видеоигры с использованием 

телевизионного приемника

– – Video games using a television 

receiver pcs 10 10

9504 50 000 2 – – электронные игры – – Electronic games pcs 10 10

9504 50 000 9 – – прочие – – Other pcs 5 5

9504 90 – прочие: – Other:

9504 90 100 0

– – наборы электрических гоночных 

автомобилей для соревновательных игр

– – Electric car racing sets, having the 

character of competitive games
pcs 5 5

9504 90 800 – – прочие: – – Other:

9504 90 800 1
– – – специальные столы и изделия для 

казино

– – – Special tables and accessories for 

casino pcs 10 10

9504 90 800 9 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9505

Изделия для праздников, карнавалов 

или прочие изделия для увеселения, 

включая предметы для показа фокусов 

и шуток:

Festive, carnival or other entertainment 

articles, including conjuring tricks and 

novelty jokes:

9505 10
– товары для новогодних и 

рождественских праздников:
– Articles for Christmas festivities:

9505 10 100 0 – – стеклянные – – Of glass – 8 8

9505 10 900 0 – – из прочих материалов – – Of other materials – 8 8

9505 90 000 0 – прочие – Other – 8 89505 90 000 0 – прочие – Other – 8 8

9506

Инвентарь и оборудование для занятий 

общей физкультурой, гимнастикой, 

легкой атлетикой, прочими видами 

спорта (включая настольный теннис) 

или для игр на открытом воздухе, в 

другом месте данной группы не 

поименованные или не включенные; 

бассейны плавательные и бассейны 

для детей:

Articles and equipment for general 

physical exercise, gymnastics, athletics, 

other sports (including table tennis) or 

outdoor games, not specified or included 

elsewhere in this chapter; swimming pools 

and paddling pools:

– лыжи и прочий инвентарь для занятий 

лыжным спортом:

– Snow-skis and other snow-ski 

equipment:
9506 11 – – лыжи: – – Skis:
9506 11 100 0 – – – лыжи беговые – – – Cross-country skis pairs 10 10

– – – лыжи для скоростного спуска: – – – Downhill skis:

9506 11 210 0 – – – – монолыжи и лыжи для сноуборда – – – – Monoskis and snowboards pcs 5 5

9506 11 290 0 – – – – прочие – – – – Other pairs 5 5

9506 11 800 0 – – – лыжи прочие – – – Other skis pairs 10 10

9506 12 000 0 – – крепления для лыж – – Ski-fastenings (ski-bindings) – 5 5

9506 19 000 0 – – прочие – – Other – 10 10

– лыжи водные, доски для серфинга и 

виндсерфинга, инвентарь для занятий 

водными видами спорта прочий:

– Water-skis, surf-bοards, sailboards and 

other water-sport equipment:

9506 21 000 0 – – доски для виндсерфинга – – Sailboards pcs 10 10

9506 29 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10

– клюшки для гольфа и принадлежности 

для игры в гольф прочие:
– Golf clubs and other golf equipment:

9506 31 000 0 – – клюшки, комплекты – – Clubs, complete pcs 10 10

9506 32 000 0 – – мячи – – Balls pcs 7,5 7,5

9506 39 – – прочие: – – Other:
9506 39 100 0 – – – части клюшек для гольфа – – – Parts of golf clubs – 10 10

9506 39 900 0 – – – прочие – – – Other – 10 10

9506 40 000
– инвентарь и оборудование для 

настольного тенниса:
– Articles and equipment for table tennis:

9506 40 000 1 – – ракетки, шарики и сетки – – Paddles, balls, nets – 5 5

9506 40 000 9 – – прочие – – Other – 10 10

– ракетки для тенниса, бадминтона или 

аналогичные ракетки со струнами или 

без струн:

– Tennis, badminton or similar rackets, 

whether or not strung:

9506 51 000 0
– – ракетки для тенниса, со струнами 

или без струн

– – Lawn-tennis racquets, whether or not 

strung pcs 5 5

9506 59 000 0 – – прочие – – Other pcs 10 10
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– мячи, кроме мячей для гольфа и 

шариков для настольного тенниса:

– Balls, other than golf balls and table-

tennis balls:
9506 61 000 0 – – мячи для тенниса – – Lawn-tennis balls pcs 5 5

9506 62 000 0 – – мячи надувные – – Inflatable pcs 5 5

9506 69 – – прочие: – – Other:
9506 69 100 0 – – – мячи для крикета и поло – – – Cricket and polo balls pcs 10 10

9506 69 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 10 10

9506 70

– ледовые коньки и роликовые коньки, 

включая конькобежные ботинки с 

прикрепленными коньками:

– Ice skates and roller skates, including 

skating boots with skates attached:

9506 70 100 0 – – ледовые коньки – – Ice skates pairs 5 5

9506 70 300 0 – – роликовые коньки – – Roller skates pairs 5 5

9506 70 900 0 – – части и принадлежности – – Parts and accessories – 5 5

– прочие: – Other:

9506 91

– – инвентарь и оборудование для 

занятий общей физкультурой, 

гимнастикой или атлетикой:

– – Articles and equipment for general 

physical exercise, gymnastics or athletics:

9506 91 100 0
– – – тренажеры с настраиваемыми 

механизмами отягощения

– – – Exercising apparatus with adjustable 

resistance mechanisms – 5 5

9506 91 900 0 – – – прочие – – – Other – 5 5

9506 99 – – прочие: – – Other:

9506 99 100 0
– – – инвентарь для поло и крикета, 

кроме мячей

– – – Cricket and polo equipment, other 

than balls pcs 10 10

9506 99 900 0 – – – прочие – – – Other pcs 5 5

9507

Удочки рыболовные, крючки 

рыболовные и прочие снасти для 

рыбной ловли с использованием лесы; 

сачки для рыб, сачки для бабочек и 

аналогичные сачки; приманки в виде 

муляжей птиц (кроме указанных в 

товарной позиции 9208 или 9705) и 

аналогичные принадлежности для 

охоты или стрельбы:

Fishing rods, fish-hooks and other line 

fishing tackle; fish landing nets, butterfly 

nets and similar nets; decoy “birds” (other 

than those of heading 9208 or 9705) and 

similar hunting or shooting requisites:

9507 10 000 0 – удочки рыболовные – Fishing rods pcs 10 10

– крючки рыболовные, с поводками или 
– Fish-hooks, whether or not snelled:

9507 20
– крючки рыболовные, с поводками или 

без поводков:
– Fish-hooks, whether or not snelled:

9507 20 100 0 – – крючки рыболовные без поводков – – Fish-hooks, not snelled – 10 10

9507 20 900 0 – – прочие – – Other – 10 10

9507 30 000 0 – катушки с леской для рыбной ловли – Fishing reels pcs 10 10

9507 90 000 0 – прочие – Other pcs 10 10

9508

Карусели, качели, тиры и прочие 

аттракционы; цирки передвижные и 

зверинцы передвижные; театры 

передвижные:

Roundabouts, swings, shooting galleries 

and other fairground amusements; 

travelling circuses and travelling 

menageries; travelling theatres:

9508 10 000 0
– цирки передвижные и зверинцы 

передвижные

– Travelling circuses and travelling 

menageries – 8 8

9508 90 000 0 – прочие – Other – 8 8

9601

Обработанные и пригодные для резьбы 

кость слоновая, кость, панцирь 

черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, 

перламутр, прочие материалы 

животного происхождения и изделия из 

этих материалов (включая изделия, 

полученные путем формовки):

Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, 

antlers, coral, mother-of-pearl and other 

animal carving material, and articles of 

these materials (including articles 

obtained by moulding):

9601 10 000 0
– кость слоновая обработанная и 

изделия из нее
– Worked ivory and articles of ivory – 15 15

9601 90 000 0 – прочие – Other – 15 15

9602 00 000

Обработанные материалы 

растительного или минерального 

происхождения, пригодные для резьбы, 

и изделия из них; изделия 

формованные или резные из воска, 

стеарина, натуральных смол или 

натурального каучука или модельных 

паст, и прочие формованные или 

резные изделия, в другом месте не 

поименованные или не включенные; 

желатин обработанный, 

неотвержденный (кроме желатина 

товарной позиции 3503) и изделия из 

неотвержденного желатина:

Worked vegetable or mineral carving 

material and articles of these materials; 

moulded or carved articles of wax, of 

stearin, of natural gums or natural resins 

or of modelling pastes, and other moulded 

or carved articles, not elsewhere specified 

or included; worked, unhardened gelatin 

(except gelatin of heading 3503) and 

articles of unhardened gelatin:

9602 00 000 1

– обработанные янтарь, янтарь 

агломерированный, гагат (черный 

янтарь)

– Worked amber; agglomerated amber; jet 

(black amber)
– 12,5 12,5

9602 00 000 9 – прочие – Other – 12,5 12,5
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9603

Метлы, щетки (включая щетки, 

являющиеся частями механизмов, 

приборов или транспортных средств), 

щетки ручные механические без 

двигателей для уборки полов, швабры и 

метелки из перьев для смахивания 

пыли; узлы и пучки, подготовленные 

для изготовления метел или щеточных 

изделий; подушечки и валики малярные 

для краски; резиновые швабры (кроме 

резиновых валиков для удаления влаги):

Brooms, brushes (including brushes 

constituting parts of machines, appliances 

or vehicles), hand-operated mechanical 

floor sweepers, not motorised, mops and 

feather dusters; prepared knots and tufts 

for broom or brush making; paint pads and 

rollers; squeegees (other than roller 

squeegees):

9603 10 000 0

– метлы и щетки, состоящие из веток 

или других растительных материалов, 

связанных вместе, с рукоятками или без 

рукояток

– Brooms and brushes, consisting of twigs 

or other vegetable materials bound 

together, with or without handles
pcs 15 15

– щетки зубные, помазки для бритья, 

щетки для волос, щеточки для ногтей, 

щеточки для ресниц и прочие щеточки 

индивидуального пользования, в том 

числе являющиеся частями 

приспособлений (приборов):

– Toothbrushes, shaving brushes, 

hairbrushes, nail brushes, eyelash 

brushes and other toilet brushes for use 

on the person, including such brushes 

constituting parts of appliances:

9603 21 000 0
– – щетки зубные, включая щетки для 

зубных протезов

– – Toothbrushes, including dental-plate 

brushes pcs 10 10

9603 29 – – прочие: – – Other:
9603 29 300 0 – – – щетки для волос – – – Hair brushes pcs 8 8

9603 29 800 0 – – – прочие – – – Other pcs 15 15

9603 30

– кисти художественные, кисточки для 

письма и аналогичные кисточки для 

нанесения косметики:

– Artists' brushes, writing brushes and 

similar brushes for the application of 

cosmetics:

9603 30 100 0
– – кисти художественные и кисточки 

для письма
– – Artists' and writing brushes pcs 15 15

9603 30 900 0 – – кисточки для нанесения косметики
– – Brushes for the application of 

cosmetics pcs 15 159603 30 900 0 cosmetics pcs 15 15

9603 40

– кисти для нанесения красок, темперы, 

лаков или аналогичные кисти (кроме 

указанных в субпозиции 9603 30); 

подушечки и валики малярные для 

краски:

– Paint, distemper, varnish or similar 

brushes (other than brushes of 

subheading 9603 30); paint pads and 

rollers:

9603 40 100 0

– – кисти для нанесения красок, 

темперы, лаков или аналогичные кисти

– – Paint, distemper, varnish or similar 

brushes
pcs 11 11

9603 40 900 0
– – подушечки и валики малярные для 

краски
– – Paint pads and rollers pcs 15 15

9603 50 000

– щетки, являющиеся частями 

механизмов, приборов или 

транспортных средств, прочие:

– Other brushes constituting parts of 

machines, appliances or vehicles:

9603 50 000 1

– – для промышленной сборки 

моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 – 8705, их узлов 

и агрегатов5)

– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)
pcs 036С) 036С)

9603 50 000 9 – – прочие – – Other pcs 15 15

9603 90 – прочие: – Other:

9603 90 100 0
– – щетки ручные механические без 

двигателей для уборки полов

– – Hand-operated mechanical floor 

sweepers, not motorised pcs 12,5 12,5

– – прочие: – – Other:

9603 90 910 0

– – – щетки для уборки дорожных 

покрытий; щетки и швабры для дома, 

включая щетки для чистки обуви и 

одежды; щетки для ухода за животными

– – – Brushes for road surfaces; brushes 

and mops for home use, including shoe 

and clothes brushes; brushes for animals
pcs 10 10

9603 90 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 12,5 12,5

9604 00 000 0 Сита и решета ручные Hand sieves and riddles pcs 15 15

9605 00 000 0

Наборы дорожные, используемые для 

личной гигиены, шитья или для чистки 

одежды или обуви

Travel sets for personal toilet, sewing or 

shoe or clothes cleaning
pcs 15 15

9606

Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, 

формы для пуговиц и прочие части этих 

изделий; заготовки для пуговиц:

Buttons, press-fasteners, snap-fasteners 

and press studs, button moulds and other 

parts of these articles; button blanks:

9606 10 000 0 – кнопки, застежки-защелки и их части
– Press-fasteners, snap-fasteners and 

parts therefor – 15 15

– пуговицы: – Buttons:

9606 21 000 0
– – пластмассовые, без текстильного 

покрытия

– – Of plastics, not covered with textile 

material – 15 15

9606 22 000 0
– – из недрагоценного металла, без 

текстильного покрытия

– – Of base metal, not covered with textile 

material – 15 15

9606 29 000 0 – – прочие – – Other – 10 10
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9606 30 000 0
– формы для пуговиц и прочие части 

пуговиц; заготовки для пуговиц

– Button moulds and other parts of 

buttons; button blanks – 10 10

9607 Застежки-молнии и их части: Slide fasteners and parts thereof:

– застежки-молнии: – Slide fasteners:

9607 11 000 0
– – с зубцами из недрагоценного 

металла
– – Fitted with chain scoops of base metal m 15 15

9607 19 000 0 – – прочие – – Other m 10 10

9607 20 – части: – Parts:

9607 20 100 0

– – из недрагоценного металла, 

включая узкие ленты с зубцами из 

недрагоценного металла

– – Of base metal, including narrow strips 

mounted with chain scoops of base metal
– 15 15

9607 20 900 0 – – прочие – – Other – 15 15

9608

Ручки шариковые; ручки и маркеры с 

наконечником из войлока или фетра и 

прочих пористых материалов; 

авторучки чернильные, стилографы и 

ручки прочие; перья копировальные; 

карандаши с выталкиваемым или 

скользящим стержнем; держатели для 

перьев, держатели для карандашей и 

аналогичные держатели; части 

(включая колпачки и зажимы) изделий, 

перечисленных выше, кроме изделий 

товарной позиции 9609:

Ballpoint pens; felt-tipped and other 

porous-tipped pens and markers; fountain 

pens, stylograph pens and other pens; 

duplicating stylos; propelling or sliding 

pencils; pen-holders, pencil-holders and 

similar holders; parts (including caps and 

clips) of the foregoing articles, other than 

those of heading 9609:

9608 10 – ручки шариковые: – Ball point pens:

9608 10 100 0 – – с жидкими чернилами (шариковые) – – With liquid inks (rolling ball pens) pcs 8 8

– – прочие: – – Other:
9608 10 920 0 – – – со сменными баллончиками – – – With replaceable refill pcs 8 8

9608 10 990 0 – – – прочие – – – Other pcs 8 8

9608 20 000 0

– ручки и маркеры с наконечником из 

войлока или фетра и прочих пористых 

материалов

– Felt-tipped and other porous-tipped 

pens and markers
pcs 7 7

– авторучки чернильные, стилографы и  – Fountain pens, stylograph pens and 
9608 30 000 0

– авторучки чернильные, стилографы и 

ручки прочие

– Fountain pens, stylograph pens and 

other pens pcs 10 10

9608 40 000 0
– карандаши с выталкиваемым или 

скользящим стержнем
– Propelling or sliding pencils pcs 10 10

9608 50 000 0

– наборы, состоящие из двух или более 

изделий, указанных в 

вышеприведенных субпозициях

– Sets of articles from two or more of the 

foregoing subheadings
pcs 10 10

9608 60 000 0

– стержни для шариковых ручек, 

состоящие из шарикового наконечника 

и чернильного баллончика

– Refills for ballpoint pens, comprising the 

ball point and ink-reservoir
pcs 5 5

– прочие: – Other:

9608 91 000 0 – – перья для ручек и перьевые насадки – – Pen nibs and nib points pcs 8 8

9608 99 000 – – прочие: – – Other:

9608 99 000 1

– – – держатели для перьев, 

карандашей и аналогичные держатели
– – – Pen, pencil and similar holders

– 5 5

9608 99 000 9 – – – прочие – – – Other – 8 8

9609

Карандаши простые (кроме указанных в 

товарной позиции 9608), карандаши 

цветные, грифели карандашей, 

пастели, карандаши угольные, мелки 

для письма или рисования и мелки для 

портных:

Pencils (other than pencils of the heading 

9608), crayons, pencil leads, pastels, 

drawing charcoals, writing or drawing 

chalks and tailors' chalks:

9609 10
– карандаши простые и цветные, с 

грифелями в твердой оболочке:

– Pencils and crayons, with leads encased 

in a rigid sheath:
9609 10 100 0 – – с грифелями из графита – – With “leads” of graphite – 8 8

9609 10 900 0 – – прочие – – Other – 8 8

9609 20 000 0
– грифели карандашей, черные или 

цветные
– Pencil leads, black or coloured – 8 8

9609 90 – прочие: – Other:
9609 90 100 0 – – пастели и угольные карандаши – – Pastels and drawing charcoals – 8 8

9609 90 900 0 – – прочие – – Other – 8 8

9610 00 000 0

Доски грифельные для письма или 

рисования, в рамах или без рам

Slates and boards, with writing or drawing 

surfaces, whether or not framed
– 8 8
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9611 00 000 0

Штемпели для датирования, 

опечатывания или нумераторы, и 

аналогичные приспособления (включая 

устройства для печатания или тиснения 

этикеток), предназначенные для ручной 

работы; компостеры ручные, верстатки 

ручные наборные и комплекты ручные 

печатные, включающие в себя такие 

верстатки

Date, sealing or numbering stamps, and 

the like (including devices for printing or 

embossing labels), designed for operating 

in the hand; hand-operated composing 

sticks and hand printing sets incorporating 

such composing sticks:

– 15 15

9612

Ленты для пишущих машинок или 

аналогичные ленты, пропитанные 

чернилами или обработанные иным 

способом, предназначенные для 

получения отпечатков, в катушках, 

кассетах или без них; подушки 

штемпельные, пропитанные или не 

пропитанные чернилами, в коробках 

или без коробок:

Typewriter or similar ribbons, inked or 

otherwise prepared for giving impressions, 

whether or not on spools or in cartridges; 

ink-pads, whether or not inked, with or 

without boxes:

9612 10 – ленты: – Ribbons:
9612 10 100 0 – – из пластмассы – – Of plastics pcs 5 5

9612 10 200 0

– – из химических волокон, шириной 

менее 30 мм, в виде непрерывной 

ленты, помещенные в пластмассовые 

или металлические картриджи для 

использования в автоматических 

пишущих машинках, в вычислительных 

и других машинах

– – Of man-made fibres, measuring less 

than 30 mm in width, permanently put in 

plastic or metal cartridges of a kind used 

in automatic typewriters, automatic data-

processing equipment and other machines
pcs 5 5

9612 10 800 0 – – прочие – – Other pcs 5 5

9612 20 000 0 – подушки штемпельные – Ink-pads pcs 5 5

9613

Зажигалки сигаретные и прочие 

зажигалки, включая механические или 

электрические, и части к ним, кроме 

кремней и фитилей:

Cigarette lighters and other lighters, 

whether or not mechanical or electrical, 

and parts thereof other than flints and 

wicks:

9613 10 000 0
– зажигалки карманные газовые, не 

подлежащие повторной заправке

– Pocket lighters, gas fuelled, non-

refillable pcs 3,5 евро за 1000 шт

3,5 Euro per 

1,000 pcs9613 10 000 0 подлежащие повторной заправке refillable pcs 3,5 евро за 1000 шт 1,000 pcs

9613 20 000 0
– зажигалки карманные газовые, 

подлежащие повторной заправке
– Pocket lighters, gas fuelled, refillable pcs 11 11

9613 80 000 0 – прочие зажигалки – Other lighters pcs 11 11

9613 90 000 0 – части – Parts – 11 11

9614 00

Трубки курительные (включая 

чашеобразные части), мундштуки для 

сигар или сигарет, и их части:

Smoking pipes (including pipe bowls) and 

cigar or cigarette holders, and parts 

thereof:

9614 00 100 0

– грубообработанные заготовки из 

дерева или корневища для 

изготовления трубок

– Roughly shaped blocks of wood or root, 

for the manufacture of pipes
pcs 13 13

9614 00 900 0 – прочие – Other pcs 13 13

9615

Расчески, гребни для волос и 

аналогичные предметы; шпильки для 

волос, зажимы для завивки, бигуди и 

аналогичные предметы, кроме 

указанных в товарной позиции 8516, и 

их части:

Combs, hair-slides and the like; hairpins, 

curling pins, curling grips, hair-curlers and 

the like, other than those of heading 8516, 

and parts thereof:

– расчески, гребни для волос и 

аналогичные предметы:
– Combs, hair-slides and the like:

9615 11 000 0 – – из твердой резины или пластмасс – – Of hard rubber or plastics – 10 10

9615 19 000 0 – – прочие – – Other – 13 13

9615 90 000 0 – прочие – Other – 13 13

9616

Распылители ароматических веществ и 

аналогичные распылители для 

гигиенических целей, их насадки и 

головки; пуховки и подушечки для 

нанесения косметических или 

туалетных средств:

Scent sprays and similar toilet sprays, and 

mounts and heads therefor; powder-puffs 

and pads for the application of cosmetics 

or toilet preparations:

9616 10

– распылители ароматических веществ 

и аналогичные распылители для 

гигиенических целей, их насадки и 

головки:

– Scent sprays and similar toilet sprays, 

and mounts and heads thereof:

9616 10 100 0
– – распылители для гигиенических 

целей
– – Toilet sprays – 15 15

9616 10 900 0 – – насадки и головки – – Mounts and heads – 15 15

9616 20 000 0

– пуховки и подушечки для нанесения 

косметических или туалетных средств

– Powder-puffs and pads for the 

application of cosmetics or toilet 

preparations – 15 15

9617 00 000

Термосы и вакуумные сосуды прочие в 

собранном виде; их части, кроме 

стеклянных колб:

Vacuum flasks and other vacuum vessels, 

complete with cases; parts thereof other 

than glass inners:

9617 00 000 1
– термосы и вакуумные сосуды прочие 

в собранном виде

– Vacuum flasks and other vacuum 

vessels, complete with cases – 8 8



Import customs 

duty rate 

(as a percentage 

of the customs 

value in Euro or in 

US Dollars)

Код Товарной 

номенклатуры

(Commodity 
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Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
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либо в евро, либо в 

долларах США)

Heading

9617 00 000 9 – части, кроме стеклянных колб – Parts, other than glass inners – 9 9

9618 00 000 0

Манекены для портных и прочие 

манекены; манекены-автоматы и 

движущиеся предметы для оформления 

витрин прочие

Tailors' dummies and other lay figures; 

automata and other animated displays 

used for shop window dressing
– 15 15

9619 00

Женские гигиенические прокладки и 

тампоны, детские пеленки и подгузники 

и аналогичные изделия, из любого 

материала:

Sanitary towels (pads) and tampons, 

napkins and napkin liners for babies and 

similar articles, of any material:

9619 00 300 0 – из ваты из текстильных материалов – Of wadding of textile materials – 5 5

– из прочих текстильных материалов: – Of other textile material:

9619 00 400 0

– – гигиенические женские прокладки, 

тампоны и аналогичные изделия

– – Sanitary towels (pads), tampons and 

similar articles
– 0,61 евро за 1 кг 0,61 Euro per 1 kg

9619 00 500

– – детские пеленки и подгузники и 

аналогичные санитарно-гигиенические 

изделия:

– – Napkins and napkin liners for babies, 

and similar articles:

9619 00 500 1

– – – трикотажные машинного или 

ручного вязания
– – – Knitted or crocheted

–

10, но не менее 0,31 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,31 Euro 

per 1 kg

9619 00 500 9
– – – прочие – – – Other

–

10, но не менее 0,31 

евро за 1 кг

10, but not less 

than 0,31 Euro 

per 1 kg

– из прочих материалов: – Of other materials:

– – гигиенические женские прокладки, 

тампоны и аналогичные изделия:

– – Sanitary towels (pads), tampons and 

similar articles:

9619 00 710 – – – гигиенические женские прокладки: – – – Sanitary towels (pads):

9619 00 710 1

– – – – из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты или полотна из 

волокон целлюлозы

– – – – Of pulp, paper, cellulose wadding 

or webs of cellulose fibres
– 5 5

9619 00 710 9 – – – – из прочих материалов – – – – Of other material – 6,5 6,5

9619 00 750 – – – тампоны: – – – Tampons:9619 00 750 – – – тампоны: – – – Tampons:

9619 00 750 1

– – – – из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты или полотна из 

волокон целлюлозы

– – – – Of pulp, paper, cellulose wadding 

or webs of cellulose fibres
– 5 5

9619 00 750 9 – – – – из прочих материалов – – – – Of other material – 6,5 6,5

9619 00 790 – – – прочие: – – – Other:

9619 00 790 1

– – – – из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты или полотна из 

волокон целлюлозы

– – – – Of pulp, paper, cellulose wadding 

or webs of cellulose fibres
– 5 5

9619 00 790 9 – – – – из прочих материалов – – – – Of other material – 6,5 6,5

– – детские пеленки и подгузники и 

аналогичные санитарно-гигиенические 

изделия:

– – Napkins and napkin liners for babies, 

and similar articles:

9619 00 810 – – – детские пеленки и подгузники: – – – Napkins and napkin liners for babies:

9619 00 810 1

– – – – из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты или полотна из 

волокон целлюлозы

– – – – Of pulp, paper, cellulose wadding 

or webs of cellulose fibres
– 5 5

9619 00 810 9 – – – – из прочих материалов – – – – Of other material – 6,5 6,5

9619 00 890
– – – прочие (например, изделия, 

используемые при недержании):

– – – Other (for example, incontinence 

care articles):

9619 00 890 1

– – – – из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты или полотна из 

волокон целлюлозы

– – – – Of pulp, paper, cellulose wadding 

or webs of cellulose fibres
– 5 5

9619 00 890 9 – – – – из прочих материалов – – – – Of other material – 6,5 6,5

9620 00 000
Моноопоры, двуноги, треноги и 

аналогичные изделия:

Monopods, bipods, tripods and similar 

articles:

9620 00 000 1

– для машин или механизмов товарной 

позиции 8428, кроме лифтов, скиповых 

подъемников или эскалаторов; для 

машин товарной позиции 8471; 

пригодные к использованию 

исключительно или в основном с 

аппаратурой товарной позиции 8519 

или 8521; предназначенные 

исключительно или в основном для 

аппаратуры товарных позиций 8525 – 

8528

– – For machines and equipment of 

heading 8428, excluding lifts, skip hoists, 

or escalators; for machines of heading 

8471; suitable for use solely or principally 

with the apparatus of heading 8519 or 

8521; suitable for use solely or principally 

with the apparatus of headings 8525 to 

8528

– 0 0

9620 00 000 2
– для оптических приборов товарной 

позиции 9005
– For optical instruments of heading 9005 – 12,5 12,5

– прочие: – Other:
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9620 00 000 3

– – для оборудования группы 84, 

изготовленные из черных металлов, 

кроме литой стали; для машин, 

приборов, инструментов или 

аппаратуры группы 90, кроме 

фотокамер товарной позиции 9006 и 

кинокамер товарной позиции 9007

– – For equipment of Chapter 84, made of 

iron or steel, excluding cast steel; for 

machines, appliances, instruments or 

apparatus of Chapter 90, excluding 

photographic cameras of heading 9006 

and cinematographic cameras of heading 

9007 – 0 0

9620 00 000 4

– – для оборудования группы 84, 

изготовленные из литой стали; для 

фотокамер товарной позиции 9006; для 

кинокамер товарной позиции 9007; для 

музыкальных инструментов и 

принадлежностей группы 92

– – For equipment of Chapter 84, made of 

cast steel; for photographic cameras of 

heading 9006; for cinematographic 

cameras of heading 9007; for musical 

instruments and accessories of Chapter 92
– 5 5

– – прочие: – – Other:
9620 00 000 5 – – – из алюминия, кроме литых – – – Of aluminium, excluding cast – 9 9

9620 00 000 6 – – – из пластмасс – – – Of plastics – 6,5 6,5

9620 00 000 7 – – – из дерева; из алюминия, литые – – – Of wood; of aluminium, cast – 9 9

9620 00 000 8
– – – из углеродных волокон или прочих 

углеродистых материалов
– – – Of carbon fibres or other carbon – 12 12

9620 00 000 9 – – – прочие – – – Other – 7,5 7,5

9701

Картины, рисунки и пастели, 

выполненные полностью от руки, кроме 

рисунков, указанных в товарной 

позиции 4906, и прочих готовых 

изделий, разрисованных или 

декорированных от руки; коллажи и 

аналогичные декоративные 

изображения:

Paintings, drawings and pastels, executed 

entirely by hand, other than drawings of 

heading 4906 and other than hand-

painted or hand-decorated manufactured 

articles; collages and similar decorative 

plaques:

9701 10 000 0 – картины, рисунки и пастели – Paintings, drawings and pastels pcs 0 0

9701 90 000 0 – прочие – Other – 0 0

9702 00 000 0
Подлинники гравюр, эстампов и 

литографий
Original engravings, prints and lithographs pcs 0 0

9703 00 000 0
Подлинники скульптур и статуэток из 

любых материалов

Original sculptures and statuary, in any 

material pcs 0 0

9704 00 000 0

Марки почтовые или марки госпошлин, 

знаки почтовой оплаты, в том числе 

первого дня гашения, почтовые 

канцелярские принадлежности 

(гербовая бумага) и аналогичные 

предметы, использованные или 

неиспользованные, за исключением 

товаров товарной позиции 4907

Postage or revenue stamps, stamp-

postmarks, first-day covers, postal 

stationery (stamped paper), and the like, 

used or unused, other than those of 

heading 4907

– 0 0

9705 00 000 0

Коллекции и предметы 

коллекционирования по зоологии, 

ботанике, минералогии, анатомии, 

истории, археологии, палеонтологии, 

этнографии или нумизматике

Collections and collectors' pieces of 

zoological, botanical, mineralogical, 

anatomical, historical, archaeological, 

palaeontological, ethnographic or 

numismatic interest – 0 0

9706 00 000 0 Антиквариат возрастом более 100 лет Antiques of an age exceeding 100 years – 0 0
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