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Oroszország WTO-csatlakozásának folyamata: 
 
2011. december 15-17, a WTO VIII. Miniszteri Konferenciája elfogadja az Oroszország által 
benyújtott dokumentum csomagot.  
 
2012. július 22-ig (az elfogadás után legfeljebb 220 nappal) Oroszország ratifikálja a 
Konferencián elfogadott miniszteri döntést. 
 
A ratifikációt követő 30 napon belül a WTO-t hivatalosan értesíteni kell és Oroszország innentől 
teljes értékű taggá válik.   
 
Oroszország a WTO-hoz való csatlakozás napjával köteles a WTO minden előírásának eleget 
tenni, amire meghatározott átmeneti időt kap.  
Oroszországra a következő kötelezettségek vonatkoznak: 
 
Áruk és szolgáltatások piacra jutása 
 
A csatlakozás keretében Oroszország 30 kétoldalú szerződést kötött a szolgáltatások és 50-et 
az áruk piacra kerüléséről. 
 
Áruk piacra jutása – kötelezettségek vámtarifákra és kvótákra vonatkozóan 
 
Oroszországban a vámtarifák átlaga 7,8% lesz, szemben a 2011-es 10%-al.  
Az adó átlaga mezőgazdasági termékekre vonatkozóan 10,8%-ra csökken, szemben a 
jelenlegi 13,2%-al.  
Ipari termékekre vonatkozóan az adó átlaga 7,3%-ra csökken, szemben a jelenlegi 9,5%-al. 
Oroszország jelentős számú termékre vonatkozóan csökkenti az adójárulékokat: 
 
Termék     Csatlakozás utáni adó (%)  Jelenlegi adó (%) 
 
Tejtermékek     14,9     19,8 
Gabona    10,0     15,1 
Növényi olaj    7,1     9,0 
Vegyszerek    5,2     6,5 
Gépjármű    12,0     15,5 
Elektronikai eszközök   6,2     8,4 
Fa- és papíripari termékek  8,0     13,4 
 
 
Gyapotra vonatkozóan a behozatali vám 0% lesz. Informatikai eszközök esetében a jelenlegi 
5,4% helyett szintén 0% lesz. A vámtarifák csökkentését a termékek legalább egy harmadánál 
kell a csatlakozás napján bevezetni. Az elkövetkezendő 3 évben pedig a termékek újabb egy 
negyedénél. A leghosszabb periódus a sertéshúsra vonatkozik, ami 8 év. 7 év alatt kell 
csökkenteni a gépjárműre, helikopterre és személyszállító repülőgépekre vonatkozó 
vámtarifákat.  
 
A kvótarendszer sertéshúsra, marhahúsra és baromfihúsra illetve néhány tejtermékre fog 
vonatkozni. A kvótán belüli termékekre kisebb adók vonatkoznak majd, a kvótát túllépő 
árumennyiségre pedig magasabb járulékokat vetnek ki.  
 
 
 



Kvótán belüli és kvótán kívüli (zárójelben) járulékok: 
 
Marhahús: 15% (55%) 
Sertéshús: 0% (65%) 2020. január 1-től a sertéshúsra vonatkozó kvótát 25%-os általány 

díj váltja majd fel. 
Baromfihús: 25% (80%) Nem minden baromfihúsra vonatkozóan 
Tejtermékek: 10% (15%) Nem minden tejtermékre vonatkozóan 
 
A kvótarendszer tagállamtól függően eltérően alkalmazható. 
 
Mezőgazdasági támogatások  
 
A Mezőgazdasági termékek kereskedelmére firdított támogatások 2012-ben nem haladják 
majd meg a 9 milliárd USD-t és 2018-ra folyamatosan csökkenteni fogják, egészen 4,4 milliárd 
USD-ra. A termékspecifikus támogatások eltúlzott mértékének elkerülése céljából 2017. 
december 31-ig az egyes termékekre vonatkozó mezőgazdasági támogatás éves mértékét a 
teljes mezőgazdasági támogatások maximum 30%-ra fogják csökkenteni.  
 
Minden mezőgazdasági exporttámogatást 0-ra fognak csökkenteni.  
 
A csatlakozás napján az ÁFA-mentes mezőgazdasági termékek ÁFA-mentessége megszűnik.  
 
A csatlakozás napjától az alkohol és gyógyszer importőreinek illetve egyes titkos eljárással 
készült termékek importőreinek nem lesz szüksége behozatali engedélyre. 
 

2012  2013  2014  2015  2016  
20 %  18,10 %  16,30 %  14,40 %  12,50 %  

 
Vámtarifa változása borra vonatkozóan 

 
2012  2013  2014  2015  
20%  18,10%  16,30%  12,50%  

 
Vámtarifa változása pezsgőre vonatkozóan 

 
 
Minden, a WTO intézkedéseivel ellentétes vámeljárás a csatlakozás napján megszűnik.  
 
Az Oroszországi Föderáció nem hozhat országspecifikus intézkedéseket. 
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