
 

 Wykaz towarów celnych zabronionych do przywozu na terytorium Federacji  Rosyjskiej:  

 

1. Materiały drukowane i audiowizualne: wzywające do działań ekstermistycznych i 

terrorystycznych lub publicznego usprawiedliwiania lub motywowania do terroryzmu; mające 

charakter pornograficzny; stworzone lub rozpowszechniane z naruszeniem wymogów 

ustawodawstwa krajów Unii Celnej Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie wyborów i 

referendów; mające na celu promowanie nazistowskich akcesoriów lub symboliki lub atrybutów 

lub symboliki podobnych do nazistowskich atrybutów lub symboliki; zawierające inne 

informacje, które mogą wyrządzić szkodę interesom politycznym lub gospodarczym Federacji 

Rosyjskiej, jej bezpieczeństwu państwa, zdrowiu lub moralności obywateli; 

2. Wszelkie rodzaje broni (ich części), naboje do nich (ich części), produkty strukturalnie podobne 

do broni cywilnej i służbowej; 

3. Niebezpieczne odpady; 

4. Specjalne środki techniczne przeznaczone do tajnego otrzymywania informacji; 

5. Substancje trujące, z których można stworzyć substancje odurzające, narkotyki i substancje 

psychotropowe; 

6. Narkotyki, substancje odurzające, psychotropowe, a także substancje, z których można je 

stworzyć w tym również produkty lecznicze; 

7. Narządy i / lub ludzkie tkanki, krew i jej składniki; 

8. Rośliny w dowolnym stanie i rodzaju, nasiona roślin; 

9. Żywe zwierzęta za wyjątkiem pszczół, pijawek i jedwabników; 

10. Substancje zubożające warstwę ozonową; 

11. Środki ochrony roślin objęte załącznikami A i B do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych z dnia 22 maja 2001 roku; 

12. Instrumenty pozyskiwania (połowu) wodnych zasobów biologicznych: 

13. Gotowe sieci rybackie produkowane maszynowo lub ręcznie z syntetycznego nylonu lub innych 

żył poliamidowych o średnicy nici mniejszej niż 0.5 mm i rozmiarze oczek mniejszym niż 100 mm 

(rozmiar konstruktywnego stopnia siatki mniejszej niż 50 mm); 

14. Systemy i urządzenia do połowu elektrycznego, składające się z generatorów sygnałów 

elektrycznych, z podłączonymi przewodnikami i akumulatorem (baterią), wspólnie pełniący 

funkcję pozyskiwania (łowienia) wodnych zasobów biologicznych za pomocą prądu 

elektrycznego; 

15. Produkty alkoholowe, alkohol etylowy, piwo; 

16. Wszelkiego rodzaju wyroby tytoniowe i mieszanki do palenia; 

17. Materiały radioaktywne; 

18. Dobra i wartości kulturowe; 

19. Towary ulegające szybkiemu zepsuciu; 

20. Klejnoty w dowolnym rodzaju i stanie, naturalne diamenty z wyjątkiem biżuterii. 


