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Na oﬁcjalnej stronie Rady Ministrów Białorusi została opublikowana Decyzja Rady Ministrów Republiki Białoruś:

Z dnia 17.11.2017 r. nr 860: „O czasowym zakazie eksportu niewyprawionych skór bydlęcych oraz
licencjonowaniu eksportu wyprawionych skór bydlęcych z terytorium RB poza obszar celny EaUG
oraz…”, bezpośredni link do dokumentu źródłowego:
http://government.by/upload/docs/ﬁlef2838b52ae24fb65.PDF
wprowadzająca w terminie 3 dni od dnia publikacji (20.11.2017 r.) na okres 6 miesięcy czasowy
zakaz eksportu niewyprawionych skór bydlęcych (kod TN VED TS: 4101) oraz czasowe
licencjonowanie eksportu (licencje jednorazowe) wyprawionych skór bydlęcych (kod TN VED TS:
4104).

Należy mieć na uwadze, że czasowy zakaz eksportu skór bydlęcych (surowych 4101) w ubiegłych latach
wprowadzany był już kilkukrotnie - czterema rozporządzeniami:

1. Nr 817 z dnia 13.10.2016 r. (dot. TN VED: 4101)
Okres obowiązywania: 24.10.2016 – 24.04.2017
http://government.by/upload/docs/ﬁlefa3a7936a4c4d9f6.PDF
2. Nr 273 z dnia 01.04.2016 r. (dot. TN VED TS: 4101)
Okres obowiązywania: 04.04.2016 – 04.10.2016
http://government.by/upload/docs/ﬁleaf6175c8c555ceca.PDF,
3. Nr 738 z dnia 02.09.2015 (dot. TN VED TS: 4101)
z okresem obowiązywania: 21 września 2015 - 21 marca 2016 r.:
http://www.government.by/upload/docs/ﬁle232d0c1115541167.PDF
oraz jego przedłużenia i poszerzenia
4. Nr 193 z dnia 13.03.2015 (dot. TN VED TS: 4101)
z okresem obowiązywania: 16 marca 2015 - 16 września 2015 r.:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500193&p1=1&p5=0

Pragnę również zaznaczyć, że czasowe ograniczenie eksportu skór bydlęcych (wyprawionych 4104) w tym i
ubiegłym roku wprowadzane było też kilkukrotnie - trzema rozporządzeniami:

1. Nr 350 z dnia 12.05.2017 r. (dot. TN VED TS: 4104)
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Okres obowiązywania: 15.05.2017 – 15.11.2017
http://government.by/upload/docs/ﬁlec4bdc773c4fe3366.PDF
2. Nr 818 z dnia 13.10.2016 r. (dot. TN VED TS: 4104)
Okres obowiązywania: 14.10.2016 – 14.04.2017
http://government.by/upload/docs/ﬁle8569c9323e76bfba.PDF,
3. Nr 34 z dnia 20.01.2016 (dot. TN VED TS: 4104 11)
okres obowiązywania: 25 stycznia – 21 marca 2016:
http://www.government.by/upload/docs/ﬁlecefafb9acb3992f4.PDF
wraz z przedłużeniem jego stosowania, rozszerzono zakres przedmiotowy zakazu – do wykazu skór został dodany
dodatkowy wykaz surowców, których eksport jest zabroniony (zawiera on surowe skóry wieprzowe; skóry i skórki
garbowane lub „crust” bydlęce lub zwierząt jednokopytnych oraz skóry garbowane wieprzowe).
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