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ЧАСТЬ I 
ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРОВ 

1. СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

 Обязательно требовать от европейцев EUR.1 или можно декларацию инвойс? 
Таможенному органу для получения преференций необходимо предоставлять 
оригинал EUR.1? (товар оформляется в режиме IM-40 EA) 

 Мы имеем контракт с немецкой компанией, которая является производителем 
товара, и от которой мы напрямую возим товар. Немецкая компания 
отказывается оформлять сертификат EUR.1 мотивируя это тем, что это 
«пережиток прошлого». А так как они являются уполномоченным оператором, 
то они могут, как и раньше, указывать нам «Country of origin» и в конце инвойса 
добавить фразу "The exporter of the products covered by this document (customs 
authorization №  ...)". Так все-таки будет в этом случае действовать 
преференция или нет? 

 Если импортная поставка из ЕС сопровождается сертификатом EUR 1, нужно 
ли еще требовать свидетельство о происхождении товара? 

 

Для того, чтобы товар пользовался преференционным доступом на территории Украины и стран 
ЕС в рамках Зоны свободной торговли (ЗСТ+), он должен иметь происхождение страны-участника 
Соглашения. 

РОЗДІЛ IV ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ1  

Глава 1 Національний режим та доступ товарів на ринки  

Частина 1 Загальні положення  

Стаття 25 Цілі Сторони поступово створюють зону вільної торгівлі протягом перехідного періоду, що не 
перевищує 10 років починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, відповідно до положень цієї Угоди та 
відповідно до Статті XXIV Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 року (далі – ГАТТ-1994).  

Стаття 26 Сфера застосування  

1. Положення цієї Глави застосовуються до торгівлі товарами, що походять з територій Сторін.  

2. Для цілей цієї Глави «походження» означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в 
Протоколі I до цієї Угоди («Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного 
співробітництва»). 

 

Для подтверждения происхождения товара в рамках Соглашения Протоколом I2 определены 
следующие способы: 

1. Сертификат происхождения EUR.1 (форма приведена в Приложении III к Протоколу I) 

                                                           
1 http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/TITLE_IV.pdf  
2 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Protokols/01.1_Protocol_1.pdf  

 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/TITLE_IV.pdf
http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Protokols/01.1_Protocol_1.pdf
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2. «Декларация инвойс», выполненная экспортером на инвойсе, уведомлении о доставке или 
любом другом коммерческом документе (форма приведена в Приложении IV к Протоколу I): 

a. Если стоимость товара не превышает 6000 Евро, декларация выполняется любым 
экспортером товара; 

b. Вне зависимости от стоимости товара декларация выполняется экспортером, который 
имеет статус «уполномоченного экспортера». 

3. Без подтверждения происхождения в особых случаях. 

Стаття 16: Загальні вимоги  

1. Товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після ввезення до України 
чи Європейського Союзу відповідно підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких 
документів: (a) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до цього 
Протоколу; або  

(b) у випадках, вказаних у статті 22(1) цього Протоколу, – декларація, що надалі іменуватиметься 
«декларацією інвойс», надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого 
комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було 
ідентифікувати; текст декларації інвойс наведений у Додатку IV до цього Протоколу 

3. Незважаючи на сказане в пункті 1 товари, що походять з певної країни в розумінні цього Протоколу, 
підпадають під дію цієї Угоди без необхідності подання будь-яких з наведених вище документів у 
випадках, вказаних у статті 27 

 

Для получения преференционного доступа достаточно предоставления одного доказательства о 
происхождении товара (сертификат или декларация инвойс). Способ подтверждения происхождения 
выбирает сам экспортер. При оформлении EUR.1 нет необходимости дублировать текст декларации или 
предоставлять другую информацию на сопроводительных документах. Наиболее распространенная и 
принятая практика в ЕС – декларация инвойс уполномоченного экспортера. Эта норма работает в других 
Соглашениях о ЗСТ в ЕС и широко применяется экспортерами. 

2. В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЕРТИФИКАТ EUR.1 НЕ НУЖЕН 

 Достаточно ли с 2016 года надписи в инвойсе инвойса «Country of origin» для 
подтверждения страны происхождения? Или нужен только сертификат 
происхождения EUR-1? 

Выдача сертификата по перемещению товаров EUR.1 не требуется3 в случаях, если: 

- Общая фактурная стоимость партии товаров, происходящих из ЕС/Украины, не превышает 
6000 Евро (для получения преференций экспортер самостоятельно декларирует происхождения товаров 
на инвойсе); 

- Экспортер имеет статус «уполномоченного (утвержденного) экспортера» в соответствии со 
статьей 23 Правил происхождения; 

                                                           
3
 http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/sertifikati-z-perevezennya-tovariv  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/sertifikati-z-perevezennya-tovariv
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- Товары облагаются по нулевой ставке ввозной пошлины Таможенного тарифа (за исключением положений 
Правил происхождения по кумуляции и квот). 

Что касается первых двух случаев, то речь идет об упрощенном механизме подтверждения происхождения. 

Что означает «Товары облагаются по нулевой ставке ввозной пошлины Таможенного тарифа»? 

ЭКСПОРТ. Товары украинского происхождения могут ввозиться в ЕС в трех торговых режимах: общий, 
преференционный в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) и преференционный в рамках Соглашения 
(ЗСТ+). Для некоторых товаров ставка пошлины в общем режиме равна ставке в рамках ЗСТ+ (0%). В этом случае 
наличие EUR.1 не дает дополнительных преимуществ. Другое дело, если импортер просит предоставить такой 
сертификат, например, для целей дальнейшей кумуляции. 

Пример: 

 

Ставки ввозных пошлин ЕС для товаров, имеющих украинское происхождение, можно найти в таможенном 
тарифе Европейского союза TARIC4 - интегрированная система тарифов Европейского Союза. TARIC 
основывается на комбинированной номенклатуре ЕС и содержит ставки таможенных пошлин и другие импортные и 
экспортные сборы, включая налоговые льготы и преференциальные тарифные ставки, применяемые к отдельным 
товарам при импорте или экспорте. 

В случае ввоза в общем режиме экспортер должен следовать положениям Регламента ЕС № 2454/93 статьи 
ст.35-66, Приложения 9-11, который определяет правила непреференционного происхождения товаров.  

Для небольшого количества товаров5 ставка пошлины в рамках ГСП ниже, чем ставка в рамках ЗСТ+. В этом 
случае экспортер имеет право оформить сертификат формы А, чтобы воспользоваться этим режимом. Режим ГСП 
будет действовать для украинских товаров как минимум еще два года согласно п.5.2(б) Регламента ЕС 
№ 978/20126. Сертификат формы А оформляется торгово-промышленными палатами в Украине.  

                                                           
4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en  
5 http://goo.gl/QS3ftw  
6 By 1 January of each year following the entry into force of this Regulation the Commission shall review Annex II. To provide a GSP beneficiary country 
and economic operators with time for orderly adaptation to the change in the country's status under the scheme: ... (b) the decision to remove a 
beneficiary country from the list of GSP beneficiary countries, in accordance with paragraph 3 of this Article and on the basis of point (b) of Article 4 (1 ), 
shall apply as from two years after the date of application of a preferential market access arrangement". 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://goo.gl/QS3ftw
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ИМПОРТ. Зеркально можно рассматривать и  режимы ввоза в Украину. Если в Таможенном тарифе Украины7  
ставка ввозной пошлины равна 0%, то режим свободной торговли Украина-ЕС (410 преференция) не даст 
дополнительных преимуществ.  

 

Следует обратить внимание на следующее. Если ввозимый товар (сырье) из ЕС будет использоваться в 
дальнейшем для изготовления товара и применения принципа кумуляции, то сертификат EUR.1 будет необходим 
для подтверждения происхождения товара для этих целей. 

Ответ на вопрос: «Достаточно ли с 2016 года надписи в инвойсе инвойса «Country of origin» для 
подтверждения страны происхождения? Или нужен только сертификат происхождения EUR-1?» в рамках 
вышеизложенного может быть следующим. Если ставка пошлины при ввозе в Украину согласно Таможенному 
тарифу равна 0% и нет необходимости дальнейшего подтверждения страны происхождения товара для каких-то 
иных целей, то достаточно надписи «Country of origin». В иных случаях – сертификат или декларация инвойс. 
Аналогичная ситуация и при ввозе в ЕС – когда ставка в общем режиме равна 0 и нет иных целей использования 
товара. 

3.  ЗАПОЛНЕНИЕ СЕРТИФИКАТА EUR.1 
 3.1 ЯЗЫКИ 

Документы, регламентирующие порядок выдачи и заполнения сертификата EUR.1: 

- статья 17 Протокола I8 Соглашения, Приложение III к Протоколу I Соглашения; 

- Приказ Министерства финансов Украины № 11429 от 18.11.2014 года,  

- Письмо ГФСУ № 47068/7/99-99-25-02-03-1710 от 24.12.2015; 

                                                           
7
 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-18  

8
 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Protokols/01.1_Protocol_1.pdf  

на англ и других языках - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.161.01.0003.01.ENG  
9
 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-18
http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Protokols/01.1_Protocol_1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.161.01.0003.01.ENG
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14
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- Письмо ГФСУ № 47656/7/99-99-25-02-03-1711 от 29.12.2015; 

- Письмо ГФСУ №1928/7/99-99-25-02-03-1712 от 21.01.2016. 

Сертификат заполняется на одном из языков Соглашения согласно образцу, приведенному в 
Приложении III Протокола I. 

РОЗДІЛ VII «ІНСТИТУЦІЙНІ, ЗАГАЛЬНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ»  

Стаття 485 Автентичні тексти  

Ця Угода складена українською, англійською, болгарською, грецькою, данською, естонською, іспанською, 
італійською, латиською, литовською, мальтійською, нідерландською, німецькою, польською, португальською, 
румунською, словацькою, словенською, угорською, фінською, французькою, хорватською, чеською, та 
шведською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. 

 

ПРОТОКОЛ I 

Стаття 17: Процедура видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 

2. Для цього експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифікат з перевезення товару 
EUR.1, а також бланк заяви, зразок якої наведений у Додатку III. Ці бланки мають бути заповнені однією з 
мов, якими складено цю Угоду, і згідно з нормами законодавства країни експорту. 

 

3.2  ГРАФЫ СЕРТИФИКАТА 

 Вперше отримала сертифікат EUR.1. Чи обов'язково в гр. 8 після виконання 
останнього  запису накреслюється горизонтальна лінія? 

 В сертифікаті EUR.1 не заповнена гр.10 (номер рахунку), імпорт з Німеччини. 
Графа 8 заповнена як у фактурі. Чи можливо отримати преференцію? 

 Как заполнять графу 8 сертификата при большом перечне товаров, который не 
помещается в этой графе. Можно ли давать общее описание товара и ссылку на 
сам инвойс? 

 

Основные требования по заполнению сертификата определенные Приложением III Протокола I 
Соглашения: 

ДОДАТОК III ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR.1 

ПРИМІТКИ  

1. У сертифікаті не повинно бути стирань або слів, написаних поверх інших. Будь-які зміни повинні бути 
зроблені шляхом закреслення неправильної інформації та додавання необхідних виправлень. Будь-які такі 
зміни мають бути завізовані особою, що склала цей сертифікат, і затверджені митними органами країни або 
території видачі.  

2. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, і кожному елементу повинен 
передувати порядковий номер. Безпосередньо під останнім пунктом повинна бути накреслена горизонтальна 

                                                                                                                                                                                                      
10

 http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.FindHelpAdv?p_file=11_10197  
11

 http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aSNewsDic.getNews?dat=26012016&num_c=510158  
12

 http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aSNewsDic.getNews?dat=26012016&num_c=510138  
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лінія. Весь вільний простір повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пізніше 
дописування.  

3. Майно має бути описане згідно з торговельною практикою і достатньо детально для того, щоб його можна 
було ідентифікувати. 

 

Заполнение граф сертификата в соответствии с положениями Приказа Министерства финансов Украины 
№ 1142 от 18.11.2014 года: 

ІІ. Заповнення сертифіката 

1. Сертифікат заповнюється однією з мов, якими складено Угоду, та згідно з нормами законодавства України 
машинописом або друкованими літерами від руки чорнилами. Усі аркуші сертифіката мають бути заповнені 
однотипно, чітко та акуратно. У сертифікаті не повинно бути стирань або слів, написаних поверх інших. Будь-
які зміни повинні бути зроблені шляхом закреслення неправильної інформації та додавання необхідних 
виправлень. Будь-які такі зміни мають бути завірені підписом експортера або його уповноваженої особи, що 
склала цей сертифікат, та печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці, на який покладено 
функції видачі сертифіката (далі - посадова особа митниці).  

2. Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортуються. 

3. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером. Графи 3, 6, 10 
сертифіката заповнюються за бажанням експортера. 

4. Графа 13 заповнюється митними адміністраціями країн ЄС у разі проведення верифікації (перевірки 
достовірності) сертифіката та походження товарів. 

5. Графа 14 заповнюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
державної митної справи, у разі проведення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката та походження 
товарів за запитом митних адміністрацій країн ЄС. 

6. Номер сертифіката, що складається з літерних знаків та дев’яти цифр, заповнюється посадовою особою 
митниці за такою схемою: 

№ А 123.ММММММ, 

де 123 - код митниці, яка видала сертифікат; 

ММММММ - порядковий номер сертифіката, що присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиниці. 
Кожна митниця веде окрему нумерацію виданих нею сертифікатів. 

7. Графи сертифіката повинні заповнюватися з дотриманням таких вимог: 

Графа 1 - «Експортер» 

Зазначаються найменування юридичної особи та місцезнаходження, якщо відправником є юридична особа, 
або ім’я, прізвище та місце проживання фізичної особи, яка експортує товари. Експортер вказується 
відповідно до даних контракту / доповнень до контракту. 

Графа 2 - «Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між _________ та________» 

Зазначаються назви Сторін, що підписали Угоду: Україна та ЄС. 

Графа 3 - «Одержувач вантажу» 

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення до графи вносяться найменування (якщо 
вантажоодержувач - юридична особа) або ім’я, прізвище (якщо вантажоодержувач - фізична особа) та повна 
адреса (місцезнаходження/місце проживання) особи - одержувача товару в країні, зазначеній у графі 5. 

Графа 4 - «Країна, група країн або територія призначення, з яких походять товари» 

Зазначається назва країни: Україна. 

У разі видачі сертифіката на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно 
з вимогами розділу VI цього Порядку, у графі зазначається назва країни ЄС або ЄС. 
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Графа 5 - «Країна, група країн або територія призначення» 

Зазначається назва країни: Україна або країни ЄС. 

Графа 6 - «Транспортні реквізити» 

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються відомості про 
транспортний засіб, який доставляє товари, що експортуються, та його маршрут переміщення. Якщо 
невідомо, який транспортний засіб прибуде в країну, ця графа не заповнюється. 

Графа 7 - «Ремарки» 

У випадках, встановлених розділами IV–VI цього Порядку, до графи вносяться такі записи: «ISSUED 
RETROSPECTIVELY», «DUPLICATE», «ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ СЕРТИФІКАТА» та вказуються номер та дата 
видачі сертифіката, яким замінюється цей сертифікат. 

Графа 8 - «Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування; Опис товарів» 

Перед описом кожного виду товару записується порядковий номер. Далі зазначаються знаки та номери 
пакувань товарів, що експортуються, кількість та вид упаковок. Якщо товар не упакований, зазначається 
кількість одиниць товару або їх стан (насипом). 

Товар(и) слід описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно ідентифікувати. Між 
елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, і кожному елементу повинен 
передувати порядковий номер. Після виконання в цій графі останнього запису накреслюється горизонтальна 
лінія, а вільний простір перекреслюється по діагоналі, щоб не залишалося місця для додаткових записів. 
Якщо відправлення товарів, що експортуються, складається з різних видів товарів і в графі недостатньо місця 
для опису усіх товарів, їх можна не описувати в графі 8, а зазначити в рахунку-фактурі або в іншому 
комерційному документі за умови, що номери цих рахунків-фактур або інших комерційних документів будуть 
зазначені в графі 10 сертифіката. 

При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний 
документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається. Відомості про походження 
товарів у рахунку-фактурі або іншому комерційному документі засвідчуються особистим підписом посадової 
особи митниці та проставленням номерної печатки. 

Графа 9 - «Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м-

3 та інші)» 

Зазначається вага брутто (в кілограмах, тоннах) товару, описаного в графі 8, або кількість в інших одиницях 
виміру. 

Графа 10 - «Інвойси» 

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються номер та дата 
складання рахунка-фактури (рахунків-фактур) або іншого комерційного документа, який був оформлений на 
зазначені в графі 8 товари. 

Графа 11 - «Митний дозвіл» 

Графа заповнюється посадовою особою митниці. 

Після слів «митний підрозділ» зазначається найменування митниці, що видає сертифікат. 

Після слів «Країна або територія видачі» зазначається назва країни: Україна. 

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста та дата видачі сертифіката. 

Сертифікат засвідчується підписом посадової особи митниці та проставленням особистої номерної печатки. 

Графа 12 - «Декларація від експортера» 

У графі зазначаються місце і дата заповнення сертифіката, проставляється підпис експортера. 

Графа 13 - «Запит про перевірки до» 

Графа заповнюється митним органом країни імпорту товару. 
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Зазначаються обґрунтування та причини проведення перевірки достовірності сертифіката та походження 
товарів. 

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста та дата запиту про проведення перевірки достовірності 
сертифіката та походження товарів. 

Графа 14 - «Результат перевірки» 

У графі зазначаються результати перевірки достовірності сертифіката та походження товарів. 

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста та дата завершення перевірки достовірності сертифіката 
та походження товарів. 

Графа засвідчується підписом посадової особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері державної митної справи, та проставленням печатки цього органу. 

 

3.3 ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ НА СЕРТИФИКАТЕ 

 Обязательно ли ставить печать предприятия в графе 12? 

 Может ли подписывать сертификат уполномоченное лицо (например, брокер)? 

 

Приказ № 1142 от 18.11.2014 года не содержит положения по заверке графы 12 печатью 
экспортера. Там же определено, что подпись на сертификате должна быть сделана экспортером. 

Графа 12 - «Декларація від експортера» 

У графі зазначаються місце і дата заповнення сертифіката, проставляється підпис експортера. 

 

Cтатьей 17 Протокола I Соглашения определено, что подавать Заявку и заполнять сертификат 
может как сам экспортер, так и уполномоченное им лицо, но под его обязательства. Информации о том, 
что уполномоченное лицо может заверять сертификат, в тексте Протокола нет. Так как именно экспортер 
несет ответственность за информацию, заявленную в сертификате, то логично, что заверка сертификата 
должна быть сделана им. 

ПРОТОКОЛ I 

Стаття 17: Процедура видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1  

1. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами країни експорту на письмову 
заяву експортера або, під відповідальність експортера, його уповноваженим представником.  

2. Для цього експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифікат з перевезення 
товару EUR.1, а також бланк заяви, зразок якої наведений у Додатку III. 
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3.4 СОКРАЩЕНИЯ НА СЕРТИФИКАТЕ 

 Если в сертификате заявлены товары, имеющие происхождение несколько 
стран ЕС, можно ли в графе 4 указывать ЕС? 

 Какие сокращения могут применяться для обозначения ЕС? 

Письмами ГФСУ № 47068/7/99-99-25-02-03-17 от 24.12.2015 и № 2102/7/99-99-25-02-03-17 от  
22.01.2016 даны пояснения касательно сокращений, связанных с названием ЕС. Допускается указание 
«ЄС» или «Європейський Союз» в графах: Графа 4 - «Країна, група країн або територія призначення, з 
яких походять товари», Графа 5 - «Країна, група країн або територія призначення». 

В декларації інвойс зазначається назва однієї з країн ЄС або повна назва "Європейський Союз" або 
скорочена назва "ЄС" походження товарів. 

Рішенням Комісії ЄС 2007/С 83/0113 від 17.04.2007 наведено, що допускається зазначення коду ISO-
альфа Європейського Союзу, як Європейське Єкономічне Співтовариство, англійською мовою 
"ЕЕС— European Economiс Community, CEE — Communite Economique Europеenne, СЕ—Communite 
Europеenne". 

Скорочена назва "ЄС" може бути вказана в документах про походження товарів однією з мов, якими 
складено Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.  

 

3.5  ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТА 

Письмо ГФСУ №1928/7/99-99-25-02-03-17 от 21.01.2016, дополняя Письмо ГФСУ № 47656/7/99-99-
25-02-03-17 от 29.12.2015, содержит требования по внесению информации о коде товара согласно 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, критерии происхождения, импортном 
сырье в графе «ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим 
умовам»: 

Проведений аналіз наданих експортерами до митниць ДФС заяв свідчить про внесення не в повному обсязі 
до її зворотньої сторони відомостей про виконання правил походження, наведених в Протоколі 1 до Угоди, у 
зв' язку з цим звертаємо увагу на таке. 

У графі «ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам» заяви 
зазначається товарна позиція товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів 
й короткий зміст виконання критерію походження (повністю вироблений в Україні або достатньо 
оброблений/перероблений або кумуляція), наведеного в Протоколі 1 до Угоди. 

У графі «НАДАТИ наступні супровідні документи» заяви зазначається перелік документів, що підтверджують 
преференційне походження товарів відповідно до вимог Протоколу I, у разі, якщо це перша поставка таких 
товарів. 

У разі наступних поставок цього товару, у даній графі проставляється дата заяви, з якою подано документи 
про преференційне походження товарів. 

Як приклад, надсилаємо копію заповненої заяви (зворотня сторона), що містить декларацію від експортера, 
яка пред' являлась митниці при наступній поставці цього товару. 

 

 

                                                           
13

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007XC0417(01)   
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Зворотня сторона заяви 

Приклад 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕР А 

Я, нижчепідписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боці аркуша, 

ЗАЯВЛЯІО що це майно відповідає умовам, необхідним для видачі прикладеного сертифіката; 

ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам: 

Товарна позиція товару згідно з ГС1704. До товару застосовується критерій достатньої 
обробки/переробки, який виражено виконанням необхідних умов, викладених у Додатку II до Угоди, а 
саме: виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і у якому ціна усіх 
матеріалів Групи 17 не перевищує 30% ціни франко-завод продукції. 

У виробництві використовувались матеріали українського походження (цукор, патока крохмальна) та 
імпортного походження, що класифікуються в товарних позиціях згідно з ГС: 0402,1101,1302, 1513, 
1516, 1517,1803, 1804, 1805, 2007, 2916, 2918, 3923, 3203. Матеріали групи 17 імпортного походження не 
використовувалися при виробництві товару. 

НАДАТИ наступні супровідні документи: 

Документи згідно заяви експортера від 04.01.2016 (Вх . N2 5/13-70-61/70 від 04.01.2016).  

ЗОБОВ 'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу відповідних органів всі докази та підтвердження, які ці органи можуть 
вимагати, для видачі прикладеного сертифіката і зобов'язуюсь, якщо необхідно, дати згоду на будь-яку 
перевірку моїх рахунків і процесі в виробництва вищезазначеного майна, здійснених цими органами;  

ПРОШУ видати прикладений сертифікат на це майно. 

 

4.  ДЕКЛАРАЦИЯ ИНВОЙС ДО 6000ЕВРО 
   4.1 ФОРМА, ПОДПИСИ  

 Насколько важно, чтобы текст декларации соответствовал тексте, 
приведенному в Соглашении дословно? 

 Что следует заполнять в скобках «Номер авторизации», если у экспортера 
такого номера нет? 

 Как выделять товары, которые не имеют происхождение, чтобы 
соответствовать «крім випадків, де це явно зазначено»? 

 Правильно ли будет поступать так: любой субъект из ЕС купил товар и 
перепродаёт его, в инвойсе (даже если он НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ) пишет текст 
декларации о происхождении и этого достаточно для подтверждения 
преференции 410. Стоимость товара меньше 6000 евро? 

 Нужно ли заверять подписью и печатью декларацию инвойс? 

 Как указывать страну происхождения товаров, если в одном инвойсе 
находятся товары, происходящие из разных стран ЕС? 

Происхождение товаров стоимостью до 6000 Евро можно выполнить по упрощенной процедуре – 
предоставление декларации инвойс самим экспортером. Сумма в 6000 Евро – это цена товара на базисе 
EXW (франко-завод). Возможен перерасчет, если цена товара в инвойсе определена на другом базисе 
поставки. 
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Стаття 16: Загальні вимоги  

1. Товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи 
Європейського Союзу відповідно підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів: 

 …(b) у випадках, вказаних у статті 22(1) цього Протоколу, – декларація, що надалі іменуватиметься 
«декларацією інвойс», надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого 
іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб 
їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведений у Додатку IV до цього Протоколу. 

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс  

1. Декларація інвойс, зазначена в статті 16(1)(b) цього Протоколу, може бути складена:  

(a) затвердженим експортером у розумінні статті 23 цього Протоколу, або  

(b) експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що 
походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро. 

 

Стаття 1: Визначення 

(l) «партія товару» означає товари, що або одночасно посилаються від одного експортера одному 
одержувачу, або зазначені в одному транспортному документі, що регламентує їх відправку від експортера 
одержувачу, або, за відсутності такого документу, в єдиному інвойсі. 

 

Текст декларации наносится на самом инвойсе, уведомлении о доставке и на любом другом коммерческом 
документе (в том числе и упаковочном листе14), который описывает товар детально для целей его дальнейшей 
идентификации.  

Не допускается составление декларации инвойс на транспортных документах перевозчика. 

Декларация инвойс – это документ с нанесенной на нем фразой о происхождении товара, которая выполнена 
в соответствии с требованиями Приложения IV к Протоколу I. Оформление на отдельном листе не разрешается. 
Декларация-инвойс собственноручно подписывается экспортером с указанием его имени и фамилии, а также даты 
составления.  

Декларация-инвойс может быть составлена после отгрузки товара, при условии предоставлении ее в стране 
ввоза не позднее 2-х лет с момента ввоза товара. 

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс 

6. Декларація інвойс може бути складена експортером тоді, коли товари, яких вона стосується, 
експортуються, або після експортування за умови подання цієї декларації в країні імпорту не пізніше ніж 
протягом двох років після імпортування товарів, яких вона стосується. 

 

Форма декларации инвойс приведена в Приложении IV Протокола I. 

                                                           
14

 Упаковочный лист является коммерческим документом согласно классификатору документов (код 3141) - Наказ МФУ № 1011 від 20.09.2012 

«Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення 
митних декларацій» - http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.html?p_file=11&p_page=10184  

http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.html?p_file=11&p_page=10184
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Если экспортер не имеет статуса «уполномоченного экспортера», то слова в скобках 
«(таможенное разрешение №______)» остаются без заполнения.  

Допускается составление декларации инвойс на инвойсе, сообщении о доставке или ином 
коммерческом документе вместе с другими товарами, которые не пользуются преференциями по уплате 
пошлины в соответствии с требованиями Соглашения или происхождением из третьих стран. В этом 
случае экспортером должно быть указано, на какие товары распространяется декларация инвойс15.  

Это можно сделать следующими способами:  

- отметить товары, которые не имеют происхождение или не пользуются преференциями, 
например, путем маркировки их в инвойсе «*» с расшифровкой ниже; 

- указанием страны происхождения около каждого товара в самом инвойсе (или документе, на 
котором наносится декларация) с использованием альфа-кода страны (ISO 3166); или 

- иным способом, который позволяет идентифицировать товары, происхождение которых 
подтверждает декларация инвойс. 

 
Место и дата составления декларации может не указываться, если она содержится 

непосредственно в самом документе. Также не требуется проставление печати экспортера. 

 Вопрос: насколько для подтверждения преференции важно абсолютно 
соблюдение текста декларации инвойса согласно Протоколу 1 (в моем случае 
пропущено слово «where»)? 

Следует соблюдать форму декларации, которая приведена в в Приложении IV Протокола I. Однако 
если пропущенное слово существенно не искажает декларируемую информацию, то это относится к 
понятию «формальные ошибки» и не должно быть причиной отказа в предоставлении преференционного 
доступа: 

                                                           
15 Письмо ГФСУ № 47068/7/99-99-25-02-03-17 от 24.12.2015 
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Стаття 30: Розбіжності й формальні помилки 

1.  Виявлення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними в підтвердженні походження й 
документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов’язаних з імпортуванням товарів, 
не спричиняє ipso facto нікчемності такого підтвердження походження, якщо встановлено у належний спосіб, 
що цей документ відповідає представленим товарам.  

2.  Очевидні формальні помилки у підтвердженні походження, такі як помилки друку, не є причиною для 
відхилення такого документа, якщо ці помилки не спричиняють сумнівів щодо правильності відомостей, 
наведених у документі. 

 

4.2  СУММЫ 6000 ЕВРО  

 Как определить сумму в 6000 Евро, если контракт в иной валюте? 

 По условиям поставки CPT Киев в инвойсе стоимость самих товаров 5800 
ЕВРО, а с учетом транспорта - 6200 ЕВРО. Думаю, что достаточно декларации 
экспортера, но согласится ли с этим наша таможня? 

 По сути: в соглашении фигурирует ограничение суммы 6000 Евро для обычного 
не уполномоченного экспортера. Если инвойс, например, в польских злотых, то 
проверка этого ограничения будет производиться, вероятно, через кросс-курс. 
Причем, в Европе это будет злотый - евро, а в Украине, вероятно, злотый-
гривня-евро. Злотый меняется каждый день, поэтому - Вопросы: 1) ЭКСПОРТ: 
на какую дату будет рассматриваться пересчет по кросс-курсу: дата инвойса 
(и соответственно, декларации в этом инвойсе) или дата оформления 
экспортной ГТД в таможне (когда предоставляется этот инвойс)? 2) ИМПОРТ: 
не получится ли так, что при выезде из Польши по пересчету через кросс-курс 
инвойс составит 5990 евро, а на Украине пересчет (злотый-гривня-евро) 
составит 6010 евро; 3) стоит ли как-то фиксировать кросс-курс в инвойсе для 
"пограничных" ситуаций (когда сумма при пересчете ОКОЛО 6000 евро)?  

Для упрощения подтверждения происхождения товаров, стоимость которых не превышает 
6000 Евро, ежегодно устанавливаются эквивалентные суммы для стран, которые являются сторонами 
Соглашения, но не входят в «евро-зону». 

Стаття 31: Суми в євро  

1. Для застосування положень статті 22(1)(b) і статті 27(3) цього Протоколу у випадках, коли інвойс на товари 
надано у іншій валюті ніж євро, кожна з зацікавлених країн повинна щорічно встановлювати суми в 
національних валютах країн-членів Європейського Союзу та України, еквівалентні до наведених сум 
у євро.  

2. Положення статті 22(1)(b) або статті 27(3) цього Протоколу застосовуються до партії товару з 
використанням валюти, яка вказана в інвойсі на цю партію, згідно з сумою, встановленою відповідною 
країною.  

3. Використовувані суми в будь-якій національній валюті мають бути еквівалентні до відповідних сум у євро 
станом на перший робочий день жовтня. Ці значення повинні бути передані Європейській комісії до 15 
жовтня і стають чинними з 1 січня наступного року. Європейська комісія повинна повідомити всі зацікавлені 
країни про відповідні суми. 
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Эквивалентные суммы в Евро публикуются на сайте Еврокомиссии16 ежегодно.  

 

Сумма в 6000 Евро – это цена товара на базисе EXW (франко-завод). Возможен перерасчет, если 
цена товара в инвойсе определена на другом базисе поставки. 

4.3    ПАРТИЯ ТОВАРА 

 Планується ввезення різних видів товарів з ЄС, одним транспортним засобом, 
по трьом деклараціям інвойсах (до 6000 Євро кожна), по одній CMR. Чи буде 
преференція? 

                                                           
16

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_774_en.htm  
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Стаття 1: Визначення 

(l) «партія товару» означає товари, що або одночасно посилаються від одного експортера одному 
одержувачу, або зазначені в одному транспортному документі, що регламентує їх відправку від експортера 
одержувачу, або, за відсутності такого документу, в єдиному інвойсі. 

Партию товара характеризует следующее: 1) одновременно, 2) от одного экспортера одному получателю, или 
3) поставляются на основании одного транспортного документа, или 4) в одном инвойсе. Поэтому простое 
разделение партии товара на несколько инвойсов до 6000 Евро не позволяет применение декларации инвойс 
экспортера. 

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс  

1. Декларація інвойс, зазначена в статті 16(1)(b) цього Протоколу, може бути складена:  

…(b) експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять з 
певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро. 

 

4.4   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПОРТЕРА  

Экспортер, который выбрал упрощенную форму декларирования происхождения товаров (декларация инвойс 
на партию до 6000 Евро), несет такие же обязательства, как «уполномоченный экспортер», так и экспортер, 
декларирующий происхождение сертификатом EUR.1. А именно: 1) декларировать только те товары, которые 
имеют происхождение в соответствии с положениями Протокола I; 2) хранить документы, подтверждающие 
происхождение товара не менее 3-х лет; 3) по требованиям таможенных органов предоставлять документы, 
подтверждающие происхождение товара. 

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс 

2. Декларація інвойс може бути складена, якщо розглядувані товари можуть бути визнані такими, що 
походять з Європейського Союзу або України і відповідають іншим вимогам цього Протоколу. 

3. Експортер, який складає декларацію інвойс, повинен бути готовим у будь- який час на вимогу митних 
органів країни експорту надати всі належні документи на підтвердження статусу походження 
розглядуваних товарів, а також виконання інших умов цього Протоколу. 

 

Стаття 29: Зберігання підтвердження походження й супровідної документації 

Експортер, що складає декларацію інвойс, повинен зберігати примірник цієї декларації інвойс, а також 
документи, зазначені в статті 22(3) даного Протоколу, протягом щонайменше трьох років. 

 

Стаття 35: Стягнення  

Стягнення накладатимуться на кожну особу, що складає документ або спричиняє складання документу, який 
містить неправильну інформацію про мету здобуття преференційного режиму для товарів. 
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5.   ДЕКЛАРАЦИЯ ИНВОЙС УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКСПОРТЕРА 
   5.1 ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 

Предприятие, получившее статус «уполномоченного экспортера», имеет право декларировать страну 
происхождения товара самостоятельно, без обращения в уполномоченные органы по выдаче сертификатов EUR.1 
при экспорте товаров в рамках Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.  

Процедура получения статуса «уполномоченного экспортера» в Украине определена приказом Министерства 
Финансов Украины № 101317 от 07.10.2014 «Об утверждении Порядка предоставления и аннулирования таможней 
статуса уполномоченного (одобренного) экспортера». 

Экспортер без статуса 
 «уполномоченного экспортера» 

Экспортер, имеющий статус  
«уполномоченного экспортера» 

Экспортер может самостоятельно декларировать 
страну происхождения товара, если стоимость товара 
не превышает 6000 Евро 

Если стоимость товара превышает 6000 Евро, 
экспортер должен предоставить сертификат 
происхождения EUR.1, выданный уполномоченным 
органом страны экспорта 

Экспортер самостоятельно декларирует 
происхождение товара вне зависимости от его 
стоимости  

Экспортер (по желанию) может предоставлять 
сертификат происхождения EUR.1, выданный 
уполномоченным органом страны экспорта, вместо 
декларации инвойса 

 

Согласно данному приказу: 

«Уполномоченный экспортер» - предприятие-экспортер, юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, 
за исключением таможенного брокера, осуществляющее постоянные отправки товаров на условиях соглашений и 
имеющего право самостоятельно оформлять декларацию независимо от стоимости товара и соответствует 
требованиям настоящего Порядка». 

«Декларация инвойс или декларация о происхождении» - это декларация о преференционном 
происхождении товара из Украины, оформленная предприятием-экспортером на инвойсе, накладной или любом 
другом коммерческом документе, за исключением транспортных документов, составленных перевозчиками, который 
описывает соответствующий товар с достаточной для его идентификации детализацией, форма и текст которой 
приведен в приложениях к соглашениям. 

Порядок получения статуса: 

1. Предприятие-экспортер подает в таможенные органы по месту своей государственной регистрации 
заявление, заполненное по установленной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью (при наличии 
печати) предприятия экспортера. 

2. К заявлению о получении статуса уполномоченного (одобренного) экспортера прилагаются надлежащим 
образом заверенные копии: 

а) внешнеэкономического договора (контракта), по которому будет экспортирован товар(ы) 
преференциального происхождения из Украины; 

б) документов о преференциальном происхождении товара(ов) из Украины, экспортируемого(ых) на условиях 
соглашений. 

3. В случае, если предприятие-экспортер не является производителем товара(ов), к заявлению прилагаются 
декларации поставщика (производителя), заполненные согласно установленным Порядком формам. 

                                                           
17
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«Уполномоченный (одобренный) экспортер» должен соответствовать следующим критериям: 

- осуществление внешнеэкономических экспортных операций с товарами преференциального происхождения 
из Украины не менее одного года на момент обращения в таможню с заявлением о получении статуса 
уполномоченного (одобренного) экспортера; 

- отсутствие на момент обращения в таможню с заявлением о получении статуса «уполномоченного 
(одобренного) экспортера» нарушений правил определения преференциального происхождения товаров, 
установленных соглашениями, выявленных по результатам верификации (проверки достоверности) сертификатов о 
происхождении (перевозки) товара из Украины и/или деклараций; 

- товар, который экспортируется, соответствует правилам определения преференциального происхождения 
товаров, установленных соглашениями; 

- обеспечение таможне в порядке, установленном действующим законодательством, возможности 
мониторинга производства товара и первичной документации, связанной с таким производством, подтверждающей 
преференциальное происхождении товара из Украины. 

Если в течение одного года до дня обращения в таможню предприятием-экспортером осуществлялось 
таможенное оформление товара(ов) в другой таможне и/или производство товара(ов) преференциального 
происхождения из Украины размещено в зоне деятельности другой таможни, то таможня, в адрес которой подано 
заявление, направляет в адрес другой таможни запрос в произвольной форме о проверке сведений, заявленных 
экспортером в электронной форме. Проверка проводится в течение четырнадцати календарных дней со дня 
получения запроса. Результаты проверки направляются в таможню отправителя запроса в электронной форме. 

Статус «уполномоченного (одобренного) экспортера» предоставляется таможней предприятию-экспортеру в 
течение 30 календарных дней со дня подачи заявления. Однако в случае, описанном выше, этот срок может быть 
продлен до 30 календарных дней с даты подачи таможней соответствующего запроса в другую таможню. 

В случае предоставления таможней предприятию-экспортеру статуса «уполномоченного (одобренного) 
экспортера» информация о таком предприятии вносится в программно-информационный комплекс Единой 
автоматизированной информационной системы «Реестр уполномоченных экспортеров», а предприятию 
присваивается номер авторизации: 

UA XXX/YYYY/MMMM, где 
UA – код страны (код Альфа-2) 
XXX – код таможни (3 цифры) 
YYYY – номер текущего года; 
MMMM - порядковый номер экспортера 

На каждую товарную позицию в контракте экспортер получает информационный лист без изменения 
номера авторизации. «Уполномоченный экспортер» имеет право декларировать происхождение только в рамках 
контрактов, на которые получен информационный лист. 

Предприятие, получившее статус уполномоченного экспортера, кроме права оформлять декларацию о 
преференционном происхождении товара независимо от его стоимости, приобретает также определенные 
обязанности: 

- получать информационный лист на каждую товарную позицию УКТВЭД в рамках контракта; 
- оформлять декларацию только на товары, имеющие преференционное происхождение в рамках 

соглашений; 
- хранить в течении 3-х лет декларацию и документы, подтверждающие преференционное происхождение 

товара; 
- уведомлять таможенные органы в случае изменения условий изготовления товара; 
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- предоставлять по запросу таможни все необходимые документы, подтверждающие преференционное 
происхождение товара; 

- предоставлять доступ для мониторинга производства и документации. 

Предприятие, получившее статус «уполномоченного экспортера», несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за незаконное использование предоставленного ему статуса. 

Статус уполномоченного экспортера может быть аннулирован таможенными органами Украины в 
следующих случаях: 

- на основании заявления предприятия-экспортера; 
- прекращение деятельности предприятия-экспортера; 
- нарушение правил определения преференционного происхождения товаров; 
- оформление декларации на товары, отсутствующие в информационном листе; 
- в случае невыполнение уполномоченным экспортером обязанностей, определенных данным Приказом. 
 

5.2  ДЕКЛАРАЦИЯ ИНВОЙС УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКСПОРТЕРА в СОГЛАШЕНИИ 

Стаття 23: Затверджений експортер  

1. Митні органи країни експорту можуть надати будь-якому експортерові, що надалі іменуватиметься 
«затвердженим експортером», який часто перевозить товари за цією Угодою, право складати декларації 
інвойс незалежно від вартості товарів, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий 
дозвіл, повинен надати митним органам усі гарантії, які вони вважатимуть необхідними для підтвердження 
статусу походження товарів, а також виконання всіх інших умов цього Протоколу.  

2. Митні органи можуть надати статус затвердженого експортера за будь-яких умов, які вважатимуть 
належними.  

3. Митні органи повинні надати затвердженому експортерові номер митного дозволу, який має бути вказаний 
на декларації інвойс.  

4. Митні органи повинні здійснювати нагляд за використанням наданого дозволу затвердженим експортером. 

5. Митні органи можуть скасувати цей дозвіл у будь-який час. Дозвіл має бути скасований, якщо затверджений 
експортер припинив надання гарантій, зазначених у пункті 1 цієї статті, не виконує умови, зазначені в пункті 2, 
чи у будь-який інший спосіб порушує порядок користування наданим дозволом. 

При составлении декларации инвойс «уполномоченный экспортер» обязан указать номер таможенного 
разрешения в тексте декларации. 

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс 

5.  …затверджений експортер у розумінні статті 23 цього Протоколу не повинен підписувати такі декларації, 
якщо він надав митним органам країни експорту письмове зобов’язання нести повну відповідальність за всі 
декларації інвойс, у яких він зазначений, так, ніби вони підписані ним власноручно. 

 

«Уполномоченный экспортер», как и экспортер, декларирующий происхождение сертификатом EUR.1, 
должен: 1) декларировать только те товары, которые имеют происхождение в соответствии с положениями 
Протокола I; 2) хранить документы, подтверждающие происхождение товара не менее 3-х лет; 3) по требованиям 
таможенных органов предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара. 
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Стаття 22: Умови складання декларації інвойс 

2. Декларація інвойс може бути складена, якщо розглядувані товари можуть бути визнані такими, що 
походять з Європейського Союзу або України і відповідають іншим вимогам цього Протоколу. 

3. Експортер, який складає декларацію інвойс, повинен бути готовим у будь- який час на вимогу митних 
органів країни експорту надати всі належні документи на підтвердження статусу походження 
розглядуваних товарів, а також виконання інших умов цього Протоколу. 

 

Стаття 29: Зберігання підтвердження походження й супровідної документації 

Експортер, що складає декларацію інвойс, повинен зберігати примірник цієї декларації інвойс, а також 
документи, зазначені в статті 22(3) даного Протоколу, протягом щонайменше трьох років. 

 

Стаття 35: Стягнення  

Стягнення накладатимуться на кожну особу, що складає документ або спричиняє складання документу, який 
містить неправильну інформацію про мету здобуття преференційного режиму для товарів. 

 

6.   ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРИНЯТИИ СЕРТИФИКАТА EUR.1 

- Бланк сертификата не соответствует требованиям Приложения III Протокола 

ДОДАТОК III ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR.1 

Інструкції щодо друку  

1. Кожен бланк повинен мати розмір 210 х 297 мм; допуск становить від мінус 5 до плюс 8 мм. Папір має бути 
білим, відповідного розміру для писання, не повинен містити деревної маси, і має важити не менш ніж 25 г/м2. 
Він повинен мати друкований фон у вигляді зеленого візерунка гильоше, завдяки якому можливо помітити 
будь-які фальсифікації за допомогою механічних або хімічних засобів.  

2. Компетентні органи договірних сторін можуть зберегти за собою право друкувати бланки або доручити друк 
затвердженим друкарням. В останньому випадку кожен бланк має включати посилання на таке затвердження. 
Кожен бланк повинен містити назву й адресу друкарні чи позначку, за якою цю друкарню можна 
ідентифікувати. Також бланк повинен містити серійний номер, друкований або не друкований, за яким його 
можна ідентифікувати.  

- Нарушены правила заполнения сертификата и предоставления информации о товаре согласно 
требованиям Приложения III Протокола 

ДОДАТОК III ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR.1 

ПРИМІТКИ  

1. У сертифікаті не повинно бути стирань або слів, написаних поверх інших. Будь-які зміни повинні бути 
зроблені шляхом закреслення неправильної інформації та додавання необхідних виправлень. Будь-які такі 
зміни мають бути завізовані особою, що склала цей сертифікат, і затверджені митними органами країни або 
території видачі.  

2. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, і кожному елементу повинен 
передувати порядковий номер. Безпосередньо під останнім пунктом повинна бути накреслена горизонтальна 
лінія. Весь вільний простір повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пізніше 
дописування.  
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3. Майно має бути описане згідно з торговельною практикою і достатньо детально для того, щоб його можна 
було ідентифікувати. 

 

- Сертификат заверен неавторизованным лицом таможенного органа. Печать на сертификате или подпись 
удостоверяющего сертификат представителя таможенных органов отличается от заявленных: 

Стаття 32: Взаємна допомога  

1. Митні органи держав-членів Європейського Союзу і України повинні надавати один одному через 
Європейську комісію зразки відбитків штампів, використовуваних у їхніх митних службах для видачі 
сертифікатів з перевезення товару EUR.1 і адреси митних органів, які відповідають за перевірку цих 
сертифікатів і декларацій інвойс. 

 

- В графе 2 сертификата заявлены страны, не являющиеся сторонами Соглашения; 

- Не заполнена хотя бы одна из обязательных граф сертификата - 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12. 

7.   ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРИНЯТИИ ДЕКЛАРАЦИИ ИНВОЙС 

- Текст декларации составлен с существенным нарушением требований Приложения IV Протокола I; 

- Декларация заявляется на партию товара, стоимость которой превышает 6000 Евро без указания 
таможенного разрешения (уполномоченный экспортер); 

- Нарушение правил нанесения декларации инвойс: 

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс  

4.  Складання декларації інвойс здійснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи 
поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншім комерційнім документі декларації, 
текст якої наведено у Додатку IV до цього Протоколу, з використанням однієї з мовних версій, викладених у 
цьому Додатку, і згідно з чинним законодавством країни експорту. Якщо декларація складена від руки, це має 
бути зроблено чорнилом і друкованими літерами.  

5. Декларації інвойс мають бути власноручно підписані експортером, що їх склав. Проте затверджений 
експортер у розумінні статті 23 цього Протоколу не повинен підписувати такі декларації, якщо він надав 
митним органам країни експорту письмове зобов’язання нести повну відповідальність за всі декларації інвойс, 
у яких він зазначений, так, ніби вони підписані ним власноручно. 

 

- Декларация-инвойс содержит подтверждение происхождения товаров из стран, не являющимися сторонами 
Соглашения. 

Независимо от формы подтверждения происхождения (сертификат или декларация-инвойс) 
преференционный доступ не предоставляется в случаях: 

- нарушение правила прямой транспортировки согласно статье 13 или отсутствие подтверждающих 
документов согласно Статье 13 п.2; 

- товары не имеют происхождение страны-стороны Соглашения; 
- сведения, заявленные в документах о подтверждении происхождения, не соответствуют информации в 

других сопроводительных документах; 
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- подтверждение происхождения заявлено в срок, превышающий срок действия подтверждения (4 
месяца), или другие условия статьи 24 

Стаття 24: Термін дії підтвердження походження  

1. Підтвердження походження є дійсним протягом чотирьох місяців з дати видачі в країні експорту й у 
зазначений період має бути подане до митних органів країни імпорту.  

2. Підтвердження походження, що подаються до митних органів країни імпорту пізніше кінцевої дати подання, 
вказаної в пункті 1 цієї статті, можуть бути прийняті з метою застосування преференційного режиму, якщо 
вони не були подані до встановленої кінцевої дати через виняткові обставини.  

3. В інших випадках пізнього подання митні органи країни імпорту можуть прийняти підтвердження 
походження, якщо імпортовані товари були представлені раніше цієї кінцевої дати. 

- Подтверждение происхождения подается с нарушением порядка, установленного страной ввоза: 

Стаття 25: Подання підтвердження походження  

Підтвердження походження повинні подаватися до митних органів країни імпорту згідно з чинним порядком 
цієї країни. Ці органи можуть вимагати перекладу підтвердження походження, а також подання разом із 
митною декларацією на ввезення заяви імпортера про те, що ввезені товари відповідають умовам, 
необхідним для застосування цієї Угоди. 

 

Не является причиной для отказа в предоставлении преференционного доступа наличие 
очевидных формальных ошибок:  

Стаття 30: Розбіжності й формальні помилки  

1. Виявлення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними в підтвердженні походження й 
документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов’язаних з імпортуванням товарів, 
не спричиняє ipso facto нікчемності такого підтвердження походження, якщо встановлено у належний спосіб, 
що цей документ відповідає представленим товарам.  

2. Очевидні формальні помилки у підтвердженні походження, такі як помилки друку, не є причиною для 
відхилення такого документа, якщо ці помилки не спричиняють сумнівів щодо правильності відомостей, 
наведених у документі. 

 

8.   ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ "ВПОСЛЕДСТВИИ" 

 Товар на лицензионный склад был завезён до 01.01.2016. Соответственно EUR.1 
не получали. Новая поставка - с EUR1. Как быть с растамаживанием того 
товара, что лежит на складе без EUR.1? Можно ли на него оформить 
сертификат «впоследствии»? 

 Какие «исключительные случаи» нужно указывать экспортеру таможне, чтобы 
она могла выдать сертификат EUR.1 после оформления экспортной 
таможенной декларации (в последствии "ISSUED RETROSPECTIVELY")? В статье 
18.2 Протокола указано, что экспортер в своем заявлении на выдачу 
сертификата EUR.1 впоследствии должен пояснить причины своей просьбы. 
Какие это могут быть причины? 
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24 
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В случае отказа принятия подтверждения происхождения по техническим причинам или отсутствии 
подтверждения на момент оформления, экспортер может предоставить подтверждение происхождения 
«впоследствии», т.е. после отгрузки товара, что означает факт пересечения товаром границы. 

СЕРТИФИКАТ – согласно положениям статьи 18 

Стаття 18: Сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані пізніше  

1. Незважаючи на сказане в статті 17(7) цього Протоколу сертифікат з перевезення товару EUR.1 може у 
виняткових випадках бути виданий після експортування товарів, яких він стосується, якщо:  

(a) він не був виданий під час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі 
обставини; або  

(b) було доведено перед митними органами, що сертифікат з перевезення товару EUR.1 був виданий, але не 
прийнятий під час імпортування з технічних причин.  

2. Для застосування пункту 1 експортер у своїй заяві повинен вказати місце і дату експортування товарів, яких 
стосується сертифікат з перевезення товару EUR.1, і пояснити причини свого прохання.  

3. Митні органи можуть видати сертифікат з перевезення товару EUR.1 пізніше лише після підтвердження 
того, що інформація, надана експортером у заяві, збігається з інформацією у відповідному файлі.  

4. Сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані пізніше, повинні мати наступний напис англійською 
мовою: «ISSUED RETROSPECTIVELY»  

5. Напис, зазначений у пункті 4 цієї статті, має бути вставлений у комірку «Ремарки» сертифіката з 
перевезення товару EUR.1. 

Приказ Министерства финансов Украины № 114218 от 18.11.2014 года конкретизирует п.2 статьи 18 
Протокола: 

IV. Видача сертифіката після здійснення експорту товарів 

2. У заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товарів повинні бути зазначені 
номер експортної декларації, оформленої на відповідну партію товарів, та дата її оформлення в 
митниці. 

3. Посадова особа митниці перевіряє, чи всі дані, зазначені в сертифікаті та заяві експортера про видачу 
сертифіката, відповідають даним митниці щодо експорту відповідної партії товарів. Посадова особа митниці 
видає сертифікат чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката протягом трьох робочих днів з дня 
надання документів, зазначених у пункті 1 цього розділу. 

 

«Особые обстоятельства», согласно которым сертификат не был выдан в момент экспорта товара, не 
конкретизированы нормами Протокола. Экспортер должен пояснить причину, по которой сертификат не был 
оформлен, а таможенные органы – принять решение о выдаче сертификата или оформить отказ. Срок подачи 
заявления на сертификат после отгрузки товара положениями Протокола I не оговорен. 

ДЕКЛАРАЦИЯ-ИНВОЙС – согласно положениям статьи 22 

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс  

6.  Декларація інвойс може бути складена експортером тоді, коли товари, яких вона стосується, 
експортуються, або після експортування за умови подання цієї декларації в країні імпорту не пізніше 
ніж протягом двох років після імпортування товарів, яких вона стосується. 

 

                                                           
18

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14


                                                        
 

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС. 
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

 
 

Страница | 25  

9.   ПРЯМАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И "НЕПРЯМОЙ" КОНТРАКТ 

 Как быть с ситуацией, если продавец - Китай, отгрузка из ЕС товаров, 
имеющих происхождение ЕС. Сохраняется ли право на получение преференции в 
рамках соглашения EU/UA при торговле с резидентом Китая европейскими 
товарами? 

 Получит ли преференции товар, имеющих происхождение Тайван, при отгрузке 
его из страны ЕС? Нужен ли при такой поставке сертификат EUR.1? 

 Внешнеэкономический договор заключен между Украиной и Великобританией, 
груз транспортируется непосредственно из Польши. И та, и другая страна 
являются странами ЕС. Можно ли использовать EUR.1 для преференционного 
режима доступа? 

 Контрактодержатель - Великобритания, отправка груза из Италии, 
производитель Италия, соответственно – «непрямой» контракт. Имеем ли мы 
право на освобождение от пошлины по EUR.1? 

 Питання: ІМПОРТ. Преференція по миту надається при наданні EUR.1 чи 
декларації інвойс?: Виробник А- Іспанія! Продавець Б - Естонія! Покупець В – 
Україна. Звичайний «непрямий» контракт. 

В тексте Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС нет нормы об обязательности «прямого 
контракта», т.е. контракта, заключенного между странами, которые являются сторонами Соглашения. Это 
означает, что для получения преференций важно выполнение следующих условий:  

1) Товар должен иметь происхождение страны-стороны Соглашения; 

2) Наличие подтверждения о происхождении товара (сертификат или декларация инвойс); 

3) Выполнение условий прямой транспортировки. 

ИМПОРТ. Товар может изготовливаться в одной из стран ЕС, отгружаться из другой по контракту с 
резидентом/нерезидентом ЕС, и при выполнении 3-х вышеприведенных условий, он получает 
преференционный доступ. Если товар не имеет происхождения из страны-участника Соглашения, то, 
несмотря на его отгрузку из ЕС и контракт ЕС-Украина, товар не получит преференционный доступ. 

Пример 1: экспортер - Китай, грузоотправитель – ЕС, товар происхождения ЕС. Товар имеет право 
на преференционный доступ. 

Пример 2: экспортер - ЕС, грузоотправитель – ЕС, товар происхождения Тайвань. Товар не имеет 
право на преференционный доступ, так как товар имеет происхождение страны, которая не является 
стороной Соглашения. 

Пример 3: экспортер – ЕС, грузоотправитель – Швейцария, происхождение товара – ЕС. Товар не 
имеет право на преференционный доступ, так как нарушается правило прямой транспортировки 
(Швейцария). 

ЭКСПОРТ. В случае экспорта из Украины данные положения применяются «зеркально». 

Разъяснения от Департамента развития таможенного дела ГФС Украины по вопросу «непрямого 
контракта» - "В рамках Угоди про асоціацію преференції надаються на товари походженням з ЄС або 
України, та за умови прямого транспортування. Обмежень щодо укладення контрактів з третіх країн 
Угода не містить". 
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Стаття 13: Пряме транспортування  

1. Преференційний режим, передбачений цією Угодою, застосовуються лише до товарів, які виконують умови 
цього Протоколу, транспортованих безпосередньо між Європейським Союзом та Україною. Проте товари у 
складі однієї партії можуть бути транспортовані через інші території з перевантаженням або тимчасовим 
зберіганням на цій території (за необхідності) за умови постійного перебування цих товарів під наглядом 
митних органів у країні транзиту чи зберігання, і якщо з цими товарами не виконуватиметься жодних операцій 
окрім розвантаження, перевантаження та заходів, необхідних для збереження в належному стані.  

Товари, що походять з певної країни, можуть бути транспортовані по трубопроводу через територію країн, 
іншої, ніж країни Європейського Союзу та України.   

2. Підтвердження виконання умов, наведених у пункті 1, мають бути надані митним органам країни імпорту у 
вигляді:   

     (a) єдиного транспортного документа, який регламентує перевезення товарів із країни експорту через 
країну транзиту; або   

     (b) сертифіката, виданого митними органами країни транзиту:   

             (i) з повним описом транспортованих товарів;   

             (ii) з позначенням дат розвантаження та перевантаження товарів і, за необхідності, назв суден або 
інших використаних транспортних засобів; і   

             (iii) з підтвердженням умов перебування цих товарів у країні транзиту; або (c) за відсутності цих 
документів – будь-яких документальних свідчень. 

 

Одно из условий статьи 13, которое дает возможность преференционного доступа товаров, имеющих 
происхождение сторон Соглашения, но транспортируемых из страны, не являющейся стороной Соглашения, это 
«тимчасове зберігання на цій території (за необхідності) за умови постійного перебування цих товарів під 
наглядом митних органів у країні транзиту чи зберігання, і якщо з цими товарами не виконуватиметься жодних 
операцій окрім розвантаження, перевантаження та заходів, необхідних для збереження в належному стані». В 
данном случае, при подтверждении документально того, что товар находился под таможенным надзором в режиме 
временного хранения, возможно предоставление преференционного режима при «непрямой» транспортировке. 

10.  ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Документы, подтверждающие страну происхождения товара, должны храниться не менее 3-х лет. 

ИМПОРТ. Таможенные органы хранят предоставленные им сертификаты EUR.1 и декларации-инвойс. 

ЭКСПОРТ. Экспортер обязан хранить сопроводительные документы к сертификату EUR.1, декларацию 
инвойс и сопроводительные документы к нему не менее 3-х лет. Таможенные органы обязаны хранить бланк Заявки 
и сертификат не менее 3-х лет.  

Стаття 29: Зберігання підтвердження походження й супровідної документації  

1. Експортер, який подає заяву на отримання сертифіката з перевезення товару EUR.1, повинен зберігати 
документи, зазначені в статті 17(3) цього Протоколу, протягом щонайменше трьох років.  

2. Експортер, що складає декларацію інвойс, повинен зберігати примірник цієї декларації інвойс, а також 
документи, зазначені в статті 22(3) даного Протоколу, протягом щонайменше трьох років.  

3. Митні органи країни експорту, які видають сертифікат з перевезення товару EUR.1, повинні зберігати бланк 
заяви, зазначений у статті 17(2) цього Протоколу, протягом щонайменше трьох років.  
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4. Митні органи країни імпорту повинні зберігати подані до них сертифікати з перевезення товару EUR.1 і 
декларації інвойс протягом щонайменше трьох років. 

Приказ Министерства финансов Украины № 1142 от 18.11.2014 о хранении документов: 

9. У встановленому законодавством порядку протягом трьох років митницею зберігаються: 

- заява для видачі сертифіката; 

- копія сертифіката, заповненого відповідно до вимог Угоди; 

- документи про те, що сертифікат не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки чи 
ненавмисний недогляд або через особливі обставини, або виданий, але не прийнятий з технічних причин 
митними органами країни імпорту (у разі видачі сертифіката після здійснення експорту товарів відповідно до 
розділу ІV цього Порядку); 

- копія раніше виданого сертифіката (у разі видачі дубліката сертифіката відповідно до розділу V цього 
Порядку); 

- попередньо виданий оригінал сертифіката, що підтверджує преференційне походження товарів (у разі 
видачі сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, 
відповідно до розділу VІ цього Порядку); 

- рішення про відмову у видачі сертифіката (у разі відмови у видачі сертифіката відповідно до розділу 
VII цього Порядку). 

11. ВЕРИФИКАЦИЯ: "ОБОСНОВАННЫЕ СОМНЕНИЯ", ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДАЧУ 
ИНФОРМАЦИИ 

Верификация документов происхождения товаров является распространенной практикой во всех 
Соглашениях, связанных с льготным доступом товаров. Верификация проводится с целью: 1) проверки 
аутентичности сертификата (декларации инвойс) и 2) достоверности заявленной в сертификате (декларации 
инвойс) информации. 

Первая часть проверки (аутентичность) связана с проверкой бланка сертификата на соответствие 
заявленным образцам и соответствие подписи уполномоченного лица и оттиска печати, заявленных при их 
авторизации. 

Стаття 32: Взаємна допомога  

1. Митні органи держав-членів Європейського Союзу і України повинні надавати один одному через 
Європейську комісію зразки відбитків штампів, використовуваних у їхніх митних службах для видачі 
сертифікатів з перевезення товару EUR.1 і адреси митних органів, які відповідають за перевірку цих 
сертифікатів і декларацій інвойс.  

2. З метою забезпечення правильного застосування цього Протоколу Європейський Союз і Україна повинні 
допомагати один одному через компетентні митні адміністрації у перевірці достовірності сертифікатів з 
перевезення товару EUR.1 або декларацій інвойс та правильності інформації, що міститься в цих документів. 

Вторая часть проверки связана с проверкой достоверности сведений, заявленных в сертификате 
(декларации инвойс), на соответствие требованиям Соглашения, выполнения критерия происхождения, сравнение 
информации в сертификате (декларации инвойс) с информацией в других документах. 
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Стаття 33: Перевірка підтверджень походження  

1. Подальші перевірки підтверджень походження мають здійснюватись у довільному порядку або тоді, коли 
митні органи країни імпорту мають обґрунтовані сумніви в достовірності таких документів, статусі 
походження відповідних товарів або виконанні інших вимог цього Протоколу.  

С этой целью таможенные органы страна ввоза товара обращаются к таможенным органам экспортирующей 
страны с целью проверки (верификации) документов. Вместе с обращением передаются сертификаты (декларации 
инвойс) и другие документы, которые указывают на недостоверность информации. 

Проверка осуществляется таможенными органами страны экспорта: 

Стаття 33: Перевірка підтверджень походження  

3. Перевірка має бути здійснена митними органами країни експорту. Для виконання цього завдання вони 
мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші 
перевірки, які вважатимуть належними. 

Срок выполнения проверки может составлять до 10 месяцев. Если в оговоренный срок таможенные органы 
не предоставили информацию по такой проверке или предоставленной информации недостаточно для определения 
достоверности документа или происхождения товара, то таможенные органы страны ввоза имеют право отказать в 
предоставлении преференций при ввозе товара. 

Стаття 33: Перевірка підтверджень походження  

6. Якщо у випадку обґрунтованих сумнівів відповідь на запит про перевірку не надійшла протягом десяти 
місяців з дати подання цього запита, або якщо відповідь не містить достатньої інформації для визначення 
достовірності розглядуваного документа або справжнього походження товарів, митні органи, що подали 
запит, повинні за відсутності виняткових обставин відмовити у наданні права на преференції. 

 

Порядок проведения процедуры верификации в Украине определен Постановлением КМУ № 102919 от 
09.12.2015 «Об утверждении Порядка верификации (проверка достоверности) сертификатов и деклараций о 
происхождении товара из Украины» 

ПОРЯДОК верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з 
України  

… 

3. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів і декларацій здійснюється органами доходів і зборів 
на підставі запиту митного органу країни ввезення товару. 

… 

5. Верифікація (перевірка достовірності) здійснюється за дорученням ДФС митницею, у зоні діяльності 
якої перебуває уповноважений орган, що видав сертифікат, або підприємство — виробник та/або 
експортер товару, яке оформило декларацію. Якщо експортер не є виробником товару, до верифікації 
(перевірки достовірності) залучається митниця, у зоні діяльності якої розміщено виробництво товару. 

6. Верифікація (перевірка достовірності) здійснюється з метою визначення автентичності (справжності) 
сертифіката і декларації та достовірності відомостей, що містяться в них, шляхом: 

1) отримання від уповноваженого органу підтвердження видачі сертифіката або від підприємства — 
виробника та/або експортера товару — підтвердження оформлення декларації; 
2) перевірки відповідності інформації, зазначеної у сертифікаті або декларації, інформації, наданій митниці 
уповноваженим органом або підприємством — виробником та/або експортером товару; 
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3) проведення в разі потреби в установленому порядку експертизи бланка сертифіката, відбитка печатки та 
підпису відповідної посадової особи уповноваженого органу. 

7. Перевірка достовірності відомостей, що містяться в сертифікаті або в декларації, здійснюється шляхом: 

1) проведення перевірки товару, зазначеного у сертифікаті або декларації, на відповідність вимогам, 
установленим міжнародними договорами; 
2) визначення критерію достатньої переробки; 
3) порівняння інформації, яка міститься в сертифікаті або в декларації, з інформацією, зазначеною в 
зовнішньоекономічному договорі (контракті), комерційних та транспортних документах. 

8. У разі потреби митниці проводять у порядку, встановленому законом, безпосередньо на 
підприємствах перевірку виробництва ними товарів та первинної документації, пов’язаної з таким 
виробництвом. 

9. У разі виявлення підробки (фальсифікації) сертифіката або декларації, недостовірності даних, внесених до 
сертифіката або декларації, порушення вимог, встановлених міжнародними договорами, митниця повідомляє 
уповноваженому органу і підприємству — виробнику та/або експортеру товару про виявлені порушення. 

10. Про результати верифікації (перевірки достовірності) митниця інформує ДФС в строк, що не перевищує 60 
календарних днів з дня надходження до неї запиту від ДФС. Зазначений строк може бути продовжено за 
рішенням керівника митниці, але не більше ніж на 15 календарних днів. 

11. ДФС повідомляє митному органу країни ввезення товару, від якого надійшов запит, про результати 
верифікації (перевірки достовірності) у найкоротший строк, але не більше шести місяців з дня надіслання 
такого запиту, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. 

12. ДФС повідомляє митному органу країни ввезення товару про неможливість установити достовірність 
сертифікатів або декларацій у разі наявності однієї з таких підстав: 

- визнання господарським судом підприємства — виробника товару банкрутом; 
- ліквідації підприємства — виробника товару згідно із законодавством України; 
- зняття товару з виробництва; 
- наявності інших обставин, які не дають змогу провести верифікацію (перевірку достовірності). 

13. Уповноважений орган, підприємство — виробник та/або експортер товару зберігає копії сертифікатів або 
декларацій та інших документів, на підставі яких засвідчено походження товару з України, не менше трьох 
років з дати видачі сертифіката або оформлення декларації, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами. 

14. Запити митних органів країни ввезення товару та інші матеріали щодо верифікації (перевірки 
достовірності) сертифіката і декларації зберігаються в справах митниці протягом трьох років з дня надіслання 
такого запиту, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. 

15. Інформація, зазначена у статті 37 Митного кодексу України, що надана ДФС, митниці уповноваженим 
органом, виробником та/або експортером товару під час верифікації (перевірки достовірності), має 
конфіденційний характер та не може бути розголошена без спеціального дозволу особи чи уряду, які надали 
таку інформацію, крім випадків, коли це необхідно для забезпечення розгляду справи в суді. 

 

Именно с целью возможности верификации документов о происхождении, экспортер должен хранить все 
документы, подтверждающие происхождение товаров, не менее 3-х лет, а таможенные органы – заявки на 
получение сертификата при экспорте товаров и сертификаты и деклараций инвойс при импорте товаров.  

Ответственность за подачу ложной (недостоверной) информации: 

Стаття 35: Стягнення  

Стягнення накладатимуться на кожну особу, що складає документ або спричиняє складання документу, який 
містить неправильну інформацію про мету здобуття преференційного режиму для товарів. 
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12. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИОННОГО РЕЖИМА ВВОЗА ТОВАРОВ 

 Существует ли процедура восстановления преференционного режима, если при 
ввозе не было сертификата и была уплачена пошлина?  

Статьей 301 Таможенного кодекса Украины установлен порядок возврата ошибочно и/или излишне 
уплаченных сумм таможенных платежей, который осуществляется в соответствии с Бюджетным и 
Налоговым кодексами Украины. 

Пунктом 5 этой статьи определено, что возврат сумм соответствующих таможенных платежей 
осуществляется в случае возобновления режима свободной торговли на основании заявления, которое 
подается не позже одного года со дня, следующим за днем возникновения обстоятельств. 

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 301 Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів 

1. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до 
Бюджетного та Податкового кодексів України. 

…5. Повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у разі, якщо: 

…         3) відновлюється режим найбільшого сприяння, вільної торгівлі; 

6. Повернення сум митних платежів у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті, здійснюється у 
тому самому порядку, що і повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів за заявою 
платника податків за умови, що така заява подається не пізніше одного року з дня, наступного за днем 
виникнення обставин, що тягнуть за собою повернення сплачених сум митних платежів. 

7. Повернення сплачених сум митних платежів здійснюється у валюті України. Якщо сплата або стягнення 
митних платежів здійснювалося в іноземній валюті, повернення сум митних платежів здійснюється за курсом 
валюти, визначеним відповідно до статті 3 1цього Кодексу, на день, коли відбулася їх сплата. 

Письмо ГФСУ от 15.02.2016г. № 5108/7/99-99-25-02-03-1720 «Про відновлення до товарів режиму 
вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацією між Україною та ЄС» содержит требования: 

- предоставление сертификата EUR.1 течение четырех месяцев с даты выдачи его в стране 
экспорта, но не позднее 1095 дней со дня возникновения излишне уплаченной суммы;  

- предоставление декларации инвойс в течение четырех месяцев с даты выдачи ее в стране 
экспорта, но не позднее двух лет после ввоза товаров, которых она касается (со дня возникновения 
излишне уплаченной суммы). 

Порядок взаимодействия территориальных органов Государственной фискальной службы Украины, 
местных финансовых органов и территориальных органов Государственной казначейской службы Украины 
в процессе возвращения налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных 
обязательств утвержден приказом Министерства финансов Украины от 15.12.2015 № 1146. 
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ЧАСТЬ II 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

13. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА: ПОНЯТИЕ, ТОРГОВЫЕ РЕЖИМЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Базовым международным документом, устанавливающим правила определения происхождения товаров, 
является Протокол К21 Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Нормы Конвенции 

положены в основу Правил происхождения товаров в рамках Соглашений о ЗСТ. 

Документами, подтверждающими происхождение товара, являются: сертификат о происхождении, 
удостоверенная декларация о происхождении или декларация о происхождении. 

«Сертификат о происхождении» означает документ определенной формы, идентифицирующий товары, в 
котором орган власти или организация, уполномоченная его выдавать, однозначно подтверждает, что 
товары, к которым относится этот сертификат, происходят из определенной страны. Этот сертификат может 
также включать декларацию изготовителя, производителя, поставщика, экспортера или иного компетентного 
лица. 

«Удостоверенная декларация о происхождении» означает «декларацию о происхождении», 
удостоверенную органом власти или организацией, уполномоченной на это. 

«Декларация о происхождении» означает соответствующую отметку о происхождении товаров, сделанную 
в связи с их экспортом изготовителем, производителем, поставщиком, экспортером или иным компетентным 
лицом в коммерческом счете или любом другом документе, имеющем отношение к этим товарам. 

Документальное подтверждение происхождения должно требоваться только в тех случаях, когда оно 
необходимо для применения преференциальных таможенных пошлин, мер экономического или торгового 
характера, принимаемых в одностороннем порядке или в соответствии с двусторонними или многосторонними 
соглашениями, либо мер, принимаемых в целях обеспечения здоровья населения или общественного порядка. 

«Страна происхождения товаров» согласно Конвенции означает страну, в которой товары были 
произведены или изготовлены в соответствии с критериями, предусмотренными для целей применения 
таможенного тарифа, количественных ограничений или любых других мер, относящихся к торговле. 

Из определения видно, что происхождение товара зависит не только от страны, где товар был изготовлен 
(произведен), но и выполнения положений законодательства страны ввоза товаров, если сертификат используется 
для целей тарифного регулирования или других мер.  

«Происхождение товара» - это не страна его производства, а «экономическая принадлежность 
(национальность)», так как происхождение напрямую связано с положениями законодательства страны ввоза 
товаров. Часто товары, получившие «происхождение» в соответствии с одним национальным законодательством, 
могут не иметь «происхождение» в контексте правил происхождения другого законодательства даже при одних и 
тех же условиях его производства. 

Таким образом, при рассмотрении статуса происхождения товара учитывается: 1) Место (страна) 
изготовления товара; 2) Выполнение требований происхождения товара согласно применимому законодательству 
страны ввоза товара. 

С 01.01.2016 украинские товары имеют возможность доступа на рынок ЕС в следующих торговых режимах: 
общий (erga omnes - «относительно всех»), преференционный в рамках Генеральной системы преференций 
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(ГСП) и преференционный в рамках Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС (режим 
свободной торговли). Ставки пошлины в этих режимах могут существенно отличаться. Торговый режим 
обычно выбирает импортер, согласовывая с экспортером вид предоставляемых документов о 
происхождении товара (форма сертификата или др.). 

ПРИМЕРЫ 

1.  Масло подсолнечное (1512 19 90), имеющее украинское происхождение, может ввозиться в ЕС 
в следующих режимах: общий (ввозная пошлина 9,6%), преференционный режим в рамках ГСП (ввозная 
пошлина 6,1%) и преференционный режим в рамках Соглашения об Ассоциации (ввозная пошлина 0%). 
Наиболее выгодным для данного товара является преференционный режим в рамках Соглашения об 
Ассоциации с ввозной пошлиной 0%. Документ о происхождении для применения данного режима – 
сертификат EUR.1 (или декларация-инвойс). 

2.  Лимонная кислота (2918 14 00), имеющая украинское происхождение, может ввозиться в ЕС в 
следующих режимах: общий (ввозная пошлина 6,5%), преференционный режим в рамках ГСП (ввозная 
пошлина 3,0%) и преференционный режим в рамках Соглашения об Ассоциации (ввозная пошлина 4,80%). 
Наиболее выгодным для данного товара является преференционный режим в ГСП с ввозной пошлиной 
3%. Документ о происхождении для применения данного режима – сертификат формы А (или декларация-
инвойс). 

3.  Двери деревянные (4418 20 80), имеющее украинское происхождение, могут ввозиться в ЕС 
только в двух режимах: общий (ввозная пошлина 0%) и преференционный режим в рамках Соглашения об 
Ассоциации (ввозная пошлина 0%). В данном примере нет необходимости применения преференционного 
режима, так как ставка ввозной пошлины в общем режиме равна 0%. Документ о происхождении для 
применения данного режима – сертификат общей формы на английском языке или сертификат EUR.1. 

 Какие ставки пошлин могут применяться при ввозе товаров в ЕС? 

 Какую пошлину нужно оплачивать при ввозе товаров в Украину? 

При ввозе из Украины в ЕС. Ставки ввозных пошлин ЕС для товаров, имеющих украинское 
происхождение, можно найти в таможенном тарифе Европейского союза TARIC22 - интегрированная 
система тарифов Европейского Союза. TARIC основывается на комбинированной номенклатуре ЕС и 
содержит ставки таможенных пошлин и другие импортные и экспортные сборы, включая налоговые льготы 
и преференциальные тарифные ставки, применяемые к отдельным товарам при импорте или экспорте. 

Ставки приведены для всех торговых режимов, применяемых для товаров украинского 
происхождения: 

 

EGRA OMNES (общий торговый режим) - 9,60%; 
GSP (Генеральная система преференций) – 6,10%  

                                                           
22 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en  
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Ukraine (режим свободной торговли в рамках Соглашения об Ассоциации) – 0%. 
Применяемый режим определяется формой сертификата о происхождении товара (декларацией 

инвойс), предоставляемых при таможенном оформлении: 

Общий режим - сертификат происхождения общей формы на английском языке согласно ст.35-66, 
Приложение 9, 10 Регламента ЕС № 2454/9323; 

Преференционный режим в рамках Генеральной системы преференций - сертификат 
происхождения формы А согласно ст.67-97h, Приложение 13а Регламента ЕС № 2454/93; 

Режим свободной торговли ЗСТ+ (с 01.01.2016) в рамках Соглашения об ассоциации между 
Украиной и Европейским союзом – сертификат перемещения EUR.1 согласно положениям Протокола І 
«Об определении концепции «Происхождение товаров» и методах административного сотрудничества» 24 

Соглашения. 

Согласно статье 29 Раздела IV25 Соглашения «каждая Сторона изменяет или отменяет ввозные 
пошлины на товары, происходящие из другой Стороны, в соответствии с графиками, установленными в 
Приложении I-A26 Тарифный график ЕС к настоящему Соглашению». 

При ввозе из ЕС в Украину. Ставки ввозных пошлин в Украине можно найти в Таможенном тарифе 
Украины27, который содержит перечень ставок ввозной пошлины на товары, ввозимые на таможенную 
территорию Украины. Ставки пошлин систематизированы согласно Украинской классификации товаров 
внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), составленной на основе Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров.  

Для товаров, ввозимых в Украину, и имеющих происхождение ЕС, возможно применение двух 
торговых режимов: режим наибольшего благоприятствования с применением льготной ставки ввозной 
пошлины и режим свободной торговли с применением преференционной ставки (глава 42 ст.280 п.5, 
ст.281 Таможенного кодекса Украины28). 

График отмены (изменений) ввозных ставок пошлин для Украины в рамках Соглашения об 
Ассоциации установлен в Приложении I-A29 Тарифный график Украины к Соглашению. 

14.  КОДЫ ГС, УКТВЭД, КН ЕС, TARIC И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 

 Юристы запросили сравнение кодов ЕС и Украины. Может ли код товара ЕС 
отличатся от кода УКТВЭД? 

 Как перейти к коду ЕС, зная код УКТВЭД? Есть ли между ними соответствие? 

Меры регулирования, применяемые к товарам при их ввозе/вывозе, непосредственно связаны с 
кодом товара. Товарные номенклатуры стран и таможенных союзов построены на единой базе - 

                                                           
23

 http://goo.gl/DL3BNj  
24 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Protokols/01.1_Protocol_1.pdf  
оригинальная версия (англ) - http://eeas.europa.eu/ukraine/pdf/12_ua_protocol_i_en.pdf  
25 http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/TITLE_IV.pdf  
26 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535  
27 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-18 - № 584-VII от 19-09-2013 Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" 
28 http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-9/glava-42/  
29 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535  
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Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС), разрабатываемой Международной 
таможенной организацией. 

Сегодня 20730 стран мира используют ГС для построения своих товарных номенклатур. Свыше 98 % товаров 
в международной торговле классифицируются на основании Гармонизированной системы. Именно по этой причине 
товар в торговом обороте между государствами воспринимается одинаково.  

В Украине для классификации товаров применяется Украинская классификация товаров во 
внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД). На ее основе строится Таможенный тариф Украины31.  

В Европейском союзе – это Комбинированная номенклатура ЕС (КН ЕС), которая лежит в основе 
интегрированной системы тарифов Европейского Союза - TARIC32.  

УКТВЭД и КН ЕС имеют общую основу – Гармонизированную систему (6 цифр). Кроме того, КН ЕС является 
основой УКТВЭД33. Коды УКТВЭД и КН ЕС соответствуют на уровне 8 знаков. 

 

КН ЕС 2016 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.285.01.0001.01.ENG  

Пояснения к КН ЕС 2015 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:076:FULL&from=EN  

Переходные таблицы 2015/2016 - http://www.revenue.ie/en/customs/businesses/importing/cn-correction-tables.pdf  

Гармонизированная система (версия 2012) - http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-
tools/hs_nomenclature_2012.aspx  

  

                                                           
30

 Эти страны являются участниками Международной конвенции об описании и кодировании товаров -  

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/list-of-contracting-parties-to-the-hs-convention-and-countries-using-the-hs.aspx  
31 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/584-18  
32 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en  
33 ЗУ про Митний тариф: «…Якщо в Українській класифікації товарів зовнішньо-економічної діяльності (далі - УКТЗЕД), складеній на основі 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, виявлено неточності 
перекладу з офіційної мови оригіналу українською мовою назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій, 
підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти офіційних видань Гармонізованої системи опису та кодування 
товарів Всесвітньої митної організації і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу».  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.285.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:076:FULL&from=EN
http://www.revenue.ie/en/customs/businesses/importing/cn-correction-tables.pdf
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/list-of-contracting-parties-to-the-hs-convention-and-countries-using-the-hs.aspx
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/584-18
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
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15.  СОГЛАШЕНИЕ: СТРУКТУРА, ПРОТОКОЛ, ПРИЛОЖЕНИЯ. ТЕКСТЫ (ИСТОЧНИКИ) 

 

 

ИСТОЧНИКИ: 

УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ - http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248387631&cat_id=223223535  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_a11  

ДЕЛЕГАЦИЯ ЕС В УКРАИНЕ - http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЕС - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.161.01.0003.01.ENG  

Графики снижения ввозных пошлин Украины – Письмо ГФСУ от 06.01.2016 г. № 21/99-99-25-02-02-18 
                      http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.html?p_file=11&p_page=10198  

Графики снижения вывозных (экспортных) пошлин Украины – Письмо ГФСУ от 14.12.2015 № 2725/99-
99-25-02-02-18  http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.html?p_file=11&p_page=10091   
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16.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ 
   16.1  ПОЛНОСТЬЮ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ТОВАРЫ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Товары, происходящие из стран-сторон Соглашения, делятся на товары полностью изготовленные и товары, 
изготовленные из материалов третьих стран, которые прошли достаточную обработку: 

Стаття 2: Загальні вимоги 

 1. З метою впровадження цієї Угоди наступні товари мають вважатися як такі, що походять з 
Європейського Союзу: 

   (a) товари, цілком вироблені в Європейському Союзі, як це визначається у статті 5 цього Протоколу;  

   (b) товари, отримані в Європейському Союзі з матеріалів, які не були вироблені цілком у Європейському 
Союзі, за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в ЄС відповідно до статті 6 цього Протоколу.  

2. З метою впровадження цієї Угоди наступні товари мають вважатися як такі, що походять з України:  

   (a) товари, цілком вироблені в Україні, як це визначається у статті 5 цього Протоколу;  

   (b) товари, отримані в Україні з матеріалів, які не були вироблені цілком на її території, за умови, що такі 
матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до статті 6 цього Протоколу. 

 

Полностью изготовленные товары должны удовлетворять условиям статьи 5, т.е. подпадать под 
определение хотя бы одного из пунктов этой статьи: 

Стаття 5: Товари, цілком вироблені в певній країні  

1. Наступні товари повинно вважати цілком виробленими в Європейському Союзі або в Україні:  

(a) мінерали, отримані з ґрунту або морського дна країни;  

(b) овочеві продукти34, зібрані на території країни;  

(c) тварини, що народились та виросли на території країни; 

(d) товари з тварин, що виросли на території країни;  

(e) товари, отримані шляхом мисливства або рибальства на території країни;  

(f) товари від морського рибного промислу, що відбувався в територіальних водах України або Європейського 
Союзу їх кораблями відповідно;  

(g) товари, вироблені на їх плавучих базах, виключно з продукції зазначеної у (f);  

(h) вироби, що були у використанні, зібрані у відповідній країні та придатні лише для відновлення вихідних 
матеріалів, у тому числі використані шини, придатні лише для відновлення протектора або використання як 
відходів;  

(i) Відходи та утильсировина, що виникли у результаті виробничих операцій на території країни;  

(j) товари, отримані з морського ґрунту або підґрунтя за межами власних територіальних вод, за умови 
існування ексклюзивних прав на розробку даного ґрунту чи підґрунтя; 

(k) майно, вироблене на території країни виключно з продукції, визначеної у підпунктах (a)-(j) цієї статті. 

 

Только при наличии документов, подтверждающих выполнение условий данной статьи, можно признать, что 
товары «полностью изготовлены». Для подтверждения выполнения условий статьи 5 недостаточно документов о 

                                                           
34

 «овощные продукты» означают «продукты растительного происхождения» (англ. – vegetable products) 
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приобретении товара. При отсутствии документального подтверждения товар не может считаться полностью 
произведенным (происходящим) и должен рассматриваться как товар, изготовленный из материалов третьих стран. 

Пример. При производстве пищевой поваренной соли, добываемой в Украине, используется 
антислеживающая добавка, приобретаемая в Украине. Производитель не может предоставить документы, 
подтверждающие ее происхождение. Антислеживающая добавка в рамках правил не считается сырьем из Украины, 
даже несмотря на то, что она приобретена в Украине. Происхождение поваренной соли будет определяться 
согласно статье 2.2 (b) - как товар, изготовленный из материалов третьих стран.. 

16.2 ПОНЯТИЕ «ДОСТАТОЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА», ПРИНЦИПЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

Если при производстве товара используется сырье третьих стран (т.е. сырье, которое не происходит из 
стран-сторон Соглашения), то такое сырье должно пройти обработку или переработку согласно условиям, 
приведенным в Приложении II к Протоколу. Условия Приложения II применяются только к материалам другого 
происхождения (не происходит из стран-сторон Соглашения). 

Стаття 6: Достатньо оброблені або перероблені товари  

1. В статті 2 цього Протоколу товари, які не є повністю виробленими у вказаній країні, вважаються достатньо 
обробленими або переробленими у ній, якщо виконуються умови, наведені у Додатку II до цього 
Протоколу.  

Згадані вище умови вказують для всіх товарів, що підпадають під дію цієї Угоди, обробку, яку необхідно 
виконати з використовуваними у виробництві товару матеріалів іншого походження. Ці умови можуть бути 
застосовані тільки до вказаних матеріалів. Зі вказаного витікає, що якщо товар, який набув статусу 
виробленого у вказаній країні завдяки виконанню умов, вказаних у Додатку II, використовується для 
виготовлення іншого товару, то застосовні для цього другого товару умови не поширюються на перший; також 
не має значення, чи використовувались для виготовлення першого товару матеріали іншого походження. 

 

При построении списка условий Приложения II используются три базовых принципа: 

- Смена тарифной классификации; 
- Правило адвалорной доли (процентного содержания); 
- Специальные условия и операции. 

Для одних товаров условия могут быть определены одним из трех приницпов, для других – в комбинации 
двух и даже трех базовых принципов.  

Примеры формулировок условий по обработке/переработке Приложения II: 

Условие «Производство из материалов любой товарной позиции, кроме материалов товарной 
позиции данного товара» означает, что сырье другого происхождения (происхождения стран, не являющихся 
участниками Соглашения) должно классифицироваться в товарной позиции, отличной от товарной позиции готового 
продукта. 

Условие «Производство, при котором цена всех материалов не превышает 40% цены товара от 
производителя (франко-завод)» считается выполненным, если стоимость сырья другого происхождения не 
превышает 40% от цены франко-завод готового продукта. 

 



                                                        
 

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС. 
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

 
 

Страница | 38  

Статья 1 (f) «Цена на условиях франко-завод» означает цену товара, уплаченную производителю в ЕС или 
Украине на предприятии, где выполнена последняя обработка или переработка, при условии, что цена 
учитывает стоимость всех материалов в составе товара за исключением любых внутренних налогов, которые 
существуют, или могут возникнуть в связи с экспортом данного товара. 

Условие «Производство из материалов любой товарной позиции, кроме материалов той же 
позиции, что и готовый товар, при котором стоимость всех материалов Группы 17 не превышает 30% 
стоимости товара от производителя (цена франко-завод)» представляет собой комбинацию двух условий: 
смена тарифной классификации и адвалорная доля. Причем оба условия должны быть выполнены. 

Статья 1 (g) «Стоимость материалов» означает таможенную стоимость при ввозе на территорию страны 
товаров другого происхождения или, если это неизвестно и не может быть установлено, то первую 
адекватную цену подобных материалов в пределах Европейского Союза или Украины 

Условие «Очистка, дезинфекция, отбор и выпрямления волос и щетины» означает обязательность 
выполнения перечисленных операций с момента ввода в производственный процесс сырья другого происхождения 
или на более поздней стадии производства. 

Статья 1 (а) «Производство» означает любой вид технологической деятельности или обработки, в том числе 
сборка и специализированные операции 

Условие «Производство путем электрической или тепловой обработки, при котором цена всех 
материалов не превышает 50% цены товара от производителя (цена франко-завод)» означает 
выполнение двух критериев: выполнение специализированных операций («производство путем электрической 
или тепловой обработки») и правило адвалорной доли («цена всех материалов не превышает 50% цены товара 
от производителя»). 

ПРИМЕРЫ 

1.  Хлебобулочные изделия (1905) – «Производство из материалов любых товарных позиций, кроме 
материалов группы 11» означает, что разрешено использование любого сырья другого происхождения (третьих 
стран), кроме сырья, которое классифицируется в группе 11 – продукты мукомольно-крупяной промышленности. 

2.  Корпуса наручных часов (9111) – «Производство, при котором стоимость всех использованных 
материалов не превышает 30% от цены готового товара» означает, что стоимость всех материалов другого 
происхождения не должна превышать 30%. 

3.  Сорочки мужские (6205) – «Производство из пряжи» означает, что сырье другого происхождения может 
использоваться только в стадии пряжи. При использовании иностранного сырья в виде ткани условие не 
выполняется, так как ткань – это более поздняя стадия, чем пряжа. 

4.  Минеральные красители (2530) – «Кальцинация или толчение минеральных красителей» означает, что 
с сырьем другого происхождения должна быть выполнена хотя бы одна из перечисленных в условиях операций. 

Следует отметить, что при рассмотрении условий по переработке, определенных Приложением II к 
Протоколу I, следует обращать внимание на Примечания к Приложению II (Приложение I). Часто именно тексты 
примечаний содержат положения, позволяющие правильно применить условия переработки. 
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16.3 УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ: ПРИЛОЖЕНИЕ II, ПРИМЕЧАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ I) 

 Товар проволока оцинкованная (7217 20 39) изготавливается в Украине из 
украинского сырья. Для оцинковки используется цинк (7901 11 00) другого 
происхождения, доля которого в цене готовой продукции составляет 10,7%. 
Имеет ли готовый товар украинское происхождение? 

Требования по переработке согласно условиям Приложения II для товаров товарной позиции 7217 
следующие: "Вироблено з напівоброблених матеріалів заголовку 7207" Это означает, что сырье другого 
происхождения может использоваться в производстве товара только в стадии "полуобработанные 
материалы товарной позиции 7207", но не более поздней стадии. 

ДОДАТОК I ВВЕДЕННЯ ДО СПИСКУ У ДОДАТКУ II 

Примітка 3: 

3.2. Правило в списку визначає мінімальний необхідний обсяг обробки, тому виконання більшої обробки також 
надає товарові статус такого, що походить з певної країни, і навпаки – виконання меншої обробки не може 
надати товарові такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливість використання матеріалу 
іншого походження, що перебуває на певному рівні виробничого процесу, використання такого матеріалу на 
більш ранньому етапі виробництва дозволене, а на пізнішому етапі – ні. 

Товар проволока 7217 получает происхождение, так как он изготовлен из украинского сырья 7207. 
Возможность использования сырья другого происхождения (цинк 7901) не запрещено условиями 
Приложения II, что подтверждается Примечанием 3.5: 

ДОДАТОК I ВВЕДЕННЯ ДО СПИСКУ У ДОДАТКУ II 

Примітка 3: 

3.5. Якщо правило в списку вказує, що товар має бути вироблений з певного матеріалу, ця умова очевидно не 
забороняє використання інших матеріалів, які в силу властивої їм природи не можуть відповідати цьому 
правилу. 

Товар проволока оцинкованная (7217), в производстве которого использовано сырье (цинк 7901) 
другого происхождения, получает происхождение Украины. 

 Мы экспортируем проволоку собственного производства, код 7217 10 39. 
Предоставили документы для оформления сертификата EUR.1 (контракт, 
спецификация, счет, жд/накладная, сертификат качества) на сырье катанку, код 
7213 91 41, и письмо от производителя, что катанка изготавливается из 
цельнолитой заготовки, код 7207, украинского производства. Имеет ли право 
таможня у нас требовать документы на сырье, из которого изготавливается 
цельнолитая заготовка? 

Требования по происхождению товара проволока (7217) согласно условий Приложения II 
следующие: "Вироблено з напівоброблених матеріалів заголовку 7207". Это означает, что товар, 
проволока (7217) получит украинское происхождение, если при его производстве использовано сырье 
другого происхождения, которое является "напівобробленими матеріалами заголовку 7207" или сырьем на 
более ранней стадии обработки (менее обработанное, чем 7207). 

Так как товар изготовлен из сырья 7207 (о чем заявляет производитель сырья), то, даже не 
рассматривая происхождение промежуточного продукта – катанки (тов. позиция 7213), можно сказать, что 
товар 7217 имеет украинское происхождение, путем последовательной переработки на нескольких 
предприятиях Украины из сырья товарной позиции 7207. Однако, чтобы убедиться в том, что именно 
сырье товарной позиции 7207 использовано в изготовлении товара, таможенные органы вправе 
потребовать подтверждающие этот факт документы. 
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 В состав сырья производимого в Украине полотна входит синтетическое 
штапельное волокно из полиэстера (код 5503 20 00) иностранного происхождения. 
Производимое нетканое полотно имеет код 5603 13 90. Может ли использоваться 
для производства товара волокно 5503, чтобы товар получил происхождение 
Украины? 

Так как в производстве товара используется сырье другого происхождения (т.е. сырье, не имеющее 
украинское или ЕС происхождение), то Приложение II к Протоколу I определяет следующие требования по 
переработке: 

Вироблено з (5): 
- пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- натуральних волокнин, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперових матеріалів. 

Это означает, что сырье другого происхождения должно быть в стадии волокна/химических 
материалов или целлюлозы для искусственного волокна/бумажных материалов, но не более поздней 
стадии (полотно). Причем, допускается использование сырья другого происхождения в более ранней 
стадии, но не более поздней. 

Примітка 3: 

3.2. Правило в списку визначає мінімальний необхідний обсяг обробки, тому виконання більшої обробки також 
надає товарові статус такого, що походить з певної країни, і навпаки – виконання меншої обробки не може 
надати товарові такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливість використання матеріалу 
іншого походження, що перебуває на певному рівні виробничого процесу, використання такого матеріалу на 
більш ранньому етапі виробництва дозволене, а на пізнішому етапі – ні. 

 

Для разбираемого примера (товар 5603, сырье 5503) это означает, сырье третьих стран может быть 
только в стадии "хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна". Сырье 5503 уже является 
волокном (т.е. более поздняя стадия), а не химическим материалом или целлюлозой. Это нарушает 
положения Примечания 3.2. 

Однако условия переработки содержат ссылку на примечание 5: 

Примітка 5: 

5.1 Якщо для окремого товару в списку зроблене посилання на цю Примітку, умови, зазначені в стовпці 3, не 
повинні застосовуватися до будь-яких основних текстильних матеріалів, використовуваних у виробництві 
цього товару, які разом складають не більше 10 % загальної ваги всіх використаних основних текстильних 
матеріалів. 

5.2. Проте припустиме значення, вказане в Примітці 5.1, стосується лише товарів зі змішаним складом, 
виготовлених із двох чи більшої кількості основних текстильних матеріалів. 

До основних текстильних матеріалів належать: 

... синтетичне хімічне штапельне волокно з поліестеру. 

Так как cырье (5503) является синтетическим химическим штапельным волокном из полиэстера, то 
Примечания 5.1 и 5.2 допускает его использование до 10% от общего веса всех основных текстильных 
материалов. Таким образом, товар нетканое полотно, код 5603, получает происхождение в силу 
выполнения условий Приложения II, примечаний 5.1, 5.2 с ограничением использования сырья 5503 
другого происхождения до 10% от общего веса всех основных текстильных материалов. 

37 
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16.4  ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ и «ПРОЧТЕНИЕ» УСЛОВИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ II 

ДОДАТОК I  

ВВЕДЕННЯ ДО СПИСКУ У ДОДАТКУ II 

Примітка 2:  

2.1. Перші два стовпці списку містять опис отриманого товару. У першому стовпці наведений код позиції чи 
групи у Гармонізованій системі, а в другому – опис товару за цією позицією або групою Гармонізованої 
системи. Для кожного запису в перших двох стовпцях наведено правило в стовпцях 3 або 4. Якщо у деяких 
випадках запис у першому стовпці міститься слово «виняток», це означає, що правило зі стовпця 3 або 4 
застосовується лише до частини позиції, вказаної в стовпці 2.  

2.2. Якщо в першому стовпці об’єднані декілька кодів позиції, або в ньому зазначений номер групи, а в стовпці 
2 наведено опис товарів у загальних термінах, відповідні правила зі стовпця 3 або 4 застосовуються до всіх 
товарів, які належать до позицій зазначених у групі або всіх об’єднаних у першому стовпці позицій 
Гармонізованої системи.  

2.3. Якщо до різних товарів, що входять до однієї позиції, застосовуються різні правила зі списку, опис кожної 
частини такої позиції, до якої застосовується окреме правило зі стовпця 3 або 4, наведений окремим абзацом 
поруч із відповідним правилом.  

2.4. Якщо правило для запису в перших двох стовпцях наведено в обох наступних (3 і 4), вибір між 
застосуванням правила зі стовпця 3 або 4 надається експортерові. Якщо в стовпці 4 не наведено правила 
походження, необхідно застосовувати правило зі стовпця 3. 

 

Пояснение принципа построения ПРИЛОЖЕНИЯ II на примерах. 

(1) (2) (3) 

Ех Групи 95  
Іграшки, ігрові та спортивні товари; їх 
частини та  аксесуари, окрім:  

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позіції, 
окрім матеріалів товарної позиції даного товару  

Ех 9503  
Інші іграшки; моделі  зменшеного 
розміру («масштабовані») і т.ін., що 
діють або ні, ігри-загадки усіх типів  

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якої товарної позиції, окрім 
матеріалів товарної позиції даного товару, і  
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни 
товару від ціни на умовах EXW  

Ех 9506  Ключки для гольфу та їхні частини  

Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позиції, 
окрім матеріалів Товарної позиції даного товару. Однак 
можуть  використовуватись блоки приблизно відповідної 
форми для виробництва головок ключок для гольфу 

 

Товар детская игра «Настольный футбол», код 9504 90.  

Код товара 9504 не попадает в товарные позиции, для которых 
определены особые условия (9503 и 9506). Условия переработки для данного 
товара – условия для группы 95: «Виробництво з матеріалів будь-якої 
товарної позіції, окрім матеріалів товарної позиції даного товару». 
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Товар коньки, код 9506 70 

Товарная позиция 9506 имеет особые условия, которые отличаются от 
условий для группы 95. Однако эти условия применяются только к товарам, 
описание которых приведено в колонке (2), а именно: «клюшки для гольфа и их 
части». Коньки не попадают под описание в колонке (2), поэтому для данного 
товара будут применяться условия для группы 95: «Виробництво з матеріалів 
будь-якої товарної позіції, окрім матеріалів товарної позиції даного товару». 

Товар уменьшенная модель детского велосипеда, код 9503 00 

Товарная позиция 9503 имеет особые условия, которые отличаются от условий для 
группы 95. Эти условия применяются только для товаров, описание которых приведено 
в колонке (2), а именно: «Інші іграшки; моделі зменшеного розміру («масштабовані») і 
т.ін., що діють або ні, ігри-загадки усіх типів». Товар «уменьшенная модель детского 
велосипеда» попадает под описание в колонке (2), поэтому к данному товару 
применяются условия, описанные в колонке (3): «Виробництво з матеріалів будь-якої 
товарної позіції, окрім матеріалів товарної позиції даного товару, і у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від ціни на умовах EXW». 

 

Схематично принцип построения условия Приложения II может быть представлен в следующем виде: 

 

При работе с Перечнем следует обращать внимание на корректность перевода. В примере, приведенном 
ниже, некорректный перевод меняет в корне само условие.  
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Также украинская версия Соглашения содержит иной перевод в классификации товаров, который расходится 
с ЗУ о Таможенном тарифе. Это создает определенные сложности при определении условий переработки. 

 

 

Важным при применении условий переработки является использование Примечаний (Приложение I), которые 
конкретизируют и разъясняют применение условий.  

ДОДАТОК I  

ВВЕДЕННЯ ДО СПИСКУ У ДОДАТКУ II  

Примітка 3: 

3.1. Положення статті 6 цього Протоколу стосовно товарів, які набувають статусу таких, що походять з певної 
країни, використовуваних у виробництві інших товарів, мають бути застосовані незважаючи на те, чи цей 
статус був набутий на фабриці, де використовуються такі товари, чи на іншій фабриці контрагента.  

3.2. Правило в списку визначає мінімальний необхідний обсяг обробки, тому виконання більшої обробки 
також надає товарові статус такого, що походить з певної країни, і навпаки – виконання меншої обробки не 
може надати товарові такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливість використання 
матеріалу іншого походження, що перебуває на певному рівні виробничого процесу, використання такого 
матеріалу на більш ранньому етапі виробництва дозволене, а на пізнішому етапі – ні.  

3.3. Без обмеження розуміння Примітки 3.2, якщо у правилі використано вираз «Виробництво з матеріалів 
будь-якої позиції», це означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції (позицій) (навіть 
матеріалів із таким самим описом і позицією, як і сам товар), однак з урахуванням усіх спеціальних обмежень, 
які також можуть бути включені в це правило. Проте вираз «Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, 
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зокрема інших матеріалів позиції...» або «Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших 
матеріалів тієї ж позиції, що й сам товар» означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції 
(позицій) за винятком матеріалів із таким самим описом, як і сам товар, що наведений у стовпці 2 списку.  

3.4. Якщо правило в списку визначає, що товар може бути вироблений із декількох матеріалів, ще 
означає, що у виробництві можна використовувати більше одного матеріалу. Проте використовувати всі 
матеріали необов’язково.  

3.5. Якщо правило в списку вказує, що товар має бути вироблений з певного матеріалу, ця умова 
очевидно не забороняє використання інших матеріалів, які в силу властивої їм природи не можуть відповідати 
цьому правилу.  

3.6. Якщо в правилі в списку наведені два значення максимального дозволеного вмісту матеріалів 
іншого походження, ці значення не можна складати. Інакше кажучи, максимальний вміст усіх матеріалів 
іншого походження не може перевищувати найбільшого з наведених значень. Крім того, вміст кожного 
окремого матеріалу не повинен перевищувати наведеного для нього значення. 

 

 

16.5 ДОСТАТОЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА и ПРАВИЛО ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Вторая часть статьи 6 вводит следующие допущения, называемые «правилом толерантности»: 

Стаття 6: Достатньо оброблені або перероблені товари 

2. Незважаючи на сказане в пункті 1, матеріали іншого походження, які згідно з умовами, вказаними у Додатку 
II, не повинні використовуватись для виробництва товарів, все ж можуть використовуватись за наступних 
умов:  

(а) їх сукупна вартість не перевищує 10 відсотків від ціни товару на умовах франко-завод;  

(b) жодна з наведених у додатку максимальних величин вмісту матеріалів іншого походження не 
перевищується в результаті використання цього пункту.  

Цей пункт не повинен застосовуватись до товарів, що підпадають під дію Груп 50-63 Гармонізованої системи. 

Если условия, определенные Приложением II, содержат запрет на использование какого-либо 
материала/сырья другого происхождения, то согласно данному правилу разрешено использование этих 
материалов/сырья в пределах до 10% от цены на условиях франко-завод (EXW). Однако не разрешено превышать 
допустимое максимальное значение величины содержания материалов другого происхождения за счет применения 
данного правила. 

Пример. Ювелирные изделия из золота (товарная позиция 7113) приобретают статус украинского 
происхождения при выполнении условия «Виробництво з матеріалів будь-якої товарної позіції, окрім матеріалів 
товарної позиції даного товару». Статья 6 пункт 2 (b) позволяет использовать в производстве ювелирных изделий 
материалы товарной позиции 7113 (Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными металлами) другого происхождения при условии, что их стоимость не превышает 
10% от цены франко-завод готового продукта. 
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16.6  НЕДОСТАТОЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА (МИНИМАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ) 

Не все операции, выполняемые с сырьем другого происхождения, придают товару статус происходящего из 
той страны, где эти операции были выполнены. Существует перечень операций, которые называются 
«недостаточные операции» или «минимальные операции». Если переработка другого сырья (материалов) 
выполнена только за счет таких операций, то товар не получает статуса происхождения, даже при выполнении 
условий, определенных Приложением II.  

Стаття 6: Достатньо оброблені або перероблені товари 

3. Пункти 1 і 2 повинні застосовуватись з урахуванням особливостей статті 7 цього Протоколу. 

Товар считается таким, что прошел достаточную обработку/переработку, если выполнены условия, 
определенные Приложением II. Обязательной составляющей достаточной обработки/переработки является 
выполнение операций, которые превышают уровень минимальных операций. 

Стаття 7: Недостатня обробка або переробка  

1. Без обмеження розуміння пункту 2 цієї статті наступні операції вважаються недостатньою обробкою або 
переробкою та не надають товарам статусу товарів, що походять з певної країни, незалежно від того, чи 
виконуються вимоги статті 6 цього Протоколу:  

(a) операції консервації для збереження товарів у належному стані протягом транспортування та зберігання; 

 (b) пакування та зняття пакування;  

(c) миття, чищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або іншого покриття;  

(d) пресування та прасування тканин;  

(e) прості операції з фарбування та полірування;  

(f) лущення, часткове або повне відбілювання, полірування та шліфування злаків та рису;  

(g) операції з фарбування цукру або формування цукрових голів; часткове або повне подрібнення 
кристалічного цукру;  

(h) чищення фруктів, горіхів та овочів, видалення кісток та лушпиння;  

(i) заточування, просте подрібнювання чи просте різання;  

(j) просіювання, відбір, сортування, класифікація, упорядкування, підбір; (в тому числі об’єднання виробів у 
набори);  

(k) просте пакування товарів у пляшки, консервні банки, фляги, мішки (пакети), коробки, ящики, фіксація на 
картках або дошках і всі інші прості пакувальні операції;  

(l) прикріплення або друкування позначок, ярликів, логотипів та інших подібних відмітних знаків на товарах або 
їхньому пакуванні;  

(m) просте змішування товарів одного чи різних видів, у тому числі змішування цукру з будь-яким матеріалом; 

(n) просте збирання частин виробів для отримання цілого виробу або розбирання товарів на частини;  

(o) поєднання двох чи більше операцій, визначених у підпунктах (a)–(n); (p) забій тварин. 

 

Пример 1. Товар «Кофе сырой в зернах в пачках по 250г (код 0901)» изготавливается из кофе сырого 
(0901), ввезенного из Бразилии. При производстве выполняются операции: очистка от пыли, сортировка, 
расфасовка по 250г в индивидуальную упаковку. 

Так как в производстве товара использовалось сырье другого происхождения (Бразилия), то для получения 
статуса Украины, сырье должно пройти переработку в соответствии с условиями Приложения II: «Вироблено з 
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матеріалів будь-якої товарної позиції». Примечание 3.3 поясняет применение условия «Вироблено з матеріалів 
будь-якої товарної позиції»: 

Примітка 3: 

3.3 Без обмеження розуміння Примітки 3.2, якщо у правилі використано вираз «Виробництво з матеріалів 
будь-якої позиції», це означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції (позицій) (навіть 
матеріалів із таким самим описом і позицією, як і сам товар), однак з урахуванням усіх спеціальних обмежень, 
які також можуть бути включені в це правило. 

 

Условия Приложения II и примечания 3.3 для товара «Кофе сырой в зернах в пачках по 250г (код 0901)» 
выполняются. Однако операции, которые произведены с товаром (очистка от пыли, сортировка, расфасовка по 250г 
в индивидуальную упаковку), не превышают операции, перечисленные в статье 7: 

Стаття 7: Недостатня обробка або переробка  

1. Без обмеження розуміння пункту 2 цієї статті наступні операції вважаються недостатньою обробкою або 
переробкою та не надають товарам статусу товарів, що походять з певної країни, незалежно від того, чи 
виконуються вимоги статті 6 цього Протоколу:  

(b) пакування та зняття пакування;  

(c) миття, чищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або іншого покриття;  

(j) просіювання, відбір, сортування, класифікація, упорядкування, підбір; (в тому числі об’єднання виробів у 
набори);  

(k) просте пакування товарів у пляшки, консервні банки, фляги, мішки (пакети), коробки, ящики, фіксація на 
картках або дошках і всі інші прості пакувальні операції;  

(l) прикріплення або друкування позначок, ярликів, логотипів та інших подібних відмітних знаків на товарах або 
їхньому пакуванні… 

 

Товар «Кофе сырой в зернах в пачках по 250г (код 0901)» не получает происхождение Украины. 

Пример 2.  Товар «Кофе жареный в зернах в пачках по 250г (код 0901)» изготавливается из кофе сырого 
(0901), ввезенного из Бразилии. При производстве выполняются операции: очистка от пыли, сортировка, обжарка, 
расфасовка по 250г в индивидуальную упаковку. 

В отличие от операций, перечисленных в примере 1, выполняется операция, которая превышает уровень 
операций статьи 7 – обжарка. В данном примере товар «Кофе жареный в зернах в пачках по 250г (код 0901)» 
получает происхождение Украины. 

17.   «ОСТАТОЧНОЕ» ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Многие Соглашения ЕС о ЗСТ содержат положения, согласно которым, если товар не получает 
происхождение в стране переработки, то товар остается происхождением из последней страны, в которой 
выполнялась его переработка, или страны с максимальной добавленной стоимостью в данном товаре. 

Данная норма не определена положениями Протокола I, поэтому применяться в рамках ЗСТ Украина-
ЕС не может. 
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Часто возникает вопрос: если товар не получил происхождение в Украине (пример 1 с кофе), то 
происхождение какой страны данный товар имеет? 

Товар не может остаться со статусом предыдущего происхождения, так как он уже прошел переработку и 
изменил свое первоначальное состояние. Поэтому при импорте он не получит преференционный доступ, который 
он мог бы получить, имея статус происхождения. 

18.   КУМУЛЯЦИЯ УКРАИНА-ЕС: ОСОБЕННОСТИ, ПРИМЕНЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Часто в процессе производстве товара используется сырье и материалы, происходящие из стран, которые 
являются участниками Соглашения. В таком случае, материалы и сырье этих стран не рассматриваются как 
сырье/материалы другого происхождения, и к ним не должны применяться условия достаточной переработки. 
Имеет место кумуляция. Протоколом определены дополнительные требования к операциям с материалами и 
сырьем, которые попадают под кумуляцию, - выполнение операций, превышающих уровень минимальных 
операций.  

Стаття 3: Кумуляція походження у Європейському Союзі  

Без обмеження розуміння положень статті 2(1) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що 
походять із Європейського Союзу якщо такі товари отримано (вироблено) на даній території з використанням 
матеріалів, які походять із України, згідно з положеннями Протоколу про правила походження товару, 
доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в ЄС, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього 
Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’язковою.  

Стаття 4: Кумуляція походження в Україні  

Без обмеження розуміння положень статті 2(2) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що 
походять із України, якщо такі товари отримано (вироблено) на даній території з використанням матеріалів, які 
походять із Європейського Союзу, згідно з положеннями Протоколу про правила походження товару, 
доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в Україні, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 
цього Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’язковою. 

 

 

Пример 1. Товар «Кофе сырой в зернах в пачках по 250г (код 0901)» изготавливается из кофе сырого 
(0901), ввезенного из Германии и имеющего происхождение Испании. При производстве выполняются операции: 
очистка от пыли, сортировка, расфасовка по 250г в индивидуальную упаковку.  

Для получения происхождения достаточно превышение операций, определенных статьей 7 Протокола. 
Однако, несмотря на то, что кофе сырой имеет происхождение Испании, и может применен принцип кумуляции, 
готовый товар не получает происхождение Украины в силу выполнения только минимальных операций (статья 7).  

Пример 2.  Товар «Кубики керамические глазурованные для мозаичных работ (6908)» изготавливаются из 
керамической облицовочной плитки (6908), имеющей происхождение ЕС, путем порезки. Имеет место кумуляция: 
плитка (ЕС) -> порезка (Украина) -> кубики-мозайка. 

Так как сырье имеет происхождение страны ЕС, то оно не рассматривается как сырье другого 
происхождения. Однако операция «порезка» является минимальной операцией согласно статье 7 Протокола I, 
поэтому готовый товар не получает статус украинского происхождения. 

Пример 3.  Товар «Кубики керамические глазурованные для мозаичных работ с нанесенным рисунком 
(6908)» изготавливаются из керамической облицовочной плитки (6908), имеющей происхождение ЕС, путем порезки 
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и нанесением рисунка. Имеет место кумуляция: плитка (ЕС) -> порезка, нанесение рисунка (Украина) -> 
кубики-мозайка.  

Так как сырье имеет происхождение страны ЕС, то оно не рассматривается как другое сырье. Кроме 
операции порезки выполняется еще одна операция – нанесение рисунка, что превышает минимальные 
операции, определенные статьей 7. Готовый товар получает статус украинского происхождения. 

Основная особенность кумуляции состоит в том, что сырье или материал, имеющее происхождение 
Украина/ЕС не рассматриваются как сырье другого происхождения и условия переработки к нему не 
применяются: 

… Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’язковою. 

Если предположить, что сырье плитка керамическая (6908) в примерах выше не имеет 
происхождение ЕС, то даже порезка и нанесение рисунка не позволит готовому товару, кубики для мозайки 
(6908), получить статус происхождения, так как не выполняются условия достаточной переработки 
«Изготовление из материалов любой товарной позиции, кроме материалов данного товара». 

 Правильно ли, что принцип кумуляции позволяет приравнять ЕС-сырье к 
украинскому, и не рассматривать его при переработке? 

 Ввезено сырье из ЕС, имеющее происхождение ЕС. Подтверждение происхождения 
– фраза «County of origin Germany». Может ли это сырье использоваться для 
кумуляции? 

 Осенью 2015 года ввезено сырье из ЕС, которое имеет происхождение ЕС. Может 
ли это сырье быть признано для применения принципа кумуляции? 

Рассматривая принцип кумуляции, следует помнить, что сырье не обязано подвергаться 
достаточной обработке/переработке, но операции с этим сырьем должны превысить «минимальные 
операции», определенные статьей 7. 

Для целей применения принципа кумуляции в рамках Соглашения, сырье должно иметь 
преференционное происхождение, которое подтверждается сертификатом EUR.1 или декларацией инвойс 
согласно Приложению IV Протокола I. Сырье, не подтвержденное сертификатом EUR.1 или декларацией 
инвойс, не может рассматриваться для целей кумуляции.  

Это объясняется тем, что правила происхождения, действовавшие до 01.01.2016, отличаются от 
правил, определенных Протоколом I. Товар, имеющий происхождение ЕС согласно непреференционным 
правилам (фраза «Сountry of origin…» в документах), может не иметь происхождение по преференционным 
правилам. 

Пример. Правила происхождения товара «Лимонная кислота (код 2918 14)» согласно Регламенту 
2454/93 (непреференционное происхождение) – «Изменение кода сырья на уровне товарной подпозиции»; 
в то время как условия, определенные Протоколом I – «Изготовление из материалов любой товарной 
позиции, кроме позиции данного товара. Причем допускается использование материалов той же позиции, 
при условии, если их общая стоимость не превышает 20% от цены франко-завод». 
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19. ОСОБЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ТОВАРОВ (ГС 
50-63) 

 При производстве товара (6205) используется подкладка, клеевая прокладка и 
тканевая етикетка, не имеющее происхождение ЕС, но вместе с остальными 
непреференциальными товарами их не стоимость превышает 8% от общей 
стоимости изделий. Таможня, расмотрев документы, категорично ответила, 
что если есть подкладка и клеевая прокладка третьих стран, сертификат EUR.1 
мы не получим. Правильно ли это? 

 В состав сырья производимого полотна входит синтетическое штапельное 
волокно с полиэстера, код 5503 20 00, другого происхождения (не ЕС). 
Производимое нетканое полотно имеет код 5603 13 90. Может ли использоваться 
для производства волокно 5503, чтобы товар получил происхождение? 

Одним из проблемных вопросов в части определения преференционного происхождения являются 
тестильные товары (ГС 50-63). Протокол исключает эти товары в части «принципа толерантности»: 

Стаття 6: Достатньо оброблені або перероблені товари 

2. Незважаючи на сказане в пункті 1, матеріали іншого походження, які згідно з умовами, вказаними у Додатку 
II, не повинні використовуватись для виробництва товарів, все ж можуть використовуватись за наступних 
умов:  

(а) їх сукупна вартість не перевищує 10 відсотків від ціни товару на умовах франко-завод;  

(b) жодна з наведених у додатку максимальних величин вмісту матеріалів іншого походження не 
перевищується в результаті використання цього пункту.  

Цей пункт не повинен застосовуватись до товарів, що підпадають під дію Груп 50-63 Гармонізованої 
системи. 

 

При формировании условий переработки (Приложение II) используются тексты Примечаний 4, 5 и 6, 
которые относятся только к товарам ГС 50-63. 

Фактически при построении условий переработки 
текстильных товаров ГС 50-63 применяется принцип «двойной 
переработки», что означает следующее. Чтобы товар получил 
происхождение, должны быть выполнены как операции по 
изготовлению самого товара, так и операции по изготовлению 
сырья, предшествующего стадии изготовления товара. 

В производстве товаров ГС 50-63 сырье другого 
происхождения может использоваться только со стадии волокна/пряжи/ткани, но не более поздней стадии. 
Причем с повышением степени обработки товара (от ГС 50 и далее по ГС), "повышается" и правило 
происхождения. 

Пример 1. В состав сырья производимого полотна входит синтетическое штапельное волокно с 
полиэстера, код 5503 20 00, иностранного происхождения. Производимое нетканое полотно имеет код 
5603 13 90. Может ли использоваться для производства волокно 5503, чтобы товар получил 
происхождение? 

Принцип «двойной переработки» означает, что кроме изготовления самого нетканого полотна, на 
территории страны должно быть произведено само волокно, из которого изготавливается нетканое 
полотно. Сырье другого происхождения должно быть сырьем, из которого будут изготавливаться волокна.  

41 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
 

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС. 
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

 
 

Страница | 50  

В рассматриваемом примере (нетканое полотно 5603, сырье – волокно 5503) для получения происхождения 
необходимо выполнение условий:  

Вироблено з*: 
- пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- натуральних волокнин, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперових матеріалів 
* Примітка 5 до Списку 

Это означает, что сырье другого происхождения должно быть в стадии «химических материалов или 
целлюлозы для искусственного волокна», но не более поздней стадии (полотно). Причем, допускается 
использование сырья другого происхождения в более ранней стадии, но не более поздней. 

Примітка 3: 

3.2. Правило в списку визначає мінімальний необхідний обсяг обробки, тому виконання більшої обробки також 
надає товарові статус такого, що походить з певної країни, і навпаки – виконання меншої обробки не може 
надати товарові такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливість використання матеріалу 
іншого походження, що перебуває на певному рівні виробничого процесу, використання такого матеріалу на 
більш ранньому етапі виробництва дозволене, а на пізнішому етапі – ні. 

 

Сырье 5503 уже является волокном (т.е. более поздняя стадия), а не химическим материалом или 
целлюлозой. Это нарушает положения Примечания 3.2. 

Однако в условиях дана ссылка на примечание 5: 

Примітка 5: 

5.1 Якщо для окремого товару в списку зроблене посилання на цю Примітку, умови, зазначені в стовпці 3, не 
повинні застосовуватися до будь-яких основних текстильних матеріалів, використовуваних у виробництві 
цього товару, які разом складають не більше 10 % загальної ваги всіх використаних основних текстильних 
матеріалів. 

5.2. Проте припустиме значення, вказане в Примітці 5.1, стосується лише товарів зі змішаним складом, 
виготовлених із двох чи більшої кількості основних текстильних матеріалів. 

До основних текстильних матеріалів належать: 

... синтетичне хімічне штапельне волокно з поліестеру. 

Так как cырье (5503) является синтетическим химическим штапельным волокном из полиэстера, то 
Примечания 5.1 и 5.2 допускает его использование до 10% от общего веса всех основных текстильных материалов. 
Таким образом, товар нетканое полотно, код 5603, получает происхождение в силу выполнения условий 
Приложения II, примечаний 5.1, 5.2 с ограничением использования сырья 5503 другого происхождения до 
10% от общего веса всех основных текстильных материалов. 

 

Пример 2. Готовый товар 6205. При производстве используется подкладка, клеевая прокладка и тканевая 
этикетка, не происходящие из ЕС, которые вместе с остальными нетекстильными материалами не превышают 8% 
от общей стоимости изделий. 

Для изделий товарной позиций 6205 условие происхождения определено так: "Производство из пряжи с 
учетом примечаний 5, 6". Это означает, что иностранное (другое) сырье может ввозиться в Украину в стадии пряжи 
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или более ранней стадии (н-р, волокно), но не более поздней стадии (ткань) – принцип «двойной переработки» 
(ткань + изделие из нее). Все операции, следующие за изготовлением ткани из пряжи, дают товару статус 
происхождения.  

Проблема всех производителей одежды заключается в том, что часто в Украину ввозится ткань или 
текстильные материалы (прокладки, в т.ч. клеевые, и подкладка), что является более поздней стадией, чем 
пряжа. Если ткань и текстильные материалы происходят из ЕС, то для остальных текстильных материалов 
действует правила, определенные примечаниями 6.2 и 6.3: текстильные материалы (за исключением 
прокладок и подкладки) могут использоваться, если они классифицируются в другой позиции, чем товар и 
их стоимость не превышает 8%; и материалы, классифицируемые вне ГС 50-63, могут использоваться в 
производстве без ограничения. В случае, если ткань, подкладки и прокладки происходят из третьих стран, то 
товар не получает происхождение.  

Примітка 6: 

6.1 Якщо в списку зроблене посилання на цю Примітку, текстильні матеріали (за винятком підкладок і 
додаткових підкладок), що не відповідають правилу для розглядуваного виробленого товару, зазначеному в 
стовпці 3 списку, можуть бути використані лише в тому випадку, коли вони віднесені до іншої позиції, ніж сам 
товар, а їхня вартість не перевищує 8 % вартості товару на умовах франко-завод. 

6.2 Без обмеження розуміння Примітки 6.3 матеріали, не віднесені до Груп 50– 63, можуть бути використані у 
виробництві текстильних товарів без обмежень, незалежно від того, чи містять вони текстильні матеріали. 

Наприклад: Якщо правило в списку передбачає, що конкретний текстильний виріб (наприклад, штани) має 
бути виготовлений з пряжі, це не заважає використанню металевих предметів, таких як ґудзики, тому що 
ґудзики не віднесені до Груп 50–63. З тієї ж причини це правило не заважає використанню застібок-блискавок, 
хоча застібки-блискавки зазвичай містять текстильні матеріали.  

6.3. Якщо застосовується правило процентного співвідношення, вартість матеріалів, не віднесених до Груп 
50–63, має враховуватись у розрахунку вартості матеріалів іншого походження в складі товару. 

Применяя ткань происхождения ЕС в производстве товара, мы, фактически, используем правило 
кумуляции: 

Стаття 4: Кумуляція походження в Україні 

...Товари мають вважатися товарами, що походять із України, якщо такі товари отримано (вироблено) на 
даній території з використанням матеріалів, які походять із Європейського Союзу, згідно з положеннями 
Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в Україні, 
виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є 
обов’язковою.  

Раскрой и пошив превышают уровень минимальных операций. А вот участие в производстве 
сопутствующих материалов (нитки, пуговицы, молнии и т.п.) допускается без ограничения. Использование 
прокладки (в т.ч. клеевой) и подкладки, имеющих другое происхождение, не допускается – Примечание 6.1. 
Наличие подкладки и клеевой прокладки другого происхождения не дает товару происхождение. Правило 8% к 
подкладке и клеевой прокладке не применимо. 

20.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКТНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 В Украину поставляется товар по процедуре "комплектного объекта". Поставка 
товара будет продолжаться до 2017 года. Экспортер отказывается 
предоставлять EUR.1 на каждую поставку, но готов оформить один общий 
сертификат на весь товар в целом. Будет ли такой "общий" сертификат 
основанием для преференций? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 



                                                        
 

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС. 
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

 
 

Страница | 52  

Процедура подтверждения происхождения "комплектного объекта" в Протоколе I Соглашения определена 
следующим образом. 

Стаття 26: Імпортування частинами  

Якщо на запит імпортера і на умовах, указаних митними органами країни імпорту, розібрані чи незібрані 
товари в розумінні Загального правила 2(a) Гармонізованої системи, що підпадають під дію Розділів XVI і XVII 
або позицій 7308 і 9406 Гармонізованої системи, імпортуються частинами, після ввезення першої частини 
імпортер повинен подати митним органам країни імпорту єдине підтвердження походження цих товарів.  

 

УКТЗЕД, ЗУ про МИТНИЙ ТАРИФ 

Розділ XVI - (з 84 по 85) Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; 
пристрої для записування або відтворення звуку, прилади для записування або відтворення зображення і 
звуку по телебаченню та частини і приладдя до них  

Розділ XVII - (з 86 по 89) Транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом  

7308 - Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини... 

9406 - Конструкції будівельні збірні...  

Условия подтверждения происхождения "комплектного объекта" в Украине определены Наказом №63035 від 
30 травня 2012 р. «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного 
оформлення комплектних об'єктів». 

Экспортер предоставляет сертификат происхождения товара вместе с первой поставкой такого товара. Если 
сертификат не предоставлен с первой партией товара, то может быть рассмотрен вопрос оформления сертификата 
«впоследствии» и восстановление режима свободной торговли.  

21. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА 

Для получения сертификата происхождения или оформления декларации инвойс экспортер обязан 
подготовить сопроводительные документы, подтверждающие, что товар, статус которого декларируется, имеет 
происхождение согласно положениям Протокола I Соглашения. 

Стаття 17: Процедура видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 

3. Експортер, який подає заяву про видачу сертифіката з перевезення товару EUR.1, повинен бути готовим у 
будь-який час на вимогу митних органів країни експорту, у якій видається сертифікат з перевезення товару 
EUR.1, надати всі належні документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів, а також 
виконання інших умов цього Протоколу. 

 

Стаття 22: Умови складання декларації інвойс 

Експортер, який складає декларацію інвойс, повинен бути готовим у будь- який час на вимогу митних органів 
країни експорту надати всі належні документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів, а 
також виконання інших умов цього Протоколу. 
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Стаття 28: Супровідна документація  

До складу документації, зазначеної в статтях 17(3) і 22(3) цього Протоколу, використовуваної для 
підтвердження того, що товари, вказані в сертифікаті з перевезення товару EUR.1 або декларації інвойс 
можуть бути визнані такими, що походять з Європейського Союзу або України й відповідають іншим вимогам 
цього Протоколу, можуть входити, inter alia, такі документи:  

(a) прямі свідчення процесів, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного 
майна, що містяться, наприклад, у його обліковій документації чи у міжнародній системі обліку;  

(b) документи, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в 
Європейському Союзі або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству 
відповідної країни;  

(c) документи, що підтверджують обробку матеріалів у Європейському Союзі або Україні, видані чи складені в 
ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;  

(d) сертифікати з перевезення товару EUR.1 або декларації інвойс, що підтверджують статус походження 
використаних матеріалів, видані чи складені в Європейському Союзі або Україні згідно з цим Протоколом;  

(e) належні свідчення про обробку, виконану з межами Європейського Союзу або України згідно з 
положеннями статті 12 даного Протоколу, які підтверджують, що вимоги цієї статті були виконані. 

Документы оформляются согласно положениям национального законодательства страны экспорта. 
Экспортер должен понимать, что товар имеет статус украинского происхождения, если он: 1) изготовлен в Украине и 
2) выполняются требования по происхождению товара. 

 
1.  Для подтверждения факта изготовления в Украине следует предоставить: 

- Документы о регистрации предприятия; 
- Сведения о производственной базе, оборудовании и персонале; 
- Наличие технологического процесса производства товара. 

2.  Подтверждение выполнения требований по происхождению 

Чтобы проверить, выполняются ли требования по происхождению, нужно знать: 

- Из чего изготовлен товар (сырье, материалы, комплектующие); 
- Происхождение сырья, используемого для изготовления товара; 
- Уровень переработки сырья другого происхождения (подробное описание процесса изготовления товара); 
- Коды используемого сырья/материалов/комплектующих другого происхождения; 
- Доля сырья другого происхождения в готовом товаре (стоимостном/весовом – в зависимости от условий). 

Для ответа на данные вопросы производителем составляется СПРАВКА О ПОРЯДКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ТОВАРА, которая содержит: 
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- перечень товаров, изготавливаемых предприятием; 
- источники поступления сырья и материалов, из которых изготавливаются товары; 
- коды сырья и материалов (на уровне товарной позиции); 
- перечень основных технологических операций производства товара; 
- документы, подтверждающие происхождения сырья/материалов (сертификаты или декларации 

инвойс), для применения принципа кумуляции или подтверждения выполнений условий 
обработки/переработки 

К справке прилагаются: 
- документы о приобретении сырья и материалов (договоры, транспортные документы, расчетные 

документы); 
- подтверждение производителя товара (сертификаты качества, паспорта, 

нормативная/техническая или технологическая документация, маркировка на товаре и т.п.); 
- калькуляция, которая содержит данные о доле сырья и материалов другого происхождения в 

стоимости конечного продукта на условиях франко-завод (в случае, если одним из условий переработки 
является процентное содержание в цене готовой продукции) или доле сырья в весе конечного продукта (в 
случае, если условиями определен такой метод). 

Если экспортер не является производителем товара, то СПРАВКА о порядке изготовления товара 
должна быть предоставлена предприятием-изготовителем. 

 
Письмом ГФСУ  № 2236/7/99-99-25-02-03-1736 от 25.01.2016 определен список документов, 

подтверждающих происхождение зерна, растительного масла и продуктов переработки зерна для целей 
выдачи EUR.1: 

     1) Справка экспортера зерна; 
     2) Справка экспортера / производителя зерна; 
     3) Справка экспортера масел; 
     4) Справка экспортера продуктов переработки зерна (Приложение 4).  
 

22.  ПРАВИЛО "НЕВОЗВРАТА" (ЗАПРЕТ НА ВОЗВРАТ ПОШЛИН)* 

* материал по данному вопросу является точкой зрения экспертов Центра экспорта 

 Мы работаем по давальческой схеме. Таможня, ссылаясь на статью 15 
протокола, хочет обязать оформлять все материалы неевропейского 
происхождения в Импорт 40 с условием оплаты пошлины. На сколько логична 
данная процедура, если раньше все материалы оформлялись в режиме импорта 
5?, Сейчас часть будет оформлена в импорт 40, а часть - в импорт 51 
(материалы из Европы)? Должно ли предприятие оформлять часть партии 
(материалы не европейского происхождения) в импорт 40, что бы в будущем 
получить сертификат EUR.1, если конечный продукт получает происхождение? 

 Таможня сообщает о необходимости оплатить импортную пошлину на ранее 
ввезенное сырье в режим переработки для получения EUR1 на готовый продукт 
при реэкспорте. Наш готовый продукт 8537. 

Один из спорных вопросов применения положений Протокола I – это трактовка правила о запрете 
возврата пошлины или освобождении от уплаты пошлины. 
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ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА  

Стаття 15: Заборона повернення мита або звільнення від сплати мита  

1. Матеріали іншого походження, використані у виробництві товарів, що походять з Європейського Союзу або 
України, для яких видається або складається підтвердження походження згідно з положеннями Розділу V 
цього Протоколу, не можуть бути предметом повернення мита або звільнення від сплати мита будь-якого типу 
в Європейському Союзі або Україні.  

2. Заборона в пункті 1 стосується будь-якої домовленості про повне чи часткове відшкодування, звільнення 
від сплати чи неплатіж мита й митних зборів, які мають еквівалентну дію, застосовних у Європейському Союзі 
або Україні до матеріалів, які використовуються у виробництві, якщо таке відшкодування, звільнення від 
сплати чи неплатіж застосовується, формально чи фактично, коли товари, вироблені з цих матеріалів, 
експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цій країні.  

3. Експортер товарів, на які поширюється підтвердження походження, повинен бути готовим у будь-який час 
на вимогу митних органів надати всі належні документи на підтвердження того, що мито, сплачене за 
матеріали іншого походження, використані у виробництві цих товарів, не було повернене, і що всі митні 
платежі та збори, що мають еквівалентний ефект, які мають бути сплачені за такі матеріали, дійсно сплачені. 

 4. Положення пунктів 1–3 цієї статті також застосовуються до пакування в розумінні статті 8(2) цього 
Протоколу, аксесуарів, запасних частин і знарядь у розумінні статті 9 і товарів у складі набору в розумінні 
статті 10 цього Протоколу, коли ці елементи мають інше походження.  

5. Положення пунктів 1–4 цієї статті повинні застосовуватися до матеріалів лише того типу, до якого 
застосовується ця Угода. 

 

Прежде всего, что означает принцип «возврат пошлин» (duty drawback) и «невозврат пошлин» (no-drawback). 
Всемирная таможенная организация поясняет принцип «возврат»37 следующим образом.  

Термин "возврат" в области коммерческого права означает практику возврата или возмещения пошлин 
(таможенных, на продажи или акцизы) на реэкспортируемые товары (необработанные, обработанные или 
включены в другие товары), которые при ввозе были объектом налогообложения. Возврат еще называют 
"урегулированием таможенных пошлин". Целями правила «возврата» является предотвращение искажения в 
торговле и недобросовестной конкуренции в зоне свободной торговли. При использовании возможности возврата 
(возмещения) таможенных пошлин, уплаченных при ввозе товаров из третьих стран, экспортируемые товары 
должны быть дешевле, чем те же товары, которые продаются на внутреннем рынке. Причина, почему страны могут 
возвращать ранее взимаемые пошлины при реэкспорте, - это дать возможность товарам, которые подлежат 
обложению налогом на внутреннем рынке, экспортироваться и продаваться в чужой стране на тех же условиях, что 
и товары из стран, необлагаемых налогом. Таким образом, произведенные товары могут быть проданы на 
зарубежных рынках без искажений конкуренции. 

Тем не менее, многие соглашения о свободной торговле запрещают возврат пошлин, когда товары 
продаются на территории зоны свободной торговле с применением положений «запрет на возврат». Правило 
«запрет на возврат» предусматривает, что нет возврата (возмещения) пошлин, ранее уплаченных на ввозимые 
материалы из третьих стран, которые в дальнейшем используются в производстве конечного продукта. Применение 
принципа «запрет на возврат» гарантирует, что пошлины на материалы из третьих стран были или будут 
оплачены, когда происходящие товары, в которых они (материалы из третьих стран) включены, экспортированы с 
применением преференций в соответствии с соглашением. Правило «запрет на возврат» гарантирует равное 
отношение между товарами, которые изготавливаются и продаются на внутреннем рынке, и товарами, которые 
произведены и экспортированы в страны-участники соглашения о свободной торговле. 
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Примером применения принципа «возврат пошлин» является соглашение о ЗСТ ЕС-Корея. Южнокорейские 
производители автомобилей могут закупать автозапчасти и комплектующие у производителей в странах с низкой 
стоимостью, таких как Китай, импортировать их в Южную Корею, и возвращать уплаченные импортные пошлины на 
эти автозапчасти и комплектующие при экспорте товаров, в которых они входят, в ЕС. Например, при ввозе в ЕС 
китайских радиостанций, ЕС-импортер оплачивает ввозную пошлину 14%, в то время как эта же радиостанция, 
входящая в состав автомобиля, произведенного в Южной Корее, при применении принципа «возврата», попадает 
на рынок ЕС с 0%. Европейские производители попадают в неравные конкурентные условия. 

В ситуации, когда страна-партнер, являющаяся участником преференционного соглашения, применяет более 
высокие пошлины, чем другие страны-партнеры участники соглашения, применение принципа «запрет на возврат» 
ставит страну с более высокими внешними тарифами в менее конкурентную ситуацию, так как более высокие 
пошлины, взимаемые на импортируемые материалы, делают производство товара более дорогим. Что чаще всего и 
происходит в рамках соглашений о свободной торговле, заключенных между развитыми и развивающимися 
странами или странами с переходной экономикой. 

Именно с целью урегулирования подобных вопросов в торговле товарами, произведенными в Украине, и 
товарами, произведенных в ЕС, Протокол I Соглашения содержит положения о применении принципа «невозврата 
пошлин»: 

Стаття 15: Заборона повернення мита або звільнення від сплати мита  

1. Матеріали іншого походження, використані у виробництві товарів, що походять з Європейського Союзу або 
України, для яких видається або складається підтвердження походження згідно з положеннями Розділу V 
цього Протоколу, не можуть бути предметом повернення мита або звільнення від сплати мита будь-
якого типу в Європейському Союзі або Україні.  

Это означает, что при экспорте товаров страны-стороны Соглашения не должны применять положения 
национального законодательства касательно возврата пошлин или освобождения любого типа (если такие 
предусмотрены) на товары, в составе которых есть материалы другого происхождения. 

Стаття 15: Заборона повернення мита або звільнення від сплати мита  

2. Заборона в пункті 1 стосується будь-якої домовленості про повне чи часткове відшкодування, звільнення 
від сплати чи неплатіж мита й митних зборів, які мають еквівалентну дію, застосовних у Європейському Союзі 
або Україні до матеріалів, які використовуються у виробництві, якщо таке відшкодування, звільнення від 
сплати чи неплатіж застосовується, формально чи фактично, коли товари, вироблені з цих матеріалів, 
експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цій країні.  

Пример. Апельсины (0805) из Египта и сахар (1701), происхождения ЕС, ввозятся в Украину, где 
производится апельсиновый сок (2009). Стоимость сахара ЕС не превышает 30% от цены франко-завод. Сок 
украинского происхождения экспортируется в ЕС. Так как происхождение готового продукта получено на основе 
кумуляции ЕС, то непроисходящие материалы (апельсины) не могут быть предметом возврата пошлин. При 
подтверждении преференциального происхождения готового товара экспортер должен быть готов предоставить 
документы о том, что таможенные пошлины уплачены при ввозе непроисходящего сырья (апельсины, Египет). 

Стаття 15: Заборона повернення мита або звільнення від сплати мита 

3. Експортер товарів, на які поширюється підтвердження походження, повинен бути готовим у будь-який час 
на вимогу митних органів надати всі належні документи на підтвердження того, що мито, сплачене за 
матеріали іншого походження, використані у виробництві цих товарів, не було повернене, і що всі митні 
платежі та збори, що мають еквівалентний ефект, які мають бути сплачені за такі матеріали, дійсно сплачені. 

Применение данной статьи сегодня вызывает много споров, поэтому ожидается урегулирование и 
разъяснение применений положений статьи 15. 


