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Вступ
Основною вимогою надання пільгового митного режиму у взаємній
торгівлі між Євросоюзом і Україною за Угодою про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВ ЗВТ/DCFTA) є вимога правильного
застосування Правил походження і сертифікації походження товару,
призначеного для експорту на ринок партнера (Євросоюз або Україна)
за цими правилами – Протокол I, ПВ ЗВТ, OJ L 161/1994 від 29.5.2014 р.
Проблема тарифних заходів відповідно до ПВ ЗВТ безпосередньо
пов’язана з правилами преференцій ЄС, які застосовуються з 1.1.1993
р. в усіх угодах про вільну торгівлю з третіми країнами (напр., Європейська асоціацій вільної торгівлі EFTA, Швейцарія, Угода про вільну
торгівлю в Центральній Європі CEFTA). Помітними є зусилля Європейської комісії з гармонізації цих правил не тільки в контексті угод
про вільну торгівлю та / або митного союзу, а також щодо загальної
системи митних преференцій (ГСП ЄС), які Євросоюз застосовує на
невзаємній основі для країн, що розвиваються, а також для найменш
розвинених країн поза ЄС, до яких належить і Україна.
Наведені преференційні правила походження Євросоюзу, що
є частиною ПВ ЗВТ, – це цілеспрямована й гармонізована система
визначення і сертифікації преференційного походження товарів, яку
Україна повинна повністю засвоїти й застосовувати при експорті
в Євросоюз, а також має отримати митні преференції при експорті на
внутрішній ринок Євросоюзу (28) за митними концесіями ЄС, досягнутими в ПВ ЗВТ (Розділ 1, 10-річний перехідний період).
Наведені правила походження є обов’язковою умовою з боку
українських експортерів для того, аби з 1. 1. 2016 р. вони мали пільговий вихід на ринок Євросоюзу і при експорті на їх товар поширювалися митні концесії, яких було досягнуто в ПВ ЗВТ. Лише товар
з свідоцтвом та/або сертифікатом про преференційне походження
на території України або Євросоюзу буде мати безмитне проходження або пільгове мито при ввезенні на територію Євросоюзу або
України.
Якщо європейські експортери використовують ці гармонізовані
преференційні правила походження вже понад 20 років, для українських експортерів – це фундаментальна системна зміна в правилах походження за ПВ ЗВТ.
Це правда, що українські експортери мали можливість вивчити
і застосовувати правила походження в рамках Генеральної системи
преференцій Євросоюзу (ГСП ЄС) ще до вступу в силу ПВЗВТ, але
преференційні правила і сертифікація відповідно до ГСП ЄС не були
і не в повній мірі узгоджуються з правилами походження за ПВЗВТ.

Правила походження:
«Made in (країна
походження)....» де?
Правила походження – це критерій визначення того, де був вироблений товар. Вони складають обов’язкову частину правил міжнародної
торгівлі, тому що багато торгових заходів по-різному застосовується
при експорті з окремих країн, напр.: митні квоти і ліміти, преференційні/пільгові митні тарифи, антидемпінгові міри, компенсаційні
мита (зараховані проти експортних субвенцій) і т. д. Правила походження також використовуються при складанні статистики міжнародної торгівлі і при коректному позначенні товару етикеткою: «Made
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Принципово інші, наприклад, правила кумуляції, суворіші правила
для визначення походження в ПВЗВТ (сертифікат EUR.1), ніж в ГСП
ЄС (Форма «A» / UNCTAD). Врешті, правила походження в ПВЗВТ
включають, крім форми сертифікату про походження (EUR.1) і декларації експортера про походження на фактурі, також декларацію
субпостачальника, які в системі ГСП ЄС не застосовуються. Іншою
є компетенція органів, що сертифікують преференційне походження,
вона перейшла з сертифікації Форми «A», яку здійснювала Торговопромислова палата України, на сертифікацію EUR.1 – на митні органи
України.
Тому в галузі застосування митних пільг на український експорт
в ЄС відповідно до ПВЗВТ розділ про преференційні правила походження буде присвячено комплексному поясненню понять та процесів визначення і сертифікації преференційного походження товару, необхідних для отримання преференційних митних (тарифних)
процедур відповідно до Розділу 1 (Chapter 1 Market Acceess for Goods)
і Протоколу I (Protocol I – Rules of Origin) у ПВ ЗВТ.
На завершення треба сказати, що поки існують має й інші угоди
про вільну торгівлю України (напр., з країнами СНД), угода з Євросоюзом не має на таку торгівлю жодного впливу і що торгівля за цими
іншими угодами буде завжди керуватися відповідними правилами
походження до даної угоди. Інакше кажучи, не існує універсальних
преференційних правил походження, які діють в усіх угодах про вільну торгівлю однаково, навіть якщо вони були укладені відповідно до
Угоди про СОТ.
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in (країна походження)....», пов’язаному з товаром при його продажу
і виведенні на ринок.
Проблема визначення походження товару ускладнюється сучасною глобалізацією торгівлі і тим, що товари можуть бути оброблені
або перероблені в кількох країнах, перш ніж будуть виведені на ринок
в країні визначення.

Для яких цілей здійснюється визначення походження
товарів?
Походження товарів, як правило, визначається для цілей адресного
застосування торгової політики (заходів щодо іноземних товарів при
ввезенні в країну призначення). В принципі йдеться про такі заходи:
 тарифні заходи, які безпосередньо впливають на суму визначеного мита або збори, що мають еквівалентну дію і оплачуються
при експорті товару в конкретну країну призначення;
 нетарифні заходи, які мають безпосередній вплив на реалізацію
різних торгово-політичних мір або інших митних обмежень, які
хоча й не впливають на розмір ставки мита, але встановлюють
виконання певних умов, особливо при імпорті чутливих товарів.

Які правила походження нам відомі?
Відповідно до митних правил ЄС, який є митним союзом, при імпорті/
експорті товарів з-за кордону застосовується митне законодавство ЄС,
пов’язане з екстракомунітарною торгівлею, тобто експорт та імпорт комерційних товарів з третіх країн за межами країн-членів ЄС (29).
В Євросоюзі, який є митним союзом, з 1 травня 2016 р. діє новий
Митний кодекс ЄС (МКЄС)1 – Постанова ЄП і Ради (ЄС) № 952/2013
від 9 жовтня 2013 р., Офіційний вісник ЄС L269/10.10.2013 р., який
врегульовує правила імпорту і експорту в межах міжнародної торгівлі
ЄС з третіми країнами. До виконання МКЄС було видано дві постанови, а саме: Делегована постанова Єврокомісії № 2015/2446 (ДПМКЄС)
2
і Виконавча постанова Єврокомісії № 2015/2447 від 24 листопада 2015
1

2

Митний кодекс ЄС (МКЄС) – Постанова ЄП і Ради № 952/2013 OJ, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:SK:PDF (доступно:
10. 9. 2016).
Делегована постанова Комісії ЄС 2015 р./2446 від 28 липня 2015 р., якою доповнюється постанова Європарламенту і Ради ЄС № 952/2013 р., де йдеться про детальні
правила, якими докладніше визначаються деякі положення Митного кодексу ЄС.

Для яких цілей визначається непреференційне
походження?
Непреференційне походження визначається для впровадження заходів які не перевищують застосування найвищого сприяння 4 за Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГУТТ)5, зокрема:
 визначення договірного мита (ставка ввізного мита за найвищим сприянням СОТ/ГАТТ´94);
 визначення антидемпінгового, компенсаційного або підвищеного
ввізного мита (захисні торгові міри відповідно до правил СОТ);
 позначення походження товарів за міжнародною угодою (СОТ);
 впровадження численних обмежень, зокрема тарифних квот
і тарифної стелі;
 впровадження нетарифних заходів.
Преференційні правила походження ЄС
Євросоюз має преференційні торгові угоди про вільну торгівлю
з багатьма країнами або групами країн. На основі цих угод імпорт товарів з преференційним походженням в договірних країнах на Єдиний ринок ЄС можливий після оплати преференційних тарифів, які
є нижчими ніж common external tariff (CET)6 – загальний зовнішній
тариф, тобто як безмитний імпорт (преференційне мито є нульове).
3

4

5

6

Виконавча постанова Єврокомісії 2015/2447 від 24 листопада 2015, якою встановлюються докладні правила виконання конкретних положень Європарламенту та Ради
ЄС, чим встановлюється Митний кодекс ЄС.
Непреференційні правила ніколи не використовуються для визначення походження товарів, пов’язаних з наданням митних преференцій в міжнародній торгівлі, напр. Угоди
про асоціацію України з Євросоюзом (l 161 від 29.5.2014).
Генеральна угода з тарифів і торгівлі (The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)),
наступник – СОТ, від 1. 1. 1995. Митні концесії окремих ČŠ СОТ за UK GAT´94 див.:
Current Situation of Schedules of WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/
goods_schedules_table_e.htm (доступно: 15. 9. 2016).
ЄС є митним союзом з 1993 р. і використовує для імпорту з третіх країн спільний
митний тариф. Див.: TARIC (дата-базу ЄС Інтегровані тарифи), http://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/
taric_en (доступно: 15. 9. 2016).
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р., (ВПМКЄС)3, див. Офіційний вісник ЄС L343 / 29.12.2015 р., норми
яких розрізнюють правила на визначення походження на:
1. непреференційні правила походження – на визначення непреференційного походження та
2. преференційні правила походження – на визначення преференційного походження товарів.
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На які країни поширюються преференції митного
проходження?
Преференційні правила походження застосовуються до товарів, що
походять з країн, з якими ЄС має преференційний режим на основі
торгових угод про вільну торгівлю, до яких після підписання ПВЗВТ
належить і Україна (див. Додатки 2-4).

Які форми вживаються в ЄС для преференційного
режиму?
Взаємні Преференційні угоди (Reciprocal Preferential Arrangements), тобто такі, де ЄС надає преференції, але водночас приймає преференції
від таких договірних партнерів:
 країни ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Угода про ЄЕП/EEA)
 країни Західних Балкан (Албанія 2009, Македонія 2004, Чорногорія 2010, Боснія і Герцеговина 2008 та Сербія 2010)
 країни Середземномор’я (напр., Алжир 2005, Єгипет 2004, Ізраїль 2000, Йорданія 2002, Марокко 2000, Палестина 1997, Ліван
2003, Сирія 1977, Туніс 1998).
 інші країни і території (напр., Чілі 2003+2005, Мексика 2000, Південна Африка 2000, Корея 2010, ЄС–Еквадор 2015 та ін.)
 Україна – 27. 6. 2014, ПВЗВТ, Угода про асоціацію;7
Угоди про митний союз (Customs Union Agreements):
a) Андорра 1991
b) Сан-Марино 1992
c) Туреччина 1995
Автономні невзаємні угоди (Autonomous non-reciprocal arrangements):
Детальніше про чинні преференційні торгові угоди (DVO/FTA)
див. веб-сайт Єврокомісії – DG TRADE.
Дефініції понять, що використовуються в преференційних правилах походження
При наступному викладі преференційних правил походження
виходимо з консолідованої версії протоколів окремих угод, чинних
7

Євросоюз і Україна підписали Угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної
торгівлі (Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)) 27. червня 2014 р. як частину Угоди про асоціацію (Association Agreement (AA)). У квітні 2014 р., як відповідь
на безпеку, політичні та економічні виклики, що стоять перед Україною, ЄС надав
Україні преференційний доступ на свій ринок до 31 12 2015 року.
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з 2006 р. Для того, щоб зрозуміти використану термінологію, наводимо основні дефініції (наведені в Протоколі І у статті 1):
 виробництво означає обробку або переробку, включаючи монтаж або специфічні виробничі операції;
 матеріал означає інгредієнти, сировину, компоненти, частини і т.
д., що використовуються у виробництві продукції;
 під виробами розуміється саме вироблена продукція, навіть якщо
планується пізніше її використання в іншій виробничій операції;
 товар об’єднує обидва поняття – матеріали і вироби;
 митна вартість розуміється як вартість, визначена за Угодою про
впровадження статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
1994 р. (Угода СОТ про митну вартість);
 ціна виробника означає ціну, заплачену за продукт виробникові,
на підприємстві якого здійснюється остання обробка або переробка за умови, що ця ціна включає вартість усіх використаних
матеріалів, знижена на всі внутрішні податки, які вертаються
або можуть повернутися при експорті отриманого продукту;
 вартість матеріалів означає митну вартість використаних немісцевих матеріалів під час імпорту або – якщо ця вартість невідома
і неможливо її з’ясувати – першу з’ясовану ціну, заплачену за ці
матеріали;
 вартість місцевих матеріалів значить вартість цих матеріалів, визначену за однакових умов, як це наведено в попередньому пункті;
 під доданою вартістю розуміється ціна виробника, зменшена на
митну вартість усіх використаних матеріалів, що походять з інших країн, з якими можлива кумуляція;
 розділи та позиції означаються: розділи – двозначними кодами,
а позиції –чотиризначними кодами, які використовуються в номенклатурі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (далі лише Гармонізована система чи ГС);
 класифікація (тарифікація) означає внесення продукту або матеріалів до відповідної позиції;
 під партією товару розуміються вироби, які одночасно посилає
той самий експортер тому самому одержувачу, або які переправляються від експортера до одержувача у супроводі одного
транспортного документа, або, якщо не існує такого документа,
супроводжуються одною фактурою;
 території включають також територіальні води.
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Які ключові ознаки преференційних Правил
походження DVO/FTA, до яких належить також
Протокол I ПВЗВТ ЄС – Україна?
Усі правила преференційного походження ЄС, розроблені у формі
Протоколів до існуючих угод про преференційний режим (DVO/FTA),
тобто про автономні заходи ЄС, мають такі спільні ознаки:
 статус походження (преференційний);
 кумуляція;
 мінімальні операції;
 правило загальної толерантності;
 правило заборони повернення мита (non-drawn-back rule);
 правило прямої доставки;
 свідоцтво про походження;
 затверджений експортер.

Як визнається (преференційний) статус походження
товару?
Преференційний статус походження мають товари, що імпортуються з країн-партнерів, якщо вони відповідають умовам визнання преференційного походження, встановленим Правилами походження до
двосторонньої угоди ЄС з третіми країнами, тобто в даному випадку
це Додаток І, ПВЗВТ.
Загалом ці правила визнають статус походження товарів, якщо
йдеться про:
 повністю отримані продукти (wholly-obtained products); або
 вироблені товари, для виробництва яких були використані немісцеві, імпортні матеріали, частини або компоненти (products
with import content – так зв. Товар з вмістом імпорту), які повинні
пройти спеціально встановлену обробку або переробку на території договірної країни.

Що таке повністю отримані продукти?
Повністю отриманими виробами з договірної сторони за ст. 5 відповідного протоколу вважаються:
a) мінеральні продукти, видобуті з її ґрунту чи морського дна;
b) продукти рослинного походження, зібрані у ній;
c) живі тварині, народжені й вирощені на її території;

Як би хтось був зацікавлений визначити походження виробів, виготовлених на рибопереробних суднах, мав би знати, що в такому разі
треба з’ясувати реєстрацію судна, під яким прапором плаває, кому
належить, можливо навіть хто входить до екіпажу, включаючи капітана. Точна інформація наводиться в ст. 5, пункті 2 протоколу.
Приклад 1: Трав’яний чай з сухих лікувальних рослин, викуплених
від окремих індивідуальних збирачів в Україні.
Рішення: Вважається повністю отриманим продуктом, який має
преференційне походження в Україні за пунктом k) Правил.
Приклад 2: Зі Словацької Республіки експортуються живі ягнята,
які народилися і вирощувалися в Словаччині.
Рішення: Вважаються повністю отриманим продуктом, який має
преференційне походження в Євросоюзі за пунктом c) Правил.
Примітка
Якщо походження визначається в Євросоюзі, умова народження
і вирощування не мусить бути виконана в одній країні – члені ЄС. Це
означає, що якби ягнята народилися у Франції, а потім вирощувалися
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d) продукти, отримані від вирощених на її території живих тварин;
e) продукти полювання та рибальства, отримані на її території;
f) продукти рибальства та інші морські продукти, отримані поза
територіальних вод договірної сторони на її суднах, які зареєстровані в цій країні або запрошені і плавають під її прапорами;
g) продукти, виготовлені на борту їхніх плавучих рибопереробних підприємств з продуктів, зазначених у пункті f);
h) використані предмети, зібрані у Співтоваристві або в Швейцарії та придатні виключно для відновлення сировинних матеріалів, включаючи використані автомобільні покришки, придатні
виключно для їхнього відновлення або використання в якості
відходів;
i) відходи та сміття, що отримуються в результаті виробничих
процесів, що проводяться на її території;
j) продукти, видобуті з морського дна чи з шельфу за межами територіальних вод, за умови, що країна, яка їх видобуває, має
виключні права на розробку та експлуатацію цієї ділянки морського дна або шельфу;
k) товари, вироблені на її території виключно з продуктів, зазначених у пунктах від a) до j).
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в Бельгії і лише після цього експортувалися з Євросоюзу, і в цьому разі
вони б вважалися за повністю отриманий продукт в Євросоюзі.

Що значить вироби з імпортним вмістом?
Вироби з імпортним вмістом – якщо у виробництві товару взяли участь
більше ніж одна країна, для преференційного походження недостатньо
виконання загальної вимоги останньої економічно обґрунтованої переробки чи обробки, як це зазначено в непреференційних правилах, але
вимагається специфічний рівень обробки чи переробки.
Основна відмінність полягає в тому, що обсяг обробки чи переробки встановлено для всіх виробів (розділи Гармонізованої системи).
Такий обсяг обробки чи переробки продукції називається достатньо
переробленим або обробленим.
Умови достатньої переробки або обробки, наведені в статті 6 відповідного Протоколу, застосовуються лише на вироби, матеріали, сировину або напівфабрикати, використані в процесі виробництва, для
яких не було продемонстровано або доведено преференційне походження і які в сукупності вважаються немісцевими матеріалами.
Немісцевими матеріалами, зокрема, є:
 матеріали, імпортовані з країни, з якою угоди про вільну торгівлю чи аналогічної угоди немає;
 матеріали, імпортовані з країни, з якою укладено угоду про вільну торгівлю, але преференційне походження таких матеріалів не
було сертифіковано належним чином;
 матеріали, імпортовані з сертифікованим преференційним походженням за однією угодою, однак за іншою угодою про вільну
торгівлю, яка застосовується при визначенні преференційного
походження отриманого виробу, такі матеріали вважаються немісцевими (докладніше при кумуляції);
 матеріали, куплені на внутрішньому ринку, щодо яких однак їх
постачальник не довів преференційне походження.
Відповідно до наведеної статті 6 Протоколу існують умови достатньої переробки і обробки, встановлені в списку Додатку II Протоколу.8 Додаток містить таблицю, що включає чотири колонки:
8

Для її правильного застосування необхідно познайомитися з Додатком І, в якому
наводяться вступні зауваження щодо застосування Додатку II. Так само важливо
усвідомити, що в деяких угодах існують деякі винятки з умов, наведених у Додатку
ІІ, можливо існування негативного списку, що наводиться в додатку IIa.

(1)

Опис товару
(Description of
product)

(2)

Переробка або обробка немісцевих
матеріалів, що надає статус походження
(Working or processing, carried out on
non-originating materials, which confers
originating status)
(3) або (4)

Колонка 1 – містить список товарів у класифікації за номенклатурою HS. Тут наводяться двозначні коди для розділів, чотиризначні
для позицій або шестизначні для субпозицій HS. Якщо в колонці цифровому коду передує „ex“, це означає, що відповідне правило (наведене в колонці 3 або 4) поширюється лише на ту частину позиції, яка
словесно описана в колонці 2.
Колонка 2 – містить словесний опис відповідного розділу, позиції
або субпозиції чи лише якоїсь певної її частини („ex“ випадки).
Колонки 3 a 4 – містять опис переробки або обробки, яка має бути
виконана на немісцевих матеріалах, щоб готовий продукт можна було
вважати за продукт преференційного походження. У більшості випадків правило наводиться лише в колонці 3. Якщо для даної позиції
наводиться також правила в колонці 4, можна застосувати це правило
як альтернативу замість правила, наведеного в 3 колонці.
Які є правила достатньої переробки і обробки?
Існують три види правил для визначення достатньої переробки
і обробки (Додаток II Протоколу), наведених у колонках та/або 4 (стосуються розд. 84-97):
Правило доданої вартості
Додана вартість як результат переробки або обробки має створювати певний відсоток від ціни готового продукту, що означає, що вартість використаних немісцевих матеріалів має бути нижча, ніж встановлений відсоток від ціни виробника (ex-works) готової продукції,
наприклад:
(1)
2006

(2)
Овочі, фрукти, горіхи
і фруктова шкірка, кора,
лушпиння та інші частини
рослин, консервовані цукром
(глазурування, кандирування
тощо)

(3) alebo (4)
Продукція, при яких вартість усіх
використаних матеріалів розд. 17
не перевищує 30% ціни виробника

a) Правило зміни номенклатурної класифікації
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Позиція
HS / HS
headings
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При застосуванні цього правила має бути виконана умова, за якою
використані матеріали або сировина мають номенклатурне включення до іншої позиції, ніж позиція номенклатурної класифікації готового продукту, наприклад:
(1)
розд. 26

(2)
Руди
металів,
шлаки,
попіл/зола

(3) або (4)
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім
позиції, до якої включено продукт

b) Специфічне правило
Це правило містить специфічні умови, які стосуються переважно
конкретних виробничих процедур, яким мають бути піддані немісцеві матеріали (наприклад, при виробах текстилю):
(1)
(2)
6305 Мішки і пакети
для упаковки
товарів

(3) або (4)
Виробництво з:
- натуральних волокон,
- штапельне хімічне волокно, несукане, нечесане
чи інакше не оброблене для прядіння, або
- хімічних матеріалів чи технічного волокна

Як застосовується Додаток ІІ до Протоколу?
Для правильного використання Додатку ІІ Протоколу дуже важливо
усвідомити значення правильної тарифної класифікації готової продукції і використаних немісцевих матеріалів. Одна помилка в тарифікації може спричинити неправильне визначення преференційного
походження з залежними від цього наслідками, які можуть бути надзвичайно неприємними. Тому сфера тарифної класифікації товару –
це не просте питання, тому краще в обґрунтованих випадках консультуватися з митними органами щодо тарифної класифікації товару (так
зв. обов’язкова інформація).
За кодом тарифної класифікації нового готового виробу в колонці
1 знайдемо код відповідної позиції або розділу і правило для нього для
використання немісцевих матеріалів – у колонці 3 або 4 таблиці в Додатку ІІ Протоколу. У деяких випадках для належної оцінки дотримання або недотримання наведеної умови потрібно знати тарифікацію цих матеріалів. Якщо умови, зазначені в 3 або 4 колонці, виконані
(достатньо виконати лише одне правило в колонці 3 або 4 – в якості
альтернативи), готовий продукт вважається місцевим в країні його
достатньої обробки чи переробки.

У Додатку ІІ для виробів розділу 35 наводиться правило – див.
наступну таблицю. Перша позиція стосується правил для виробів ex
розд. 35 ГС, що має значення для позиції товарів (4-значний код), які
не названі в рамці цього розділу. Оскільки позиція 3505 наведена як
перша позиція ex розд. 35 HS, до цього товару буде застосовано правило, що відповідає опису товару в межах позиції 3505. З таблиці видно, що там є дві субпозиції:
 Прості і складні ефіри з крохмалю
 Інші
Оскільки в даному випадку не йдеться про o «прості і складні ефіри з крохмалю», застосовується субпозиція «інші». Умова в колонці 3
не виконана, тому що для виробництва продукту було використано
немісцевий матеріал, тарифікований до позиції (ГС) 1108.
Вивчене альтернативне правило – в колонці 4.
Відповідно до завдання прикладу, вартість використаних немісцевих матеріалів становить 35 % ціни продукту від виробника, чим виконана умова в колонці 4, у результаті чого цей
експортований товар може бути сертифікований як такий, що має
преференційне походження в Євросоюзі.
Правило для виробів розд. 35 (У колонці (1) знаходимо позицію
ГС № 3505)

ЮРАЙ КНОПП

Приклад: У Словацькій Республіці вироблено модифікований
крохмаль ГС 3505, ціна за одиницю товару якого складає 10 євро. Для
його виробництва було використано картопляний крохмаль HS 1108,
імпортований із Сербії, його вартість – 0,35 євро. Чи можливо при
експорті модифікованого крохмалю в Україну сертифікувати преференційне походження?
Рішення: Країна призначення – Україна і тому в цьому випадку походження має з’ясовуватися за правилами Протоколу І Угоди про асоціацію, укладеної між Євросоюзом і Україною (ПВЗВТ 2014). У виробництві модифікованого крохмалю взяли участь дві країни (Словаччина і Сербія), а тому його не можна вважати за повністю отриманий
виріб у ЄС (СР). Більше того, крохмаль із Сербії вважається немісцевим матеріалом за ПВЗВТ ЄС-Україна, в результаті чого відповідно
до статті 6 необхідно з’ясувати, чи використані немісцеві матеріали
відповідають умові достатньої переробки або обробки в ЄС (СР) за
додатком для виробів розділ 35, позиція (ГС):3505.
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(1)
(2)
ex розділ 35 Альбумінові
матеріали;
модифіковані
крохмалі; клеї;
ферменти; крім:

3505

(3) або (4)
Продукція з матеріалів Продукція, у якій
будь-якої позиції, крім вартість усіх
позиції даного виробу.
використаних
Матеріали тої самої
матеріалів не
позиції можна викорис- перевищує 40 %
тати, якщо їх загальна ціни продукту від
вартість не перевищує виробника
20 % ціни продукту від
виробника

Декстрини та
інші модифіковані
крохмалі (напр.,
прежелатинізований або естерифікований крохмаль);
клеї на основі
крохмалю або декстрину чи інших
модифікованих
видів крохмалю:
- Прості і складні Продукція
ефіри з крохмалю з матеріалів будь-якої
позиції, включаючи
інші матеріали позиції
3505
- Інші

Продукція
з матеріалів будьякої позиції, крім
матеріалів позиції
1108

Продукція, у якій
вартість усіх використаних матеріалів не перевищує
40 % ціни продукту
від виробника
Продукція, у якій
вартість усіх використаних матеріалів не перевищує
40 % ціни продукту
від виробника

Якщо умови Додатку II не були виконані, є можливість використати так званий 10 %-ий загальний виняток за статтею 6 пункту 2 Протоколу. Він дає змогу використати такі немісцеві матеріали, які за відповідним правилом Додатку II неможливо застосувати, однак лише
в тому разі, якщо:
 їх загальна вартість не перевищує 10 % готової продукції ціни
виробника,
 використанням цього відсотка не може бути перевищений відсотковий ліміт, встановлений відповідним правилом (колонки 3
або 4) для немісцевих матеріалів
 не йдеться про текстильні вироби розділів 50-63.

Що таке так звані мінімальні операції?
При визначенні походження на основі виконання умов достатньої переробки і обробки за Списком правил (Додаток ІІ) забувається про
положення щодо мінімальних операцій (ст. 7 Протоколу). Ця стаття
містить перелік операцій, які обмежують недостатню переробку чи
обробку, виконання яких не забезпечує дотримання умов для появи
статусу преференційного походження товару, навіть якщо формально умова про достатню обробку немісцевих матеріалів відповідно до
колонок 3 або 4 Списку правил була виконана.
Недостатня переробка або обробка поширюється на такі операції:
 операції, що забезпечують збереження належного стану продукції під час транспортування і зберігання,
 ділення та збирання партій товару;
 миття, чищення; видалення пилу, оксиду, масла, фарби або іншого покриття,
 прасування або пресування текстилю,
 просте фарбування і полірування,
 лущення, часткове або повне відбілювання, полірування й глазурування зернових і рису,
 операції з фарбування цукру або формування кускового цукру,
 лущення, вибирання кісточок з фруктів та овочів, лущення горіхів,
 опрацювання, простий помел або просте різання,
 просіювання, перепросіювання, сортування, класифікування,
9

Примітка 5 Протоколу II, ПВЗВТ, OJ L 161/2015, від 29. 5. 2014.

ЮРАЙ КНОПП

Що таке правило загальної толерантності?
Це правило дає змогу виробникам застосовувати немісцеві матеріали до встановленого рівня відсоткової вартості – ціни ex-works
(франко-складу) при самовивозі готової продукції без небезпеки, що
порушуються правила походження. Спеціальні правила наводяться
в Списку правил (Додаток II), але вони водночас встановлюють, що
цей загальний відсоток – 10 % ціни франко-складу не може перевищувати означеної відсоткової вартості, заданої для певного матеріалу
окремим правилом (напр., у колонці 3 Списку правил).
На що поширюється конкретне правило толерантності?
Правило загальної толерантності не застосовується на товари, що
підпадають під розділи 50-63, на текстиль і текстильну продукцію.
Конкретне правило толерантності до Списку правил (Додаток I)9.
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поєднання (в тому числі складання наборів предметів),
 просте розміщення в пляшки, банки, каністри, баночки, мішки,
чохли, коробки, кріплення на брусах або дошках і всі інші операції простої упаковки;
 приліплення знаків, етикеток, логотипів та інших знаків рорізнення на виробах або їх упаковці;
 просте змішування продуктів різних видів,
 проста збірка частин предметів з метою виробу комплектних товарів або розбирання товарів на частини;
 поєднання двох або більше операцій, зазначених в попередніх
пунктах;
 забій тварин.
З іншого боку, коли преференційне походження виникає в результаті застосування системи кумуляції, умовою виникнення походження в даній країні переробки є здійснення більш ніж мінімальних операцій, у результаті яких однак не відбувається достатньої обробки чи
переробки відповідно до переліку правил (Додаток II до Протоколу).
Звідси випливає, що в двох попередніх прикладах не було проведено заключного контролю для з’ясування того, чи проведені процедури
здійснюються за межами операцій, зазначених у статті 7.
На основі порівняння з’ясовуємо, що це так, і тому ми лише зараз
можемо остаточно стверджувати, що походження цих виробів справді
відповідає вимогам преференційного походження (ПВЗВТ), як було
зазначено в кінці рішення кожного прикладу10.
Заключний контроль над операціями з немісцевих матеріалів відповідно до правила так зв. мінімальних операцій (стаття 7 Правил)
продемоснтруємо на наступному прикладі.
Приклад: В Україні виробляються ґудзики, прошиті шкірою – ГС товарної позиції 9606, ціна яких – 1 євро. При цьому використовуються
пластмасові колеска (вони не мають характеру заготовок (напівфабрикатів) ГС 3926, імпортовані з Індії вартістю 0,05 євро і натуральна шкіра
HS 4104, що імпортується з Китаю, вартістю 0,35 євро. Виробничі операції базуються на різанні шкіри до бажаної форми і подальшому наклеюванні на пластмасове колеско. Чи можуть вироблені таким шляхом
ґудзики експортуватися в ЄС як товар преференційного походження?
Рішення: При оцінці використаних матеріалів з’ясовуємо, що
обидва ввезені матеріали є немісцевими для України, і тому маємо
з’ясувати умови в Додатку II для позиції ГС 9606 – ґудзики, покриті
шкірою:
10

Операції недостатньої переробки або обробки згадуються в частині «Як визначається країна походження при діагональній кумуляції?»

(3) або (4)
Продукція з матеріалів
будь-якої позиції, крім
позиції даного виробу.

9606

Продукція:
- з матеріалів будь-якої
позиції, крім позиції, до
якої занесено даний виріб,
та
- вартість всіх
використаних матеріалів
якої не перевищує 50%
ціни від виробника

Ґудзики, кнопки, форми
для ґудзиків та інші
частини та компоненти
для ґудзиків і кнопок;
заготовки для ґудзиків

Умова першого пункту позиції 9606 виконана, тому що відсутні
немісцеві матеріали, тарифіковані в цій частині позиції як готовий
продукт. Умова другого пункту також виконана, адже вартість використаних немісцевих матеріалів (пластмасові колеска з Індії і шкіра
з Китаю) складають 45 % від вартості готового продукту. Отож дотепер здається, що кінцевий продукт може бути експортований з преференційним походженням.
Однак якщо подивитися на список операцій недостатньої обробки
чи переробки, можна знайти в пункті i) просте нарізання – в нашому
випадку різання шкіри - і в пункті n) проста збірка частин виробів
з метою створення повного продукту - в даному випадку ліплення
шматків шкіри на пластмасові колеска. Тому всупереч виконанню
умов Додатку II є готовий продукт, отриманий шляхом такої обробки, яка вважається недостатньою, вона не може бути готовим продуктом HS 9606 - ґудзики, покриті шкірою, який експортується з України
в ЄС з преференційним походженням.
Правильне застосування недостатної обробки чи переробки є досить
складним питанням, головним чином, через неможливість вичерпного
визначення обсягу операцій. При будь-яких сумнівах рекомендується
консультація з митними органами або можна запросити необхідну інформацію про походження.

У визначенні «немісцеві матеріали» було вказано, що це такі матеріали, преференційне походження яких не було продемонстровано
або сертифіковано. Жодне правило не було б правилом, якби в ньому
не було винятків. Перш ніж перейти до матеріалів, походження яких
не береться до уваги, необхідно пояснити деякі поняття.

ЮРАЙ КНОПП

(1)
(2)
ex розділ Різні вироби; крім:
96
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Що таке одиниця вимірювання?
Одиниця вимірювання – це, за статтею 8, конкретний продукт, який
вважається основною величиною для визначення тарифікації в Гармонізованій системі. Отже, якщо продукт оцінюється як єдине ціле
з метою тарифікації, він також оцінюється як єдине ціле з метою визначення його походження.
Тому продукт, що складається з набору або комплекту виробів, тарифікується відповідно до положень Гармонізованої системи за однією позицією і являє собою одиницю вимірювання для визначення походження. Якщо партія складається з декількох ідентичних продуктів,
віднесених до однієї і тієї ж рубрики ГС, то визначення походження
має здійснюватися для кожного продукту окремо.
Якщо відповідно до загального правила 5 для пояснення ГС товар
тарифікується разом з упаковкою, то при визначенні походження товар разом з упаковкою повинен включатися як одне ціле до спільної
позиції.

Це включає в себе аксесуари, запасні частини
і інструменти?
Згідно ст. 9, аксесуари, запасні частини і інструменти, що відправляються з обладнанням, апаратурою, пристроєм або транспортним засобом, які є частиною звичайного обладнання і включені в ціну або
не фактуруються окремо, вважаються одним цілим з таким обладнанням, апаратом, пристроєм або транспортним засобом.

Що таке комплекти?
Комплекти, як це визначено в загальному правилі 3 ГС, повинні розглядатися як місцеві, якщо місцевого походження всі їх частини. Однак, якщо комплект складається з місцевих і не місцевих за походженням виробів, комплект вважається місцевим, якщо вартість немісцевих товарів не перевищує 15 відсотків від ціни виробника.

Що таке нейтральні елементи?
Це такі елементи, походження яких не береться до уваги при визначенні походження продукту, незважаючи на те, що ці елементи були
використані при виготовленні продукту. До них відносяться:

Що таке кумуляція походження?
Під кумуляцією розуміємо систему, яка дає можливість, аби товар,
який походить з країни А, був далі оброблений або поєднаний з виробом, який походить з іншої країни В у тому разі, якщо ці вироби
мають преференційне походження в країні В. Отож отриманий новий
продукт буде мати преференційне походження в країні В. Ця система може застосовуватися між країнами, які мають взаємоузгоджені
правила преференційного походження. У разі кумуляції обробка або
переробка, яка виконується на місцевих продуктах кожної з даних
партнерських країн, не мусить бути «достатньо обробленою чи переробленою» за Переліком правил (стаття 6 Додаток ІІ).
З іншого боку, якщо преференційне походження виникає при застосуванні системи кумуляції, умовою появи походження в даній країні переробки є виконання операцій, які є більш ніж мінімальними,
але при цьому не мусить здійснюватися достатня обробка або переробка за Переліком правил.
Кумуляція дає змогу будь-якого використання первинних матеріалів, як місцевих, так і імпортних, преференційне походження яких однак має бути продемонстровано. Імпортні матеріали є рівноцінними
до місцевих і можуть бути використані в будь-якому співвідношенні
без того, аби це мало вплив на статус преференційного походження
готового виробу. Таким шляхом операції переробки чи обробки, виконані в країні В, кумулюють з операціями, виконаними в країні А,
звідки походять матеріали.

ЮРАЙ КНОПП

 електроенергія і паливо,
 установки та обладнання (будівлі, споруди та їх обладнання),
 машини та інструменти,
 товари, які не є або не повинні бути частиною кінцевого складу
продукту (наприклад, різні допоміжні матеріали в хімічному виробництві, які необхідні для супроводження хімічних реакцій,
але не є частиною готового продукту).
У попередній частині згадувалося застосування Додатку ІІ, який
встановлює умови для використання немісцевих матеріалів. Наступна частина буде присвячена ситуаціям, коли у виробництві були використані лише місцеві матеріали і як у такому разі визначати країну
походження.
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Які види кумуляції існують?
Відповідно до окремих правил преференційного походження ЄС виділяються такі види кумуляції:
 двостороння / Bilateral
 діагональна / Diagonal
 регіональна / Regional
 повна / Full
За Протоколом І ПВЗВТ ЄС-Україна в цій угоді застосована лише
ДВОСТОРОННЯ КУМУЛЯЦІЯ походження між ЄС (29) та Україною.
Інші категорії кумуляції поки що не використовуються.

Що таке двостороння кумуляція?
Історично це найстарший тип кумуляції, він застосовується між договірними сторонами преференційної угоди (ПВЗВТ). Це означає,
що сировина, матеріали і напівфабрикати з однієї договірної сторони
(ЄС) можуть бути використані в другій стороні (Україна), при цьому
зберігається їх преференційне походження, так само, як і продукція,
вироблена з них.
Країна A



Країна B

Євросоюз застосовує двосторонню кумуляцію в деяких білатеральних угодах про вільну торгівлю, наприклад, з країнами Західних
Балкан, Мексикою, Ізраїлем, Чилі, Україною тощо.11

Що таке принцип територіальності?
Якщо первинний товар вивозиться за межі території договірних країн, що уклали відповідну угоду, або за межі країн, які належать до системи кумуляції і потім повертаються назад, товар вважається немісцевим, якщо не буде доведено, що:
 товар, який повернувся назад, тотожний з вивезеним і

11

Див: Arrangements list, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/
rules_origin/preferential/article_779_en.htm (доступно: 10. 9. 2016).

Що таке правило про пряму поставку?
Преференційний режим, що випливає з відповідних пільгових угод,
торкається лише первинних виробів, які переправляються прямо між
договірними сторонами або через територію третіх країн, що належать до системи кумуляції.
Вироби, що складають одну партію, можуть однак транспортуватися через інші території, включаючи відвантаження або тимчасове
складування на цих територіях, якщо вони знаходяться під контролем митних органів в країні транзиту або складування і щодо них не
проводяться інші операції, крім розвантаження, перевантаження або
операції, призначені для їх збереження в належному стані. У цьому
разі треба довести дотримання цих умов митним органам країни-імпортера шляхом подання:
 єдиного транспортного документу, що стосується доставки через країни транзиту або
 сертифікату, виданого митними органами країни транзиту, що
містить: точний опис товарів, дату розвантаження і перевантаження товарів, а також назв суден або інших використаних транспортних засобів та підтвердження умов, на яких товари знаходилися в країні транзиту, або
 інших супровідних документів, якщо неможливо представити
наведені вище документи.
 Первинні вироби можуть транспортуватися трубопроводами
через території інших країн.

Яке походження мають вироби, імпортовані
з виставки?
Місцеві вироби, направлені на виставку за межами договірних країн
або країн, що належать до системи кумуляції та потім продані й імпортований в одну з наведених країн (крім країн, з якої вони були
відправлені на виставку), мають право на застосовувати преференцій
12

Пункт 3, стаття 12. Принцип територіальності, Протокол I, ПВЗВТ, L161/2001с.
від 29. 5. 2015 р.

ЮРАЙ КНОПП

 не був підданий іншій операції, ніж операції необхідній для
його зберігання в доброму стані в ці країні або при експортуванні.
Наведене загальне правило має винятки (див. Правила до ПВЗВТ)12.
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відповідно до угоди, якщо митним органам буде представлено виконання умов, викладених у статті 14 Додатку I до ПВЗВТ. Під час роботи виставки товари повинні перебувати під митним контролем.

Що таке заборона повернення мита або звільнення від
митних зборів?
З практичним застосування кумуляції безпосередньо пов’язана заборона повернення або звільнення від митних зборів (no draw-back), а її
застосування навіть є умовою для використання діагональної кумуляції. За статтею 15 відповідного протоколу немісцеві матеріали, використані на виробництво місцевої продукції, на які видано або виставлено свідоцтво про походження, не можуть підлягати поверненню
мита або звільнення від митних зборів будь-якого виду13.
Мета заборони повернення або звільнення від сплати митних
зборів – забезпечити, щоб від Угоди про вільну торгівлю (ПВЗВТ) не
могли мати користь країни, які не є учасницями цієї Угоди. Застосування заборони не має допустити, щоб до зони, всередині якої застосовується кумуляція, без сплати мита вступали немісцеві матеріали,
сировина і вироби, тим самим спотворюючи економічну конкуренцію
на єдиному ринку.

Як доводиться преференційне походження?
Якщо ми успішно справилися з усіма підводними каменями, з якими
нам довелося зіткнутися при визначенні преференційного походження, настає заключний етап, на якому здійснюється правильне представлення доказів про походження, відповідно до якого в країні призначення відбувається надання преференційного режиму, що випливає з відповідної угоди про вільну торгівлю або митний союз (ПВЗВТ).
Без наведення доказів про преференційне походження не може
бути наданий пільговий режим, навіть якби йшлося, наприклад, про
такий продукт, виробництво якого пов’язане лише з однією країною.
Окремі види доказів про походження, а також вимоги і процедури їх
надання, реєстрації та архівування регулюються статтями 16-31 Протоколу I, ПВЗВТ. Значною перевагою уніфікованих преференційних
правил походження ЄС є також уніфікація застосованих доказів про
походження.
13

Див: Стаття 15 Заборона повернення мита або звільнення від митних зборів, Протокол I, ПВЗВТ ЄС-Україна, L 161/2003, Ú.v.: 29.5.2014

Що таке супровідний сертифікат EUR.1 і які умови для
його виставлення?
Супровідний сертифікат EUR.1 видають митні органи країни-експортера на основі письмової заяви експортера або його уповноваженого
представника. Як вже згадувалося цей доказ про походження видається для товарної партії будь-якої вартості.

14

Див: Стаття 17 Процедура видання супровідного сертифіката EUR.1, Протокол I,
ПВЗВТ ЄС-Україна, L 161/2006, Ú.v. 29.5.2014

ЮРАЙ КНОПП

Універсальним доказом є супровідний сертифікат EUR.114
(Movement Certificate EUR.1), який використовується в якості свідоцтва про преференційне походження на партію товару будь-якої
вартості (тобто без обмежень). Другим типом доказів є декларація на
фактурі, яка може бути використана обмежено, в залежності від вартості первинних товарів у партії.
Супровідний сертифікат EUR.1 (див додаток III Протоколу I,
ПВЗВТ) застосовується при засвідченні преференційного походження товару, що не відповідає умовам кумуляції, наприклад, через недотримання правила заборони мита при двосторонній торгівлі або при
застосуванні повної кумуляції.
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ЗРАЗОК СУПРОВІДНОГО СЕРТИФІКАТУ EUR.1 ТА
ЗАЯВИ ПРО СУПРОВІДНИЙ СЕРТИФІКАТ EUR.1 15
У бланку EUR. 1 , що стосується декларації експортера (на звороті) в частині «Заявляю ...» експортер точно вказує, відповідно до яких
критеріїв продукції отримав походження, про яке йдеться в пункті 4
сертифікату. Наведення відповідних критеріїв повинно бути точне,
коротке і правильне, на підставі чого митний орган, який підтверджує
сертифікат з перевезення, визначає, чи експортер володіє правилами
походження і чи було походження зазначене належним чином.

15

Зразки Супровідного сертифікату EUR.1 і заяви про Супровідний сертифікат EUR.1
наводяться у додатку III Протоколу I, ПВЗВТ. OJ L161/2112, від 29. 5. 2014. Бланк
українською мовою: http://vobu.com.ua/app/webroot/img/custom/editor/euro/ugoda/
asd49.pdf, с. 153–156.

ЮРАЙ КНОПП

Може бути додатково виставлений супровідний
сертифікат EUR.1?
У заяві про додаткове виставлення супровідного сертифікату16 експортер має навести місце і дату вивезення продукції, якої стосується
супровідний сертифікат EUR.1 і обґрунтування заяви.
Вивезення товарів експортер засвідчує відповідною частиною експортної декларації, що міститься в його документації. Митні органи
після перевірки інформації, що міститься в заяві, видають супровідний сертифікат, який у пункті 7 позначено приміткою «ВИСТАВЛЕНО ДОДАТКОВО» / „ISSUED RETROSPECTIVELY“.
Коли можна виставити дублікат сертифікату EUR.1?
У разі крадіжки, втрати або знищення супровідного сертифікату
EUR.1 експортер може письмово звернутися з заявою до митних органів, які видали перший сертифікат, з проханням про дублікат, який
16

Стаття 18 Протоколу I, ПВЗВТ, L 161/2004 від 29. 5. 2014.
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оформляється на основі експортних документів, що знаходяться в їх
розпорядженні. Дублікат, наданий таким чином, повинен містити
в пункті 7 примітку «ДУБЛІКАТ»/„DUPLICATE“.

Що таке декларація на фактурі і які умови для її складання?
Декларація експортера на фактурі (Invoice Declaration)17 – це наступний тип доказу про преференційне походження, однак його використання обмежується вартістю партії товару. Декларація експортера
з точки зору адміністративної складності – дуже простий і зручний
інструмент для демонстрації походження, тому що його надає експортер, а не митні органи.
Це жодним чином не повинно призводити до неточного або неправильного застосування правил походження або їх обходу, тому що перевірка дотримання правил може бути предметом додаткового інтересу для митних
органів згодом на підставі їх власної ініціативи або з ініціативи митних органів країни призначення, для якої було написано відповідну декларацію.
У протоколі сфера декларації на фактурі врегульована ст. 22 Протоколу І.
Декларацію на фактурі може подати:
 будь-який експортер, якщо партія товару складається з місцевих
виробів, загальна вартість яких не перевищує 6 000 євро,
 затверджений експортер без обмеження вартості первинних виробів у партії товару.
Декларація на фактурі18 може подаватися, якщо експортні вироби можна вважати за вироби, що походять з тієї країни, де видається
декларація або в одній з країн, з якими можлива кумуляція, якщо виконані всі інші умови протоколу.
Декларація, незважаючи на свою назву (декларація на фактурі) не
мусить бути надана лише на фактурі, але так само й на накладній або
на іншому товарному документі. Умовою є те, що цей документ має
достатньою мірою ідентифікувати товар, до якого застосовується наведена декларація. Декларацію на фактурі подає експортер тоді, коли
товар, якого вона стосується, експортується. Вона може подаватися
додатково після експортної операції, але визнається тільки тоді, коли
декларація подана в країні-імпортері протягом двох років після того,
як здійснився імпорт товарів, до яких вона відноситься.
17
18

Стаття 22 Протоколу I, ПВЗВТ, OJ L 161/2006, від 29.5.2014
Зразок заяви на фактурі наведено в Додатку IV Протоколу I, ПВЗВТ, OJ L161/21172119. від 29.5.2014, в усіх мовних варіантах, які відповідають угоді.

Затверджений експортер19 – це такий експортер, якому на основі його
заяви був наданий спеціальний дозвіл засвідчувати походження виробів у формі декларації на фактурі без обмеження вартості товару.
Кожен затверджений експортер має приділений йому номер (код),
який він вказує прямо в тексті декларації. Митні органи мають право
вимагати виконання будь-яких вимог для затвердженого експортера,
які вважають доцільними.20
Для застосування декларації на фактурі вирішальною є межа
вартості 6000 євро. Але неможливо гарантувати, аби всі документи
про ціну були виставлені в одній євровалюті, і тому при використанні цього ліміту здійснюються перерахунки фінансових еквівалентів
у національній валюті, про що договірні сторони повідомляють одна
одну. Як правило, ці еквіваленти дійсні один рік, і за відсутності значних коливань валютного курсу весь наступний рік діє курс першого
робочого дня жовтня.

Як необхідно подавати докази про преференційне
походження?
Якщо при ввезенні декларант заявляє про пільговий режим для товарів, митним органам країни-імпортера мають бути представлені
докази, що підтверджують преференційне походження. Окремі преференційні угоди ЄС визначають різні докази щодо походження.
Наприклад, для DVO, EDP використовується сертифікат EUR.1. Для
імпорту ГСП використовується уніфікований формуляр А (форма А,
ЮНКТАД). На імпорт з деяких країн-партнерів можуть застосовувати більш пільгові схеми ЄС (те ж саме стосується й України), отож закордонні експортери після угод з європейських імпортерами можуть
вибрати таку пільгову систему, яка надає найбільш вигідні преференції – зменшення або скасування імпортного мита.21

19

Стаття 23 Затверджений експортер, Протокол I, ПВЗВТ ЄС-Україна, L161/2006,
від 29.5.2014 О.В.:
20
Примітка: Поняття „експортер“ відноситься до осіб або підприємців без огляду на
те, йдеться про виробників чи продавців. Однак дозвіл затвердженого експортера
однак не може бути призначений експедиторам (митним агентам).
21
EC Preferential Arrangement List, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/
customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm#preferentialhttp://
ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/
article_779_en.htm#preferential (доступно: 10. 9. 2016).
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Хто може бути затвердженим експортером?
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Який термін дії свідоцтва про походження?
У кожній системі він відрізняється і обмежується, наприклад, у ПРЗВТ
ЄС–Україна – 4 місяці для EUR. 1, ГСП сертифікати походження - форма А = 10 місяців. Термін дії обчислюється від дати видачі свідоцтва.
Експортер водночас зобов’язаний зберігати всі копії свідоцтв та
підтверджуючих документів, відповідно до яких свідоцтво про походження видається строком на три роки для пост-контролю (перевірки) з боку митної служби.

Коли доказ про походження відхилений без докладної
перевірки?
Виявлення незначних розбіжностей між інформацією, вказаною на
свідоцтві про походження і в документах, поданих до митного органу з метою митного оформлення, не відміняє чинності свідоцтво про
походження, якщо належним чином встановлено, що доказ про походження стосується представлених виробів. Явні формальні помилки, зокрема друкарські помилки на свідоцтві про походження, не можуть бути приводом для відхилення, якщо ці помилки не викликають
сумнівів у правдивості заяви, зробленої в цьому документі. Якщо сам
доказ або походження товарів, згаданих у ньому, викликає сумніви,
свідоцтво про походження направляється для подальшої перевірки.
Може статися й таке, що митні органи наданий докази відкинуть
без перевірки – означать його виразом «НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ»
(INAPPLICABLE) – і заборонять преференційний режим.
Це може статися, якщо:
 товар, до яких відноситься доказ, не підлягає пільговому режиму,
 пункт, визначений для опису товару (пункт 8 супровідного сертифікату) не виконаний або там наводиться інший товар, ніж
представлений,
 документ про походження було видано в країні, яка не належить
до преференційної системи, навіть у тому разі, якщо товар вироблено в країні, яка належить до преференційної системи,
 підтвердження про походження має ознаки неоригінальних підчищень або змін,
 термін дії підтвердження про походження закінчився,
 свідоцтво про походження видано додатково на товар, який було
імпортовано обманним шляхом.

DG Taxation and Customs Union, EK підтримує мультифункціональну
базу даних TARIC, де експортери та імпортери з/в ЄС можуть знайти
не лише інформацію про розміри ставок імпортних митних зборів –
Common Tarrif, але й розмір пільгового мита відповідно до взаємних
і односторонніх преференційних заходів Євросоюзу. У витязі з вебсайту TARIC подається огляд окремих даних.

The TARIC contains the following main categories
of measures (Non exhaustive list):
• Tariff measures:
■ „Third country duty”, customs duty applicable
to all imports originating in a non-EU country,
as defined in the Combined Nomenclature;
■ Tariff preferences;
■ Autonomous suspensions of duties;
■ Tariff quotas;
■ Customs Unions.
• Agricultural measures:
■ Agricultural components;
■ Additional duties on sugar, on sugar content
and on flour content;
■ Representative prices for poultry;
■ Standard Import Values and Unit Prices for
fruits and vegetables;
■ Refunds for export of basic and processed agricultural products.
• Trade Defence instruments:
■ Antidumping duties and countervailing duties.
• Prohibitions and restrictions to import and export:
■ Import and/or export prohibition of certain
goods (e.g.: ozone-depleting substances, certain
products originating in or exported to some
countries like Myanmar, Bolivia, North Korea,
etc.);
■ Quantitative limits;
■ Import and/or export controls of certain categories of goods (e.g. products subject to CITES,
luxury goods, cultural goods, products and
equipment containing fluorinated greenhouse
gases, dual use goods, veterinary controls on
animals and food, etc.)
• Surveillance of movements of goods at import
and export.

TARIC містить такі головні категорії заходів
(неповний перелік):
• Тарифні міри (ставки мита) для:
■ «мито для третіх країн», імпортне мито, що поширюється на весь імпорт з країн поза ЄС, якщо
вони визначені в комбінованій номенклатурі
Combined Nomenclature;
■ митні преференції;
■ автономна зупинка мита (Autonomous
suspensions of duties);
■ тарифні квоти (Tariff quotas);
■ митні союзи.
• Сільськогосподарські заходи:
■ сільськогосподарські компоненти;
■ додаткове мито на цукор, на вміст цукру
і обсяг борошна;
■ репрезентативні ціни на птицю;
■ стандартний рівень вартості товару на імпорт та індивідуальні ціни на фрукти і овочі;
■ компенсація за експорт основної та переробленої сільськогосподарської продукції.
• Інструменти торговельного захисту:
■ Антидемпінгове мито та компенсаційне мито.
• Заборони і обмеження на імпорт і експорт:
■ заборона імпорту і / або експорту певних
видів товару (напр.: озоноруйнівні речовини, деякі вироби, що походять або експортуються до деяких країн, як Бірма, Болівія,
Північна Корея тощо;
■ ліміти на кількість;
■ імпортний та / або експортний контроль
певних категорій товарів (наприклад, товари, що підлягають СІТЕС, предмети розкоші, культурна спадщина, вироби та обладнання, які містять фторовані парникові
гази, товари подвійного призначення, ветеринарного контролю на тварини і продукти
харчування і т.д.)
• Контроль за переміщенням товарів при імпорті та експорті

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_
en.htm (доступно: 15. 9. 2016).
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Де можна знайти інформацію про митні преференції ЄС?
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TARIC дата-база: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.
jsp?Lang=en&SimDate=20160331 (доступно: 15. 9. 2016).

QUOTA (Tariff quotas and ceilings)
This database allows tracking the overall EU
usage of „First come first served“ import quotas in force granted to products originating
from certain third countries.
It displays the balances of each tariff quota
applicable in the present year and in the past
year. It also indicates the date when a particular tariff quota is exhausted.

QUOTA - Квота (митні квоти і митна стеля)
Ця база даних дозволяє стежити за загальним застосуванням принципу ЄС «першим
прийшов –першим обслужений» імпортних квот, що надані товарам, що походять
з деяких третіх країн.
Він відображає залишки кожної тарифної
квоти, яка застосовується в поточному
році і в минулому році. Це також вказує
на дату, коли конкретна митна квота вичерпана.

TARIC (Integrated Community Tariff )
Multilingual database covering all measures
relating to tariff, commercial and agricultural
legislation. Provides a clear view of what to do
when importing or exporting goods. See European Binding Tariff Information (EBTI) for
tariff information.
Read more on Integrated Community Tariff

TARIC (Integrovaný sadzobník spoločenstva)
Багатомовна база даних, яка охоплює всі
заходи, що стосуються митних тарифів,
торгового та сільськогосподарського законодавства. Забезпечує чітке уявлення
про те, що робити при імпорті або експорті
товарів. Детальніше див. European Binding
Tariff Information
(EBTI) щодо інформації про тарифи.

