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Преференції для товарів, що походять з

України, при ввезенні до Європейського Союзу:

 Генеральна система преференцій (Generalised

Scheme of Preferences або GSP)

або

 Автономний преференційний торговий режим ЄС

для України
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Генеральна система преференцій:
 регулюється Регламентом (ЄС) № 978/2012 Європейського Парламенту і Ради від 25

жовтня 2013 року, яким застосовується система генеральних тарифних преференцій

та скасовується Регламент Ради (ЄС) № 732/2008 («Регламент № 978/2012»);

 Регламент № 978/2012 передбачає декілька режимів преференцій; до України

застосовується «загальний» режим;

 Додаток V до Регламенту № 978/2012: перелік товарів, на які поширюється такий

режим;

 додатково перевірити статус: 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd/cd_RulesOfOriginGSP.html&doc

Type=main&languageId=en#GSP_Table

 підтвердження походження товарів – сертифікат походження Form A (Форма А), що

видається Торгово-промисловою палатою України або її регіональними

підрозділами;

 коли користуватись: якщо ввізне мито на товар в рамках Генеральної системи

преференцій є нижчим, ніж ввізне мито, передбачене автономним преференційним

торговим режимом ЄС.
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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd/cd_RulesOfOriginGSP.html&docType=main&languageId=en#GSP_Table


Автономний преференційний торговий режим ЄС

для України

 Регламент (ЄС) № 374/2014 Європейського Парламенту і Ради щодо скорочення

або скасування митних тарифів на товари, що походять з України («Регламент

№ 374/2014»):

 скорочення або скасування митних тарифів на товари, що походять з України,

згідно з Додатком І та положеннями Регламенту № 374/2014;

 допуск продуктів, перерахованих в Додатках II і III до нього, до ввезення в

Європейський Союз в рамках його тарифних квот, викладених в цих

Додатках.

 Зміни до Регламенту № 374/2014: Регламент (ЄС) № 1150/2014 Європейського

Парламенту і Ради від 29 жовтня 2014 року, який вносить зміни до Регламенту

(ЄС) № 374/2014 щодо скорочення або скасування митних тарифів на товари, що

походять з України («Регламент № 1150/2014»).
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Основні положення Регламенту № 374/2014 (з урахуванням змін та доповнень,

внесених Регламентом № 1150/2014) передбачають:

 скорочення або скасування митних тарифів на товари, що походять з України, згідно з

Додатком І;

 якщо в Додатку І в графі «Перехідний період, років» (в українському перекладі Регламенту

№ 374/2014) для відповідних товарів вказаний певний перехідний період (staging category),

базова ставка ввізного мита на 2014 та 2015 роки:

• скасовується для товарів, якщо перехідній період (staging category) товару

становить «0»;

• зменшується на 25% для товарів з перехідним періодом «3»;

• зменшується на 16,7% для товарів  з перехідним періодом «5»;

• зменшується на 12% - для товарів з перехідним періодом «7».
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Код згідно КН Текстовий опис Базова ставка 

увізного мита ЄС

Перехідний період, років

[в англійській версії – staging 

category] 

0208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти, свіжі, охолоджені або

морожені:

0208 90 70 - - жаб'ячі лапки 6,4 0

1604 Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та

ікра інших риб:

1604 14 90 - - - пеламіда (Sarda spp.) 25 7



 продукти, перераховані в Додатках II і III до Регламенту № 374/2014, можуть бути допущені

до ввезення в ЄС в рамках тарифних квот ЄС, викладених в цих Додатках. Наприклад:

Додаток III (з урахуванням змін, внесених Регламентом № 1150/2014 )

 зміни до Додатків ІІ та ІІІ до Регламенту № 374/2014, внесені Регламентом № 1150/2014,

дозволяють українським експортерам до кінця 2014 року використати квоти, які не були

повністю використані протягом періоду 23.04.2014 – 31.10.2014 р.
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Продукція Код згідно КН Обсяг квоти в період

дії з 23.04.2014 по

31.12.2014

Обсяг квоти в період

дії з 01.01.2015 по

31.12.2015

Яловичина 0201.10.(00)

0201.20.(20-30-50-90)

0201.30.(00)

0202.10.(00)

0202.20.(10-30-50-90)

0202.30.(10-50-90)

12000 тонн/рік 12000 тонн/рік



 інші умови Регламенту № 374/2014 (з урахуванням змін та доповнень, внесених

Регламентом № 1150/2014):

 умови, які мають бути дотримані для того, щоб користуватись

преференціями щодо скасування або скорочення мит, передбаченими

Статтею 1 Регламенту № 374/2014 (Стаття 2 «Умови права на отримання

преференційних угод»):

o дотримання правил походження товарів та процедур, пов'язаних з ними;

o дотримання методів адміністративного співробітництва;

o участь України в ефективному адміністративному співробітництві з Євросоюзом з

метою запобігання ризику шахрайства;

o утримання Україною від введення нових мит або тарифів, що мають еквівалентну

дію, та нових кількісних обмежень або заходів, що мають еквівалентний ефект, на

імпорт з Євросоюзу або від збільшення існуючих рівнів мит або тарифів, або від

введення будь-яких інших обмежень з 23 квітня 2014 року;

o повага до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, а

також повага до принципу верховенства права, як передбачено Статтею 2 Угоди

про асоціацію.
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 якщо Комісія вважає, що є достатні докази недотримання умов, викладених у

Статті 2 Регламенту № 374/2014 («Умови права на отримання

преференційних угод»), вона може прийняти відповідний акт, що повністю або

частково призупинить надання преференційного торговельного режиму,

передбаченого Регламентом № 374/2014 (Стаття 4);

 якщо імпорт товарів, що походять з України і включені в Додаток I, завдає або

загрожує викликати серйозні труднощі для виробників аналогічних або

безпосередньо конкуруючих продуктів в ЄС, Комісія може знову ввести

звичайні мита з Єдиного митного тарифу (Стаття 5);

 строк дії Регламенту № 374/2014: до 31 грудня 2015 року (Стаття 7).
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 Правила визначення та підтвердження походження товарів

 Регламент Комісії (ЄЕС) № 2454/93 від 2 липня 1993 р., що встановлює положення

про реалізацію Регламенту Ради (ЄЕС) № 2913/92, яким запроваджується Митний

кодекс Співтовариства («Регламент № 2454/93»)

 Що вважається товарами, що походять з країни-бенефіціара преференцій?

 Стаття 98 Регламенту № 2454/93: 

(і) продукція, повністю одержана в країні-бенефіціарі (корисні копалини, добуті на її

території; врожай овочів, зібраний на території такої країни; тварини, народжені та

вирощені на її території, та ін.; товари, вироблені в країні-бенефіціарі виключно з такої

продукції);

(іі) продукція, одержана в країні-бенефіціарі, при виробництві якої використовується

продукція інша, ніж повністю одержана в цій країні-бенефіціарі, за умови, що вона

пройшла значну переробку або обробку в значенні Регламенту № 2454/93 (але: за

виключенням окремих видів продукції, матеріали, що походять з інших країн, можуть

використовуватись при виробництві продукції, якщо їх загальна вартість не перевищує

10 % ціни такої продукції на умовах ex-works (Стаття 102));

(ііі) продукція походженням з Євросоюзу, що пройшла в країні-бенефіціарі преференцій

обробку, що є більш значною за встановлені Статтею 101 Регламенту № 2454/93 види

обробки (незначна обробка), вважається такою, що походить з країни-бенефіціара.
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Якими документами підтверджується походження товару?

 Сертифікатом з перевезення товару EUR.1 (movement certificate

EUR.1)

• видається Торгово-промисловою палатою України або її регіональними підрозділами;

• митниці можуть здійснювати верифікацію цих сертифікатів за запитами митних органів

Держав-Членів ЄС у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів

України «Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів

з України» від 12.12.2002 р. № 1861;

• для використання сертифікату мають бути дотримані певні вимоги: вимога щодо

прямого/безпосереднього транспортування в значенні Статті 107 Регламенту

№ 2454/93, вимоги щодо надання Комісії відповідної інформації, надання можливості

митним органам Держав-Членів здійснювати перевірку сертифікатів.

 Декларацією експортера продукції на інвойсі або іншому комерційному

документі, що описує товар настільки детально, щоб дозволити його

ідентифікацію (invоice declaration)

• при експорті будь-яким експортером будь-якої партії товару, загальна вартість якої не

перевищує 6 000 євро.
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 Управління тарифними квотами

 Управління тарифними квотами здійснюється згідно з:

 Статтями 308а, 308b і 308с Регламенту № 2454/93:

 при розподілі квот використовується принцип “перший прийшов – перший

обслуговується” ("first come, first served" principle), для залишків квот –

пропорційний розподіл;

 для сільськогосподарської продукції, переліченої в Додатку ІІІ до Регламенту

№ 374/2014: згідно зі Статтею 184 Регламенту (ЄС) № 1308/2013 Європейського

Парламенту та Ради від 17 грудня 2013 р., яким встановлюється спільна організація

ринків сільськогосподарської продукції та скасовуються Регламенти Ради (ЄЕC)

№ 922/72, (ЄЕC) № 234/79, (ЄЕC) № 1037/2001 та (ЄЕC) № 1234/2007 («Регламент

№ 1308/2013»).
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 додатково для сільськогосподарської продукції та відповідно до Регламенту

№ 1308/2013:

– Регламенти:

 № 411/2014 (зі змінами, внесеними Регламентом № 1164/2014) – стосовно яловичини;

 № 412/2014 (зі змінами, внесеними Регламентом № 1166/2014) – стосовно яєць та

альбумінів;

 № 413/2014 (зі змінами, внесеними Регламентом № 1167/2014) – стосовно м'яса птиці;

 № 414/2014 (зі змінами, внесеними Регламентом № 1168/2014) – стосовно свинини;

 № 415/2014, № 1165/2014, № 2535/2001 - стосовно молочних продуктів;

 № 416/2014 (зі змінами, внесеними Регламентом № 1169/2014) – стосовно зернових.

Такі Регламенти можуть встановлювати додаткові правила щодо управління квотами

(наприклад, управління за допомогою ліцензій на імпорт, розподіл квот по кварталам, як

це встановлено на 2015 рік для ввезення в ЄС яловичини, свинини, яєць та альбумінів,

м'яса птиці, та інші правила).
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 Як перевірити інформацію про квоти та тарифні преференції в

інформаційних системах ЄС (на прикладі експорту часнику до

Франції)
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&

languageId=en

 Обираємо товар
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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form/form_MyExport.html&docType=main&languageId=en


 Уточнюємо його код
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 Повністю заповнюємо форму
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 Одержуємо результат:
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 За посиланням Preferential tariff quota одержуємо інформацію стосовно відповідної квоти:
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 Перевіряємо залишок квоти, який ще може бути використаний (графа «Balance»), та

інші дані:
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 Інші ресурси (бази даних) для одержання інформації стосовно квот, тарифів,

а також іншої корисної інформації:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm


Дякуємо за увагу!

www.Lp.ua
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Інформація, наведена у цій презентації, не є 

консультацією з правових питань. Зазначена 

інформація носить виключно інформативний, а 

не рекомендаційний характер. 

Для отримання правової допомоги з питань, 

розглянутих у цій презентації, радимо звертатися 

до юридичних консультантів


