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Витяг з Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993 року 
 

РОЗДІЛ 3 
Управління тарифними заходами 

Частина 1 
Управління тарифними квотами призначене для використання в хронологічній 

послідовності надходження митних декларацій 
 

Стаття 308а 
 
1. Якщо не передбачено інше, і тарифні квоти відкриваються відповідно до норм 

Співтовариства, управління тарифними квотами має здійснюватися у хронологічному 
порядку відповідно до дати прийняття декларації до випуску у вільний обіг. 

2. Коли декларацію, що містить звернення декларанта щодо використання тарифних 
квот прийнято для випуску у вільний обіг, то зацікавлена держава-член ЄС повинна через 
Комісію списати з тарифної квоти обсяг, який відповідає заявлено у декларації. 

3. Держави-члени не повинні представляти будь-який запит для списання, поки 
умови, викладені в статті 256(2) та (3)1 не будуть виконані. 

4. Відповідно до параграфа 8, списання здійснюється Комісією на підставі дати 
прийняття відповідної декларації для випуску у вільний обіг, і у тій мірі, щоб це дозволяв 
баланс використання відповідних тарифних квот. Пріоритет повинен бути встановлений 
відповідно до хронологічного порядку. 

5. Держави-члени повинні повідомляти Комісії всі дійсні запити для списання без 
затримок. Ці повідомлення повинні включати дату, зазначену в параграфі 4, та точний 
обсяг заявлений у відповідній митній декларації. 

                                                
1 Стаття 256 
1. Період дозволений митними органами декларанту для передачі відомостей або подання документів 

відсутніх на момент прийняття декларації не може перевищувати одного місяця з дня такого прийняття. 
У разі необхідності подачі документів, необхідних для застосування зниженої або нульової ставки 

ввізного мита, коли митні органи мають вагомі підстави вважати, що товари, зазначені в неповній 
декларації, можуть претендувати на таку знижену або нульову ставку мита, на прохання декларанта період 
довший, ніж передбачено в першому абзаці, може бути надано для підготовки документів, якщо це 
виправдано за даних обставин. Цей період не може перевищувати чотирьох місяців з дня прийняття митної 
декларації. Він не може бути подовжений. 

У випадку, якщо відсутні відомості, що мають бути повідомлені, або документи, що мають бути 
представлені, стосуються митної вартості, митні органи можуть, коли це виявляється абсолютно 
необхідним, встановити більш тривалий термін або продовжити раніше встановлений термін. Загальний 
дозволений термін має враховувати вищезазначені встановлені терміни. 

2. У разі, коли знижена або нульова ставка ввізного мита застосовується щодо товарів, випущених для 
вільного обігу в межах тарифної квоти за умови, що не відновлено стягнення нормальних імпортних мит, 
або в рамках тарифних стель або інших преференційних тарифних заходів, вигоди тарифної квоти або 
тарифного преференційного заходу будуть гарантуватися тільки після представлення до митних органів 
документу, який є підставою для надання зниженої або нульової ставки. Документ у будь-якому випадку 
має бути представлений: 

- до моменту, коли тарифна квота була вичерпана, або 
- в інших випадках, до моменту, коли Співтовариства поновлюють стягнення нормальних імпортних мит. 
3. Відповідно до параграфів 1 і 2 документ, представлення якого є підставою для надання зниженої або 

нульової ставки ввізного мита можуть бути надані після дати закінчення періоду, на який знижена або 
нульова ставки були встановлені, за умови, що декларація щодо цих товарів була прийнята до цієї дати. 
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6. Для цілей вищенаведених параграфів 4 і 5 Комісія встановлює порядок чисел,  
якщо інше не передбачено положеннями Співтовариства щодо відкриття тарифної квоти. 

7. Якщо запитувані кількості для списання з тарифних квот є більшими, ніж наявний 
залишок, розподіл здійснюється на пропорційній (pro rata) основі по відношенню до 
запитуваної величини. 

8. Для цілей цієї статті, прийняття декларації митним органом 1, 2 або 3 січня повинні 
розглядатися як прийняття 3 січня. Однак, якщо один з цих днів випадає на суботу або 
неділю, то таке прийняття має розглядатися як таке, що відбулося 4 січня. 

9. Якщо відкривається нова тарифна квота, списання не повинно гарантуватися 
Комісією до 11-го робочого дня, наступного за датою публікації положення, яким 
запроваджується тарифна квота. 

10. Держави-члени повинні негайно повернути до Комісії обсяги, що були списані і 
не використані. Однак там, де помилкові списання утворюють митний борг у розмірі 10 
євро або менше, виявлені після першого місяця після закінчення терміну дії конкретної 
тарифної квоти, державами-членами не зобов’язані робити повернення. 

11. Якщо митні органи визнають недійсними декларації для випуску у вільний обіг 
товарів, які є предметом запиту щодо тарифної квоти, повний запит має бути скасовано 
стосовно цих товарів. Зацікавлені держави-члени повинні негайно повернути до Комісії 
будь-які списані з тарифних квот кількості цих товарів. 

12. Докладна інформація щодо списань, здійснених на прохання окремих держав-
членів, має розглядатися Комісією та іншими державами-членами як конфіденційна. 

 
Стаття 308b 

 
1. Комісія здійснює розподіл кожен робочий день, за винятком: 
- днів, які є святковими для інститутів Співтовариства в Брюсселі, або 
- у виняткових випадках, у будь-який інший день, за умови, що компетентні органи 

держав-членів були проінформовані заздалегідь. 
2. Відповідно до статті 308а(8), будь-який розподіл має враховувати всі запити, що 

залишилися без відповіді, і які стосуються прийнятих декларацій для випуску у вільний 
обіг, якщо це відбулося до другого попереднього дня включно, і які були доведені до 
відома Комісії. 

 
Стаття 308c 

 
1. Тарифна квота вважається критичною, як тільки 90% її початкового об'єму було 

використано, або на розсуд компетентних органів. 
2. Крім ситуації, передбаченої параграфом 1, тарифна квота вважається критичною з 

моменту її відкриття в будь-якому з наступних випадків якщо: 
(a) вона відкрита на термін менше трьох місяців; 
(b) тарифні квоти одного і того ж товарного охоплення та з аналогічним квотовим 

періодом, що й  досліджувана тарифна квота (еквівалентні тарифні квоти), не були відкриті 
в попередні два роки; 

(c) еквівалентна тарифна квота відкрита у попередні два роки була вичерпана до або в 
останній день третього місяця квотового періоду або мала більший первинний обсяг ніж 
досліджувана тарифна квота. 

3. Тарифна квота, яка у відповідності з правилами СОТ застосовується або як 
захисний захід або у відповідь на певні заходи розглядається як критична, як тільки 90% її 
початкового обсягу було використано незалежно від того, чи були еквівалентні тарифні 
квоти відкриті у попередні два роки. 


