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Випадки необізнаності 
з Угодою про Асоціа-
цію Україна-ЄС при-

зводять до непорозумінь 
при митному оформленні, 
затримок поставок, пере-
плат та інших негативних 
наслідків. Користуватися 
пільговим режимом зони 
вільної торгівлі можливо 
при дотриманні 3-х осно-
вних умов:

  товар, що імпортується 
в Україну, повинен мати 
походження з країн ЄС. 
Товар, що експортується 
в ЄС, повинен бути  
українським
  необхідно обов’язково 

мати документи, що під-
тверджують країну похо-
дження товару
  обов’язковою умовою 

також є пряме транспор-

тування з ЄС в Україну 
або навпаки.
Здавалося б, все про-
сто. Однак навіть у цих 
трьох пунктах з’являються 
різночитання. Наприклад, 
щодо терміну «походжен-
ня товару»? Чи можна 
купити китайські олівці, 
упакувати їх в українські 
коробки і відправити в ЄС 
по режиму вільної тор-
гівлі? А якщо вироблений 
у Німеччині товар відправ-
ляють з Польщі, чи діють 
пільги?
Важливо пам’ятати, що 
Європейський Союз являє 

ВІТА МІРОШНИЧЕНКО 
Генеральний директор  
Групи Компаній 
«Капітал» 

ВИКОРИСТАННЯ 
ПРЕФЕРЕНЦІЙ У ТОРГІВЛІ 
З КРАЇНАМИ ЄС
ТРОХИ БІЛЬШЕ 2-Х РОКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОСОЮЗОМ 
ДІЄ РЕЖИМ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ. ОДНАК БАГАТО УЧАСНИКІВ 
РИНКУ ДО СИХ ПІР НЕ ЗНАЮТЬ, ЯК З ВИГОДОЮ ДЛЯ СВОГО 
БІЗНЕСУ СКОРИСТАТИСЯ МОЖЛИВОСТЯМИ, ЯКІ МОЖНА 
ОТРИМАТИ З УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС

собою єдиний економіч-
ний простір. Не має зна-
чення, звідки вам відван-
тажують товар. Він може 
бути вироблений у Фран-
ції або Німеччині, а від-
правлений з Іспанії або 
Польщі. Головна умова 
для збереження принципу 
прямого транспортуван-
ня– товар вироблений 
у ЄС і відправлений з ЄС. 
Варто також пам’ятати, що 
не всі європейські країни 
є членами ЄС. Норвегія та 
Швейцарія, наприклад, до 
Європейського Союзу не 
входять. 
Інше питання – похо-
дження. Сучасна економі-
ка, як відомо, носить гло-
бальний характер. І тому 
дуже важко знайти хоча б 
один товар, який на 100% 
вироблений у певній 
країні. Навіть у найпрості-
ших виробах з’являються 
комплектуючі, сировина, 
барвники та інші компо-
ненти виготовлені у третіх 
країнах. Згідно з діючими 
нормативним актами, 
можна ідентифікувати 
походження товару як 
українського чи як ви-
робленого в ЄС, коли:
  у даному економічному 

просторі повністю виро-
блені всі складові частини, 
елементи та агрегати
  товари виготовлені 

за принципом кумуляції 
із сировини і матеріалів, 
що мають походження 
з третіх країн, але про-
йшли достатню переробку 
на їх території
  коли європейський 

товар вироблений з 
українських матеріалів 
або навпаки, при цьому 
обсяг переробка не має 
значення.

Як підтвердити 
походження  
товару
Припустимо, компанія-ім-
портер (або експортер) 
визначила для себе, що 
походження товару дозво-
ляє застосувати до нього 
преференційний режим. Як 
це оформити на митниці? 
Для цього існує три осно-
вні шляхи:
  отримати сертифікат з 

перевезення (походження) 
товарів форми «EUR.1»
  скласти декларацію-

інвойс на партію товару, 
загальна вартість якої не 
перевищує 6 тисяч євро
  отримати статус уповно-

важеного експортера та 
експортувати на пільгових 
умовах великі партії товару 
згідно декларації-інвойсу 
без прив’язки до суми ін-
войсу і не надаючи додат-
ково сертифікат з переве-
зення (походження) товарів 
форми «EUR.1».

Як не дивно, багато під-
приємств, що працюють 
на міжнародному рин-
ку, не знають, що не 
обов’язково отримувати 
сертифікат. Не всі також 
знають, як правильно 

оформляти декларацію-ін-
войс. Насправді, правила її 
заповнення докладно роз-
писані в Додатках до Угоди 
між Україною та ЄС. Там же 
чітко сформульована необ-

хідна фраза для отримання 
преференційного режиму 
і вказана на всіх мовах тих 
країн, які підписали Угоду. 
Міняти фразу, переставляти 
місцями слова, щось упус-
кати або додавати від себе 
не можна. У таких випад-
ках митні органи відмов-
ляють у праві скористатися 
пільгами. Для ідеального 
сценарію митного оформ-

лення із застосуванням 
пільг, весь текст фрази 
потрібно вписувати слово 
в слово, буква в букву в 
той товаро-супровідний до-
кумент, який буде надано 
для митних цілей.

При цьому декларація-ін-
войс може бути складена 
на рахунку або рахунку-
проформі, повідомленні про 
доставку або пакувальний 
лист. Для здобуття пільг до-
сить лише одного докумен-
та з підтвердженням пре-
ференційного походження. 
Підприємці з Євросоюзу 
давно звикли до таких про-
стих процедур. Проте вони 
розуміють, що несуть повну 
відповідальність за досто-
вірність наданої інформації, 
а спроби обдурити митни-
цю загрожує негативними 
наслідками.
Митні органи можуть 
відмовити в отриманні 
преференційного статусу 
товарів на прикладі ім-
порту товарів в Україну, 
якщо:
  порушено правило 

прямого транспортування. 
Наприклад, товар, виро-
блений в ЄС, ввозиться 
в Україну транзитом через 
країну, яка не є асоційова-
ним членом ЄС
  повністю відсутнє під-

твердження походження 
товару: немає ні сертифіката 
з перевезення (походжен-
ня) товарів форми «EUR.1», 
ні декларації-інвойсу
  товар вироблений за 

межами ЄС (США, Македо-
нія, Туреччина та ін.)
  відомості, зазначені в 

документі про походження, 
не відповідають інфор-
мації в товарно-супро-
відних документах. ØØØ      

Декларація-інвойс 
може бути складена 
на рахунку або 
рахунку-проформі, 
повідомленні 
про доставку або 
пакувальний лист. 
Для здобуття 
пільг досить лише 
одного документа 
з підтвердженням 
преференційного 
походження
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Наприклад, в декларації-ін-
войсі зазначено Німеччина, 
а в пакувальному листі - 
Китай
  документи для отри-

мання преференцій подані 
в строк, що перевищує 
4 місяці з моменту скла-
дання документа, який 
підтверджує преференційне 
походження
  документи подаються 

з порушенням правил, 
встановлених в країні-
одержувачі.

Як уникнути 
проблем 
із митницею

Іноді до нас звертаються 
імпортери, які скаржать-
ся на труднощі митного 
оформлення товару за 
преференційним статусу в 
рамках Угоди з ЄС. Мов-
ляв, чиновники не прийма-
ють документи і не дозво-
ляють оформляти вантажі 
за ставками, які перед-
бачені Угодою. Насправді, 
у митних органів є не так 
багато підстав не прийняти 
декларацію-інвойс або сер-
тифікат з перевезення (по-
ходження) товарів форми 
«EUR.1». Ці підстави цілком 
легітимні. Наприклад, при-
чинами відмови в при-
йнятті декларації-інвойс 
можуть стати:
  невідповідність тексту 

декларації-інвойсу встанов-
леним вимогам Угодою
  декларується партія то-

вару вартістю понад 6 тис. 
євро без наявності у від-
правника номера уповно-
важеного експортера або 
сертифіката форми «EUR.1»
  насправді виявляється, 

що товар походить  

з країни, яка не є учасни-
ком Асоціації Україна-ЄС.
На відміну від декларації-ін-
войсу, сертифікат з переве-
зення (походження) товарів 
форми «EUR.1» видається 
митними органами краї-
ни відправника. Але його 
можуть не прийняти до 
оформлення, якщо:
  бланк сертифіката не від-

повідає встановленим вимо-
гам (наприклад, порваний, 
зім’ятий, забруднений і т. д.)
  закінчився термін дії 

сертифіката з перевезення 
товарів форми «EUR.1»
  неможливо ідентифікува-

ти товар
  незаповнені всі необхідні 

графи або відсутня печатка 
митного органу країни від-
правки
  товар відбувається або 

ввозиться з країни, яка не є 
учасником Асоціації «Украї-
на – ЄС»
  засвідчений підпис мит-

ного органу відрізняється 
від того, який заявлено в 
сертифікаті
  є обґрунтовані сумніви 

у достовірності наданої 
інформації.
Що робити, якщо митниця 
не приймає документи? Не 
панікувати, не затримувати 
товар на митниці зі спроба-
ми виправити всі неточності 
«на колесах», а оформляти 
його у звичайному порядку, 
без пільг. Нічого страшного, 
що ставка мита буде вище, 
ніж преференційна. У вас є 
час, щоб відновити префе-
ренційний режим.

Якщо у вас відбулося 
оформлення за повними 
ставками, відповідно до 
статті 301 Митного кодексу 
України та Угоди про Асо-
ціацію у вас є цілих 4 мі-

правильно організувати 
процедуру.

Повертати гроші ми радимо 
у два етапи. Тут важливо 
чітко визначити порядок дій, 
щоб повернення грошей 
не затримувалося з при-
чин відсутності необхідних 
документів для відновлення 
преференції. Отже, спочатку 
потрібно подати на митницю 
заяву на внесення змін до 
оформленої митної декла-

рації. Коли застосування 
преференційного режиму 
буде підтверджено, пишемо 
заяву про повернення пере-
плачених сум. Не прийняти її 
не мають права. Далі можна 
періодично нагадувати про 
себе, «щоб співробітник мит-
ниці лягав спати і вставав 
з вашим ім’ям на вустах». 
Таким чином, ви переможе-
те будь-яку бюрократію. Це 
перевірено нашою Групою 
Компаній «Капітал».

Сертифікат 
або статус 
уповноваженого?

Оскільки звичайна декла-
рація-інвойс дозволяє вво-
зити товар вартістю всього 
до 6 тисяч євро, у компанії 
з’являється вибір: або по-
стійно дробити партії, що 
не завжди можливо, або 
отримати право ввозити на 
пільгових умовах будь-яку 
кількість товару. Тут також 
є два шляхи: оформляти 
сертифікати з перевезення 
(походження) товарів фор-
ми «EUR.1» або отримувати 
статус уповноваженого екс-
портера. І перше, і друге не 
є складними процедурами.
Статус уповноваженого 
експортера надається 
компаніям в митних ор-
ганах за таких умов:
  компанія має досвід 

зовнішньоекономічної ді-
яльності не менше 1 року
  раніше не були виявлені 

порушення правил екс-
портно-імпортних операцій
  товар, за яким надаєть-

ся статус уповноваженого 
експортера, має відповід-
не походження (потрібно 
надати необхідне докумен-
тальне підтвердження)
  уповноважений експор-

тер гарантує можливість 
моніторингу виробни-
цтва товару в будь-який 
момент на першу вимогу 
митних органів.

Остання умова – найваж-
ливіше! Як тільки на митни-
ці захочуть вас перевірити, 
ви беззаперечно повинні 
надати таку можливість. 
Ця норма регламентова-
на порядком отримання 
статусу уповноваженого 
експортера, затвердженим 

наказом Міністерства Фі-
нансів. Статус уповноваже-
ного експортера надається 
протягом 30 днів з момен-
ту подачі заявки.

Сертифікат з перевезен-
ня (походження) товарів 
форми «EUR.1» видається 
на кожну поставку товару 
за заявою експортера. По-
вний пакет документів, що 
підтверджує походження 
товару, потрібен тільки 
для першого оформлення. 
Якщо в подальшому ви ре-
гулярно ввозите ті ж самі 
вантажі, досить буде пода-
ти чергову заяву і отри-
мати сертифікат. В цьому 
випадку, компанія також 
повинна бути готовою 
надати можливість прове-
дення перевірки на першу 
вимогу митних органів.
Коли ж статус уповно-
важеного експортера 
або сертифікат може не 
вимагатися? У випадках, 
якщо партія товару не 
перевищує 6 тисяч євро, 
або коли сам товар не має 
преференційного статусу. 
Наприклад, ставка мита 
дорівнює нулю. Навіщо ж 
вам ще пільги?

Раджу вам, уважно ви-
вчати умови експортно-
імпортних операцій щодо 
Митного кодексу та Угоди 
про Асоціацію. Вимагайте 
і працюйте з коректними 
і саме тими документами, 
які дійсно потрібні для під-
твердження преференції, 
перевіряйте все заздалегідь. 
Якщо виникають помилки, 
відновлюйте режим вільної 
торгівлі і користуйтеся тими 
перевагами, які Україна 
вже отримала від процесу 
євроінтеграції. 

сяці, щоб все виправити. 
Завжди можна попросити 
своїх зарубіжних партне-
рів правильно оформити 
документи і передати їх в 
Україну. Навіть якщо вели-
ке мито ви вже заплатили, 
гроші можна повернути. 
Не бійтеся працювати 
таким чином. Гроші дій-
сно повертають. У нашій 
практиці ця процедура 
займала від 20 днів до 
1 місяця. Найголовніше – 

Сертифікат з перевезення 
(походження) товарів форми 
«EUR.1» видається на кожну 
поставку товару за заявою 
експортера.

Повний пакет документів, 
що підтверджує походження 
товару, потрібен тільки  
для першого  
оформлення.

В подальшому досить  
буде подати чергову  
заяву і отримати  
сертифікат


