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Експорт на ринок ЄС українських товарів, що класифікуються за кодами УКТЗЕД
3921190000, 3917320090

I.

Пошук інформації для розробки стратегії щодо виходу продукції на ринок ЄС

1. Пошук необхідних нормативних актів ЄС
Для пошуку законодавства, що встановлює вимоги до продукції, яка експортується до ЄС, зручним
інструментом є ресурс Export Helpdesk1. Це он-лайн сервіс, що створений Європейською Комісією для
надання безкоштовного доступу до інформації стосовно умов експорту до ЄС.
Даний сервіс містить:
(1) перелік необхідних нормативних актів ЄС;
(2) інформацію щодо компетентних органів, які здійснюють сертифікацію продукції, нагляд на
ринку ЄС та інші функції;
(3) ставки податків і зборів (митні збори, ставка ПДВ);
(4) інші вимоги стосовно умов експорту до ЄС.
Для отримання необхідної інформації на ресурсі Export Helpdesk необхідно вказати:
(1) 10-ти значний код товару (згідно з УКТЗЕД);
(2) країну походження товару; та
(3) країну ЄС, в яку імпортується товар.
Вимоги до товарів на веб-сайті Export Helpdesk вказані на підставі коду товару згідно з Комбінованою
номенклатурою ЄС («код КН»). Комбінована номенклатура - прийнята в ЄС система кодування
товарів, що складається з 8 цифр. УКТЗЕД (10 цифр) складений на основі Гармонізованої системи
опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації з урахуванням Комбінованої номенклатури
ЄС.
2. Визначення обов’язкових вимог до продукції та необхідності проведення незалежної
оцінки відповідності
Нормативні акти ЄС, що визначають умови доступу товару на ринок ЄС встановлюють:
(1) перелік обов’язкових вимог до товару;
(2) вимоги до проведення оцінки відповідності (самим виробником або незалежною третьою
стороною).
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Export Helpdesk:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en
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3. Складання технічної документації (технічного файлу)
Технічна документація повинна демонструвати відповідність продукції обов'язковим вимогам ЄС.
Технічний файл включає в себе таку документацію як:
(1) технічний опис продукції, креслення, схеми і фотографії;
(2) сертифікати відповідності для сировинних матеріалів, що використовуються в процесі
виробництва;
(3) протоколи випробувань;
(4) інструкція з експлуатації;
(5) детальна інформація про контроль якості під час виробництва, кваліфікації співробітників, які
відстежують якість;
(6) інші необхідні документи, що підтверджують якість продукції.
Технічний файл:
(1) подається органу з оцінки відповідності, якщо для поставки на ринок ЄС необхідно
проводити сертифікацію продукції.
(2) надається на вимогу органу ринкового нагляду, коли товар вже розміщений на ринку ЄС. З
цією метою, технічний файл зберігається виробником або його уповноваженим
представником протягом 10-ти років з моменту розміщення продукції на ринку ЄС.
4. Проведення процедури оцінки відповідності
Підтвердження відповідності товарів може здійснюватися як самим виробником, так і незалежною
третьою стороною («Нотифікованим органом»). Необхідний модуль оцінки відповідності продукції
міститься в Директиві, що встановлює вимоги до даного типу продукції.
У разі необхідності залучення третьої сторони, оцінка відповідності для експорту до ЄС проводиться
виключно органом, що занесений в базу даних NANDO (New approach Notified and Designated
Organizations).2
5. Випуск Декларації про відповідність та маркування знаком СЕ
Декларація про відповідність є підтвердженням відповідності товару вимогам ЄС. Даний документ
зберігається разом з Технічним файлом 10 років та повинен бути наданий на вимогу органів ринкового
нагляду ЄС.
Маркується знаком СЕ здійснюється після проведення оцінки відповідності. У цьому контексті
важливо зазначити, що:
По перше, знак СЕ не є символом якості продукції - це ключовий індикатор, але не доказ відповідності
продукції вимогам ЄС. Шляхом нанесення знаку СЕ виробник заявляє під свою відповідальність, що:
(1) товар відповідає всім вимогам ЄС, і
(2) відповідні процедури оцінки відповідності успішно завершені (самим виробником або третьою
стороною).
По друге, знак маркування СЕ на товарі не є доказом того, що продукція сертифікувалася
Нотифікованим органом. У разі ж участі третьої сторони в процедурі оцінки відповідності, за знаком
СЕ, як правило, повинен слідувати ідентифікаційний номер відповідного Нотифікованого органу.
6. Перелік онлайн-ресурсів для розробки стратегії щодо виходу товару на ринок ЄС:
(1) Ресурс Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/
(2) Додаткові інструменти для розробки стратегії щодо виходу продукції на ринок ЄС:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://no-trade-barriers.com/
2

База даних NANDO: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main
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http://exportdesk.org.ua/myexport/
(3) “Учебник: Условия Экспорта в ЕС Бесплатная База Данных” (Служба Поддержки Экспорта
Европейского Союза):
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade_EH_main_document_RU.pdf
(4) ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326
(5) База даних NANDO:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

II.

Автономний преференційний торговий режим ЄС для товарів, що походять з
України

До 31 грудня 2015 року до товарів, походженням з України застосовується Автономний
преференційний торговий режим («АПТР»)3, який передбачає застосування ставок ввізного мита ЄС
на рівні, що має діяти протягом першого року після запровадження зони вільної торгівлі між Україною
та ЄС. Ставки ввізного мита ЄС в рамках АПТР для товарів, наведені нижче. Квоти до даних товарів не
застосовуються.
1. Митні збори
Код КН4

Базова ставка ввізного мита ЄС

Ставка мита в рамках АТПР

3921 1900

6,5 %

0%

3917 3200

6,5 %

0%

2. Внутрішні податки країн-членів ЄС
Крім митних зборів, товари обкладаються податком на додану вартість, ставка якого залежить від
країни ЄС, в яку експортується товар. Ставки ПДВ можна знайти на ресурсі Європейської Комісії Export
Helpdesk.
3. Підтвердження преференційного походження товарів з України
АПТР застосовується до товарів, що відповідають вимогам Правил визначення і підтвердження
преференційного походження товарів5.
3.1. Підтвердження походження - документи
Для підтвердження походження необхідно подати:

Автономні торгові преференції введені з 23 квітня 2014 р. на підставі Регламенту (ЄС) № 374/2014 щодо
скорочення або скасування митних тарифів на товари, що походять з України від 16 квітня 2014р. та будуть
застосовуватися до 31 грудня 2015 (дія подовжена Регламентом (ЄС) № 1150/2014 від 29.10.2014р.). За основу
введення преференцій взято домовленості щодо лібералізації доступу до ринку ЄС в рамках Угоди про асоціацію,
зокрема, графік скасування увізних мит ЄС та домовленості щодо обсягів тарифних квот. При цьому, обсяги
тарифних квот залишаються на тому ж рівні, що визначено положеннями Угоди про асоціацію (розміри квот
визначено в Додатках 2 та 3 до Регламенту № 374/2014).
3

Комбінована номенклатура ЄС - прийнята в ЄС система кодування товарів, що складається з 8 цифр. УКТЗЕД
(10 цифр) складений на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації з
урахуванням Комбінованої номенклатури ЄС.
4

Ст. 97х – 123 Регламенту № 2454/93 від 2 липня 1993, що регулює правила визначення і підтвердження
преференційного походження товарів.
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(1) Сертифікат перевезення EUR.1, що видається Торговельно-Промисловою Палатою («ТПП»)
України та її регіональними підрозділами; 6 або
(2) Декларацію про походження
перевищують 6000 Євро).

товару

для

невеликих

партій

(що за вартістю не

Дані документи є формальною підставою для застосування АТПР до товарів, що походять з України.
Підтвердження походження діє протягом чотирьох місяців з дати його видачі в країні-експортері та
повинно бути подане протягом зазначеного терміну до митного органу країни-імпортера.7
3.2. Концепція «походження товарів»
АПТР застосовується виключно до товарів, що мають «походження» з території України.
Товари «походять» з території України, якщо вони:
(1)

повністю вироблені в Україні;8

(2)

отримані в Україні з матеріалів, які не були повністю вироблені в Україні, за умови, що такі
матеріали були достатньо обробленими або переробленими в Україні.
3. Правило прямого транспортування

Умовою застосування АПТР є дотримання правила прямого транспортування товарів9, відповідно до
якого товари повинні перевозитися безпосередньо між ЄС і Україною. Однак, в разі виникнення
потреби в перевантаженні товару або в його тимчасовому зберіганні на інших територіях, товари, що
становлять одну партію, можуть транспортуватися через інші території. При цьому, має бути
дотримана умова, що такі товари перебуватимуть під наглядом митних органів в країні транзиту або
зберігання та не піддаватимуться іншим операціям, крім розвантаження, перевантаження або будьяким операціям для збереження їх у належному стані. 10
4. Вимоги до продукції
Детальна
інформація
щодо
http://www.ucci.org.ua/ua/serveur1.html.
6

7

отримання

сертифікату

EUR.1

доступна

на

веб-сайті

ТПП:

П. 1 ст. 118 Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993.

Відповідно до п. 1 ст. 99 Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993р., наступні товари повинні вважати
цілком виробленими в Україні:
8

(a) мінерали, отримані з ґрунту або морського дна країни;
(b) овочеві продукти, 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) даної Статті.
9

Ст. 107 Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993.

10

П. 1 (b) cт. 107 Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993.
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Вимоги до товарів, що класифікуються за кодами УКТЗЕД 3921190000 та 3917320090, залежать від
їхнього кінцевого призначення.
Так, вимоги до товару, що класифікується за кодом УКТЗЕД 3921190000 (плити, листи, плiвки та
смуги або стрічки з пластмаси) залежать від того, чи товар призначений:
(1) для будівництва повітряних суден;
(2) для виробництва автотранспортних засобів,
(3) як пакувальний матеріал;
(4) як будівельний матеріал.
Крім того, на рівні ЄС встановлені вимоги до складників, що використовуються при виробництві даного
товару: Регламент № 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар від 16 вересня 2009
року.11
Вимоги до товару, що класифікується за кодом УКТЗЕД 3917320090 (труби, трубки i шланги та їх
фiтинги із пластмаси) залежить від призначення товару:
(1) будівельний товар;
(2) компонент для повітряних суден;
(3) компонент для автотранспортних засобів;
(4) пресове обладнання.
Так, наприклад, якщо дана продукція призначена для використання у будівництві, вона повинна
відповідати вимогам Регламенту (ЄС) № 305/2011, що встановлює гармонізовані умови для
розміщення товарів на ринку будівельних виробів від 9 березня 2011 року.12
Регламент встановлює вимоги до розміщення на ринку будівельних виробів шляхом запровадження
гармонізованих правил щодо відображення експлуатаційних характеристик будівельних виробів по
відношенню до їх суттєвих характеристик та використання маркування СЕ на цих виробах.
Залежно від характеристик будівельних виробів (для яких застосовною технічна документація
виробника має бути завірена Нотифікованим органом, що відповідає за сертифікацію виробу, як це
зазначено в Додатку V до Регламенту (ЄС) № 305/2011.
Детальна інформація, спеціальні вимоги залежно від характеристик та призначення конкретного
виду товару та перелік відповідних актів ЄС містяться на ресурсі Export Helpdesk (портал - My
export)13.

Юридична фірма «Саєнко Харенко»
Олександра Бровко, OBrovko@sk.ua
Вікторія Микуляк, VMykuliak@sk.ua
Провулок Музейний, 10
м. Київ 01001, Україна
T: +380 44 499 6000
Ф: +380 44 499 6250
www.sk.ua
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Регламент: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1005&from=EN

Регламент: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:EN:PDF, текст
Регламенту українською мовою: www.minjust.gov.ua/file/31392
12

13

Веб-сайт: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm.
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Інформаційна кампанія «Сильніші разом!»
Любов Акуленко, luibov.akulenko@gmail.com
вул. Суворова 4/6, м. Київ, Україна, 01010
strongertogether.org.ua
exportdesk.org.ua
в партнерстві з Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ)
Ігор Остапчук, ostapchuk@ucab.ua
вул. Жилянська 146, м. Київ, Україна, 01032
www.ucab.ua
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