SAYENKO KHARENKO

27 травня 2015 року

Вимоги щодо доступу на ринок ЄС продукції, яка класифікується за кодами УКТЗЕД
8537109990 та 8544499500

1.

Перелік обов’язкових документів, необхідних польській стороні для розмитнення
товару за кодами 8537109990, 8544499500

Ілюстративний перелік документів, що необхідні для митного оформлення товару в режимі імпорту:
(1) рахунок-фактура;
(2) декларація митної вартості (форма DV11);2
(3) транспортна документація;3
(4) документ, що засвідчує страхування вантажу;
(5) пакувальний лист (P/L)4;
(6) єдиний адміністративний документ (митна декларація на імпорт SAD); 5
(7) документ, що підтверджує походження товару (див. п. 3 нижче);
(8) дозволи та сертифікати уповноважених органів (див. п. 5 нижче);
(9) інші документи залежно від трансакції.
Наведений вище перелік документів є ілюстративним, оскільки в кожному конкретному випадку пакет
документів для митного оформлення товару залежить від виду товару, умов перевезення та ін. Детальна
1

Форма DV 1: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu12_02v002/eu/auxi/eu_gen_valuedec_dv1.pdf,

Декларація митної вартості подається у випадку, якщо вартість товарів перевищує 10 000 Євро і подається разом
з
Єдиним
адміністративним
документом
(SAD)
(Регламент
№
2454/93,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:253:0001:0766:EN:PDF).
2

Вид транспортної документації залежить від транспортного засобу: Коносамент (BL), Коносамент FIATA,
Автотранспортна накладна (CMR), Авіатранспортна накладна (AWB), Едина авіавантажна накладна IATA,
Залізнична транспортна накладна (CIM), Карнет АТА (Admission Temporaire / Тимчасове ввезення), Книжка TIR.
Детальна інформація: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade_EH_main_document_RU.pdf.
3

4

Це перелік товарів, що ввозяться, подається разом з рахунком-фактурою і транспортною документацією.

Митна декларація може бути подана як в електронній формі, так і безпосередньо доставлений в офіс митного
органу. Документ повинен бути викладений мовою країни ЄС, в якій відбувається митне оформлення. Форма митної
декларації: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu12_02v002/eu/auxi/eu_gen_sad_copy8.pdf.
5

Даний документ вимагається відповідно до положень Регламенту No 2913/92 від 12 жовтня 1992 року (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:302:0001:0050:EN:PDF);

1

інформація щодо митного оформлення товару в режимі імпорту міститься в «Митному кодексі ЄС» 6.
Крім того, вимоги до оформлення документів для імпорту товару в ЄС детально роз’яснені на ресурсі
Export Helpdesk7.
Вимоги щодо мови залежать від документа: деякі документи можуть бути викладені будь-якою мовою і
подаються з перекладом на англійську, інші повинні бути одразу викладені однією з офіційних мов ЄС.
2.

Україна має односторонні торгівельні преференції у вигляді звільнення від сплати
імпортного мита при експорті в країни Європи. Під повне звільнення підпадає 94,7%
промислової продукції, 82,2% сільськогосподарських товарів і 83,4% продовольчих
товарів. Решта продукції отримує квоти на безмитні поставки.
Прохання надати роз’яснення до якої з груп належать товари за кодами 8537109990,
8544499500

До 31 грудня 2015 року до товарів, походженням з України застосовується Автономний преференційний
торговий режим («АПТР»)8, 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, наведені нижче.9
Мито/податок

Код КН10 8537 1099

Код КН 8544 4995

Ввізне мито ЄС (АПРТ) 11

0%

0%

ПДВ (Польща)

23%

23%

Таким чином, для товарів, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8537109990 та 8544499500, ставка
ввізного мита ЄС в рамках АПТР становить «0%». При цьому, до товарів застосовується ПДВ, ставка
якого відрізняється залежно від країни ЄС, в яку імпортується товар.
3.

Які документи необхідні для підтвердження країни походження товару (сертифікат
походження виданий компетентним органом чи достатньо заяви про країну походження
товару, зробленої у зв’язку з вивезенням товару виробником, продавцем, експортером)

Регламент No 952/2013 щодо заснування Митного кодексу ЄС
від 9 жовтня 2013 року (http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&qid=1421093152318&from=EN). Крім того діють:
Регламент No 2913/92 щодо заснування Митного Кодексу Співтовариства від 12 жовтня 1992 року (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:302:0001:0050:EN:PDF); Регламент No 2454/93, що визначає
застосування
Митного
Кодексу
Співтовариства
від
2
липня
1993
року
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:253:0001:0766:EN:PDF).
6

7Сайт:http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html&docType=main

&languageId=EN; Служба Поддержки Экспорта ЕС. Условия Экспорта в ЕС. Бесплатная База Данных, стор. 11-20,
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade_EH_main_document_RU.pdf.
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).
8

Інформація щодо ставок ввізного мита ЄС та ставок податків в рамках ЄС доступна на інтернет-ресурсі “My export”,
веб-сайт: http://exporthelp.europa.eu/.
10
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.
11 Відповідно до Додатку І до Регламенту (ЄС) № 374/2014 щодо скорочення або скасування митних тарифів на
товари, що походять з України від 16 квітня 2014р.
9

2

Для підтвердження походження товару необхідно подати:
(1)

Сертифікат перевезення EUR.1, що видається Торговельно-Промисловою Палатою (далі –
«ТПП») України та її регіональними підрозділами; 12 або

(2)

Декларацію про походження товару для невеликих партій (що за вартістю не перевищують
6000 євро).

Підтвердження походження діє протягом чотирьох місяців з дати видачі в країні-експортері та повинно
бути подане протягом зазначеного терміну до митного органу країни-імпортера.13
4.

Чи підлягають торгівельним преференціям у вигляді звільнення від сплати імпортного
мита при експорті в країни Європи товари, придбані в Україні але імпортовані в Україну
третьою стороною, країною походження яких є третя країна?

АПТР застосовується до товарів, що відповідають вимогам Правил визначення і підтвердження
преференційного походження товарів14, тобто до товарів, що мають «походження» з території України.
Товари «походять» з території України, якщо вони:
(1)

повністю вироблені в Україні;15

(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.

Відповідно, АТПР не застосовується до товарів, країною походження яких є третя країна.

5.

Чи потрібні на етапі розмитнення товару за кодами 8537109990, 8544499500 документи, що
підтверджують якість чи відповідність? Якщо потрібні, то які і який компетентний орган
їх видає?

Детальна
інформація
щодо
отримання
сертифікату
EUR.1
доступна
на
веб-сайті
ТПП:
http://www.ucci.org.ua/ua/serveur1.html.
13 П. 1 ст. 118 Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993.
14 Ст. 97х – 123 Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993, що регулює правила визначення і підтвердження
преференційного походження товарів.
12

Відповідно до п. 1 ст. 99 Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993р., наступні товари повинні вважати
цілком виробленими в Україні:
(a) мінерали, отримані з ґрунту або морського дна країни;
15

(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.

3

Для митного оформлення товарів в режимі імпорту, необхідно надати документи, що підтверджують
відповідність товару вимогам ЄС.
Залежно від товару, оцінка відповідності товару вимогам ЄС може здійснюватися як самим виробником,
так і незалежною третьою стороною («Нотифікованим органом»). Необхідний модуль оцінки
відповідності, що застосовується до продукції міститься в Директиві, яка встановлює вимоги до даного
типу продукції. Перелік нормативних актів ЄС, що встановлюють вимоги до продукції наведений нижче.
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).16 На даний момент, жоден із органів сертифікації України не включений до системи
NANDO.
Вимоги до продукції:
Дозвільні процедури в ЄС відрізняються залежно від виду товару, що імпортується. В таблиці нижче
(сірим кольором) позначені вимоги, дотримання яких є необхідною умовою для експорту на ринок ЄС.
Вимоги до товарів вказані на підставі коду товару згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС («код КН»).
Варто наголосити, що не всі вимоги, вказані нижче, можуть бути обов’язковими: застосування тієї чи
іншої вимоги законодавства ЄС залежить від характеристик та призначення продукції.
Відповідно, перелік дозвільних документів для розміщення товару на ринку ЄС (таких як технічна
документація, декларація ЄС про відповідність, сертифікати Нотифікованих органів ЄС) залежить від
конкретних характеристик продукції та її призначення.
Вимоги
Технічні стандарти щодо
низьковольтного електричного
обладнання

Код КН 8537 1099


Код КН 8544 4995


(вимога застосовується до
електричного обладнання, що
призначене для використання при
номінальній напрузі від 50 до
1000В змінного струму та від 75
до 1500В постійного струму)
Технічні стандарти щодо
електромагнітної сумісності
(вимога застосовується до
електричних або електронних
приладів)
Технічні стандарти для
цивільних повітряних суден
(вимога застосовується лише для
товарів, що використовуються
для будівництва цивільних
повітряних суден)
Вимоги до зброї та предметів,
що застосовуються для
військових цілей
Вимоги щодо розміщення на
ринку електричного та
електронного обладнання

16








База даних NANDO: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main
4

(вимога застосовується лише до
кабелів з номінальною напругою
до 250В)
У таблиці нижче наведений базовий перелік нормативних актів, необхідність дотримання яких залежить
від характеристик та призначення продукції. Більш детальна інформація, спеціальні вимоги залежно від
характеристик конкретного виду товару та перелік відповідних актів ЄС містяться на ресурсі Export
Helpdesk (портал - My export)17.
Вимоги

Перелік законодавства, коментарі

Технічні стандарти щодо
низьковольтного електричного
обладнання

Законодавство: Директива 2006/95/EC від 12 грудня 2006
року.18

(вимога
застосовується
до
електричного обладнання, що
призначене для використання
при номінальній напрузі від 50 до
1000В змінного струму та від 75
до 1500В постійного струму)
Технічні стандарти щодо
електромагнітної сумісності
(вимога
застосовується
до
електричних або електронних
приладів)

Для розміщення на ринку ЄС низьковольтного електричного
обладнання, продукція повинна відповідати основним
вимогам, що зазначені в Додатку І до Директиви
2006/95/EC. Продукція підлягає оцінці відповідності
основним вимогам ЄС та маркуванню знаком «СЕ».

Законодавство: Директива 2004/108/ЄС від 15 грудня 2004
року про наближення законодавств держав-членів щодо
електромагнітної сумісності.19
Директива передбачає проведення оцінки відповідності
основним вимогам, що передбачені в Додатку І до
Директиви 2004/108/ЄС. Процедура оцінки відповідності
передбачена в Додатку ІІ (внутрішній контроль продукції) та
Додатку ІІІ (оцінка органом нотифікації держави-члена ЄС,
в яку імпортується товар).
(1) В рамках внутрішнього контролю, виробник повинен
скласти технічну документацію, що засвідчує
відповідність обладнання основним вимогам
Директиви. Відповідність обладнання основним
вимогам має бути підтверджена Декларацією ЄС
про відповідність20, що видана виробником або його
уповноваженим представником в ЄС.
(2) Оцінка органом нотифікації здійснюється на основі
технічної документації, яку уповноваженому органу
подає
виробник
або
його
уповноважений
представник в ЄС.
Товари, що відповідають основним вимогам (Додаток І)
підлягають маркуванню знаком «СЕ» (відповідно до
Додатку V до Директиви 2004/108/ЄС).

Веб-сайт: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm. Для отримання інформації про умови торгівлі з ЄС
необхідно ввести 10-ти значний код товару згідно з УКТЗЕД та країну, в яку імпортується товар.
17

18

Директива: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0095&from=EN

Директива: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0108&from=EN, текст Директиви
російською мовою: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b35/print1386670353898728
19

20http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu15_01v002/eu/auxi/eu_stdemagn_technical_doc_declaration_c

onformity.pdf
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Технічні стандарти для
цивільних повітряних суден
(вимога застосовується лише
до товарів, що
використовуються для
будівництва цивільних
повітряних суден)

Для розміщення на ринку ЄС, товари повинні відповідати
вимогам, що передбачені в:
(1)
(2)

Регламенті № 216/2008 від 20 лютого 2008 року; 21
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.22

Європейське агентство з питань авіаційної безпеки (EASA)
є компетентним органом ЄС, що забезпечує дотримання
даних стандартів.
Залежно від характеристик товару, дотримання відповідних
стандартів повинно бути затверджене спеціальними
сертифікатами та ліцензіями, що передбачені в Регламенті
№ 748/2012.23

Вимоги до зброї та предметів,
що застосовуються для
військових цілей

Вимоги щодо розміщення на
ринку електричного та
електронного обладнання
(вимога застосовується лише до
кабелів з номінальною напругою
до 250В)

Вимоги стосуються виключно продукції, що призначена для
використання у військових цілях.
Через певні обмеження до доступу до нормативних актів
ЄС, що регулюють дану сферу, даний пласт законодавства
ЄС потребує додаткового аналізу.
(1) Обмеження щодо
речовин (RoHS)

використання

небезпечних

Законодавство: Директива 2011/65/EU від 8 червня 2011
року24, що встановлює обмеження щодо використання
певних шкідливих речовин в електронному та електричному
обладнанні.
Щоб розмістити товар на ринку ЄС, виробник повинен мати
відповідну технічну документацію та провести необхідні
процедури щодо оцінки відповідності вимогам Директиви
2011/65/EU. Крім того, повинна бути складена Декларація
ЄС про відповідність25. Товар підлягає маркуванню “CE”.
(2) Відходи від електричного
обладнання (WEEE)

та

електронного

Законодавство: Директива 2012/19/EU від 4 липня 2011
року про відходи від електронного та електричного
обладнання26.
Директива встановлює відповідальність виробників та
продавців за порушення вимог щодо використання,
маркування, інформування споживачів про застосування
певних шкідливих речовин в електричному та електронному
обладнанні, а також містить положення щодо вторинного
використання та переробки таких відходів.

21

Регламент:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0216&from=EN

22

Конвенція: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_038/print1386670353898728

23

Регламент: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0748&from=EN

Директива: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=EN, текст Директиви
російською мовою: http://www.icqc.eu/userfiles/File/Directive%20RoHS%202011%2065.pdf
24

25

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu15_01v002/eu/auxi/eu_spweee_annex6_rohs.pdf

26

Директива: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN
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