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ООРТА: зона втьно'Г торг^вл^ з СО

ТорНвля товарам и 1 послугами  

Рух каш талш

Рух робочоТ сили

Г  \

О О РТА

ОсИОБШ ЗОБн1шИЬОеКОИОм1чн1 аспекти Зони БШЬИ01 торг1вл1 з СС

•  Скасування мит при торпвл1 товарами

• Домовленосп про техшчш бар'ери в торпвл^ та шструменти 
торговельного захисту;

•  Гармошзащя саштарних та ф^осаштарних заходщ

• Сприяння торг^вл  ̂та ствроб^ництво в митнш сферЬ

• Правила походження товарщ

• Торгов^ вщносини в енергетицЬ

• Торпвля послугами, заснування компанш, швестицп'; визнання 
квал^кацп';

•  Конкурентна пол^ика;

•  Права штелектуально'1 власносп та географшш позначення

/---------------------------------------------- N
Знижен ставки мита для украТнських 

товара в рамках С5Р СС 
ч_________________________________ >

/---------------------------------------------- N
Односторонне скасування мит з! сторони 

СС (АТП)
ч_________________________________ >

Тимчасове застосування Угоди про 
I асоцга^ю (до ратифкацп вама

подписантами)

Набрання чинност Угодою про |
асоцгацю |

_______________________________________ ^
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Взаемне скасування мит в рамках угоди 
про Асощащю з €С

99.1%

Украша

98.1%

е с

Загальний рыень 

скасування мит

Витрати шпортеры 1мпорт до

е С

1мпорт в 

Украшу

Тарифы

квоти

- ззо м лн. е Сшьське

Мита е С  господарство

- 64.3 МЛН. €
Хш ш

- 75.2 МЛН. €

Техшка

- 8,7 млн.е 

Текстиль

Промислова продукцш

► Для бшьшосп товарт Украша та е С  
одразу скасують мита. У  вщношенш 
окремих товарт мита будуть 
скасовуватись поступово.

► Украша передбачила довготривалий 
перехщний перюд для шпортних 
автомобшв, а е С  -  для 
сшьськогосподарсько! продукцЙ.

► Сторони запроваджують тарифш квоти 
на окрем1 види сшьськогосподарсько! 
продукцй

► Украша поступово скасуе експортш 
мита на продукцш, що постачаеться до
е С

► ЕС поступово скасуе субсидй для 
сшьськогосподарсько! продукцй, що 
постачаеться до Укра1ни
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Додатковий шпортний збф

►

►

►

З огляду на попршення стану платшного балансу Укра!ни 
прийнято Закон, що запроваджуе додатковий шпортний збф  
на наступш 12 мюящв.

1мпортний зб1р нараховуеться у вщсотках до митно! вартост 
товарт, що шпортуються в Укра1ну незалежно вщ 
походження товарт, за наступними ставками:

■ 10% для товара, що класиф1куються зп дн о груп 1-24 УКТЗЕД  
(аграрна продукщя)

■ 5% для товара, що класифшуються зп дн о груп 25-97 УКТЗЕД  
(промислова продукщя)

■ 10% для товара, що тдлягаю ть оподаткуванню митом при 
ввезенш в Украшу громадянами в оподатковуваних кшькостях

Звшьняються вщ сплати додаткового збору “життево 
необхщнг товари, зокрема: нафта, природнш газ, неопромшеш  
паливш елементи (ТВЕЛ), електроенергщ вугшля, бензини, 
дизельне пальне, гумаштарна та техшчна допомога, деяк  
медичш товари.

Увага!

^  Д одатковий ш портний зб1р
застосовуеться незалеж но вщ д ш ч и х  
угод про вш ьну торН влю  (краУни 
СНД, ЕАВТ, У года про асоцш щ ю  с 
ЕС)

^  Запровадж ення додаткового
ш портного збору не повною  м ф ою  
узгодж уеться о  зобов'язаннями  
УкраУни в рамках У годи про 
асоцш щ ю  та АТП.

^  Введення УкраУною ш портного збору  
поки щ о не призвело до скасування  
А Т П  для украУнських товарш

Раде 5 ЕУ



Звшьнення вщ мита при ввезены до 8 0

С5Р
Знижена ставка 

мита

АТР
Тимчасове 

скасування мит € С

э с р тА  

Взаемне 
скасування мит

СС сво'ш одностороннш ршенням вже скасував шпортш мита для украшських 
товарш (автономш торговельш преференци - АТП).

Звшьнення вщ мит вщповщно до АТР буде дшти до 31 грудня 2015. Очшуеться, що 
з 1 сшня 2016 Украша та СС взаемно скасують сво1 мита в рамках режиму вшьно'1 
торпвл1 Угоди про асощащю.

Наприклад: мито СС для очищених грецьких гортв украгнсъкого походження в рамках 
АТП - о%. 1мпорт гортв з тших крат оподатковуетъся митом 5,1 %.

Однак, вщсутшсть европейських мит не звшьняе вщ обовязку дотримуватися 
вимог СС щодо якост  ̂безпеки продукци.
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Загальн умови для застосування 
тарифних пшьг

► Укра!нське походження товарт мае 
шдтверджуватися документально.

► Для отримання сертифжата украшський 
експортер мае звернутися до Торгово- 
Промислово! Палати та надати документи, я к  
шдтверджують, що товар дшсно вироблено в 
Украшё

► З початку 2016 року сертифжати б ш .1 при експорт 
товарт в СС мають розпочати видавати митнищ.

► Дотримання правила прямого транспортування -  
товари мають перевозитися напряму з Укра!ни 
до СС.

► Тарифш квоти для деяких товарт (в основному 
сшьськогосподарська сировина) отримуються 
европейським шпортером.

► Квота визначае обсяг товарт, що можуть бути 
безмитно ввезеш в СС протягом року.
1нформащя про залишок невичерпаних квот 
доступна на офщшному сайт СС.
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Правила походження товарш з УкраТни

Для того, щоб шдтвердити, що товари дшсно украТнського походження, мають дотримуватися положення 
Правил визначення походження товарш.
В залежност вщ типу товарш, вимоги можуть бути наступних видш:

Товар повнютю вироблений в УкраТш --------

• При виробництв! товару 1ноземна сировина (матерели) не використовувалася

Використання сировини з нших товарних позицш
1

• При виробництв! в УкраТш яблучного соку (позицт 2009) використовувалися свЬю яблука 
украТнського чи Ыоземного походження (позицт 0702)

Адвалорна частка

• При виробництв! пластикових стаканчиюв (позицт 3924) - вартють вах використаних 
м а те р е в  не перевищуе 50% вщ вартост готовоТ продукци

Альтернатившсть критерив (за вибором експортера)

• 3 дерев'яноТ дошки (позицт 4418) виготовили стт (позицт 9403); АБО
• Вартють вах використаних м а те р е в  (дошки, шурупи, клей  ̂т.д.) не перевищуе 40% 

вартост готового столу
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Митне регулювання
Вимоги УкраТни та СО
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Митне оформления експорту: 
основы факти
► Перед тим, як почати експортш операцй, шдприемство мае стати на облж у митнищ за 

мюцем реестрацй
► Шсля реестрацй у митних органах, можна буде оформити вантаж (подати митну 

декларацш) у будь-якш митнищ Украши

► Шдприемство може самостшно декларувати товари на митнищ, або ж доручити 
декларування митному брокеру.

► Основы документа, на я к  треба звернути увагу до митного оформлення:

► Зовшшньоекономшний контракт з нерезидентом

► Специфжацй до контракту, рахунки-фактури

► Документа про походження товары (сертифжати/декларацй)

► Транспорты наклады (в залежносл вщ виду транспорту)

► Документи, що засвщчують яюсы характеристики товары (сертифжати вщповщносл, 
якостё аналву тощо)

► Дозвшьш документи вщ шших державних органы (залежно вщ типу товары)

► Крш митного, товари можуть шдлягати  ̂шшим видам контролю (саштарно- 
еыдемюлопчний, ветеринарний, фггосанггарний, еколопчний тощо).
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Процес митного оформления (експорт)

Подання В М Д  
на експорт

П еревезення ш д  
митним контролем

Контроль 
на кордош

Фактичне
вивезення

При вщправленш вантажу на експорт, експортер (його митний брокер) подае митнищ  за мюцем  
вщправлення В М Д  разом в  пакетом д о к у м е н т а  П еред поданням ВМ Д, мають бути отримаш  в с  
дозвш ьш  документи на експорт (перелж  залежить вщ товару).

М итниця рееструе ВМ Д, перевф яе вщ ом осл , зазначеш  у  поданих д о к у м е н т у   ̂у  раз1 в щ сутн осл  
зауважень оформлю е В М Д  (дозволяе вивезення).

Пюля оформлення експортно! ВМ Д, вантаж перевозиться ш д митним контролем до митнищ  на 
кордош  у  тер м щ  встановлений митницею вщправлення.

Вантаж може бути ще раз перевф ено (як митницею, так 1 ш шими контрольними службами) у  
п ун к т  пропуску на кордош.

М итниця надае ш дтвердження фактичного вивезення товару (о% ставка ПДВ).
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Як дЬнатися про вимоги СО при ш порт
(на приклад! молодо! картопл  ̂позицп 0701)

► П ерейти за посиланням: ьир://ехрог1-Ье1р.епгора.еп/1-ьл.арр/тЛех.Ь|-т - «̂ М1и експорт».

► Визначитися з кодом товару, який В и маете нам ф  експортувати (тарифш коди СС в цш ому 
ств п адаю ть  з европейськими).

► Визначитися з кра1ною СС, до  яко1 В и маете нам ф  експортувати товар (оподаткування та 
дозвш ьш  документи можуть рёзнитися).

► Визначити оркнтовну дату ш порту (актуально для товарт, на я к  у  СС запроваджено квоти).

Раде 12 ЕУ
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1мпорт украТ'нськоТ' продукцп в 8 0
(на приклад картопл  ̂позицп 0701)*

Податки

► Мито 9,6% в1д митноТ вартост картоплГ

► Сезонна квота (понижена ставка мита 3%): снень - травень 2015 (до 4,3 тис. тон)

► Картопля, вирощена в УкраТш звш ьняеться вщ мита 80 за умови наявност сертифкату 
походження Е^Р.1

► Ставка ПДВ залежить вщ конкретно'! краТни Спорту в 6С. У 1талГТ ставка ПДВ на картоплю 
становить 4% вщ вартосп (з урахуванням мита).

Регуляторш
вимоги

► Вщповщнють вимогам безпеки (гранично допустим1 норми наявност шкщливих речовин 
та небезпечних бюлопчних агентш)

► Наявнють фГгосанггарного свщоцтва на мпорт. Реестрацт ^портера у органах 6С

► Контроль залишшв пестицидш у продукци, призначенш для людського споживання

► Контроль якост та безпеки харчовоТ продукци

► Вщповщнють вимогам 6С щодо маркування харчовоТ продукцГГ; контроль вимог до 
оргашчноТ харчовоТ продукци (добровшьно).

1нш1 фактори
► Конкуренцт з мюцевими виробниками

► Значн обсяги державноТ пщтримки для сшьськогосподарськоТ продукци, виробленоТ в 6С

► Цшова полггика на внутршньому ринку 6С

Джерело: ЬИр://ехрог(Ье1р.еиюра.еи
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Система норм СО по якост та безпец  
продукцн

► Мшнародш стандарти
• Стандарти 150 (рекомендований характер)

• Стандарти ек (затверджеш европейським комитетом по стандартизаций

► Законодавство €С
■ Рамков1 вимоги по контролю за яюстю (сертифшащя якостЁ тдтверджуючи 

документи, вщповщальшсть виробниюв та шпортерш)

■ Мшшальш вимоги до безпеки продукцн (наявшсть шюдливих речовин, 
маркування продукцн, тощо)

■ Т ехшчш регламенти (залежно в1д виду продукцн, наприклад, для 1грашок, 
холодильник^, тощо)

► Нащональне законодавство краш СС
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Вимоги СО до якост продукци
На приклад^ вологих серветок п '1д кодом 3307 90

Отандарти 130

Отандарти ЕN

Директиви ЕО

Нацюнальне
законодавство

► Мжнароды стандарти розрахован на добровтьне впровадження
► Окремими краТнами затверджен як обов’язков^

✓ /30 12625-1:2011 «Безпека паперово/ продукци»

► Приймаються Свропейським ком^етом по стандартизаци
► Частина положень стандарт^ ЕN мплементовано в техннних 

регламентах СС
► В рамках угоди про Асоцгацю УкраТна зобов’язана впроваджувати стандарти 

ЕN та скасовувати ГОСТи, що Тм суперечать

► Приймаються органами влади СС (Сврокомют, Свропарламент)
► Встановлюють мУмальы вимоги щодо безпеки продукци

■ Регламент (СС) № 1223/2009 в/д 30.11.2009 про косметичну 
продукцию

■ Регламент (СС) № 1907/2006 в/д 18.12.2006 в/дносно обмежень 
наявност/ шшдливих речовин

■ Регламент (ЕС) № 1935/2004 от 27.10.2004 про матер/али, що 
можуть контактувати з харчовими продуктами

► Положення можуть вщргёнятись в залежност вщ конкретноТ краТни Спорту
► Наприклад для паперовоТ продукци:

^  Ымеччина: рекомендаци В1ГС Институт оцЫки ризиюв)
^  Францт: рекомендаци «Соод Мапи^асШппд РгасИсез»
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Корисн посилання

0К101М ЭАТАВАЗЕ

Угода про асощащю -  графши скасування (зниження ) мит 
на украшсью товари (укр.)

Угода про асошашю -  графши скасування (зниження ) мит на 
европейсью товари (укр.)

Правила походження товарш для застосування пшьгового 
режиму (укр.)

Дов1дка по товару (в залежносИ в1д коду УКТ ЗЕД) - 
необх1дн1 документи та дозволи для Украши (рос.)

Оподаткування, п1льги, техн1чн1 вимоги при експорП 
укра1нських товар1в в СС (англ.)
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ЕУ

Лавдгапсе | Тах | ТгапаасЦопа | Л^уйогу

Информация о компании е у

е у  является международным лидером в области аудита, налогообложения, 

сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг 
помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и 
экономике в разных странах мира. Мы формируем команду выдающихся 
лидеров, под руководством которых наш коллектив выполняет взятые на 
себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение 
деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем с компаниями из стран СНГ , помогая им в 
достижении бизнес-целей. В  2 1  офисе нашей фирмы (в Москве , Санкт- 

Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове

на-Дону, Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы , Астане, 

Атырау , Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и 
Минске) работают 4800 специалистов.

Название е у  относится к глобальной организации и может относиться к 
одной или нескольким компаниям, входящим в состав Е ш а  &  У оипд С1оЬа1 

и т И е Д , каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Е г ш  & 

У оипд с 1оЬа1 Ш ц Ы  -  юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Великобритании, -  является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более 
подробная информация представлена на нашем сайте е у .с о т .

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, предназначена 
лишь для общего ознакомления и не должна рассматриваться в качестве 
профессиональных рекомендаций в области бухгалтерского учета, 

налогообложения или в иных сферах. По всем конкретным вопросам 
следует обращаться к специалисту соответствующего направления.
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