


Шановні підприємці!

Представляємо до вашої уваги підготовлене командою
Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності облдержадміністрації спеціальне
видання «Export to the EU».

Цей випуск містить у собі корисну інформацію про те, як
розпочати експортувати продукцію до країн ЄС в рамках дії
Угоди про Асоціацію України з ЄС. Ця інформація стосується
насамперед:

документації та процедур митного оформлення товару;
податки, які доведеться сплачувати в країнах ЄС,

застосування знижених ставок, вільні економічні зони, де не
нараховується ПДВ;

покроковий гід щодо пошуку партнера в ЄС (планування
експорту, онлайн-ресурс EU EXPORT HELP DESK, сертифікат
EUR.1, ресурси для пошуку потенційних партнерів);

джерела корисної інформації для експорту до країн ЄС.
Уся інформація має корисні посилання на офіційні

європейські чи національні джерела інформації, що допоможе
Вам більш детально ознайомитись з нормативно-правовою
базою, інструкціями та торговельною статистикою при
плануванні експорту до країн ЄС.

Сподіваємось, що це видання стане помічником у вашій
діяльності, дозволить диверсифікувати зовнішні канали збуту
продукції, організувати її експорт до країн ЄС та використати
можливості зони вільної торгівлі України з ЄС для підвищення
ефективності Вашого бізнесу.

Бажаємо нових звершень та успіхів!



Необхідна документація для

експорту продукції в ЄС.

Лібералізація торгівлі з Європейським союзом, яка

передбачена в рамках поглибленої та всеохоплюючої зони

вільної торгівлі надасть національним виробникам ряд

можливостей нарощування експорту своєї продукції в країни-

члени ЄС. З іншого боку, перед українськими експортерами

стоїть ряд викликів, які вони мають прийняти при виході на

ринки країн-членів ЄС. Ці виклики лежать як в площині

оптимізації самого бізнесу, так і в адміністративно-юридичних

особливостях, таких як відповідність експортованої продукції

стандартам ЄС, наявність необхідних документів та ліцензій для

експорту і т.д.

Щоб ознайомити вас з принципами експорту продукції в

Європу, наводимо короткий опис основних процедур та

документів, які при цьому застосовуються.

Базові документи, про які варто подбати

Митний кодекс ЄС

Митний кодекс Європейського союзу – це зведений перелік

правил, який регулює торгові відносини ЄС з країнами, які не є

членами союзу. Дані правила дозволяють уніфікувати процедури

торгівлі країн ЄС із зовнішніми контрагентами, а також

забезпечити їх прозорість і підзвітність.
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Ввізна митна декларація (ENS)

Ввізна митна декларація містить розширену інформацію про

вантаж (транспортні накладні, інвойси та ін.), який ввозиться на

територію ЄС. Така декларація подається заздалегідь, тобто до

моменту безпосереднього перетину товаром кордону з країною-

членом ЄС. Перевізник товару подає документ в митну службу

тієї країни члена ЄС, через яку здійснюється ввезення товарів

на територію союзу. Якщо, наприклад, ви експортуєте готові

меблі з України в Німеччину, але при цьому везете їх через

Польщу, то ENS подається в Польщі.

Терміни подання декларації варіюються залежно від способу

доставки товарів.

Морські контейнерні перевезення: за 24 години до початку

завантаження товарів в іноземному порту;

Морське перевезення сипучих вантажів: мінімум за 4 години

до прибуття в порт призначення;

Фідерні перевезення: мінімум за 2 години до прибуття

вантажу в порт призначення;

Близькомагістральні повітряні перевезення (тривалістю до 4х

годин): до моменту зльоту повітряного судна;

Далекомагістральні повітряні перевезення (тривалістю

більше 4-х годин): мінімум за чотири години до прибуття

повітряного судна в перший аеропорт на території ЄС;

Дорожні вантажні перевезення: мінімум за годину до прибуття

вантажу на територію ЄС.

Більше інформації про декларацію ви знайдете тут

2

http://ec.europa.eu/ecip/documents/procedures/import_faq_en.pdf


Вантажна митна декларація (SAD)

Надається митним органам країни-члена ЄС імпортером

товарів або його представником в електронній формі (у кожної

країни-члена ЄС є своя власна система електронної звітності)

або в формі документа безпосередньо у відповідну митну

службу.

У даній декларації міститься інформація про призначення

товарів (експорт, імпорт, транзит, зберігання на складах митниці,

тимчасовий імпорт, переробка і т. д.) незалежно від способу

(морські, авіа або дорожні перевезення), яким ці товари були

доставлені на територію країни-члена ЄС. Дана декларація є

універсальним документом, що забезпечує оптимальне

розкриття інформації про товари. Вона також скорочує кількість

адміністративних процедур і дозволяє уніфікувати процеси

обробки митної інформації.

Отримати додаткову інформацію з даного блоку можна за

посиланнями, вказаними нижче:

Приклад вантажної митної декларації SAD (завантажити

Excel документ

Додаткова інформація про митну декларацію.

А якщо ви віддаєте перевагу інфографіці, то тут поетапно

описані ключові процедури та етапи імпорту продукції країнами-

членами ЄС.
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Митні процедури, про
які варто знати

Отримання EORI коду
(реєстрація в ролі економічного оператора)

Для того щоб експортувати товари в країни ЄС і здійснювати
торгово-економічну діяльність на їх території, також необхідно
пройти реєстрацію і отримати реєстраційний код економічного
оператора (суб'єкта економічної господарської діяльності), так
званий EORI код (номер в системі реєстрації та ідентифікації
економічних операторів ЄС). EORI – це унікальний
ідентифікаційний код, який видається митним органом країни -
члена ЄС всім суб'єктам економічної господарської діяльності,
які залучені до торгово-економічних відносин, що регулюються
митним законодавством ЄС.

Експортерам, які не є членами ЄС, даний код присвоюється
автоматично, при першій подачі:
• Вантажної митної декларації;
• Ввізної митної декларації (ENS);
• Декларації в спрощеній формі (EXS).

Економічні оператори зобов'язані використовувати EORI код
при будь-яких видах взаємодії з митними органами ЄС.

Більше про систему реєстрації та ідентифікації економічних
операторів ЄС і присвоєння EORI коду можна дізнатися тут.

Коли товари прибувають на митницю країни-члена ЄС, вони
поміщаються в тимчасове сховище під керівництвом цієї країни-
члена ЄС (на період до 45 днів за умови доставки товарів
морем, і до 20 днів за умови доставки іншим способом). Там
товари зберігаються доти, доки митниця не видасть дозвіл на їх
подальше використання для тих чи інших цілей, а саме:
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1. Випуск товарів у вільний обіг. Товари надходять у

вільний обіг за умови виконання всіх необхідних митних

процедур та надання відповідних документів: • свідоцтва про

сплату всіх податків і мит, включно з акцизами і ПДВ; •

необхідних сертифікатів і дозволів на товар (що підтверджують

відповідність фітосанітарним, технічним вимогам, вимогам

маркування і т.д.).

2. Процедура транзиту. Коли товари завозять на територію

ЄС і переміщають між країнами-членами союзу, інформація про

митне очищення товарів передається митними органами

держави, через яку вони були ввезені на територію ЄС, а також

митним органам країни призначення товарів.

3. Тимчасове зберігання товарів на митниці. Товари, що

експортуються в країни ЄС, можуть зберігатися на спеціальних

митних складах доти, доки не буде видано дозвіл на їх

подальше використання. Товари, що знаходяться на митних

складах, звільнені від сплати мит і податків.

4. Обробка товарів всередині митної території. Деякі види

товарів, що імпортують країни члени ЄС, можуть не обкладатися

митом та податками за умови, що вони ввозяться на територію

країни з метою їх подальшої переробки та реекспорту в країни,

які не є членами союзу. Якщо кінцеві продукти, вироблені з такої

сировини, залишаються на території ЄС, вони підлягають

оподаткуванню відповідно до діючих ставок податків і мит.
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5. Тимчасове ввезення (імпорт). Товари можуть бути

ввезені на територію ЄС і при цьому не обкладатися митами та

податками за умови, що вони призначені для реекспорту і не

зазнаватимуть жодних модифікацій. Максимальний дозволений

період тимчасового ввезення товарів на територію країни-члена

ЄС становить 2 роки.

6. Ввезення товарів у вільну економічну зону або

склад. Вільні економічні території – особливі зони ЄС, в які

товари можна експортувати без сплати митних зборів, ПДВ,

акцизних податків, а також без проходження більшості

стандартних митних процедур. Товари в таких економічних

зонах можуть бути змінені або перероблені. При цьому режим

звільнення від сплати податків зберігається.
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Податки, які доведеться
сплачувати в ЄС

Митна вартість

Більшість митних зборів, податків, а також ПДВ стягуються у
вигляді відсотка від вартості експортованих товарів. Митні
органи визначають митну вартість товарів на основі їх
комерційної вартості на момент ввезення на територію ЄС за
формулою: ціна покупки плюс витрати на доставку до пункту

ввезення на митну територію союзу. У ряді випадків митна
вартість товарів може відрізнятися від їх вартості, зазначеної в
супровідних документах. Більше про оцінку митної вартості
можна дізнатися тут.

Акцизні податок і ПДВ

Базове законодавство, що регулює комунітарну систему
адміністрування ПДВ, зосереджено на гармонізації внутрішнього
законодавства країн-членів ЄС з метою створення уніфікованого
механізму управління ПДВ у всіх країнах ЄС.

Транзакції, які підлягають оподаткуванню ПДВ:

1. Продаж товарів на території ЄС особою, яка зареєстрована
платником ПДВ.

2. Продаж послуг: ПДВ стягується в тій країні ЄС, де
зареєстрований кінцевий споживач послуги.

3. Угоди на внутрішньому ринку ЄС: угоди, які полягають

резидентами різних країн ЄС відносяться не до імпортно-
експортних операцій, а до операцій, що здійснюються на
внутрішньому ринку ЄС. Подібні угоди між зареєстрованими
платниками ПДВ, обкладаються податком на додану вартість на

території країни, куди поставляються товари.
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4. Імпорт: ПДВ
стягується з імпортованих товарів під час проходження
процедури митного очищення. Але якщо товари
імпортуються через одну країну-члена ЄС, а призначені для
споживання в іншій країні, вони можуть обкладатися ПДВ в
рамках спеціальної угоди про відстрочення сплати податку,
згідно з яким податок буде стягуватися в країні призначення
товару, а не в країні його ввезення на територію ЄС. Сплата
ПДВ на митниці здійснюється в рамках загальної митної
процедури імпорту товарів. Платник ПДВ повинен заповнити
відповідний документ (Вантажну митну декларацію), в який
вноситься інформація про вартість товарів, країну
походження, одержувача вантажу, технічних параметрах і т.д.

Відстрочення або скасування сплати ПДВ на митниці
можна отримати в наступних випадках:
• товари розміщені на тимчасове зберігання;
• товари завезені для обробки без сплати податку (в рамках

спеціального механізму тимчасової відміни мит на імпорт
товарів, які використовуються у виробництві інших
виробів на території ЄС);

• товари розміщені в складських приміщеннях митниці або
в вільних економічних зонах;

• тимчасовий імпорт;
• транзит товарів.

Які передбачені ставки ПДВ
Ставка ПДВ залежить від країни ЄС, в яку поставляються

або експортуються товари і послуги. У кожної країни є
власна шкала ставок ПДВ, яка включає, в тому числі і
пільгові ставки. Особливості ставок ПДВ:
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• згідно із загальними правилами ЄС стандартна ставка ПДВ

не може бути нижче 15%;

• в країнах ЄС також є пільгові ставки ПДВ, які не повинні бути

нижче 5%, проте, в ряді країн-членів існують винятки.

Застосовуються до окремих, специфічних груп товарів і

послуг;

• для деяких видів товарів і послуг також діє спеціальна

знижена 12% ставка ПДВ;

• деякі країни ЄС контролюють спеціальні території, де ПДВ

відсутній зовсім.

Список вільних економічних зон, де ПДВ не нараховується,

наведено нижче.
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Країна – член ЄС Території

Німеччина Острів Гельголанд, Бюзінген-на-Верхньому-

Рейні

Іспанія Сеута, Мелілья, Канарські острови

Франція Гваделупа, Гайана, Мартиніка, Реюньйон

Італія Лівіньо, Кампіоне-д’Італія, італійські води

озеру Лугано

Греція Гора Афон

Австрія Юнгхольц, Міттельберг

Данія Гренландія, Фарерські острови

Фінляндія Аландські острови

Великобританія Нормандські острови, Гібралтар



Згідно з Додатком III

Директиви Європейської ради про ПДВ, країнам ЄС дозволено

застосовувати знижені ставки ПДВ до певних груп товарів і

послуг. Ось деякі з них:

1. Продукти харчування (включаючи безалкогольні напої),

призначені для споживання людьми і тваринами.

2. Вода.

3. Фармацевтичні продукти та медичне обладнання.

4. Продаж книг, періодичних видань, навчальної літератури.

5. Продаж товарів та послуг призначених для використання в

сільськогосподарській галузі.

6. Продаж товарів і послуг благодійним організаціям.

Подивитися експортні ставки ПДВ для конкретних товарів

можна тут. Цей додаток дозволяє дізнатися, за якою ставкою

будуть обкладатися товари, імпортовані в країни ЄС з країн, які

не є членами ЄС.

Акцизні податки в ЄС. Акцизні податки відносяться до

непрямих податків на товари, які шкодять здоров'ю або

навколишньому середовищу. Дані податки підвищують кінцеву

вартість товару для покупців, таким чином, скорочуючи їх

споживання і нераціональне використання (наприклад, якщо

говорити про паливо). Податком обкладаються вже готові товари

(за умови їх виробництва на території ЄС) або імпортовані

товари, після їх ввезення на територію ЄС (з країн, які не є

членами ЄС). З загальними принципами нарахування акцизних

податків можна ознайомитися тут
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2006:347:TOC
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Акцизні податки за групами товарів. В ЄС акцизними

податками обкладаються нафтопродукти, електроенергія,

тютюнова продукція, алкоголь та алкогольні напої:

Ставки акцизного податку на алкоголь та алкогольні

напої: загальні правила нарахування податку, ставки податку за

видами алкогольних напоїв;

Ставки акцизного податку на тютюнові вироби: загальні

правила нарахування податку, сигарети, інші тютюнові вироби;

Ставки акцизного податку на нафтопродукти та

електроенергію.

Загальні ставки акцизних податків на рівні ЄС є

мінімальними, тому ставки, які встановлюються окремими

країнами-членами союзу, можуть бути вищими, аніж

загальноєвропейські, залежно від потреб та специфіки їх

економік.

Додаткову інформацію про митні тарифи ви можете

отримати, ознайомившись з електронною базою митних даних

ЄС TARIC.

Для того щоб дізнатися повну інформацію про податкові

ставки і спеціальні вимоги для конкретних груп товарів, що

існують в різних країнах-членах ЄС, рекомендуємо скористатися

зручним онлайн-сервісом My export.
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Покроковий гід щодо
пошуку партнера в ЄС

КРОК 1. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТУ

• Розробка експортної стратегії.
• Проведення дослідження цільового ринку.
• Визначення ринкових маршрутів та методів експорту, в т.ч.

через торговельних посередників.
• Пошук бізнес-контактів та управління ними.

• Ознайомлення з умовами продажу (ціна товару залежно від
способу поставки, способи платежів).

• Вивчення умов страхування вантажів і платежів.
• Вивчення вимог ЄС до товару, маркування та пакування

тощо.

• Підготовка експортної документації (в т.ч.
зовнішньоекономічного контракту, сертифікату походження).

• Оцінка експортної готовності товару і компанії.
• Ознайомитися із порадами щодо експорту до країн-членів

ЄС ви можете за допомогою:

• Базового посібника з інтернаціоналізації бізнесу і виходу на
ринки Європейського Союзу (відкрити);

• «Енциклопедія з експортування в ЄС на засадах ПВЗВТ»
(відкрити).
КРОК 2. EU EXPORT HELP DESK

Дізнатися про умови експорту до ЄС можна на
безкоштовному онлайн-ресурсі Служби підтримки експорту
ЄС – EU Export Helpdesk (www.exporthelp.europa.eu), а також
з посібника «Умови експорту до ЄС» (завантажити).
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/654017/vyhid_na_rynky_ES.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BxGHsVN8dq3ob2JxM2xiX283Zm8/view
http://www.exporthelp.europa.eu/
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade_EH_main_document_RU.pdf


2.1. Перевірте митний
код для вашої продукції:

"Му export"

• Відкрийте вікно пошуку;
• Завантажте класифікаційне дерево чи введіть ключове

слово;
• Визначте свою продукцію, країну експортера і країну

імпортера.
2.2. Перевірте «Вимоги»: «Requirements»
• Норми безпеки, санітарні та технічні стандарти, яким має

відповідати ваша продукція;
• Перевірте «внутрішні податки»:
• ПДВ чи акцизні збори для вашої продукції в країні, куди

збираєтеся експортувати.
2.3. Перевірте «Митні збори»: "Taгiffs"
• Стандартний розмір мита ЄС для вашої продукції;

Можливість зменшення розміру мита відповідно до Угоди про
асоціацію або системи преференцій.

2.4. Перевірте «Правила походження» (Rules of Origin GSP)
• Вони вказують на мінімальну переробку, що її повинна

пройти ваша продукція у вашій країні, аби розглядатися як
така, що походить звідти; Походження також залежить від
походження виробничих ресурсів, які ви використовуєте в
кінцевій продукції.

2.5. Перевірте «Статистичні дані» (Statistics)
• Дізнайтеся, які країни вже експортують до ЄС аналогічну

продукцію.
Сторінка "Resources", аби дізнатися:
• Більше про митні коди;
• Про торгові палати та митні органи в кожній країні ЄС;
• Додаткову інформацію для кожної країни ЄС.
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КРОК 3.

СЕРТИФІКАТ EUR.1

Пільги та преференційні умови торгівлі в рамках Угоди про
асоціацію розповсюджуються виключно на товари українського
походження.

Для того, щоб скористатися пільгами в рамках Угоди про
асоціацію, виробник має отримати сертифікат з перевезення
товарів EUR.1, який з 1 січня 2016 року видають митні органи
безкоштовно.

Сертифікат EUR.1 підтверджує статус преференційного

походження товару.
Крім того, виробники продукції можуть отримати від митниці

статус уповноваженого (схваленого) експортера, для якого
значно спрощується проходження митного контролю (без
оформлення сертифіката з перевезення форми EUR.1).

На веб-сайті Державної фіскальної служби можна
ознайомитися з наступною інформацією:

порядок видачі сертифікатів походження EUR.1;
місця видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1;
методичні рекомендації оформлення та заповнення граф

сертифікатів з перевезення (походження) товарів з України за
формою “EUR.1.

Для оперативного вирішення проблемних питань з
оформлення та заповнення сертифікатів з перевезення
товарів з України за формою “EUR.1” звертайтеся за

телефонами ДФС:
(044) 247-28-05, (044) 247-27-70 або на поштову

скриньку origin.unit@sfs.gov.ua
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http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/ugoda-pro-asotsiatsiyu-mij-ukrainoyu-ta-es/tarifni-kvoti
http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/ugoda-pro-asotsiatsiyu-mij-ukrainoyu-ta-es/tarifni-kvoti
http://sfs.gov.ua/mapc/
http://sfs.gov.ua/data/files/14906.pdf


КРОК 4. ПОШУК

ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ

Пошук партнерів на європейському ринку можна здійснювати

як за допомогою українських, так і європейських ресурсів.

Програми ЄС з підтримки бізнесу:

Європейська мережа підприємств

(EEN) www.een.ec.europa.eu – інформаційна мережа в рамках

Програми ЄС COSME (дізнатися більше про Програми).

EEN надає послуги з пошуку партнерів за кордоном та

охоплює ключові бізнес-асоціації й торговельні палати більш ніж

50 країн світу.

Контакти партнерів консорціуму EEN – Ukraine:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Адреса: Адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 174,

01008.Олександра Федорко, +38 044 596 68

53, ofedorko@me.gov.ua

Відділ Трансферу Технологій Інституту фізики Національної

Академії Наук України

Адреса: м. Київ, Проспект Науки, 46, 03680, тел: + 380 44 525

98 41 Фесенко Олена, fesenko@iop.kiev.ua

Торгово-промислова палата України

Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, 01601,

тел: + 380 44 279 29 31 Максим Даницький, dmn-ird@ucci.org.ua

Державна бюджетна установа «Київський міський центр з

інвестицій та розвитку»
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http://www.een.ec.europa.eu/
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Адреса: м. Київ, вул. Семашка, 13, 03142, тел: + 380 44 423

03 52 Дмитро Борисов; eenukraine@gmail.com

ТОВ «Нова Інтернаціональна Корпорація»

Адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,7, 04116, тел: +380

44 236 07 70, Івана Небіус; led@innov-tec.com.ua

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, тел: +380

44 526 05 51 Бедюх Олександр, depndch@univ.kiev.ua

Міністерство закордонних справ України

Адреса: м. Київ, Михайлівська площа, 1, 01018, тел: (044)

238-17-77 Євген Пікалов, tem_eu@mfa.gov.ua

ГО «Споживач»

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Чичеріна, 74, 49000 Ольга

Галушко, тел. +380 50 480 4836, info@spozhyvach.org.ua

Усі послуги членів консорціуму є безкоштовними. У випадку

вимагання додаткової необґрунтованої оплати можна

скаржитися до Європейського виконавчого агентства з МСП
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https://ec.europa.eu/easme/en/contact


Джерела корисної

інформації для експорту до ЄС

Портал ЄС з інтернаціоналізації малих та середніх

підприємств www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/smeip

Ø В2В платформи, бізнес-портали:

(розміщення та пошук інформації про товари, послуги,

постачальників, е-комерція)

- В2В платформи:

Europages www.europages.com.ru - понад 2,6 млн компаній з

різних країн.

Allbiz www.ua.all.biz,

Magento www.magento.com,

DemandWare www.demandware.com,

Shopping Cart Elite www.shoppingcartelite.com тощо.

- Бізнес-портали:

Німецький бізнес-портал lxpos.de - www.ixpos.de, Інтернет-

портал австрійського бізнесу за

кордоном www.advantageaustria.org тощо.

Ø Торгові палати, галузеві бізнес-асоціації

Організація міжнародних форумів, виставок, пошук бізнес

контактів Торгово-промислова палата України

ТЕІЕІУ www.ucci.org.ua

Український національний комітет міжнародної торгової

палати - www.iccua.org

Делегація німецької економіки в Україні - www.ukraine.ahk.de
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Польсько-українська господарча палата (CWPU) - www.pol-

ukr.com/uk

Іспано-Українська Торгова Палата для розвитку - www.spain-

ukraine.com

Торгово-промислова палата Італії в Україні www.ccipu.org/ua

Ø Державні інститути з підтримки експорту

Для встановлення контактів з європейськими партнерами

корисна участь у міжнародних бізнес-форумах, виставках та

торгових місіях, які організовує Офіс з просування експорту

при МЕРТ - www.epo.org.ua
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