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Тарифні Преференції в Європейському Союзі
наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 950
“Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката
з перевезення (походження) товару EUR.1” (набрав чинності з 24.01.2018)

ЄС
(з 01.01.2016)

ЄАВТ
(з 01.06.2014)

Чорногорія
(з 01.01.2013)

Україна

Сертифікати з перевезення (походження) форми
EUR.1
наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 950
“Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката
з перевезення (походження) товару EUR.1” (набрав чинності з 24.01.2018)

ЄС
(з 01.01.2016)

ЄАВТ
(з 01.06.2014)

Чорногорія
(з 01.01.2013)

Україна

Новації нового порядку видачі
сертифікатів з перевезення товару EUR.1
1) Скорочення часу видачі сертифікатів до 8 робочих годин з
моменту реєстрації заяви експортера у митниці (раніше
максимальний строк видачі сертифікатів складав три дні);
2) Спрощення процедури визначення походження товарів з
України шляхом застосування декларацій постачальника
(виробника) (форми декларацій постачальника (виробника)
ідентичні
формам
декларацій,
які
застосовуються
в
Європейському Союзі);
3) Запровадження єдиного порядку видачі сертифікатів до
країн ЄС та ЄАВТ (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн),
Чорногорії (єдиний порядок видачі сертифікатів замість трьох);
4) Уточнення порядку заповнення замінних сертифікатів
(можливість митного оформлення декількох партій товарів,
розміщених на митному складі, із застосуванням тарифних
преференцій).

ДЕКЛАРАЦІЯ

постачальника (виробника) товарів, що мають
преференційний статус походження
ДЕКЛАРАЦІЯ
Я, що нижче підписався(лась), декларую (засвідчую), що товари1 _________________________
(опис товарів)
товарних позицій ________ УКТЗЕД, перелічені у цьому документі мають преференційний статус
походження з _________2 відповідно правил походження в рамках вільної торгівлі
_______________________________________________________________ з_____________________
(назва країни, групи країн - учасниць Угод(и) про вільну торгівлю)
Я декларую (засвідчую):
кумуляція застосовується з _______________________________________________,
(назва/и країни/країн)
що підтверджується сертифікатом з перевезення (походження) форми EUR.1 та/або декларацією
інвойс, які додаються;
кумуляція не застосовується.
(Проставте Х у відповідний квадрат)
Я зобов’язуюсь надати митниці на їх вимогу будь-які інші підтверджуючі документи.
(посада, ініціали, прізвище
(підпис)
(місце, дата)
посадової особи підприємства,
адреса підприємства)

ДЕКЛАРАЦІЯ

постачальника (виробника) товарів, що не мають
преференційний статус походження
Я, що підписався нижче, постачальник (виробник) товарів, зазначених у цьому документі, декларую (засвідчую), що:
1. Наступні матеріали, що не мають преференційного походження були використані в Україні для виробництва таких
товарів:
Відсоток використаних
Товарна позиція згідно з
матеріалів, шо не мають
Опис
Опис використаних
Вартість використаних
УКТЗЕД використаних
преференційного походження у
товарів, що матеріалів, що не мають
матеріалів, що не
матеріалів, що не мають
умовах
поставляють
преференційного
мають преференційного ціні кінцевого товару на
3
префенційного статусу
франко-завод
ся1
статусу походження
статусу походження2
походження
1

2

3*

4*

5*

Усього:
Усього:
2. Усі інші матеріали, що були використані в Україні для виробництва цих товарів мають преференційний статус походження
з
____________4
відповідно
до
правил
походження
в
рамках
вільної
торгівлі
з
_____________________________________________________________________________
(назва країни, групи країн - учасниць Угод(и) про вільну торгівлю)
Я декларую (засвідчую):
кумуляція застосовується з ________________________________________________,
(назва/и країни/країн)
що підтверджується сертифікатом з перевезення (походження) форми EUR.1 та/або декларацією інвойс, які додаються;
кумуляція не застосовується.
(Проставте Х у відповідний квадрат)
Я зобов’язуюсь надати митниці на їх вимогу будь-які інші підтверджуючі документи.
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