
АВТОНОМНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
21 березня 2014 року під час саміту ЄС було підписано політичні положення 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (Преамбула, Стаття 1, Розділи І, ІІ та VII), а 27 червня 2014 року відбулося 
підписання її економічної частини. 

16 вересня 2014 року Верховною Радою України та Європейським Парламентом 
одночасно було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію). 

Рішенням Ради ЄС від 29.09.2014 № 2014/691/ЄС було внесено зміни до графіку 
тимчасового застосування торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС. Зокрема, тимчасове застосування Розділів І, ІІ, III, V, VI, VII, а також 
визначених додатків та протоколів до зазначених розділів розпочалося з 1 листопада 
2014 року. Тимчасове застосування положень Розділу IV “Торгівля та питання, 
пов’язані з торгівлею”, а також додатків, доповнень та протоколів до нього, 
розпочнеться з 1 січня 2016 року. 

Незважаючи на відтермінування тимчасового застосування торговельної частини 
Угоди та враховуючи складну економічну ситуацію в Україні ЄС в односторонньому 
порядку запровадив та подовжив до 31 грудня 2015 року автономні торговельні 
преференції (Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1150/2014). 
Метою зазначених заходів є одностороннє зменшення або скасування митних 
тарифів ЄС на товари, що походять з України.  

Запровадження автономних торговельних преференцій (далі – АТП) регулюється 
Регламентом ЄП та Ради ЄС № 374/2014 від 16.04.2014 (додаток 1) щодо скорочення 
або скасування митних тарифів на товари, що походять з України (зі змінами, 
внесеними Регламентом ЄП та Ради ЄС № 1150/2014 від 29.10.2014 (додаток 2)). 

Рівень ставок увізних мит та обсяги тарифних квот в рамках односторонніх 
торговельних преференцій ЄС встановлено згідно з положеннями щодо вільної 
торгівлі Угоди про асоціацію.  

 
Ставки увізного мита ЄС 

Починаючи з моменту введення АТП ставки увізного мита ЄС встановлені на 
рівні, який має діяти в перший рік після запровадження вільної торгівлі між Україною 
та ЄС1 (додаток 3). 

Детальну інформацію щодо ставок увізного мита ЄС на продукцію походженням 
з України під час дії АТП можна отримати у розділі My export офіційного інтернет 
ресурсу Європейської Комісії Export Helpdesk 
(http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm). 

                                                 
1 Переговори між Україною та ЄС завершені у 2011 році. Графіки скасування увізних мит ЄС 
зафіксовано на базі митного тарифу, побудованого на основі Гармонізованої системи опису та 
кодування товарів (далі – ГС) версії 2007 року. З 1 січня 2012 року у ЄС введено в дію митний тариф 
побудований на ГС версії 2012 року. Тому між кодами графіку скасування увізних мит та кодами 
діючого митного тарифу ЄС можуть бути відмінності.  
 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
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Тарифні квоти 

Запровадження тарифних квот означає, що окремі українські товари можуть 
постачатися до ЄС у певних обсягах без справляння увізних мит. При цьому мова 
йде не про обмеження обсягів імпорту, а лише про те, що імпорт зазначених товарів 
понад визначений обсяг оподатковується за тими ж умовами, які діяли для України до 
запровадження автономних преференцій. 

Правила адміністрування тарифних квот регламентуються положеннями статті 3 
“Доступ в рамках тарифних квот” Регламенту ЄС № 374/2014. 

Адміністрування тарифних квот ЄС здійснюється відповідно до статей 308а, 
308b і 308c Регламенту (ЄЕС) № 2454/93 (додаток 4), що встановлює правила для 
реалізації Митного кодексу Співтовариства, та статті 184 Регламенту (ЄС) 
№ 1308/2013 (додаток 5). 

На період автономних преференцій тарифні квоти на окремі українські товари 
встановлено в обсягах, передбачених для першого року дії положень щодо вільної 
торгівлі Угоди про асоціацію. 

Адміністрування тарифних квот відбувається за двома способами:  
- “перший прийшов – перший обслуговується” (додаток І Регламенту ЄС 

№ 1150/2014) та 
- через систему імпортних ліцензій (додатку ІІ Регламенту ЄС № 1150/2014). 
 

 
Принципи адміністрування тарифних квот 

      
“перший прийшов – перший обслуговується” 

Адміністрування тарифних квот, визначених у додатку І Регламенту ЄС 
№ 1150/2014 (додаток 6), здійснюється Генеральним директоратом з питань 
оподаткування Європейської Комісії на основі принципу “перший прийшов – перший 
обслуговується” незалежно від місця ввезення товарів на територію ЄС. Правові 
положення, що визначають порядок управління цими тарифними квотами, містяться у 
статтях 308а, 308b і 308с Регламенту №2454/93. 

Інформація про поточні залишки тарифних квот, які управляються на основі 
принципу “перший прийшов – перший обслуговується”, доступна в режимі он-лайн у 
відповідному розділі на офіційному порталі Європейської Комісії  
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Year=20
15&Status=&Offset=0&MaxSize=1000&Critical=&Origin=UA&Code=&Expand=true)  

Інформація щодо невикористаних залишків тарифних квот коригується ввечері 
кожного робочого дня.  

 

система імпортних ліцензій 
Адміністрування тарифних квот, визначених у додатку ІІ Регламенту ЄС 

№ 1150/2014 (додаток 7), здійснюється Генеральним директоратом ЄК 
відповідальним за сільське господарство і розвиток сільських районів через систему 
імпортних ліцензій. Різні регламенти ЄС містять конкретні положення щодо 
управління тарифними квотами (в цьому випадку використовуються положення 
статті 184 Регламенту (ЄС) № 1308/2013). 
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Наприклад, при імпорті до ЄС м’ясної (яловичина, свинина, свійська птиця) та 
яєчної продукції ліцензування в рамках відповідних обсягів річних квот здійснюється 
щоквартально на 25% від загального обсягу квоти. Ліцензування імпорту зернових 
відбувається на щотижневих засадах, а молочної продукції – шляхом розподілення 
квоти на два шестимісячні періоди. 

 
 

Правила походження товарів 
 

Підставою для застосування до українських товарів торговельних преференцій є 
сертифікат походження EUR.1. При цьому, діють правила походження товарів, 
визначені відповідно до Регламенту ЄК № 2454/93 (додаток 8), яким введено в дію 
імплементаційні положення Митного кодексу ЄС (Регламент Ради № 2913/92). З 
моменту початку тимчасового застосування торговельних положень Угоди про 
асоціацію будуть введені в дію правила походження товарів, передбачені Угодою.  

Протягом дії преференційного режиму сертифікати походження EUR.1 
видаються Торгово-промисловою палатою України та регіональними ТПП. З моменту 
початку тимчасового застосування торговельних положень сертифікати походження 
EUR.1 будуть видаватись митними органами України. 

 
На період дії АТП ЄС залишає також можливість використання режиму GSP 

(Генералізована система преференцій), який діє сьогодні для України та підставою 
для застосування якого є сертифікат "Форми А", які видають ТПП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Травень 2015 


