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Відповідно до вимог п. 1 ст. 29 Глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 

2014 року № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони» (далі – Угода) кожна Сторона зменшує або скасовує 

ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони відповідно до Графіків, встановлених у 

Додатку 1-А до Угоди. 

Статтею 26 Угоди встановлено, що положення Глави 1 застосовуються до торгівлі 

товарами, що походять з територій Сторін. 

Для цілей Глави 1 «походження» означає, що товар підпадає під правила походження, 

викладені в Протоколі 1 до Угоди («Щодо визначення концепції «походження товарів» і 

методів адміністративного співробітництва») (далі – Протокол 1). 

Відповідно до п. 1 ст. 16 Протоколу 1 товари, що походять з Європейського Союзу (далі 

– ЄС), і товари, що походять з України, після ввезення до України чи ЄС, відповідно, 

підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів: 

(а) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до 

Протоколу 1; або 

(b) у випадках, вказаних у ст. 22(1) Протоколу 1, - декларація, що надалі іменуватиметься 

«декларацією інвойс», надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-

якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально 

для того, щоб їх можна було ідентифікувати.   

Відповідно до п.п. 1 та 2 розд. І Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з 

перевезення (походження) товару EUR.1, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 20.11.2017 № 950, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2017 за 

№ 1563/31431 (далі – Порядок № 950), сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 

заповнюється та видається, зокрема відповідно до положень Угоди.  

Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товар(и) 

відповідає(ють) вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених 

Угодою, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 950). 

При цьому механізм заборони повернення та звільнення від сплати ввізного мита у 

торгівлі з країнами ЄС встановлено ст. 15 Протоколу 1, а саме:  

Матеріали іншого походження, використані у виробництві товарів, що походять з ЄС або 

України, для яких видається або складається підтвердження походження згідно з 

положеннями Розділу V Протоколу І, не можуть бути предметом повернення мита або 

звільнення від сплати мита будь-якого типу в ЄС або Україні. 



Заборона в пункті 1 стосується будь-якої домовленості про повне чи часткове 

відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж мита й митних зборів, які мають 

еквівалентну дію, застосовних у ЄС або Україні до матеріалів, які використовуються у 

виробництві, якщо таке відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж застосовується, 

формально чи фактично, коли товари, вироблені з цих матеріалів, експортуються, а не коли 

вони залишаються для використання в цій країні. 

Експортер товарів, на які поширюється підтвердження походження, повинен бути 

готовим у будь-який час на вимогу митних органів надати всі належні документи на 

підтвердження того, що мито, сплачене за матеріали іншого походження, використані у 

виробництві цих товарів, не було повернене, і що всі митні платежі та збори, що мають 

еквівалентний ефект, які мають бути сплачені за такі матеріали, дійсно сплачені. 

При цьому обов’язок зі сплати ввізного мита на матеріали іншого походження, які були 

поміщені у митний режим переробки на митній території України та використані для 

виготовлення продуктів переробки, виникає на момент подання експортером: 

 заяви на видачу сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 у порядку, 

встановленому Порядком № 950 або митної декларації на реекспорт продуктів 

переробки - у разі складення експортером декларації інвойс (походження). 

Водночас обов’язок зі сплати ввізного мита не поширюється на матеріали походженням, 

зокрема з України та з країн ЄС за умови їх документального підтвердження походження у 

порядку, передбаченому Угодою. 

Враховуючи викладене, у разі реекспорту продуктів переробки до країн ЄС митниці 

ДФС оформлюють та видають сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 за умови 

відповідності товарів вимогам правил визначення преференційного походження, 

встановлених в Протоколі І та виконання вимог ст. 15 Протоколу І у разі використання у 

процесі переробки матеріалів походженням з третіх країн (не ЄС та України). 

Відповідні роз’яснення та приклади заповнення окремих граф митної декларації у разі 

сплати ввізного мита за матеріали іншого походження, які було поміщено у митний режим 

переробки на митній території України, надані в листі ДФС від 13.04.2018 № 11112/7/99-99-

19-04-17 «Про застосування механізму заборони повернення та звільнення від сплати ввізного 

мита».  


