ДОДАТОК XV
НАБЛИЖЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Митний кодекс (ЄС)
Регламент (ЄС) № 450/2008 Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 квітня
2008 року, який запроваджує Митний кодекс Співтовариства (Модернізований
Митний Кодекс)
Графік:
положення згаданого вище Регламенту, за винятком статей 1-3,10, 13 п. 3, 17, 25, 26,
28, 33-34, 39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146,-147, 183-187, будуть впроваджені до
законодавства України протягом трьох років з дати набрання чинності цією Угодою
згідно з Кореляційними таблицями, наведеними в додатку до Регламенту (ЄС)
№ 450/2008 та відповідно до роз’яснень, доданих до цього додатку.
Спільний Транзит та ЄАД
Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня
1987 року
Конвенція про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 року зі змінами
Графік: положення цих Конвенцій будуть впроваджені до законодавства України
протягом 1 року з дати набрання чинності цією Угодою.
Звільнення від мит
Регламент Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про заснування
режиму Співтовариства щодо звільнення від сплати мита
Графік: Розділи I і II цього Регламенту як узгоджено між Сторонами будуть
впроваджені до законодавства України не пізніше трьох років з дати набрання
чинності цією Угодою.
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Захист ПІВ
Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 від липня 2003 року щодо митних дій проти
товарів, підозрюваних в порушенні окремих прав інтелектуальної власності та
необхідних заходів проти товарів, що порушують такі права, без шкоди результатам
поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної
власності
Регламент Комісії (ЄС) № 1891/2004 від 21 жовтня 2004 року, який встановлює
положення для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 від липня
2003 року щодо митних дій проти товарів, підозрюваних в порушенні окремих прав
інтелектуальної власності та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі
права, без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного
дотримання прав інтелектуальної власності.
Графік: положення зазначених вище Регламентів будуть впроваджені до
законодавства України протягом трьох років з дати набрання чинності цією Угодою.
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Пояснювальна записка
щодо наближення законодавства України до Регламенту (ЄС) № 450/2008
Європейського парламенту і Ради від 23 квітня 2008 року, який встановлює
Модернізований Митний кодекс Співтовариства (MМК)1.
Ця записка містить три категорії положень ММК:
1.
ті, що застосовуються виключно до країн-членів ЄС і не мають відношення до
гармонізації,
2.
положення щодо гармонізації на основі принципу найкращих зусиль (principle
of best endeavour),
3.
положення, які повинні бути впроваджені.
З урахуванням можливих додаткових поправок до MМК, наближення здійснюється
відповідно до Кореляційних таблиць між відповідними статтями Регламенту (ЄЕС)
№ 2913/92 (чинний Митний кодекс ЄС) і Регламенту (ЄС) № 450/2008 (MМК), як
зазначено в додатку до MКК, і, як вказано у списках 2 і 3 цієї записки.
1.

Положення ММК, що застосовуються виключно до країн-членів ЄС та
виключаються з процесу гармонізації2.

Стаття

Предмет

1
3
10

Предмет та сфера застосування
Митна територія
Електронні системи

13, пар. 3

Подання заявки та надання уповноваження

17

Чинність рішень по всьому
Співтовариству
Митний контроль – другий абзац пункту 2

25

Примітки

26

Співробітництво між органами державної
влади, другий абзац

28

Переміщення морським та авіаційним
транспортом всередині Співтовариства
Спільний митний тариф та тарифна
класифікація товарів

33-34

1

Вимога щодо
взаємозв’язків між
державами-членами ЄС
П.3 – Визнання статусу
уповноваженого суб’єкта
господарювання, митними
органами усіх державчленів
Розвиток спільної системи
управління ризиками
Співробітництво між
органами державної влади
країн-членів ЄС

Однією з ключових умов для ефективного і правильного функціонування зони вільної торгівлі є
надання однакового або ж аналогічного операційного середовища для торгових операторів. Це
тягне за собою необхідність максимально можливого наближення в ряді важливих, спільних
узгоджених областях митного Acquis, з яких фундаментальним є Митний кодекс.
2
Застосовуються також до статей і пунктів всього MМК (не перерахованих), які відносяться до
процедури прийняття заходів для імплементації конкретних статей.
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39

Преференційне походження товарів

55
69
70
77

Місце виникнення митного боргу
Внесення даних
Час внесення даних
Інші способи спрощення оплати – другий
та третій абзаци пункту 1
Забезпечення сплати та заборгованість другий та третій абзаци пункту 2
Повітряне та морське сполучення
всередині Європейського Союзу
Централізоване митне оформлення
Продукти рибальства та інші продукти,
виловлені з моря
Транзит всередині Співтовариства
Комітет з Митного кодексу ЄС

78
93
106
133
146-147
183-187
2.

Стаття

Стосуються заходів, що
містяться в угодах,
укладених ЄС

Встановлення ставки
кредитного відсотку
Встановлення відсотку на
заборгованість

Положення ММК, наближення до яких буде відбуватися на основі принципу
найкращих зусиль

Предмет

Примітки

Відповідні статті
діючого
Митного
кодексу

(Співвідношення
з Регламентом
(ЄЕС) № 2913/92)
2
4
5
7

11

13

14
15

22

Завдання митних органів
Визначення
Обмін даними та їх зберігання
Обмін додатковою
інформацією між митними
органами та суб’єктами
господарювання
Митний посередник
Подання заявки та надання
уповноваження
(Уповноважений суб’єкт
господарювання - УСГ)
Надання статусу
Імплементаційні заходи

4, 235
36b, 182d

За виключенням
положень, що
стосуються дії у ЄС
За виключенням п.3
щодо визнання ЄС
статусу УСГ
Елементи, що
підлягають
включенню в
імплементаційні
заходи

Рішення, винесені судовими
органами
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5

5a

5a
5a

246

29
31

35-37

44- 47

48-49

50-53

56- 65

Зберігання документів та іншої
інформації
Конвертація валюти

16
Положення, що
стосуються
публікації валютного
курсу

Походження товарів (сфера
застосування, надбання
походження, докази
походження)
Митний борг при ввезенні
митне оформлення для
вільного використання
та тимчасове ввезення,
спеціальні положення
щодо товарів без
сертифікатів
походження,
митний борг, що
виникає при
недотриманні
законодавства,
вирахування суми вже
сплаченого ввізного
мита)
Митний борг при вивезенні
експорт та переробка за
межами митної
території,
митний борг, що
виникає при
недотриманні
законодавства)
Положення, спільні для
митних боргів при ввезенні та
при вивезенні.
заборони та обмеження
декілька боржників
загальні правила
розрахунку суми
ввізного або вивізного
(експортного) мита.
Гарантія для потенційного або
існуючого митного боргу.
загальні положення.
обов’язкова гарантія.
необов’язкова гарантія.
надання гарантії,
вибір гарантії.
поручитель.
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18

22, 23, 24, 26

143, 144, 210, 202,
203, 204, 205, 206

145, 209, 210, 211

112, 121, 122, 135,
136, 144, 178, 212,
212a, 213, 214,

94, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199

66

67
68
72

73
74
75
77

78

79
80

81

82

83

84
86
87
88

комплексна гарантія.
додаткові положення
щодо використання
гарантій.
додаткова гарантія або
гарантія на заміну.
звільнення від
зобов’язань за
гарантією
Визначення ставки ввізного
або вивізного (експортного)
мита
Повідомлення про митний борг
Обмеження митного боргу
Загальні часові обмеження для
сплати та призупинення
часових обмежень
Оплата
Відстрочення оплати
Терміни відстрочення оплати
Інші способи спрощення
оплати (за виключенням 2 і 3
абзацу пункту 1
Забезпечення сплати та
заборгованість (за
виключенням 2 і 3 абзацу
пункту 2
Відшкодування та звільнення
від сплати
Відшкодування та звільнення
від сплати надміру стягненої
суми вивізного (експортного)
або ввізного мита
Браковані товари або товари,
що не відповідають умовам
контракту
Відшкодування або звільнення
від сплати з причини помилки
компетентних органів
Відшкодування та звільнення
від сплати за правом
справедливості
Порядок відшкодування та
звільнення від сплати
Погашення митного боргу

215, 217,

221
221
222

Встановлення ставки
кредитного відсотку
Методика
встановлення ставки
кредитного відсотку
на заборгованість

Зобов’язання щодо подання
попередньої ввізної декларації
Подання та відповідальна
особа
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223, 230, 231
224, 225, 226,
227
229

214, 232

236-242
236

238

220

239

236-239
204, 206, 207, 233,
234,
36a
36b

89
90
91
92
94
101103

104

105
107
108
109
110
116
136

Внесення змін до попередньої
ввізної декларації
Митна декларація, що замінює
попередню ввізну декларацію
Митний нагляд
Транспортування до
відповідного місця
Транспортування за особливих
умов
Митний статус товарів

36
36c
37, 42, 58
38
39
Мета: наближення
принципів
визначення митного
статусу товарів

83, 164

Митна декларація на товари та
митний нагляд за товарами
Співтовариства
Відповідні митні органи
Типи митних декларацій
Зміст декларації та супровідні
документи
Спрощена декларація

59

Додаткова декларація
Спрощення митних
формальностей та контролю
Дозвіл (для спеціальної
процедури)

76
19

Передання прав та обов’язків
Переміщення товарів (за умови
використання спеціальної
процедури)
142
Еквівалентні товари
144
Зовнішній транзит
145
Внутрішній транзит
166
Режим кінцевого використання
167
Норма отримання (переробка)
173
Стандартна система обміну
174
Попереднє ввезення замінних
продуктів
175-177 Товари, що вивозяться з
митної території
зобов’язання подати
попередню декларацію
про відправлення
заходи, що
встановлюють окремі
положення
митний нагляд та
139
140
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60
61
62, 76, 77,
76

85, 86, 87, 88, 94,
95, 100, 104, 116,
117, 132, 133, 138,
147, 148
90,
91, 111

114, 115
91
163, 164
82
119
154, 155, 156,
154, 157
161, 162, 182a,
182b, 182c, 183

178
179

180
181
182

3.

формальності при
вивезенні
Товари Співтовариства
(експорт та реекспорт)
Товари, які не є товарами
Співтовариства (експорт та
реекспорт)
Попередня вивізна декларація
(експорт та реекспорт)
Внесення змін до попередньої
вивізної декларації
Тимчасове вивезення
(звільнення від вивізного
(експортного) мита)

161
182, 182c

182c, 182d
182d

Положення ММК, наближення до яких буде відбуватися на основі принципу
найкращих зусиль

Стаття

Предмет

6
8

Захист даних
Надання інформації митними
органами
Надання інформації в митні
органи
Розширення прав і
можливостей
Рішення, пов’язані із
застосуванням митного
законодавства. Загальні
положення
Анулювання сприятливих
рішень
Анулювання та зміна
сприятливих рішень
Рішення, що стосуються
обов’язкової інформації
Застосування штрафів
За винятком пункту 3
( повідомлення
Комісії)
Право на оскарження
Призупинення реалізації
Митний контроль
За винятком
підпункту 2 пункту 2
і за винятком пункту
3 відповідно до ЄС.

9
12
16

18
19
20
21

23
24
25

Примітки
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Відповідні статті
діючого Митного
кодексу
(Співвідношення з
Регламентом
(ЄЕС) № 2913/92)
15
14
5
6, 7, 10

8
9
12
-

243
244
13

26
27
30
32

Співпраця між органами
влади
Пост-реліз управління
Збори та витрати
Терміни

За винятком пункту 2
відповідно до ЄС.

13
78
11
17

Вартість товарів для митних
цілей
• Cфера дії
• Метод визначення митної
вартості на основі ціни угоди
• Вторинний метод
визначення митної вартості
• Реалізація заходів (сфера
дії)
Презентація, розвантаження
та експертиза товарів
Формальності після
презентації
• Зобов’язаніня підляганню
товарів (не-Співтовариства )
під митну процедуру
• Товари повинні поміщатися
на тимчасове зберігання

28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36

99-100

Товари, що підлягають під
процедуру транзиту
• Відмова від товарів, що
прибувають транзитом
• Положення, застосовні до
товарів (не-Співтовариства)
після процедури транзиту,
закінчилися

54, 55

111- 114

Положення, застосовні до
всіх митних декларацій.
• Особа, яка подає заяву
• Прийняття декларації
• Поправки до декларації
• Анулювання декларації

63, 64, 65, 66, 67,
76

115

Допомога в складанні
митних декларацій на
товари, які підпадають під
різні тарифні підзаголовки

81

117- 121

Перевірка
• Перевірка митної
декларації
• Вивчення та відбір проб
товарів

40-43

95- 96
97-98

40, 41, 46, 47,
48, 50, 58

За винятком про
юридичну силу
положень по всій
митній території
Співтовариства
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19, 68, 69, 70, 71,
72

123- 124

• Часткова експертиза і
відбір проб товарів
• Результати перевірки,
• Заходи з ідентифікації
Відпуск
• Відпуск товарів
• Відпуск залежить від
оплати суми боргу імпорту
або експорту відповідної
митної заборгованості або
надання гарантій

73, 74

125- 127

Розпорядження товарами
• Знищення товарів
• Заходи, що вживаються
митними органами
• Залишення

56, 57, 75, 182

129

Відпуск для вільного обігу.
Сфера дії та наслідки
Повернені товари
• Сфера дії та наслідки
• Випадки, в яких не
надається звільнення від
імпортних митних
• Товари, раніше поміщенні
під митний режим переробки

79

Спеціальні процедури. Сфера
дії
Облік
Звільнення від процедури

84

141
148-150

Звичайні форми обробки
Зберігання. Загальні
положення
• Сфера дії
• Обов’язки власника
дозволу або процедури
• Тривалість процедури
зберігання

109, 173
98, 101, 102, 108,
166, 171,

151-152

Тимчасове зберігання
• Розміщення товарів на
тимчасове зберігання
• Товарів на тимчасове
зберігання

50, 51, 52, 53

153-154

Митне складування
• Зберігання на митних
складах

99, 106, 110

130- 132

135
137
138

UA/EU/Annex XV/ua 10

185, 186, 187

105, 106, 107, 176
89

• Товари (Співтовариства),
кінцевого використання та
обробки послуг.
155-161

Вільні зони
• Призначення зони вільної
торгівлі
• Будування та різні види
діяльності у вільних
економічних зонах
• Презентація товарів і їх
підлягання під митну
процедуру
• Товарів (Співтовариства) у
вільних економічних зонах
• Товарів (неСпівтовариства) у вільних
економічних зонах
• Приведення товарів з
вільної зони
• Митний статус

167, 168, 169, 170,
172, 173, 175, 177,
180, 181

162-165

Тимчасовий безмитне
ввезення
• Сфера дії
• Період, протягом якого
товар може залишатися під
процедуру тимчасового
допуску
• Ситуації на тимчасовий
допуск
• Сума ввізного мита у разі
тимчасового ввезення з
частковим звільненням від
ввізних мит

137, 139, 140, 141,
142, 143

168-170

Переробка
• Сфера дії
• Період для зливу
• Тимчасове реекспорт для
подальшої обробки

114, 118, 123, 130,
182

171-172

Зовнішня обробка
• Сфера дії
• Товари відремонтовані
безкоштовно

145, 146, 149, 150,
151, 152, 153
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