
 
 

Ставки увізного мита ЄС 
 
 

Починаючи з моменту введення АПТР ставки увізного мита ЄС 
встановлюються на рівні, який має діяти в перший рік після запровадження вільної 
торгівлі між Україною та ЄС (відповідні ставки увізного мита ЄС, розраховані 
згідно домовленостей, наведено у додатку 11). 
 

У додатку наведено коди товарів (колонка 1) та їх текстовий опис (колонка 2), 
діючі ставки увізного мита ЄС (колонка 3), кількість років за яку згідно 
домовленостей ставка увізного мита ЄС має бути скасовано до рівня нуль відсотків 
(колонка 4), а також,  розрахована відповідно до домовленостей, ставка увізного 
мита ЄС, яка діятиме на період дії АПТР (колонка 5). 

 
Тарифні квоти 

 
 

Запровадження квотування у двосторонній торгівлі між Україною та ЄС 
означає,  що  українські  виробники  отримують  можливість  завозити  певні 
обсяги даних товарів без справляння увізних мит. При цьому мова йде не про 
обмеження обсягів імпорту, а лише про те, що імпорт зазначених товарів понад 
визначений обсяг підпадатиме під загальний режим імпорту, тобто 
оподатковуватиметься за тими ж умовами які діють для України сьогодні. 

Обсяги тарифних квот, які діятимуть впродовж АПТР, коди товарів, які 
підпадають під квотування, ставки увізних мит в межах квоти та поза межами 
квоти наведено у додатку 2. 

Правила  адміністрування  тарифних  квот   регламентуються  положеннями 
статті 3 “Доступ в рамках тарифних квот” Регламенту Європейського Парламенту і 
Ради щодо скорочення або скасування митних зборів на товари, що походять з 
України. 

Адміністрування тарифних квот ЄС здійснюватиметься відповідно до статей 
308а, 308b і 308c Регламенту (ЄЕС) № 2454/93, що встановлює правила для 
реалізації Митного кодексу Співтовариства (додаток 3), та статті 184 Регламенту 
(ЄС) № 1308/2013 (додаток 4). 
 

Принцип адміністрування тарифних квот 
 
 

“перший прийшов – перший обслуговується” 
Адміністрування тарифних квот, визначених у додатку ІІІ Регламенту ЄС, 

здійснюватиметься Генеральним директоратом з питань оподаткування 
Європейської Комісії на основі принципу “перший прийшов – перший 
обслуговується” незалежно від місця ввезення товарів до 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 
                                                            
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. 

 



принципу “перший прийшов - перший обслуговується” доступна в режимі он-лайн 
на відповідному порталі Служби підтримки експорту 
(http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=RU. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en 
База даних для тарифних квот на веб-сайті EUROPA відображає баланс по кожній 
тарифній квоті, які застосовують у даному році, а також минулого року. Сайт  
також  містить  деякі  інші  важливі  відомості,  зокрема,  дату  вичерпання 
конкретної тарифної квоти. Ця інформація постійно змінюється в результаті 
щоденних  операцій.  Інформація  про   веб-сайт  EUROPA  коригується  ввечері 
кожного робочого дня і, отже, є актуальною на цей момент. Вона залишається на 
веб-сайті незмінною до вечора наступного робочого дня. 

 
 

система імпортних ліцензій 
Тарифні квоти, визначені у додатку ІІ Регламенту ЄС, віднесено до 

компетенції  Генерального  директорату  ЄК  відповідального  за  сільське 
господарство і розвиток сільських районів і їх адміністрування, здійснюватимуться 
через систему імпортних ліцензій. Різні регламенти Ради та Комісії містяться 
конкретні  положення  щодо  управління  тарифними  квотами  (в  цьому  випадку 
будуть використовуватись положення статті 184 Регламенту (ЄС) № 1308/2013). 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2

в межах квоти поза квотою 

0201.10.(00) 12,8 + 176,8 €/100 kg/net 
0201.20.(20) 12,8 + 176,8 €/100 kg/net 
0201.20.(30) 12,8 + 141,4 €/100 kg/net 
0201.20.(50) 12,8 + 212,2 €/100 kg/net 
0201.20.(90) 12,8 + 265,2 €/100 kg/net 
0201.30.(00) 12,8 + 303,4 €/100 kg/net 
0202.10.(00) 12,8 + 176,8 €/100 kg/net 
0202.20.(10) 12,8 + 176,8 €/100 kg/net 
0202.20.(30) 12,8 + 141,4 €/100 kg/net 
0202.20.(50) 12,8 + 221,1 €/100 kg/net 
0202.20.(90) 12,8 + 265,3 €/100 kg/net 
0202.30.(10) 12,8 + 221,1 €/100 kg/net 
0202.30.(50) 12,8 + 221,1 €/100 kg/net 
0202.30.(90) 12,8 + 304,1 €/100 kg/net 
0203.11.(10) 53,6 €/100 kg/net 
0203.12.(11) 77,8 €/100 kg/net 
0203.12.(19) 60,1 €/100 kg/net 
0203.19.(11) 60,1 €/100 kg/net 
0203.19.(13) 86,9 €/100 kg/net 
0203.19.(15) 46,7 €/100 kg/net 
0203.19.(55) 86,9 €/100 kg/net 
0203.19.(59) 86,9 €/100 kg/net 
0203.21.(10) 53,6 €/100 kg/net 
0203.22.(11) 77,8 €/100 kg/net 
0203.22.(19) 60,1 €/100 kg/net 
0203.29.(11) 60,1 €/100 kg/net 
0203.29.(13) 86,9 €/100 kg/net 
0203.29.(15) 46,7 €/100 kg/net 
0203.29.(55) 86,9 €/100 kg/net 
0203.29.(59) 86,9 €/100 kg/net 
0204.22.(50) 12,8 + 222,7 €/100 kg/net 
0204.22.(90) 12,8 + 222,7 €/100 kg/net 
0204.23.(00) 12,8 + 311,8 €/100 kg/net 
0204.42.(30) 12,8 + 141,7 €/100 kg/net 
0204.42.(50) 12,8 + 167,5 €/100 kg/net 
0204.42.(90) 12,8 + 167,5 €/100 kg/net 
0204.43.(10) 12,8 + 234,5 €/100 kg/net 
0204.43.(90) 12,8 + 234,5 €/100 kg/net 
0207.11.(30) 29,9 €/100 kg/net 
0207.11.(90) 16 000 тон/рік 32,5 €/100 kg/net 
0207.12.(10) виражених у чистій вазі 29,9 €/100 kg/net 
0207.12.(90) з поступовим збільшенням протягом 5 

 
32,5 €/100 kg/net 

0207.13.(10) до 20 000 тон/рік виражених у чистій вазі 102,4 €/100 kg/net 
0207.13.(20) + 20 000 тон/рік 35,8 €/100 kg/net 
0207.13.(30) виражених у чистій вазі 26,9 €/100 kg/net 
0207.13.(50) (для КН кодів 0207.12.(10-90)) 60,2 €/100 kg/net 
0207.13.(60) 46,3 €/100 kg/net 
0207.13.(99) 18,7 €/100 kg/net 
0207.14.(10) 102,4 €/100 kg/net 
0207.14.(20) 35,8 €/100 kg/net 
0207.14.(30) 26,9 €/100 kg/net 
0207.14.(50) 60,2 €/100 kg/net 
0207.14.(60) 46,3 €/100 kg/net 
0207.14.(99) 18,7 €/100 kg/net

до довідки Автономний преференційний торговий режим ЄС для України

0,00

0,00

0,00

20 000 тон/рік
виражених у чистій вазі

+ 20 000 тон/рік
виражених у чистій вазі

(для кодів КН)
0203.11.(10)
0203.12.(19)

0203.19.(11-15-59)
0203.21.(10)
0203.22.(19)

0203.29.(11-15-59))

М'ясо баранини

1 500 тон/рік
виражених у чистій вазі

з поступовим збільшенням протягом 5 
років до 2 250 тон/рік

виражених у чистій вазі

М'ясо птиці та 
напівфабрикати з м'яса 
птиці

Обсяги тарифних квот, які діятимуть впродовж АПТР

Продукція Класифікація 
тарифів

Ставка увізного мита ЄС
обсяг квоти ЄС

Яловичина

12 000
тон/рік виражених у чистій вазі 0,00

Свинина



в межах квоти поза квотою 
Продукція Класифікація 

тарифів
Ставка увізного мита ЄС

обсяг квоти ЄС

 
    

0207.24.(10) 34 €/100 kg/net 
0207.24.(90) 37,3 €/100 kg/net 
0207.25.(10) 34 €/100 kg/net 
0207.25.(90) 37,3 €/100 kg/net 
0207.26.(10) 85,1 €/100 kg/net 
0207.26.(20) 41 €/100 kg/net 
0207.26.(30) 26,9 €/100 kg/net 
0207.26.(50) 67,9 €/100 kg/net 
0207.26.(60) 25,5 €/100 kg/net 
0207.26.(70) 46 €/100 kg/net 
0207.26.(80) 83 €/100 kg/net 
0207.26.(99) 18,7 €/100 kg/net
0207.27.(10) 85,1 €/100 kg/net 
0207.27.(20) 41 €/100 kg/net 
0207.27.(30) 26,9 €/100 kg/net 
0207.27.(50) 67,9 €/100 kg/net 
0207.27.(60) 25,5 €/100 kg/net 
0207.27.(70) 46 €/100 kg/net 
0207.27.(80) 83 €/100 kg/net 
0207.27.(99) 18,7 €/100 kg/net
0207.32.(15) 46,2 €/100 kg/net
0207.32.(19) 51,3 €/100 kg/net
0207.32.(51) 45,1 €/100 kg/net
0207.32.(59) 48,1 €/100 kg/net
0207.32.(90) 49,3 €/100 kg/net
0207.33.(11) 46,2 €/100 kg/net
0207.33.(19) 51,3 €/100 kg/net
0207.33.(59) 48,1 €/100 kg/net
0207.33.(90) 49,3 €/100 kg/net
0207.35.(11) 110,5 €/100 kg/net
0207.35.(15) 128,3 €/100 kg/net
0207.35.(21) 56,4 €/100 kg/net
0207.35.(23) 52,9 €/100 kg/net
0207.35.(25) 54,2 €/100 kg/net
0207.35.(31) 26,9 €/100 kg/net
0207.35.(41) 18,7 €/100 kg/net
0207.35.(51) 86,5 €/100 kg/net
0207.35.(53) 115,5 €/100 kg/net
0207.35.(61) 69,7 €/100 kg/net
0207.35.(63) 69,7 €/100 kg/net
0207.35.(71) 66 €/100 kg/net
0207.35.(79) 123,2 €/100 kg/net
0207.35.(99) 18,7 €/100 kg/net
0207.36.(11) 110,5 €/100 kg/net
0207.36.(15) 128,3 €/100 kg/net
0207.36.(21) 56,4 €/100 kg/net
0207.36.(23) 52,9 €/100 kg/net
0207.36.(31) 26,9 €/100 kg/net
0207.36.(41) 18,7 €/100 kg/net
0207.36.(51) 86,5 €/100 kg/net
0207.36.(53) 115,5 €/100 kg/net
0207.36.(61) 69,7 €/100 kg/net
0207.36.(63) 46,3 €/100 kg/net
0207.36.(79) 123,2 €/100 kg/net
0207.36.(90) 18,7 €/100 kg/net

   
   



в межах квоти поза квотою 
Продукція Класифікація 

тарифів
Ставка увізного мита ЄС

обсяг квоти ЄС

 
    

0210.99.(39) 130 €/100 kg/net
1602.31.(11) 102,4 €/100 kg/net
1602.31.(19) 102,4 €/100 kg/net
1602.31.(30) 102,4 €/100 kg/net
1602.31.(90) 102,4 €/100 kg/net
1602.32.(11) 276,5 €/100 kg/net
1602.32.(19) 102,4 €/100 kg/net
1602.32.(30) 276,5 €/100 kg/net
1602.32.(90) 276,5 €/100 kg/net
1602.39.(21) 276,5 €/100 kg/net
0401.10.(10) 13,8 €/100 kg/net
0401.10.(90) 8 000 тон/рік виражених у чистій вазі 12,9 €/100 kg/net
0401.20.(11)  з поступовим 18,8 €/100 kg/net
0401.20.(19) збільшенням протягом 17,9 €/100 kg/net
0401.20.(91) 5 років до 10 000 тон/рік 22,7 €/100 kg/net
0401.20.(99) виражених у чистій вазі 21,8 €/100 kg/net
0401.30.(11) 57,5 €/100 kg/net
0401.30.(19) 56,6 €/100 kg/net
0401.30.(31) 110 €/100 kg/net
0401.30.(39) 109,1 €/100 kg/net
0401.30.(91) 183,7 €/100 kg/net
0401.30.(99) 182,8 €/100 kg/net
0402.91.(10) 34,7 €/100 kg/net
0402.91.(30) 43,4 €/100 kg/net
0402.91.(51) 110 €/100 kg/net
0402.91.(59) 109,1 €/100 kg/net
0402.91.(91) 183,7 €/100 kg/net
0402.91.(99) 182,8 €/100 kg/net
0402.99.(10) 57,2 €/100 kg/net
0402.99.(31) 1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net 
0402.99.(39) 1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net 
0402.99.(91) 1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net
0402.99.(99) 1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net 
0403.10.(11) 20,5 €/100 kg/net
0403.10.(13) 24,4 €/100 kg/net
0403.10.(19) 59,2 €/100 kg/net
0403.10.(31) 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net 
0403.10.(33) 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net 
0403.10.(39) 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net 
0403.90.(51) 20,5 €/100 kg/net
0403.90.(53) 24,4 €/100 kg/net
0403.90.(59) 59,2 €/100 kg/net
0403.90.(61) 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net 
0403.90.(63) 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net 
0403.90.(69) 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net 
0402.10.(11) 125,4 €/100 kg/net
0402.10.(19) 118,8 €/100 kg/net 
0402.10.(91) 1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net 
0402.10.(99) 1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net 
0402.21.(11) 135,7 €/100 kg/net
0402.21.(17) 130,4 €/100 kg/net
0402.21.(19) 130,4 €/100 kg/net
0402.21.(91) 167,2 €/100 kg/net
0402.21.(99) 161,9 €/100 kg/net
0402.29.(11) 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net 
0402.29.(15) 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net 
0402.29.(19) 1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net 
0402.29.(91) 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net 
0402.29.(99) 1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net 
0403.90.(11) 100,4 €/100 kg/net
0403.90.(13) 135,7 €/100 kg/net

0,00

0,00

   
   

 Сухе молоко

1 500 тон/рік виражених у чистій вазі з 
поступовим збільшенням протягом 5 

років до 5 000 тон/рік виражених у чистій 
вазі

Молоко, вершки, згущене 
молоко та йогурти



в межах квоти поза квотою 
Продукція Класифікація 

тарифів
Ставка увізного мита ЄС

обсяг квоти ЄС

 
    

0403.90.(19) 167,2 €/100 kg/net
0403.90.(31) 0,95 €/kg + 22 €100 kg/net 
0403.90.(33) 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net 
0403.90.(39) 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net 
0404.90.(21) 100,4 €/100 kg/net
0404.90.(23) 135,7 €/100 kg/net
0404.90.(29) 167,2 €/100 kg/net
0404.90.(81) 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net 
0404.90.(83) 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net 
0404.90.(89) 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net 
0405.10.(11) 189,6 €/100 kg/net 
0405.10.(19) 189,6 €/100 kg/net 
0405.10.(30) 189,6 €/100 kg/net 
0405.10.(50) 189,6 €/100 kg/net 
0405.10.(90) 231,3 €/100 kg/net 
0405.20.(90) 189,6 €/100 kg/net
0405.90.(10) 231,3 €/100 kg/net 
0405.90.(90) 231,3 €/100 kg/net 
0407.00.(30) 30,4 €/100 kg/ net 
0408.11.(80) 142,3 €/100 kg/net 
0408.19.(81) 62 €/100 kg/net 
0408.19.(89) 66,3 €/100 kg/net 
0408.91.(80) 137,4 €/100 kg/net 
0408.99.(80) 35,3 €/100 kg/net 
3502.11.(90) 123,5 €/100 kg/net 
3502.19.(90) 16,7 €/100 kg/net 
3502.20.(91) 123,5 €/100 kg/net
3502.20.(99) 16,7 €/100 kg/net

5000 тон/рік виражених у чистій вазі
з поступовим збільшенням протягом

5 років до 6000 тон/рік
виражених у чистій вазі

Часник 0703.20.(00) 500 тон/рік виражених у чистій вазі 0,00 9,6 + 120 €/100 kg/net 
1701.12.(10) 33,9 €/100 kg/net  
1701.12.(90) 41,9 €/100 kg/net 
1701.91.(00) 41,9 €/100 kg/net 
1701.99.(10) 41,9 €/100 kg/net 
1701.99.(90) 41,9 €/100 kg/net 
1702.20.(10) 0,4 €/100 kg/net 
1702.90.(30) 20 070 тон/рік виражених 50,7 €/100 kg/net mas
1702.90.(50) у чистій вазі 20 €/100 kg/net
1702.90.(71) 0,4 €/100 kg/net 
1702.90.(75) 27,7 €/100 kg/net
1702.90.(79) 19,2 €/100 kg/net
1702.90.(80) 0,4 €/100 kg/net 
1702.90.(95) 0,4 €/100 kg/net 

1702.30.(10) 50,7 €/100 kg/net mas
1702.30.(50) 26,8 €/100 kg/net
1702.30.(90) 10 000 тон/рік виражених у чистій вазі з 

 
20 €/100 kg/net

1702.40.(10) збільшенням протягом 50,7 €/100 kg/net mas
1702.40.(90) 5 років до 20 000 тон/рік 20 €/100 kg/net
1702.60.(10) виражених у чистій вазі 50,7 €/100 kg/net mas
1702.60.(80) 0,4 €/100 kg/net 
1702.60.(95) 0,4 €/100 kg/net 

Цукрові сиропи 2106.90.(30) 42,7 €/100 kg/net mas
2106.90.(55) 2 000 тон/рік виражених у чистій вазі 20 €/100 kg/net
2106.90.(59) 0,4 €/100 kg/net 

Цукор

Інший цукор

0,00

17,3

0,00

0,00

0,00

0,00

Мед

0,00

1 500 тон/рік
виражених у яйцях в шкарлупі

з поступовим збільшенням протягом
5 років до 3 000 тон/рік

виражених у яйцях в шкарлупі
+ 3 000 тон/рік

виражених у чистій вазі
(для коду КН 0407.00.(30))

0409.00.(00)

  

        
    

        

Вершкове масло та 
молочні пасти

1 500 тон/рік виражених у чистій вазі з 
поступовим збільшенням протягом 5 

років до 3 000 тон/рік виражених у чистій 
вазі

Яйця та альбуміни



в межах квоти поза квотою 
Продукція Класифікація 

тарифів
Ставка увізного мита ЄС

обсяг квоти ЄС

 
    

1001.90.(99) 95 €/t  
1101.00.(15) 172 €/t
1101.00.(90) 950 000 тон/рік з поступовим 

 
172 €/t

1102.90.(90) 5 років до 1 000 000 тон/рік 98 €/t
1103.11.(90) 186 €/t
1103.20.(60) 175 €/t
1003.00.(90) 250 000 тон/рік з поступовим 93 €/t 
1102.90.(10)  збільшенням протягом 171 €/t
1103.20.(20) 5 років до 350 000 тон/рік 171 €/t

Овес 1004.00.(00) 4 000 тон/рік 0,00 89 €/t
1005.90.(00) 94 €/t  
1102.20.(10) 173 €/t
1102.20.(90) 98 €/t
1103.13.(10) 173 €/t
1103.13.(90) 400 000 тон/рік з поступовим 

 
98 €/t

1103.20.(40) 5 років до 650 000 тон/рік 173 €/t
1104.23.(10) 152 €/t
1104.23.(30) 152 €/t
1104.23.(90) 98 €/t
1104.23.(99) 98 €/t
1103.19.(30) 171 €/t
1103.19.(90) 98 €/t
1103.20.(90) 98 €/t
1104.19.(10) 175 €/t
1104.19.(50) 173 €/t
1104.19.(61) 97 €/t
1104.19.(69) 189 €/t
1104.29.(01) 150 €/t
1104.29.(03) 150 €/t
1104.29.(05) 6 300 тон/рік 236 €/t
1104.29.(07) з поступовим збільшенням протягом 97 €/t
1104.29.(09) 5 років до 7 800 тон/рік 97 €/t
1104.29.(11) 129 €/t
1104.29.(18) 129 €/t
1104.29.(30) 154 €/t
1104.29.(51) 99 €/t
1104.29.(59) 98 €/t
1104.29.(81) 99 €/t
1104.29.(89) 98 €/t
1104.30.(10) 76 €/t
1104.30.(90) 75 €/t

1107.10.(11) 177 €/t
1107.10.(19) 134 €/t
1107.10.(91) 173 €/t
1107.10.(99) 131 €/t
1107.20.(00) 152 €/t
1109.00.(00) 512 €/t
1108.11.(00) 224 €/t
1108.12.(00) 166 €/t
1108.13.(00) 166 €/t
3505.10.(10) 9 + 17,7 €/100 kg/net
3505.10.(90) 1 000 тон/рік виражених в чистій вазі 9 + 17,7 €/100 kg/net
3505.20.(30) з поступовим збільшенням протягом 5 

 
8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

3505.20.(50) до 2 000 тон/рік виражених в чистій вазі 8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5
3505.20.(90) 8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оброблений крохмаль

Пшениця м'яка, 
пшеничне борошно та 
гранули

Кукурудза, кукурудзяне 
борошно та гранули

Ячмінна крупа та 
борошно; зерно зернових 
злаків, оброблене 
іншими способами

Солод та пшенична 
клейковина

7 000 тон/рік

10 000 тон/рік
Крохмаль

Ячмінь, ячмінне борошно 
та гранули



в межах квоти поза квотою 
Продукція Класифікація 

тарифів
Ставка увізного мита ЄС

обсяг квоти ЄС

 
    

2302.10.(10) 44 €/t
2302.10.(90) 89 €/t
2302.30.(10) 16 000 тон/рік з поступовим збільшенням 44 €/t 
2302.30.(90) 5 років до 21 000 тон/рік 89 €/t 
2302.40.(10) 44 €/t 
2302.40.(90) 89 €/t 
2303.10.(11) 320 €/t 
0711.51.(00) 9,6 + 191 €/100 kg/net eda 
2003.10.(20) 18,4 + 191 €/100 kg/net eda 
2003.10.(30) 18,4 + 222 €/100 kg/net eda 
2002.10.(10) 14,4
2002.10.(90) 14,4
2002.90.(11) 14,4
2002.90.(19) 14,4
2002.90.(31) 14,4
2002.90.(39) 14,4
2002.90.(91) 14,4
2002.90.(99) 14,4
2009.61.(90) 22,4 + 27 €/hl 
2009.69.(11) 40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net 
2009.69.(71) 22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
2009.69.(79) 22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
2009.69.(90) 10 000 тон/рік виражених 22,4 + 27 €/hl 
2009.71.(20) у чистій вазі з поступовим 18,0
2009.71.(99) збільшенням протягом 18,0
2009.79.(11) 5 років до 20 000 тон/рік 30 + 18,4 €/100 kg/net 
2009.79.(19) виражених у чистій вазі 30,0
2009.79.(30) 18,0
2009.79.(91) 18 + 19,3 €/100 kg/net
2009.79.(93) 18,0
2009.79.(99) 18,0
0403.10.(51) 8,3 + 95 €/100 kg/net
0403.10.(53) 8,3 + 130,4 €/100 kg/net
0403.10.(59) 8,3 + 168,8 €/100 kg/net
0403.10.(91) 8,3 + 12,4 €/100 kg/net
0403.10.(93) 8,3 + 17,1 €/100 kg/net
0403.10.(99) 2 000 тон/рік виражених у чистій вазі 8,3 + 26,6 €/100 kg/net
0403.90.(71) 8,3 + 95 €/100 kg/net
0403.90.(73) 8,3 + 130,4 €/100 kg/net
0403.90.(79) 8,3 + 168,8 €/100 kg/net
0403.90.(91) 8,3 + 12,4 €/100 kg/net
0403.90.(93) 8,3 + 17,1 €/100 kg/net
0403.90.(99) 8,3 + 26,6 €/100 kg/net
0405.20.(10) 250 тон/рік виражених у чистій вазі 9 + EA 
0405.20.(30) 9 + EA 
0710.40.(00) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net 
0711.90.(30) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net 
2001.90.(30) 1 500 тон/рік виражених у чистій вазі 5,1 + 9,4 €/100 kg/net 
2004.90.(10) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net 
2005.80.(00) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net 
1702.50.(00) 16 + 50,7 €/100 kg/net mas 
1702.90.(10) 12,8
1704.90.(99) (з 
вмістом цукру 
>70%) 

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z 

1806.10.(30) 2 000 тон/рік виражена у чистій вазі 8 + 31,4 €/100 kg/net 
1806.10.(90) з поступовим збільшенням протягом 8 + 41,9 €/100 kg/net 

Оброблена продукція з 
масла

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оброблена продукція з 
цукру

Висівки, відходи та 
залишки

Гриби 500 тон/рік виражених у чистій вазі
+ 500 тон/рік виражених у чистій вазі

(для коду КН 0711.51.(00))
Оброблені томати

Виноградний та яблучний 
соки

Продукція з обробленого 
молока

Цукрова кукурудза

10 000 тон/рік виражених у чистій вазі



в межах квоти поза квотою 
Продукція Класифікація 

тарифів
Ставка увізного мита ЄС

обсяг квоти ЄС

 
    

1806.20.(95) (з 
вмістом цукру > 
70%)

5 років до 3 000 тон/рік
8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z  

1901.90.(99) (з 
вмістом цукру > 
70%)

виражених у чистій вазі
7,6 + EA  

2101.12.(98) 9 + EA 
2101.20.(98) 6,5 + EA 
3302.10.(29) 9 + EA 
1903.00.(00) 6,4 + 15,1 €/100 kg/net 
1904.30.(00) 8,3 + 25,7 €/100 kg/net 
1806.20.(70) 300 тон/рік виражених у чистій вазі з 

поступовим збільшенням протягом
15,4 + EA  

2106.10.(80) 5 років до 500 тон/рік EA 
2202.90.(99) виражених у чистій вазі 5,4 + 21,2 €/100 kg/net

Харчові продукти 2106.90.(98) 2 000 тон/рік виражених у чистій вазі 0,00 9 + EA  
2207.10.(00) 27 000 тон/рік виражених у чистій вазі з 

поступовим 
19,2 €/hl

2208.90.(91) збільшенням протягом 1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl
2208.90.(99) 5 років до 100 000 тон/рік 1 €/% vol/hl
2207.20.(00) виражених у чистій вазі 10,2 €/hl

Сигари та цигарки 2402.10.(00) 2 500 тон/рік виражених у чистій вазі 26,0
2402.20.(90) 57,6
2905.43.(00) 9,6 + 125,8 €/100 kg/net
2905.44.(11) 7,7 + 16,1 €/100 kg/net
2905.44.(19) 9,6 + 37,8 €/100 kg/net 
2905.44.(91) 7,7 + 23 €/100 kg/net
2905.44.(99) 9,6 + 53,7 €/100 kg/net 
3824.60.(11) 7,7 + 16,1 €/100 kg/net
3824.60.(19) 9,6 + 37,8 €/100 kg/net 
3824.60.(91) 7,7 + 23 €/100 kg/net
3824.60.(99) 9,6 + 53,7 €/100 kg/net 
3809.10.(10) 8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8
3809.10.(30) 2 000 тон/рік виражених у чистій вазі 8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8
3809.10.(50) 8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8
3809.10.(90) 8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

Продукти переробки 
солоду та крохмалю

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396517237813&uri=CELEX:32013R1001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1001&qid=1396517237813&from=EN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Оброблена продукція із 
зернових 2 000 тон/рік виражених у чистій вазі

Оброблена продукція з 
молочних вершків

Етанол

Манітол сорбіту

100 тон/рік виражених у чистій вазі

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396517237813&uri=CELEX:32013R1001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1001&qid=1396517237813&from=EN


Додаток 3 
до довідки Автономний преференційний торговий режим ЄС для України 

 
Витяг з Регламенту Комісії № 2454/93 від 2 липня 1993 року 

 
РОЗДІЛ 3 

Управління тарифними заходами 
Частина 1 

Управління тарифними квотами призначене для використання в хронологічній 
послідовності надходження митних декларацій 

 
Стаття 308а 

 
1. Якщо не передбачено інше, і тарифні квоти відкриваються відповідно до норм 

Співтовариства, управління тарифними квотами має здійснюватися у хронологічному 
порядку відповідно до дати прийняття декларації до випуску у вільний обіг. 

2. Коли декларацію, що містить звернення декларанта щодо використання тарифних 
квот прийнято для випуску у вільний обіг, то зацікавлена держава-член ЄС повинна через 
Комісію списати з тарифної квоти обсяг, який відповідає заявлено у декларації. 

3. Держави-члени не повинні представляти будь-який запит для списання, поки 
умови, викладені в статті 256(2) та (3)1 не будуть виконані. 

4. Відповідно до параграфа 8, списання здійснюється Комісією на підставі дати 
прийняття відповідної декларації для випуску у вільний обіг, і у тій мірі, щоб це дозволяв 
баланс використання відповідних тарифних квот. Пріоритет повинен бути встановлений 
відповідно до хронологічного порядку. 

5. Держави-члени повинні повідомляти Комісії всі дійсні запити для списання без 
затримок. Ці повідомлення повинні включати дату, зазначену в параграфі 4, та точний 
обсяг заявлений у відповідній митній декларації. 

                                                 
1 Стаття 256 
1. Період дозволений митними органами декларанту для передачі відомостей або подання документів 

відсутніх на момент прийняття декларації не може перевищувати одного місяця з дня такого прийняття. 
У разі необхідності подачі документів, необхідних для застосування зниженої або нульової ставки 

ввізного мита, коли митні органи мають вагомі підстави вважати, що товари, зазначені в неповній 
декларації, можуть претендувати на таку знижену або нульову ставку мита, на прохання декларанта період 
довший, ніж передбачено в першому абзаці, може бути надано для підготовки документів, якщо це 
виправдано за даних обставин. Цей період не може перевищувати чотирьох місяців з дня прийняття митної 
декларації. Він не може бути подовжений. 

У випадку, якщо відсутні відомості, що мають бути повідомлені, або документи, що мають бути 
представлені, стосуються митної вартості, митні органи можуть, коли це виявляється абсолютно 
необхідним, встановити більш тривалий термін або продовжити раніше встановлений термін. Загальний 
дозволений термін має враховувати вищезазначені встановлені терміни. 

2. У разі, коли знижена або нульова ставка ввізного мита застосовується щодо товарів, випущених для 
вільного обігу в межах тарифної квоти за умови, що не відновлено стягнення нормальних імпортних мит, 
або в рамках тарифних стель або інших преференційних тарифних заходів, вигоди тарифної квоти або 
тарифного преференційного заходу будуть гарантуватися тільки після представлення до митних органів 
документу, який є підставою для надання зниженої або нульової ставки. Документ у будь-якому випадку 
має бути представлений: 

- до моменту, коли тарифна квота була вичерпана, або 
- в інших випадках, до моменту, коли Співтовариства поновлюють стягнення нормальних імпортних мит. 
3. Відповідно до параграфів 1 і 2 документ, представлення якого є підставою для надання зниженої або 

нульової ставки ввізного мита можуть бути надані після дати закінчення періоду, на який знижена або 
нульова ставки були встановлені, за умови, що декларація щодо цих товарів була прийнята до цієї дати. 
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6. Для цілей вищенаведених параграфів 4 і 5 Комісія встановлює порядок чисел,  
якщо інше не передбачено положеннями Співтовариства щодо відкриття тарифної квоти. 

7. Якщо запитувані кількості для списання з тарифних квот є більшими, ніж наявний 
залишок, розподіл здійснюється на пропорційній (pro rata) основі по відношенню до 
запитуваної величини. 

8. Для цілей цієї статті, прийняття декларації митним органом 1, 2 або 3 січня повинні 
розглядатися як прийняття 3 січня. Однак, якщо один з цих днів випадає на суботу або 
неділю, то таке прийняття має розглядатися як таке, що відбулося 4 січня. 

9. Якщо відкривається нова тарифна квота, списання не повинно гарантуватися 
Комісією до 11-го робочого дня, наступного за датою публікації положення, яким 
запроваджується тарифна квота. 

10. Держави-члени повинні негайно повернути до Комісії обсяги, що були списані і 
не використані. Однак там, де помилкові списання утворюють митний борг у розмірі 10 
євро або менше, виявлені після першого місяця після закінчення терміну дії конкретної 
тарифної квоти, державами-членами не зобов’язані робити повернення. 

11. Якщо митні органи визнають недійсними декларації для випуску у вільний обіг 
товарів, які є предметом запиту щодо тарифної квоти, повний запит має бути скасовано 
стосовно цих товарів. Зацікавлені держави-члени повинні негайно повернути до Комісії 
будь-які списані з тарифних квот кількості цих товарів. 

12. Докладна інформація щодо списань, здійснених на прохання окремих держав-
членів, має розглядатися Комісією та іншими державами-членами як конфіденційна. 

 
Стаття 308b 

 
1. Комісія здійснює розподіл кожен робочий день, за винятком: 
- днів, які є святковими для інститутів Співтовариства в Брюсселі, або 
- у виняткових випадках, у будь-який інший день, за умови, що компетентні органи 

держав-членів були проінформовані заздалегідь. 
2. Відповідно до статті 308а(8), будь-який розподіл має враховувати всі запити, що 

залишилися без відповіді, і які стосуються прийнятих декларацій для випуску у вільний 
обіг, якщо це відбулося до другого попереднього дня включно, і які були доведені до 
відома Комісії. 

 
Стаття 308c 

 
1. Тарифна квота вважається критичною, як тільки 90% її початкового об'єму було 

використано, або на розсуд компетентних органів. 
2. Крім ситуації, передбаченої параграфом 1, тарифна квота вважається критичною з 

моменту її відкриття в будь-якому з наступних випадків якщо: 
(a) вона відкрита на термін менше трьох місяців; 
(b) тарифні квоти одного і того ж товарного охоплення та з аналогічним квотовим 

періодом, що й  досліджувана тарифна квота (еквівалентні тарифні квоти), не були відкриті 
в попередні два роки; 

(c) еквівалентна тарифна квота відкрита у попередні два роки була вичерпана до або в 
останній день третього місяця квотового періоду або мала більший первинний обсяг ніж 
досліджувана тарифна квота. 

3. Тарифна квота, яка у відповідності з правилами СОТ застосовується або як 
захисний захід або у відповідь на певні заходи розглядається як критична, як тільки 90% її 
початкового обсягу було використано незалежно від того, чи були еквівалентні тарифні 
квоти відкриті у попередні два роки. 



 

 

Додаток 4 
до довідки Автономний преференційний торговий режим ЄС для України 

 
Витяг з Регламенту (ЄС) № 1308/2013 від 17 грудня 2013 року 

 
 

ГЛАВА III 
Управління тарифними квотами і спеціальний режим імпорту до третіх країн 
 

Стаття 184 
Тарифні квоти 

 
1. Тарифні квоти на імпорт сільськогосподарської продукції для випуску у вільний 

обіг у ЄС або його держави-члена, або тарифні квоти на імпорт сільськогосподарських 
продуктів ЄС у треті країни, які повинні бути частково або повністю введені ЄС, які 
випливають з міжнародних угод, укладених відповідно до Договору про функціонування 
ЄС, або будь-якого іншого акта , прийнятого відповідно до статті 43(2) або статті 207 
Договору про функціонування ЄС, повинні бути введені Комісією за допомогою 
делегованих актів відповідно до статті 186 цього Регламенту та імплементаційних актів 
відповідно до статей 187 і 188 цього Регламенту. 

 
2. Тарифні квоти повинні бути введені таким чином, щоб уникнути будь-якої 

дискримінації між зацікавленими операторами, застосовуючи один з наступних методів 
або їх комбінацію або в інший відповідний спосіб: 

 
(а) метод , заснований на хронологічному порядку подачі заявок (принцип "перший 

прийшов, перший отримав"); 
 
(b) метод розподілу величин пропорційно до тих запитів, коли були подані заявки 

(метод одночасної експертизи); 
 
(c) метод, заснований на врахуванні традиційної товарної структури торгівлі (метод 

традиційні партнери/новачки) . 
 
3. Прийнятий спосіб введення має: 
(a) для імпортних тарифних квот, приділяти належну увагу вимогам потреб в 

постачанні для існуючих і виникаючих виробництвам ЄС, переробки і споживання на 
ринку з точки зору конкурентоспроможності, визначеності і безперервності поставок і 
необхідності збереження рівноваги цього ринку ; і 

 
(b) на експорт тарифних квот, дозволити повне використання наявних можливостей за 

квотою для зацікавленого оператора. 
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