ВАЖЛИВО! Відсутність попереднього рішення не є підставою для відмови в митному оформленні!

ЯК ОТРИМАТИ ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ ПРО КРАЇНУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ?
Що таке попереднє рішення про країну походження товару (ПР)? Це документ1, що
приймається за зверненням заявника до початку переміщення товарів через митний кордон
та засвідчується рішенням відповідального за визначення країни походження підрозділу
митного органу. ПР є обов’язковим для виконання будь-яким органом доходів і зборів.
Прийняття ПР здійснюється з метою спрощення та прискорення процедур митного
контролю та митного оформлення товарів згідно з Митним кодексом України (стаття 23) та
Угодою СОТ про спрощення процедур торгівлі (стаття 3).
Хто може подати звернення про прийняття ПР? Заявник - декларант або уповноважена
ним юридична або фізична особа.
Яка процедура отримання ПР? Яка вартість? Заявник подає до митного органу
письмове звернення про прийняття ПР про країну походження товару. Звернення
розглядається та оформлюється у визначений термін на офіційних бланках у двох
примірниках, один з яких видається заявнику, а інший залишається у митному органі. ПР
видається на безоплатній основі.
Яка форма звернення? Зразок форми звернення наведений у «Додатку 1» до Наказу
Міністерства фінансів №737 від 19 червня 2012 року.
До звернення про прийняття ПР додаються2:
1. документи, що підтверджують країну походження товару3;
2. фотографії, креслення;
3. комерційні, технічні й інші документи, що містять відомості про товар (наприклад,
технологічні схеми виробництва; бухгалтерські документи про калькуляцію
собівартості одиниці продукції; інформація про походження та вартість імпортної
сировини, використаної при виробництві товару);
4. документи, які свідчать про те, що цей товар повністю вироблено або піддано
достатній переробці в конкретній країні (у разі наявності).4
Куди подавати звернення? До митного органу за місцем реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності, або за місцем взяття на облік.
Скільки чекати на прийняття ПР? ПР приймається не пізніше ніж через 150 днів з дня
надходження звернення до митного органу, за умови, що заявником повідомлено всі
необхідні дані про товар для прийняття такого рішення. Наступного дня після оформлення,
ПР заноситься до Реєстру «Попередніх рішень митних органів про країну походження
товарів».
На який строк видається ПР? ПР діє протягом трьох років з дня його прийняття, якщо
факти та умови (у тому числі правила визначення країни походження товару5), на основі
яких було прийнято це рішення, залишатимуться незмінними.
Право на отримання попереднього рішення передбачене ст. 23 Митного кодексу. Форма ПР встановлена
Наказом Міністерства фінансів № 737 «Про затвердження Порядку прийняття, відкликання попереднього
рішення про країну походження» від 19 червня 2012 року.
2
Документи подаються у вигляді оригіналів або копій, завірених у встановленому порядку. Подані документи
разом із письмовим зверненням залишаються в справі митного органу.
3
Відповідно до ст. 43 Митного кодексу, такими документами є сертифікат про походження товару, засвідчена
декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне
найменування товару.
4
Відповідну довідку можна отримати, наприклад, у торгово-промисловій палаті.
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Які підстави для відмови у прийнятті ПР? Ненадання заявником всіх необхідних
документів чи відомостей, а також, у разі ненадання додаткової інформації на запит
митного органу у визначений ним строк (не більше 30 днів).
Що далі? Для митного оформлення товару, заявник подає митному органу оригінал ПР 6 та
його копію разом із документами, що підтверджують країну походження товару, одночасно
з іншими необхідними документами. Після звірення інформації, оригінал ПР повертається
заявнику.
Які підстави відкликання ПР? Відповідно до ст. 23 Митного кодексу, ПР може бути
відкликане, якщо: а) було прийняте на підставі поданих заявником недостовірних
документів та інформації, та/або внаслідок ненадання підприємством всієї наявної у нього
інформації, необхідної для прийняття зазначеного рішення, що суттєво вплинуло на
характер цього рішення; б) суперечить законодавству України з питань державної митної
справи внаслідок змін в останньому; в) було прийняте з порушенням вимог Митного
кодексу.

Правила визначення країни походження товару закріплені у Розділі ІІ Митного кодексу.
У разі втрати оригіналу ПР, Наказом № 737 передбачається можливість отримання дублікату протягом
30 днів. Форма заяви наведена у «Додатку 2» до Наказу № 737.
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IMPORTANT! Lack of an advance ruling does not constitute grounds for refusal of customs clearance!

HOW TO OBTAIN AN ADVANCE RULING ON ORIGIN OF GOODS?
What is an Advance Ruling on origin of goods (AR)? It is a document7 issued on the request
of the applicant prior to movement of goods across the customs border, and certified by the
decision of the customs authority responsible for determining the country of origin of goods.
Duly issued AR is binding on all state authorities of Revenue and Duties. An AR is issued to
facilitate customs control and clearance procedures in accordance with the Customs Code of
Ukraine (Article 23) and the WTO Trade Facilitation Agreement (Article 3).
Who can file a request for issuance of an AR? An applicant is a declarant or his authorized
legal entity/individual.
What is the procedure for obtaining an AR? What is the fee? The applicant shall submit to
the customs authority a written request for issuance of an AR on origin of goods. The request is
further examined and issued on the letterheaded paper in two copies, one of which is presented
to the applicant and the other one kept by the customs authority. An AR is issued free of charge.
Is there a sample application form? Yes, a sample is provided for in Annex 1 to the Order of
the Ministry of Finance No. 737 of 19 June 2012.
The request for issuance of an AR shall be accompanied by8:
1. documents certifying the origin of goods9;
2. photographs, sketches;
3. commercial, technical and other documentation that contains information about the
product (e.g. production flowcharts, accounting documents regarding the calculation of
per unit cost, information on origin and value of imported raw materials used in
production of goods);
4. documents indicating that the goods have been fully produced or adequately processed in
a particular country (if available).10
Where to submit the request? The request shall be submitted to a local customs office at the
place of registration.
What is the timeframe for issuance of an AR? An AR shall be issued within 150 days upon
receipt of the request by the customs authority provided the declarant has submitted all necessary
information. The next day after the issuance, an AR shall be entered in the Register of Advance
Rulings on Origin.
What is the validity period of an AR? An AR is valid for three years after its issuance unless
the facts and conditions (including the rules governing the determination of the country of
origin11) supporting such ruling have changed.

7

An AR form is established by the Order of the Ministry of Finance No. 737 "On Approval of the Procedure for the
Issue and Revocation of the Advance Ruling on Origin of Goods" of 19 June 2012.
8
The listed documents shall be submitted in their original or in a copy certified in accordance with the established
procedure. All submitted documents along with the written request are kept in the customs authority file.
9
Pursuant to Article 43 of the Customs Code, documents of origin of gods include a certificate of origin, a certified
declaration of origin, a declaration of origin, and a regional appellation certificate.
10
11

Relevant document can be obtained from the Chamber of Commerce.
Chapter II of the Customs Code contains relevant rules regarding the country of origin of goods.
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What are the grounds for refusal to issue an AR? Failure to provide all required documents
and/or information, as well as any other additional information that might be requested by the
customs authority within the established period (not more than 30 days).
What happens next? For customs clearance, the applicant shall submit to customs authorities
the original and a copy of an AR12, documents certifying the country of origin along with other
required documents. After verification of information, the original of the AR shall be returned to
the applicant.
What are the grounds for revocation of an AR? In accordance with Article 23 of the Customs
Code, an AR may be revoked in cases where: а) it was issued based on inaccurate documents or
invalid information provided by the applicant, and/or incomplete information required for
adopting the said ruling that significantly affected the nature of such ruling; b) it came in conflict
with the customs legislation of Ukraine due to amendments made to the latter; c) it was adopted
in violation of the Customs Code.

12

Order No.737 stipulates that in case of loss of an AR, a copy thereof may be issued within 30 days.
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