ЯК ОТРИМАТИ ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТОВАРУ ЗГІДНО

ВАЖЛИВО! Відсутність попереднього рішення не є підставою для відмови в митному оформленні!
(крім випадків, коли до митного оформлення надається комплектний об’єкт)

З УКТЗЕД ВІД МИТНОГО ОРГАНУ?
Що таке попереднє рішення про класифікацію товару (ПР)? Це документ1, який
приймається митними органами щодо товарів, які є об'єктом зовнішньоекономічного
договору, до початку переміщення товарів через митний кордон України, та визначає
застосування окремих положень законодавства України з питань державної митної справи
до конкретного товару. ПР є обов’язковим для виконання будь-яким органом доходів і
зборів.2 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? Декларант (або уповноважена ним
особа) - особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється
декларування.
Яка процедура отримання ПР? Яка вартість? Декларант подає (надсилає) до митного
органу письмове звернення про прийняття ПР щодо класифікації та кодування товару.
Звернення реєструється, розглядається та оформлюється відповідним відділом митного
органу у визначений термін. Прийняття ПР здійснюється на безоплатній основі.
Яка форма звернення? Зразок форми звернення наведений у «Додатку 1» до Наказу
Міністерства фінансів України № 650 від 30 травня 2012 року.
До звернення про прийняття ПР додаються3:
1. зовнішньоекономічний
договір/контракт
або
інший
документ,
що
використовується в міжнародній практиці замість нього;
2. технічні умови, технологічні схеми виготовлення товару;
3. фотографії, креслення товару;
4. дозволи й сертифікати уповноважених державних органів;
5. специфікації, каталоги та паспортні дані про товар виробника;
6. сертифікати походження товару, дозволи, маркувальні етикетки;
7. зразки товарів;
8. копія довіреності, якщо звернення подається в інтересах декларанта або
уповноваженої ним особи.
Куди подавати звернення? До митного органу за місцем реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності, або за місцем взяття на облік.
Скільки чекати на прийняття ПР? Процедура прийняття ПР триває 30 календарних днів
з дня отримання митним органом звернення. Цей строк може бути продовжено до 15
календарних днів, про що повідомляється до закінчення 30-денного строку із зазначенням
Форма ПР наводиться у «Додатку 3» до Наказу Міністерства фінансів № 650 «Про затвердження Порядку
роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при
вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України» від 30 травня
2012 року.
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Висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД при
митному оформленні мають інформаційний або довідковий характер (ч. 8 ст. 69 Митного кодексу).
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Документи подаються у вигляді оригіналів або копій. Якщо оригінали документів складені мовою,
відмінною від української або офіційної мови митних союзів, членом яких є Україна, у такому випадку
декларант забезпечує переклад документів на українську мову (нотаріальне засвідчення не вимагається).
Сертифікати, зразки та інше зазначене у пп. 2 - 7 подаються за наявності.
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причин. Наступного дня після оформлення ПР його електронна копія вноситься до Реєстру
“Попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД”. Реєстр
оприлюднюється на сайті Державної фіскальної служби (ДФС) та оновлюється
щоквартально.4
На який строк видається ПР? ПР діє протягом трьох років з дня його прийняття, якщо
факти та умови, на основі яких було прийнято це рішення, залишатимуться незмінними.
Які підстави для відмови у прийнятті ПР? Ненадання декларантом всіх необхідних
документів чи відомостей, або встановлення факту здійснення розгляду іншим митним
органом звернення цього декларанта щодо ідентичного товару. А також, якщо митним
органом раніше вже було прийнято рішення про визначення коду товару декларанта і таке
рішення не змінено і не скасовано, а також якщо факти та умови, на основі яких було
прийнято Рішення, залишаються незмінними, то ПР не надається, крім випадків, коли
розглядається надання ПР на комплектний об’єкт.
Що далі? На митниці, оригінал ПР5 та його копія подаються декларантом одночасно з
іншими документами для митного оформлення товару. У разі встановлення факту
невідповідності товару відомостям наведеним у ПР - митне оформлення товару
проводиться на загальних засадах згідно із законодавством України. У свою чергу, ПР
відкликається митним органом, що його видав.
Які загальні підстави відкликання ПР? Відповідно до ст. 23 Митного кодексу, ПР може
бути відкликане, якщо воно: 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.
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Відповідне посилання на офіційний сайт ДФС - sfs.gov.ua.

У разі втрати оригіналу ПР, Наказом №650 передбачається можливість отримання дублікату протягом
10 днів.
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IMPORTANT! Lack of an advance ruling does not constitute grounds for refusal of customs clearance! (except
for cases when goods are being imported in CKD/SKD condition)

HOW TO OBTAIN AN ADVANCE RULING ON CLASSIFICATION OF GOODS IN
ACCORDANCE WITH UKTZED6 FROM CUSTOMS AUTHORITIES?
What is an Advance Ruling on classification of goods (AR)? It is a document,7 issued by the
customs authority regarding goods subject to a foreign trade agreement prior to movement of
goods across the customs border, that determines the application of certain provisions of the
customs legislation of Ukraine to such goods. Duly issued AR is binding on all state authorities of
Revenue and Duties.8 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? A declarant (or his authorized person) is a person
who makes a declaration or in whose name a declaration is made.
What is the procedure for obtaining an AR? What is the fee? The declarant shall submit to the
customs authority a written request for issuance of an AR on classification of goods. The request
is further registered, considered and issued by the relevant department of the customs authority in
due time. 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. 650 of 30 May 2012.
The request for issuance of an AR shall be accompanied by9:
1. foreign economic agreement/contract or other document used in international practice
instead thereof;
2. specifications, production flowcharts;
3. photographs, product sketches;
4. approvals and certificates issued by the authorized state bodies;
5. data sheets, prospectus and technical passport of the product;
6. certificates of origin, permits, identification labels;
7. samples of goods;
8. copy of a power of attorney, if the request is filed in the name of the declarant or his
authorized representative.
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 30 calendar days
upon receipt of the request by the customs authority. This period may be further extended up to
15 days followed by an official notice stating the reasons for such extension before expiry of the
initial 30-day period. The next day after the issuance, an electronic copy of the AR shall be
6

UKTZED - Ukrainian Classification of Commodities for Foreign Economic Activity.
An AR form is provided in Annex 3 to the Order of the Ministry of Finance No. 650 "On Approval of the Operating
Procedure of the Customs Duties Department, Customs Clearance Department of the Customs Authority and the
Customs Post regarding the Classification of Goods Transported through the Customs Border of Ukraine" of 30 May
2012.
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During the customs clearance, findings by other bodies, institutions and organizations on classification of goods
according to UKTZED can only be used as a reference (Article 69 of the Customs Code).
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The listed documents shall be submitted in their original or in a copy. If the original documents are issued in a
language other than Ukrainian or the official language of the customs unions, where Ukraine is a member, the
declarant shall provide the Ukrainian translation of such documents (notarization is not required). Certificates,
samples and other documents listed in items 2 – 7 above shall only be submitted if available.
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entered in the Register of Advance Rulings on Classification and Coding of Goods in UKTZED.
The Register is published on the website of the State Fiscal Service (SFS) and is updated on a
quarterly basis.10
What is the validity period of an AR? An AR is valid for three years after its issuance unless the
facts and conditions supporting such ruling have changed.
What are the grounds for refusal to issue an AR? Failure to provide all the required documents
or information by the declarant, or ascertaining the fact of consideration of the declarant’s request
by another customs authority with regards to identical goods. In addition, an AR is not issued
(except for goods in CKD/SKD condition) in cases when the Ruling on classification of goods
was previously issued by the customs authorities and such Ruling has not been changed or
annulled, and facts and conditions supporting it have not changed.
What happens next? The original and a copy of the AR11 shall be submitted by the declarant
along with other documents required for customs clearance. In case of non-conformity of the
goods with information provided for in the AR, customs clearance of the goods shall be carried
out on general terms in accordance with the Ukrainian legislation. In such case, an AR is revoked
by the issuing customs authority.
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.
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Official website of the SFS - sfs.gov.ua.
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Order No. 650 stipulates that in case of loss of the original of the AR, a copy thereof may be issued within 10 days.
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