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УКТЗЕД затверджується Законом України «Про 
Митний тариф України».  
 
21.11.2017 у Верховній Раді України зареєстрований 
проект Закону України «Про Митний тариф України» за 
№ 2482. 
    
Законопроектом передбачається набуття чинності 
УКТЗЕД складеної на основі шостого видання 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів 
(версія 2017 року). 
 



Розробка нової версії УКТЗЕД реалізується через 
підготовку та підписання Закону України “Про 

Митний тариф України”   
за такою схемою: 

Державна мина служба 
України 

(Розробка проекту УКТЗЕД) 

 Мiнiстерство розвитку 
економiки, торгiвлi та 

сiльського господарства 
України 

(Розробка проекту митного 
тарифу: УКТЗЕД + ставки мита) 

Зацікавлені 
Міністерства 

 (Узгодження проекту 
Митного тарифу України) 

Кабінет Міністрів 
України 

 (Розгляд проекту 
Митного тарифу 

України) 

Верховна Рада 
України 

 (Прийняття Закону 
України) 

Президент 
України 

 (Підписання 
Закону України) 

Оприлюднення 
 (розміщення проекту 

на веб-сторінці 
Мінекономрозвитку) 



Міжнародна основа побудови 
УКТЗЕД 



Міжнародні угоди: 
• Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування 

товарів, Всесвітня митна організація 
• Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

 
Національне законодавство: 

• Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (статті 23, 67-69). 
• Закон України від 19.03.2016 № 584-VII  “Про Митний тариф України” (зі 

змінами) 
• ПКМУ від 21.05.2012 № 428 “Про затвердження Порядку ведення 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України" 

 
Не нормативні робочі документи: 

• Наказ Державної фіскальної служби України від 09.06.2015 № 401 “Про 
затвердження Пояснень до Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності” 

• Наказ Міністерства доходів і зборів України від 22.01.2014 № 54 “Про 
затвердження перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2007 р. до УКТЗЕД 
версії 2012 р.” 

• Методичні роз'яснення про складні випадки класифікації окремих товарів 

Нормативно-правові акти  з питань ведення 
УКТЗЕД 



Побудова УКТЗЕД 

Три складові частини Української класифікації товарів  
зовнішньоекономічної діяльності 

Гармонізована 
система опису 
та кодування 

 товарів Всесвітньої 
 митної організації 

 
(1-6 цифри кодів в УКТЗЕД) 

 
(стаття 67 Митного 

кодексу України та стаття 1 
Закону України № 584-VII 

від 19.09.2013 ) 

Комбінована  
номенклатура  

Європейського Союзу 
 

(7 та 8 цифри кодів 
в УКТЗЕД) 

 
(постанова КМУ 

 від 21.05.2012 № 428) 

Національна  
Деталізація 

 
(9 та 10 цифри кодів  

в УКТЗЕД) 
 

(статті 67,  68 Митного 
кодексу України  

та постанова КМУ 
 від 21.05.2012 № 428) 



Діяльність Комітету з Гармонізованої системи 
Всесвітньої митної організації 

(м.Брюсель, Бельгія)  
 

Комітет здійснює адміністрування Конвенції з Гармонізованої 
системи й урегулювання спорів у зв’язку з її застосуванням.  
До його функцій (стаття 7 Конвенції) належать: 
 
- внесення поправок до Гармонізованої системи; 
- складення пояснень, принципів  класифікації й рекомендацій; 
- співставлення та розповсюдження інформації, що стосується до 

Гармонізованої системи;  
- надання Сторонам Конвенції, а також міжурядовим або іншим 

мінародним організаціям відомостей й рекомендацій з питань, що мають 
відношення до класифікації товарів Гармонізованій системі; 

- надання звіту про свою діяльність Раді з митного співробітництва, 
включаючи проекти поправок, пояснень,  принципів класифікації  та інших 
рекомендацій; 

- інші функції. 



Приклади пояснень та рекомендацій Комітета з 
Гармонізованої системи з питань класифікації 
товарів (товарні позиції): 
 
- 1202.42 - очищені горіхи в товарній позиції; 

 

- 2403.99 - вироби, що містять тютюн (тютюнові вироби 
для електричного нагрівання, тютюнові капсули); 
 

- 3921.90 - комбіновані вироби з поліетилену та 
текстилю; 
 

- 2710.12 - моторний бензин з октановим номером 92; 
 

- 2710.19 - важкі дистиляти, рідке паливо, мазут 100, 
паливо для морських суден низької в'язкості; 
 

- Інші товарні позиції. 



Виконання Україною міжнародних 
домовленостей щодо підтримання УКТЗЕД  

в актуалізованому стані 
 

П'ятирічній цикл  
та причини перегляду УКТЗЕД 



Міжнародна конвенція про Гармонізовану 
систему опису та кодування товарів 
Всесвітньої митної організації є основною 
міжнародною угодою з питань ведення 
УКТЗЕД. 
 
Головною правовою нормою цієї Конвенції – є 
обов'язкове забезпечення митними 
адміністраціями імплементації у національній 
номенклатурі Гармонізованої системи опису та 
кодування товарів без змін та неточностей 
перекладу 



Основа УКТЗЕД – 
 Гармонізована система опису та 
кодування товарів ВМО (далі – ГС 
ВМО) змінюється через 5 років  

(5-ти річний цикл). 
 
Останні зміни в ГС ВМО набули 
чинності з 01січня 2017 року 

(шосте видання ГС ВМО) 



Головні причини внесення періодичних змін 
(поправок) у Гармонізовану систему опису та 

кодування товарів ВМО: 
 
 

Зміна обсягів та структури торгівлі товарами 
(50 млн. дол. США для товарної підпозиції та 100 млн 
дол. США для товарної позиції) 
Технічний прогрес 
Більш зрозумілий виклад назв товарів та окремих 
положень 
Екологічні проблеми з флорою та фауною, 
безпека харчування, боротьба з епідеміями 
Забезпечення контролю наркотиків та 
психотропних речовин, зброї тощо 
 

Збереження ставок ввізного мита 



Відповідно до Міжнародної конвенції з 
ГС всі країни-учасники цієї Конвенції, у 

тому числі й Україна зобов'язані 
забезпечити імплементацію нових змін в 
національних товарних номенклатурах 

синхронно з набуттям чинності нового – 
шостого видання ГС ВМО  

з 1 січня 2017 року. 



Упродовж 2017-2019 років українські 
підприємства декларують товари за 

кодами чинної УКТЗЕД версії 2012 р., а 
майже всі країни світу декларують 

товари за новими кодами – відповідно 
до шостого видання Гармонізованої 

системи версії 2017 р. 
Зазначену ситуацію щодо застосування 

різних номенклатур необхідно 
ураховувати під час митного 

оформлення товарів 



В умовах митного оформлення товарів за 
різними товарними номенклатурами можуть 

виникати складні питання під час 
декларування товарів, зокрема питання з 
визначенням країни походження товару та 

інші. 
Такі проблеми виникають за умови 
неврахування та незнання різниці між 

товарними номенклатурами країн-
експортерів та УКТЗЕД 2012 року  

(ЗУ “Про Митний тариф України”  
від 19.09.13 № 584-VII) 



Перехідні (кореляційні таблиці) товарної 
номенклатури, як індикатор змін  

в УКТЗЕД 



Основними інструментами є інформація з офіційних 
сайтів Всесвітньої митної організації та 

Європейського Союзу.  
 

Перехідні/кореляційні таблиці та товарні номенклатури  

Які інструменти використовуються для 
відстеження та аналізу змін в УКТЗЕД ? 



Сайт Всесвітньої митної організації 
(WWW.WCOOMD.ORG): 

 
1.Гармонізована система опису та кодування 

товарів 2017 року; 
 

2.Кореляційні таблиці до ГС ВМО 2017 року; 
 

3.Гармонізована система опису та кодування 
товарів 2012 року; 
 

4.Кореляційні таблиці до ГС ВМО 2012 року. 
 

http://www.wcoomd.org/


Сайти Європейського Союзу та країн- 
членів ЄС: 

Європейський офіційний журнал (EUR-
LEX.EUROPA.EU): 

- Комбінована номенклатура ЄС 2012 
року (L282 від 28.10.2011); 

- Комбінована номенклатура ЄС 2017 
року (L294 від 28.10.2016). 

 
Євростат, EUROSTAT RAMON 

(EC.EUROPA.EU): 
- Перехідні (кореляційні) таблиці між 

різними версіями КН ЄС 



Кількісні зміни  
в товарних групах та позиціях нової 

версії УКТЗЕД 2017 року 



Розподіл 233 поправок в групах товарів в 
ГС ВМО 2017 року 



Зміни в 
Гармонізованій системі ВМО 2017 року 
на рівні товарних позицій та підпозицій 



Порівняльна таблиця структурних змін  
між версіями 

УКТЗЕД 2012 року та УКТЗЕД 2017 року 



Майбутні якісні зміни  
в класифікації товарів в УКТЗЕД 



Зміни в ГС-2017 з екологічних та соціальних 
питань 

1. Зміни FAO охоплюють: сільське господарство, 
рибальство лісову продукцію, сільгосптехніку 
та добрива 

2. Протималярійні товари 
3. Бамбук та ротанг (INBAR) 
4. Речовини віднесені до хімічної зброї (OPCW) 
5. Речовини, що контролюються відповідно до 

Роттердамської конвенції (небезпечні хім. 
речовини та пестициди) (PIC) 

6. Речовини, що контролюються відповідно до 
Стокгольмської конвенції (стійкі органічні 
забруднювачі) (POPs) 

7. Прекурсори (INCB) 



Зміни в ГС-2017 зумовлені технічним 
прогресом (приклади) 

1. Світлодіодні (LED) лампи 
 

2. Мульти-компонентні (MCOs) інтегральні 
схеми (MCOs мікросхеми описані в 
примітці 9 (b) (iv) до групи 85) 
 

3. Гібридні автомобілі та електромобілі. 



Зміни в ГС-2017 для забезпечення більшої 
ясності в назвах товарів та урахування змін 

в структурі торгівлі  (приклади) 

1.Злиття позицій 6907 та 6908 щодо 
класифікації глазурованої та неглазурованої 
плитки 

2.Уточнення терміну “дитяче харчування” 
3.Пневматичні шини 
4.Монітори, проектори 
5.Моноподи, диподи та триподи і аналогічні 

вироби 



Зміни в ГС-2017 (створення нових кодів) 
викликані збільшенням обсягів торгівлі 

окремих товарів 

1.Мандарини та клементини 
2.Безалкогольне пиво 
3.Вино в контейнерах (‘bag-in-box’) 
4.Коензим Q10 
5.Сукралоза 
6.Лінійний поліетилен низької щільності 

(LLDPE) 
7.Полімерні пакування (пляшки з 

поліетилентерефталату, PET) 
8.Полі (метилен феніл ізоціанати) (неочищений 

MDI, полімерний MDI) 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
В 3-й групі внесені зміни для більш 

детальної класифікації родини 
коропових риб 

 
 
Розширюються обсяги класифікації риб 

в підпозиціях: 0301.93, 0302.7, 0302.73, 
0303.2, 0303.25, 0304.3, 0304.51, 0304.93, 
0305.31, 0305.44, 0305.64 та 
створюється нова підпозиція  0305.52 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
В ГС-2017 товари позиції 0306 

(ракоподібні) поділено на 3 
угрупування: 
Морожені 
Живі, свіжі або охолоджені 
Інші 
 
Позиція 0306 ГС-2012 була поділена на 2 

угрупування: 
Морожені 
Неморожені 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
В ГС-2017 товари підпозицій у позиціях 0307 

(молюски) та 0308 (інші безхребетні) 
поділено на 3 угрупування: 

Живі, свіжі або охолоджені 
Морожені 
 Інші 
 
В ГС-2012 товари позицій 0307 та 0308 на 

рівні підпозицій були поділені на 2 
угрупування: 

Живі, свіжі або охолоджені 
 інші 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
В позиції 0805 (цитрусові) більш 

детально класифіковано мандарини 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
Протималярійні заходи – створено нову 

підпозицію 6005 35 для класифікації 
сітки, що захищає від комарів. 

(Примітка 1 до субпозицій: полотна із 
поліетиленових монониток або із 
поліефірних комплексних ниток, з 
поверхневою щільністю не менше 30 г/м2 та 
не більше 55 г/м2, які мають не менше 20 
отворів на см2 та не більше 100  отворів на 
см2 та, які просочені або покриті 
інсектицидами) 

 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 

Інші протималярійні заходи. 
 
Створено нові підпозиції: 
 
6304 20 (сітки для ліжок) 
3002 11 набори для діагностики малярії 
3003 60 та 3004 60 (протималярійні ліки) 
 
 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 

Молочні продукти. Створено нову 
примітку 4 (b): якою передбачено, що  

Продукти, які отримані з молока 
заміщенням  одного або більше із його 
натуральних компонентів (наприклад, 
масляних жирів) іншими речовинами 
(наприклад, олеїновими жирами)  

необхідно класифікувати в товарних 
позиціях 1901 (дитяче харчування та 
інше) або 2106 (інші харчові продукти) 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 

Для кращого розуміння, слова “дитяче 
харчування” (infant food)  

(див. групи ГС 2012: 16, 19, 20, 21)   
 
в ГС 2017 замінено словами “продукти, 

призначені для немовлят або дітей 
молодшого віку” (Food suitable for 
infants and young children) 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 

Створено нові товарні підпозиції для: 
безалкогольного пива – 2202 10 

(в 2202 класифікуються вода та 
безалкогольні напої)  

   вина в контейнерах – 2204 22  
(>2 л але не > 10 л) 
   саке – 2206 00 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=VTqdgfwQGvAvWM&tbnid=axKnaMd1FqocpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://barmaninred.blogspot.com/2013/01/que-es-la-cerveza-sin-alcohol.html&ei=Fyy_UbruCaO60QXQ_ICICw&bvm=bv.47883778,d.ZG4&psig=AFQjCNF28UzypiGB4RABZzZ5DC1gDzEKuA&ust=1371569548803779
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=-8G3ZVojmx2MmM&tbnid=_jwz749I3aeePM:&ved=0CAUQjRw&url=http://theboatgalley.com/rid-cardboard-wine-boxes/&ei=TPrwUsvLNcrJ0QXq2IDIDQ&bvm=bv.60444564,d.bGQ&psig=AFQjCNHPSoKV26TcyRcv5PP3TkLFowN5vw&ust=1391610650926079


Зміни в ГС ВМО 2017 року 

Через низькі обсяги торгівлі з 28 групи 
вилучено код 2853 00 – фосфіди. 

 
Створено код для коензиму Q10 – 2914 62 
(Це кофермент, який знижує ризик 

сердечних захворювань) 
 
В позицію 2932 добавлений код для 

сукралози – 2932 14 (Це замінник цукру) 
 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 

Добрива 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
В позиції 3909 створено код для 

класифікації 
поліметиленфенілізоціанату  

(сирий МДІ, полімерний МДІ) – 3903 31 

   Зазначена зміна в ГС-2017 унеможливлює 
неправильну класифікацію МДІ за кодами 
підпозиції 3909 50 (поліуретани). 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
З назв кодів позиції 4011 вилучені 

характеристики шин, а саме: малюнок 
ялинка та показники посадочного 
діаметра, та утворені нові підпозиції: 

4011.70 - для сільсько- та 
лісогосподарських транспортних 
засобів та машин; 

4011.80 - для транспортних засобів 
   та машин, що використовуються  
   у будівництві, гірничій справі або 

промисловості 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
Злиття двох товарних позицій в одну: 

 
6907 (неглазур. плитка) + 6908 (глазур. 

плитка) = 6907(керамічна плитка): 
 

- Плитка для лицювання стін, підлоги, 
камінів та печей 

- Мозаїчні кубики тощо 
- Оздоблювальна (фінішна) кераміка 

(бордюри, плінтуси, кути та інші) 



Зміни в ГС-2017, 84 група 

Додано примітку про класифікацію 
гідравлічних клапанів за кодом 8481 20: 

 

3. У товарній підпозиції 8481 20 термін "клапани для 
маслогідравлічних або пневматичних трансмісій" 
означає клапани, які безпосередньо застосовуються 
при перенесенні “гідравлічної енергії" в гідравлічній 
або пневматичній системі, де джерелом енергії є 
стиснене середовище (рідина або газ). Ці клапани 
можуть бути будь-якого типу (наприклад, редукційні, 
зворотні). Товарна підпозиція 8481 20 має 
першочергове значення в товарній позиції 8481. 



Зміни в ГС-2017, 84 група 

Внесені поправки до коду 8415 10 для 
уточнення класифікації кондиціонерів: 

Назву: “- настінні чи для вікон, в 
окремому корпусі або спліт-системи:” 

замінено словами: 
“- спеціально розроблені щоб фіксувати 

у вікні, стіні, стелі або підлозі,  в 
окремому корпусі або "спліт-системи" 

 



Зміни в ГС-2017, 84 група 
У позиції 8456 створені нові коди для 

сучасних верстатів: 
 

8456 11 – що працюють з використанням 
лазерного випромінювання 

8456 12 – що працюють з використанням 
іншого світлового чи фотонного 
випромінювання 

8456 40 – що працюють з використанням 
плазмо-дугових процесів 

8456 50 – водоструминні різальні машини 



Зміни в ГС-2017, 85 група 

В позиції 8539 створено код 8539.50 
для класифікації світлодіодних 
(LED) ламп: 

Наданий час, ці лампи 
класифікуються в позиції 8543 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=led+lamps&source=images&cd=&cad=rja&docid=bDRBNSf4CWsCkM&tbnid=-9e2zJ8gaL67hM:&ved=&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LED_bulbs.jpg&ei=ElptUfH2BsT5PNeTgSA&bvm=bv.45175338,d.ZWU&psig=AFQjCNHZGWpjFdoHfHOAQDsjTAd0rsyC-g&ust=1366207378450566


Зміни в ГС-2017, 87 група, 8702 
Subheading 8702.10. 
 Delete and substitute : 
8702.10 - тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із 

запалюванням від стиснення (дизелем або 
напівдизелем) 

8702.20 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із 
запалюванням від стиснення (дизелем або 
напівдизелем) та електродвигуном в якості двигунів для 
пересування 

8702.30 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням із зворотно-поступальним 
рухом поршня та електродвигуном в якості двигунів для 
пересування 

8702.40 - With only electric motor for propulsion. 



Зміни в ГС-2017, 87 група, 8703 
8703.40 - інші транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним 
рухом поршня і електродвигуном в якості двигунів для 
пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом 
підключення до зовнішнього джерела електроенергії 

8703.50 - - інші транспортні засоби, з поршневим двигуном внутрішнього 
згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або 
напівдизелем) і електродвигуном в якості двигунів для 
пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом 
підключення до зовнішнього джерела електроенергії 

8703.60 - інші транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього 
згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно- поступальним 
рухом поршня і електродвигуном в якості двигунів для 
пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до 
зовнішнього джерела електроенергії 

8703.70 - інші транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього 
згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або 
напівдизелем) і електродвигуном в якості двигунів для 
пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до 
зовнішнього джерела електроенергії 

8703.80 - Other vehicles, with only electric motor for propulsion 



Зміни в ГС-2017, 87 група, 8703 
“Електричні” автомобілі: 

• BEV (battery-electric vehicle) “чисті” 
електромобілі (код 8703.80) 

• REEV (REx, EREV) (range-extended electric 
vehicle) електромобіль зі збільшеним 
запасом ходу (з допоміжним, не з'єднаним з 
трансмісією ДВЗ) (код 8703.80) 

 
• PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle) плагін 

гібридний автомобіль, заряджається від 
зовнішнього джерела (електромережі) 

• HYBRID – гібридні автомобілі не можуть 
заряджатися від електромережі 



Зміни в ГС-2017, 87 група, 8703 



Зміни в ГС ВМО 2017 року 
Створено нову товарну позицію 9620 для 

класифікації монопод, двоног, триног 
та аналогічних виробів 



Інтернет-джерела інформації з класифікації 
товарів 

Державна фіскальна служба України (sfs.gov.ua) 
 
 
 
 
 



Інтернет-джерела інформації з класифікації 
товарів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інтернет-джерела інформації з класифікації 
товарів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/ 

http://ec.europa.eu/


Дякую за увагу !  
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