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Flash Report

14 квітня 2014 року Рада Європейського союзу прийняла
рішення в односторонньому порядку надати Україні
преференційний режим та зменшення/ скасування ставок 
ввізного мита. Дані нововведення передбачені у переліку
взаємних поступок, що міститься у додатку до Угоди про 
асоціацію України з ЄС.

Зменшення/скасування мита повинне набрати сили з 
23 квітня цього року, на наступний же день після
опублікування в Офіційному журналі Євросоюзу.

Дані нововведення є тимчасовими та будуть діяти до 
моменту, поки розділ IV Угоди про асоціацію України з ЄС не 
не буде підписаний (та зміни не вступлять в силу на 
постійній основі) або до 1 листопада 2014 року (в разі якщо
до цього підписання не відбудеться).

Правом на застосування преференційних ставок мита можна
буде скористатися в разі додержання правил походження
товарів, встановлених Угодою про асоціацію.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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ЄС тимчасово скасовує/зменшує ставки 
ввізного мита на українські товари
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ЄС зменшує 
ввізне мито для 
українських 
товарів
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