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Flash Report

Сьогодні, 16 вересня 2014 року, Верховна Рада України та 
Європейський Парламент одночасно ратифікували Угоду 
про асоціацію між ЄС та Україною.

Проте Угода набере чинності тільки після її наступної 
ратифікації законодавчими органами кожної з 28 країн-
членів ЄС, що може зайняти тривалий час.

Зазначимо, що у п'ятницю, 12 вересня 2014 року, ЄС та 
Україна повідомили, що імплементацію частини Угоди, що 
запроваджує зону вільної торгівлі, буде відкладено до 1 січня 
2016 року.

Тим не менш ЄС також повідомив про намір продовжити дію 
автономних торгівельних преференцій для України до кінця 
2015 року. Це означає, що до цього терміну при імпорті до 
ЄС товарів українського походження до них будуть 
застосовуватися преференційні ставки мита.
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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.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.

Європейський Парламент та Верховна 
Рада України ратифікували Угоду про 
асоціацію

Україна • Випуск #51 /2014 • 16 вересня 2014 р.

Угоду про 
асоціацію 
ратифіковано


