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Flash Report

27 вересня 2014 року набрав чинності Закон України «Про 
створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій
території України»*.

Закон регулює питання оподаткування, валютного регулювання та 
інші аспекти ведення господарської діяльності на території Криму. 
При цьому він не передбачає надання Криму незалежності.

Тимчасово (на період 10 років) закон встановлює на території
Криму вільну митну зону, і всі товари, які переміщуються з 
материкової частини України в Крим, або у зворотньому
напрямку, підлягають митному оформленню. 

Основні правила:

• українські товари, що переміщуються в Крим, підлягають
митному оформленню зі сплатою мита (якщо воно встановлене) 
та ПДВ за ставкою 0%. Для цілей оподаткування такі поставки 
прирівнені до експорту;

• товари, що переміщуються з Криму на материкову частину
України, підлягають оформленню у режимі імпорт, зі сплатою
ввізного мита та ПДВ;

• переміщення товарів у зазначених напрямках також підлягає
ветеринарному, фітосанітарному, екологічному та іншим
відповідним видам державного контролю.

Закон при цьому залишає багато питань з приводу валютного 
контролю, доставки іноземних товарів, транзиту тощо. Деякі з цих 
питань були роз'яснені листом Державної фіскальної служби 
України.**

В наступному огляді ми надамо більш детальну інформацію.

* Закон України № 1636-VII від 12 серпня 2014 року 

** Лист Державної фіскальної служби України № 5626/7/99-99-24-01-
06-17 від 26 вересня 2014 року
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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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