Застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС

Україна

ЄАВТ

ЄС

ВАЖЛИВО! Діагональна кумуляція застосовується між трьома країнами та більше за
умови наявності між ними угод про вільну торгівлю з ідентичними правилами
походження або опублікування у «матриці» Регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження (стаття 3 (b) Доповнення I до
Конвенції)

Двостороння кумуляція

Риба
(код 0302 ГС)
походженням з
ЄС

EUR.1

Виробництво в
Україні
консервів
(код 1604 ГС)

EUR.1

Консерви
набувають
походження з
України для
експорту до ЄС

ВАЖЛИВО! Двостороння кумуляція застосовується між двома країнами за умови
наявності між ними угоди про вільну торгівлю

Багатостороння (діагональна)
кумуляція
Тканина
(код 5111 ГС)
походженням з
Німеччини

Виготовлення в
Україні сукні
(код 6204 ГС)

Походження
сукні з України,
експорт до країн
ЄС або ЄАВТ

Тканина
(код 5513 ГС)
походженням з
Швейцарії
ВАЖЛИВО! Діагональна кумуляція застосовується між трьома країнами та більше за
умови наявності між ними угод про вільну торгівлю з ідентичними правилами
походження

Застосування кумуляції на товари
українського походження при їх
експорті до країн ЄАВТ
Діагональна кумуляція при експорті товарів українського
походження до країн ЄАВТ поширюється на промислові товари
груп 25-97 ГС (за винятком сільськогосподарських товарів).
Двостороння кумуляція при експорті товарів українського
походження до країн ЄАВТ поширюється на такі
сільськогосподарські товари:

• включені до додатку I до Угоди про вільну торгівлю;
• класифікуються в групах 1 - 24 ГС і не включаються
до додатків II або III до Угоди про вільну торгівлю між
Україною та державами ЄАВТ.
ВАЖЛИВО!!! Відповідно до статті 4 угод про сільське господарство між
Україною та державами ЄАВТ на сільськогосподарські товари при експорті до
країн ЄАВТ видаються виключно сертифікати з перевезення товарів EUR.1 або
експортерами складаються декларації походження

Застосування кумуляції на товари
українського походження при їх
експорті до країн ЄС
Діагональна кумуляція при експорті товарів походження з
України до країн ЄС поширюється на товари груп 1-97 ГС,
включені до Додатку I-A (Графіки зниження мит) до Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони
.

Документальне підтвердження походження товарів
у торгівлі між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС

Торгівля з ЄС

Торгівля з країнами ЄАВТ

Сертифікат EUR.1 або

Сертифікат EUR.1 або

Декларація походження

Декларація походження або

Сертифікат EUR-MED або
Декларація походження
EUR-MED

Особливості заповнення графи 7 сертифіката з
перевезення товару EUR-MED

Якщо походження продуктів з України отримано:
шляхом застосування кумуляції до матеріалів походженням з країн ЄС
та/або ЄАВТ – у графі 7 сертифіката з перевезення товарів EUR-MED
проставляється відмітка «X» у полі запису «CUMULATION APPLIED
WITH...» та у полі «name of the country/countries» зазначається назва
країни походження матеріалів, до яких застосовано кумуляцію;
без застосування кумуляції до матеріалів походженням з країн ЄС
та/або ЄАВТ – у графі 7 сертифіката з перевезення товару EUR-MED
проставляється відмітка «X» у полі запису «NO CUMULATION
APPLIED».
Якщо на продукти та матеріали походженням з України під час
експорту видано сертифікат з перевезення товарів EUR.1 – у графі 7
сертифіката з перевезення товарів EUR-MED англійською мовою
зазначається запис: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No...
(дата та місце видачі)»)

ДЕКЛАРАЦІЯ інвойс EUR-MED (Зразок)

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл
№…(1)), заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є
товарами преференційного походження.… …(2)
кумуляція застосовується з ____________ (назва країни/країн)
кумуляція не застосовується (3)
…………………………..…......................................................................................(4)
(місце та дата)
……………………..................................................................................................(5)
(підпис експортера, додатково прізвище та ім’я особи, яка підписала
декларацію, мають бути зазначено розбірливо)
1. Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного
уповноваження повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не
уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вільне
місце.
2. Зазначити походження продуктів (допускається код ISO-Альфа-2). Може бути зазначено посилання на
відповідну колонку інвойсу, де зазначено походження кожного продукту.
3. Заповнити або стерти за необхідністю.
4. Ці дані можна не зазначати, якщо ця інформація є в самому документі.
5. У випадках, коли підпис експортера не є необхідним, звільнення від зобов'язання підпису також
поширюється на ім'я особи, що підписує.
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Застосування двосторонньої кумуляції
на сільськогосподарські товари при їх
експорті до країн ЄАВТ

EUR.1

Країни ЄАВТ

Україна
EUR-MED
Пшениця (код 1001 ГС)

ВАЖЛИВО!!! Відповідно до угод про сільське господарство між Україною та
державами ЄАВТ до пшениці позиції 1001 ГС застосовується двостороння
кумуляція, тому при експорті до країн ЄАВТ на цей товар видається виключно
сертифікат з перевезення товарів EUR.1 або експортерами складаються
декларації походження

Видача сертифікатів з перевезення товару
EUR.1 або EUR-МЕД
Який документ видавати?
EUR.1
(для кінцевого використання товарів
в країнах ЄАВТ)

Україна

ЄАВТ

EUR-MED (для переробки товарів
та/або (ре)експорту)

Україна

ЄАВТ

Виключно EUR.1
(для використання товарів в країнах ЄАВТ)

Україна

ЄС

Виключно EUR.1 (для переробки товарів
та/або (ре)експорту)

Україна

ЄС

EUR.1 або EUR-МЕД
(Ре)експорт без преференційного походження

ЄС
(Ре)експорт із преференційним походженням

ЄС
(Ре)експорт з преференційним походженням

ЄАВТ
(Ре)експорт з преференційним походженням

ЄАВТ

Документальне підтвердження походження
Приклад видачі сертифікатів з перевезення
товарів
з країнами-учасницями Конвенції
EUR.1 або EUR-MED
ПЕМ

з країнами
EUR.1Торгівля
або EUR-МЕД

Який документ видавати?

Торгівля з ЄС

ЄАВТ

(для продажу та кінцевого споживання кукурудзи
в країнах ЄАВТ)

Країни ЄАВТ

Сертифікат EUR.1

Сертифікат EUR.1

Цукрова кукурудза (код 0710 ГС)

(для (ре)експорту кукурудзи до країн ЄС)

Україна

EUR-MED

Країни ЄС
Країни
ЄАВТ
Декларація
походження

Декларація походження
EUR-MED

Тільки
два документи
(для виробництва
консервованої
кукурудзи та її (ре)експорту
використовуються у торгівлі
до країн ЄС)

Країни ЄАВТ

(для виробництва консервованої кукурудзи та кінцевого
споживання її в країнах ЄАВТ)

з ЄС

Сертифікат EUR-MED

Країни ЄАВТ

Декларація походження
EUR-MED
Консервована кукурудза
(код 2001 ГС)

Консервована кукурудза
(код 2001 ГС)

Країни ЄС

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС

Консервована риба
код 1604 ГС

Риба морожена
код 0303 ГС

Норвегія

EUR.1 або
EUR-MED

EUR-MED (для (ре) експорту) EUR.1

Україна
Виробництво
консервованої риби
код 1604 ГС

Правило походження для позиції 1604 ГС:
всі матеріали групи 3 ГС, які використовуються
при виробництві, одержані цілком

Угорщина

Швейцарія

EUR.1 (для кінцевого споживання)

Угорщина

Висновок: Походження консервованої риби «Україна» (застосовано кумуляцію
до риби, походженням з Норвегії )

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС

Виробництво
сорочок
(код 6205 ГС)

Тканина з бавовни
(код 5210 ГС)

Польща
Виробництво
тканини з пряжі

EUR.1

Україна

у графі 7 сертифіката EUR-MED
зазначається:
СUMULATION APPLIED WITH Poland
EUR-MED (для (ре)експорту)

Норвегія
EUR.1
(для кінцевого використання в Норвегії)

ВАЖЛИВО!!! Виконано правило походження – виробництво з пряжі

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС
Норвегія
Краватка
митна вартість
20 євро

Франція
Сорочка
митна вартість
50 євро

Пакування
Маркування

Походження =Україна
Застосування кумуляції
Ціна франко-завод набору
150 євро

EUR.1 (для кінцевого використання)

Україна
Виробництво брюк=
Україна
вартість
50 євро

Швейцарія

EUR-MED

EUR.1 (ре)експорт

Швейцарія

Німеччина

у графі 7 сертифіката EUR-MED зазначається:
СUMULATION APPLIED WITH Norway, France

ВАЖЛИВО!!! У разі якщо обробка або переробка товару походженням з країн ЄС або
ЄАВТ здійснена в Україні із застосуванням «простих» виробничих операцій, товар
отримує статус походження з України за умови якщо додана в Україні вартість більша,
ніж вартість використаних матеріалів походженням з країн ЄС або ЄАВТ (стаття 4 (4)
Протоколу походження)

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС
Походження = Німеччина
(вартість сорочки найбільша)

Норвегія
Краватка
митна вартість
20 євро

EUR.1
(для кінцевого використання)

Пакування
Маркування

Німеччина

Швейцарія

Україна
EUR-MED

Ціна франко-завод набору
110 євро
Сорочка
митна вартість
50 євро

Швейцарія

(ре)експорт

Франція

у графі 7 сертифіката EUR-MED зазначається:
СUMULATION APPLIED WITH Norway and
Germany

ВАЖЛИВО!!! У разі якщо обробка або переробка товарів походженням з ЄС або ЄАВТ
здійснена в Україні із застосуванням «простих» виробничих операцій, товар отримує статус
походження з країни з найбільшою вартістю матеріалів, у разі якщо додана вартість в Україні
не перевищує їх вартість (стаття 4 (4) Протоколу походження)

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС
Принтер (код 8443 ГС)
митна вартість 150 євро

Німеччина

Чорнила код 8443 ГС
митна вартість 50 євро

Японія

Збирання
Пакування
Маркування
код 8443 ГС

Україна

Кумуляція
Походження принтера=
Німеччина (за найбільшою
вартістю)
EUR.1 або EUR-MED
в залежності від мети поставки

Швейцарія

Принтер (код 8443 ГС)
ціна франко-завод
220 євро у графі 7 сертифіката EUR-MED
зазначається:
СUMULATION APPLIED WITH Germany

ВАЖЛИВО! Правило походження для позиції 8443 ГС виконується: вартість
чорнил за кодом 8443 ГС походженням з Японії не перевищує 40 % ціни
франко-завод продукту.

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС
Збирання, пакування
маркування

Італія
Абажур код 9405 ГС
митна вартість
25 євро

Ісландія
Корпус лампи
код 9405 ГС
митна вартість
40 євро

Китай
Лампа розжарення код
8539 ГС
митна вартість 2 євро
(менше 50% ціни
франко-завод продукту)

EUR.1

EUR.1 або
EUR-MED

Кумуляція
Походження лампи=
Ісландія (корпус лампи з
найбільшою вартістю)

EUR.1 (для кінцевого використання)

Україна

Швейцарія
(ре)експорт

Швейцарія

….

EUR-MED
для (ре) експорту

Лампа настільна електрична
(код 9405 ГС)
Ціна франко-завод
продукції 100 євро

у графі 7 сертифіката EUR-MED
зазначається:
СUMULATION APPLIED WITH
Island, Italy

Важливо! Виробництво, у якому вартість усіх матеріалів непреференційного
походження не повинна перевищувати 50 % ціни франко-завод продукту

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС
Поліетилен
(код 3901 ГС)
25 євро

Словаччина
Кришка НЕРА-фільтра
(код 8508 ГС)
15 євро

Швейцарія
Електродвигун
(код 8501 ГС)
60 євро

Китай

Кумуляція
Походження пилососа = Україна

EUR-MED (у разі (ре) експорту до країн ЄС)

Норвегія

Україна

….

EUR.1 (для кінцевого використання в Норвегії)

Виробництво
пилососів код 8508 ГС

Ціна франко-завод 150 євро

Правило походження для позиції 8508 ГС:
зміна позиції+ цінове правило 50% або цінове правило 30%

Важливо! Походження пилососа з України отримано із застосуванням кумуляції до матеріалів
походженням з Словаччини та Швейцарії, у графі 7 сертифіката EUR-MED
зазначається: СUMULATION APPLIED WITH Slovakia, Switzerland

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС

Цінове правило виконується
Без кумуляції
Походження ремінця=Україна

EUR.1

EUR-МЕД

Уругвай

Україна

Шкура оброблена
(код 4107 ГС)
Вартість 15 євро

Виробництво в Україні
ремінців для годинників
(код 9113 ГС)
Ціна франко-завод 35 євро

Застосування кумуляції
Походження за найбільшою вартістю
Походження годинника з ремінцем
= Швейцарія

Швейцарія

Україна

Виробництво в Швейцарії
годинників
(код 9101 ГС)
Ціна франко-завод 500 євро

Правило походження для
позиції 9113 ГС: цінове
правило 40%

Приклад застосування діагональної кумуляції
між Україною та країнами ЄАВТ, ЄС
Без кумуляції
Походження сумок = Україна
Шкура оброблена (код 4107 ГС)

Ісландія

EUR-МЕД

Швейцарія
Україна

Застібки з металу (код 8308 ГС)

Китай

EUR.1

….

Швейцарія

Виробництво
дорожніх сумок (код 4202 ГС)
Правило походження для позиції 4202 ГС:
зміна позиції на рівні перших 4-х знаків

Важливо! Походження дорожніх сумок з України отримано шляхом зміни товарної
позиції матеріалів без застосування кумуляції, у графі 7 сертифіката EUR-MED
зазначається: NO CUMULATION APPLIED

Умови застосування преференційного режиму
відповідно до угод про вільну торгівлю
ЄС

ЄАВТ

Чорногорія

Північна
Македонія

Грузія
(правила ПЕМ)

Країни
СНД,
Грузія

Канада

Сертифікат
EUR.1

Сертифікат
EUR.1

Сертифікат
EUR.1

Сертифікат
EUR.1

Сертифікат EUR.1

Сертифікат
СТ-1

Декларація про
походження

x

Сертифікат
EUR-МЕД

x

x

x

x

x

Декларація
походження

Декларація
інвойс

Декларація
походження

x

Декларація
походження

x

x

x

Декларація
походження
EUR-МЕД

x

x

x

x

Пряме
транспортуван
ня

Пряме
транспортув
ання

Пряме
транспорту
вання

Пряме
транспортування

x

x

X (за
винятком с/г
товарів)

x

x

x

Пряме
транспортування

Контракт
між

x

