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Роз`яснення. 
 

    Відповідно до п.201.1 ст.201 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та 
доповненнями платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану 
уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих 
рядках такі обов'язкові реквізити, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, 
ввезених на митну територію України).  
      На підставі ст.36 та ст.40, Глави 6, р. ІІ Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI із 
змінами та доповненнями країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю 
вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених цим Кодексом. 
     1. У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною походження товару 
вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар отримав 
основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям достатньої переробки 
згідно з положеннями цієї статті. 
     2. Критеріями достатньої переробки є: 
      1) виконання виробничих або технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний 
код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків; 
      2) зміна вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних 
матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару (правило адвалорної 
частки); 
       3) виконання виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті переробки товару не ведуть до 
зміни його класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД або вартості згідно з правилом адвалорної частки, але з 
дотриманням певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням із тієї країни, де такі 
операції мали місце. 
      3. Критерії достатньої переробки, визначені в пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, для конкретних товарів 
встановлюються та застосовуються у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 
      4. Якщо стосовно конкретного товару такі критерії достатньої переробки, як правило адвалорної частки та 
виконання виробничих і технологічних операцій, не встановлено, то застосовується правило, згідно з яким 
товар вважається підданим достатній переробці, якщо в результаті його переробки змінено класифікаційний 
код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків. 
       5. У разі застосування правила адвалорної частки вартість товару, одержаного в результаті переробки в цій 
країні, визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. Вартість складових цього товару, що походять 
з інших країн, визначається за їх митною вартістю, а тих складових, походження яких не визначено, – за 
встановленою ціною першого їх продажу в цій країні. 
      

Враховуючи вищезазначене, якщо з імпортованих товарів були вироблені інші види продукції або такі 
товари були піддані достатній обробці/переробці на митній території України, за винятком робіт визначених 
п.6 ст.40, глави 6 р. ІІ Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI, то вироблені, 
оброблені/перероблені товари вважаються товарами українського походження, а тому при їх постачанні код 
УКТ ЗЕД в податковій накладній не зазначається. 
       
Наше  підприємство зазначає у податкових накладних, код УКТ ЗЕТ товарів керуючись нормами ПКУ та Митним 
кодексом України. 
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