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Про що сьогодні дізнаємось ?

● Гармонізована система опису і кодування товарів

● Українська класифікація товарів ЗЕД (УКТЗЕД)

● Основні правила класифікації та кодування товарів

● Підводні камені і можливі помилки при визначенні кодів
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Для чого товарам коди? 

Для того щоб відрізняти один вид товару від іншого:

● для застосування різних ставок мита для різних товарів
● для застосування кількісних обмежень (квотування)
● для заборони ввозу/вивезення окремих товарів 
● для застосування різних видів контролю для різних товарів
● для ведення статистики зовнішньої торгівлі
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Митні служби: різні країни - різні класифікатори?  

Вже кілька десятиліть більшість країн світу 
використовує спільну основу для кодування товарної 

номенклатури
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Гармонізована система (HS) 

HS - це міжнародна стандартизована система найменувань (опису) та номерів 
(кодів) для класифікації товарів в міжнародній торгівлі

HS - це номенклатура продукції, де кожному продукту присвоюється 
відповідний 6-значний код

HS була розроблена і в даний час підтримується Всесвітньою митною 
організацією (WCO) зі штаб-квартирою в Брюсселі, Бельгія

Номенклатура HS додається до Міжнародної конвенції про гармонізовану 
систему опису та кодування товарів
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● Понад 200 країн 

● Понад 98%  товарів міжнародної торгівлі 

● Близько 5000 товарних груп

● HS набрала чинності 1 січня 1988 року

● 6-е видання, версія 2017 року

Гармонізована система (HS) 
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за походженням товарів

по виду матеріалу, з якого виготовлений товар

за призначенням товарів

за хімічним складом

Принципи групування товарів в розділи
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Структура, зміст розділів, груп, товарних позицій та 
субпозицій HS

Питання для коректного підбору коду товару:

1. що це?

2. з чого зроблено?

3. для чого використовується?

4. в якому вигляді використовується?

5. тільки в одному місці HS може перебувати цей товар?
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Класифікація товарів|структура УКТ ЗЕД

УКТ ЗЕД

ПРИМІТКИ ОПИС ТА КОДОПІ
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Група  
Товарна позиція

Товарна підпозиція  
Товарна категорія

Товарна підкатегорія

ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ

Товарна номенклатура ЗЕД України
Комбінована номенклатура ЄС

Гармонізована система

       Класифікація товарів|структура УКТ ЗЕД
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Алгоритм дій для правильного і точного здійснення 
класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД 

1. ідентифікація  товару 

2. пошук товарної позиції  

3. деталізація коду 

4. послідовне застосування Правил інтерпретації класифікації товарів  

12
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Порядок застосування правил інтерпретації
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 1

Назви роздiлiв, груп i пiдгруп наводяться лише для 
зручностi користування УКТ ЗЕД; для юридичних цiлей 
класифiкацiя товарiв в УКТ ЗЕД здiйснюється виходячи з 
назв товарних позицiй i вiдповiдних примiток до роздiлiв 
чи груп
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ПРАВИЛО 1
приклад:
керамічний насос для агресивних рідин
часто відносять до насосів 8413
в поясненні до 8413 зазначено:

«До цієї товарної позиції не включаються:
(А) насоси з кераміки наприклад, для агресивних рідин

товарна позиція 6909 (вироби з кераміки)

ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ1

Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для 
зручності використання в роботі
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ПРАВИЛО 1

ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
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Заявленный:      
3808 94 90 00
Установленный: 
2207 20 00 90

Заявленное: №1 - 1. Дезінфекційний засіб "КОРДАСЕПТ Універсал 
Гігієнічний спрей" во флаконах 200 мл- 9360 уп., терм. придатності: 

01.2025. Не містять озоноруйнуючих речовин. Виробник:"Gelingchem 
GmbH & Co. KG".Країна виробництва: DE. Торгівельна марка: 

CORDASEPT.

Установленное: Товар з комерційною назвою "CORDASEPT Universal" 
гігієнічний спрей розфасований у флакони по 200 мл, являє собою 

суміш спирту етилового 75-80об% (99% етанолу денатуровано 1% 
метилетилкетону), гліцерину 1%, води дистильованої до 100г, 

призначений для гігієни рук та дезінфекції поверхонь

КТ-UA807000-0123-2021

Документ:       Действует: c 06.05.2021
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ПРАВИЛО 2a 

будь-яке посилання в назвi товарної позицiї на будь-який 
вирiб стосується також некомплектного чи незавершеного 
виробу за умови, що вiн має основну властивiсть 
комплектного чи завершеного виробу

ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 2a 

Застосовується, якщо визначається код товару;

● у розібраному вигляді

● в якому відсутні будь-які частини, що входять до складу повністю 
готового товару

● над яким необхідно провести ще технологічні операції, щоб він був 
готовий до вживання (експлуатації)

Приклад

Комплект оброблених дерев'яних рейок, з яких виготовляється вішалка, 
але без гака, буде класифікуватися як готова вішалка, так як зберігає її 
основні характеристики

19



ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 2б 

Матеріал (речовина), на який посилається позиція, повинен бути 
переважаючим в цьому товарі, тобто, присутність в товарі іншої речовини або 
матеріалу не повинно змінювати його суті.

Приклад: кришталевий фужер з срібним ободком кодується в товарній позиції 
7013

Так як назва товарної позиції містить посилання на матеріал, з якого 
зроблений цей товар - «Скляний»
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 3

22

передбачає три способи класифікації товарів, які на перший погляд 
можуть бути віднесені до двох або більше товарних позицій або 
відповідно до Правила 2 (6) або з якоїсь іншої причини.

Правило 3 складається з трьох частин: 

• 3 (а)
• 3 (б)  
• 3 (в) 



ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 3(а) 

Перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується 
конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш 
загальний його опис.

Приклад  

Текстильні килимки для салону автомобілі слід класифікувати не як 
приналежність для автомобіля в товарній позиції 8708, а в товарній 
позиції 5703 «Килими та інші текстильні покриття для підлоги», де 
вони більш конкретно описані як килими
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 3 (б)

Суміші, набори, які не класифікуються за правилом 3(a), повинні 
класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає 
основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна 
застосувати

Область застосування Правила 3   (6):

• суміші,
• комбіновані товари, що складаються з різних матеріалів
• комбіновані товари, що складаються з різних компонентів
• товари, що входять до комплект для роздрібного продажу
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД

ПРАВИЛО 3(в)

 товар, класифiкацiю якого не можна здiйснити вiдповiдно 
до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифiкуватися в 
товарнiй позицiї з найбiльшим порядковим номером серед 
номерiв товарних позицiй, що розглядаються.
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● муфра : 8546 - 5% 
● металеве кільце : 7318 - 5% 
● резинове кільце : 4010 - 10 %
● герметик : 3907 - 0 %
● інструмент 8205 - 10 %
● клей : 3506 - 6,5 % 
● стяжки для кабеля : 3923  - 5%

РЕМКОМПЛЕКТ
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
Переважання за об’ємом чи масою не є визначальним при 

класифікації, наприклад:

● Рубанок, в якому переважає дерев'яний корпус, 
класифікується в товарній позиції 8205 (інструменти ручні 
з недорогоцінних металів), оскільки його робоча частина 
– це металевий ніж

● Класифікацію хімічних речовин та ліків визначає діюча 
речовина, концентрація якої може складати 1-2% від маси 
чи об’єму, тоді як наповнювачі та барвники складають 
понад 90% 
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
Правило 3 

Правило 3: 

● 3 (а)
● 3 (б)  
● 3 (в) 

черговість застосування методів класифікації: 

а) точний опис товару

б) розпізнавальна ознака 

в) товарна позиція, що йде останньою в порядку зростання кодів
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ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 4

Товар, який не може бути класифiкований згiдно з 
вищезазначеними правилами, класифiкується в товарнiй позицiї, 
яка вiдповiдає товарам, що найбiльше подiбнi до тих, що 
розглядаються.
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Матеріал з 
якого 

виготовле
ний товар

Функції, 
які 

виконує 
товар

Спосіб 
виробництв

а

Вартість 
товару

ознаки та
властивост

і товару

зовнішній
вид



Наприклад: щипці для кальяну

8215 щипчики для цукру та аналогічні посуд і прибори кухонні або столові

ПРАВИЛО 4
ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
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84.25

ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД

ПРАВИЛО 4



ПРАВИЛО 5а. Футляри багаторазового використання класифікуються в комплекті з товаром

34

мають спеціальну форму / 
призначені для певного виробу

пристосовані для тривалого
користування

представлені разом з товарами
  для яких вони призначені

призначаються для
продажу з самим виробом

ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД



ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 5

(б) вiдповiдно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, 
якi в нiй мiстяться, слiд класифiкувати разом з цими товарами, 
якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка 
зазвичай використовується для упакування цих товарiв. Це 
положення є необов'язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна 
для повторного використання.

35



Якщо Правила 1-5, згадані вище, можуть бути застосовані з відповідними змінами і для 
класифікації на рівні товарних підпозицій (шестизначний код) в межах однієї і тієї ж 
товарної позиції (чотиризначний код) 
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Товарні позиції

Назва підпозиції

                     Порівняти групування одного рівня

Правова 
основа

 + примітки

Класифікації на рівні 6-ти знаків,
коли 4 визначені:

ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ УКТЗЕД
ПРАВИЛО 6



Приклад: група 71 поняття терміна «платина» в Примітці 4 (6) до групи відрізняється від 
визначення поняття терміну «платина» в Примітці 2 до товарної

Примітка 4 (6):
«4. (B) термін "платина" означає платину, іридій, осмій, паладій, родій та рутеній »

Примітки до товарних підпозицій:
«2. Незважаючи на положення примітки 4 (B) цієї групи, у підпозиціях 7110 11 та 7110 19 термін 

"платина" не включає іридій, осмій, паладій, родій або рутеній »

→ застосовується Примітка 2 до товарної, а не Примітка 4 (6) до групи
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ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ6
Правило 6



ПРАВИЛА УСПІШНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

● шукаємо всі варіанти класифікації
● застосовуємо основні правила класифікації
● вивчаємо пояснення до кожної товарної позиції
● враховуємо класифікаційні рішення
● описуємо товар з урахуванням основних запитань
● якщо не впевнені, отримуємо попереднє рішення про 

класифікацію
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Способи переконатись у правильності обраного коду:

● Вивчати аналоги товарів з існуючими КТ
● Перевіряти імпорт аналогічних товарів
● Отримувати ПРК
● Здійснювати фізичний огляд вантажу до подачі МД
● Шукати класифікаційні рішення в BTI EU
● Звертати увагу на код товару в ТСД
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Порушення правил класифікації:
У разі виявлення після митного оформлення порушення правил 
класифікації-

митний орган має право самостійно класифікувати такі товари 
                                     
                                  за результатами проведення документальної перевірки
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Працюючи над класифікацією товару, пам'ятайте:

● Вам потрібно детально вивчити ваш товар / пристрій
● Вивчіть УКТЗЕД на предмет аналогів
● Розглядайте всі можливі варіанти класифікації вашого товару
● Розглядайте всі КТ на ідентичні та аналогічні товари
● Вивчайте нормативні документи та роз'яснення, що стосуються 

класифікації
● Якщо є такі суперечливі  аргументи - поетапно виключати їх на 

підставі підтверджених фактів
● Відповідальність заливається за вами і після завершення 

митного оформлення
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Ризики та можливі помилки класифікації

Основними ризиками що ведуть до помилкової класифікації є:
• неповна інформація про товар, 
• хибна інформація про товар, 
• неправильне трактування опису та пояснень до товарних 

позицій УКТ ЗЕД, 
• неправильне застосування правил класифікації, 
• поверхневий (неретельний) розгляд товарів, які можна 

віднести до різних кодів.
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● затримка митного оформлення та додаткові витрати (простій 
транспорту, виготовлення нових дозвільних документів),

● можливий "зрив" запланованої зовнішньоекономічної 
операції та санкції контрагентів, 

● адміністративна відповідальність, 
● кримінальна відповідальність.

Наслідки некоректного визначення коду



Розбір кейсів
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Марміт KOVINASTROJ VK-B-1 
електричний промисловий

Bartscher A100.155 - Марміт круглий 
настільний

Довжина: 1095.0
Ширина: 620.0
Висота: 290.0
Маса: 33 кг
Спосіб обігріву 
гастроємностей: водяний
Спосіб встановлення: підлоговий
Напруга: 380.0

Об'єм 5,5 літра.
Габаритні розміри, мм: 345x345x276

Вага, кг: 5,4
Напруга живлення: 220/50/1

Ємність, л: 5,5

https://osnovarest.ru/product/marmit-elektricheskii-kovinastroj-vk-b-1/
https://osnovarest.ru/product/marmit-elektricheskii-kovinastroj-vk-b-1/
https://www.oborud.info/product/jump.php?18562&c=1405
https://www.oborud.info/product/jump.php?18562&c=1405


8419818090 8516797000

Марміт KOVINASTROJ VK-B-1 
електричний промисловий

Bartscher A100.155 - Марміт круглий 
настільний

Довжина: 1095.0
Ширина: 620.0
Висота: 290.0
Маса: 33 кг
Спосіб обігріву 
гастроємностей: водяний
Спосіб встановлення: 
підлоговий
Напруга: 380.0

Об'єм 5,5 літра.
Габаритні розміри, мм: 

345x345x276
Вага, кг: 5,4

Напруга живлення: 220/50/1
Ємність, л: 5,5

https://www.mdoffice.com.ua/ua/aMDOGoodsInfo.html?product_code=8419818090&to_date=03-02-2022&country_code=0&direction=1&country_border=0&transport=0
https://www.mdoffice.com.ua/ua/aMDOGoodsInfo.html?product_code=8516797000&to_date=03-02-2022&country_code=0&direction=1&country_border=0&transport=0
https://osnovarest.ru/product/marmit-elektricheskii-kovinastroj-vk-b-1/
https://osnovarest.ru/product/marmit-elektricheskii-kovinastroj-vk-b-1/
https://www.oborud.info/product/jump.php?18562&c=1405
https://www.oborud.info/product/jump.php?18562&c=1405


● Шафа морозильна 1-но 
дверна

● Температурний режим:  
-24 до -12°C

● Тип дверей: Скляні 
двері, що 
самозакриваються, з 
підігрівом

● Внутрішнє підсвічування 
LED

● Вага: 150 кг

Шафа морозильна

Шафа морозильна 1-но 
дверна. 

Об'єм: 650л. 
Температурний режим: 

-18/-22 °С. 
Вага: 126 кг.



8418 40 80 00  8418 50 11 00

 пільгова: 0 %
  повна: 5 %

 (пільгова/повна):
5 %

1. Обладнання морозильне для 
використання на підприємствах 
громадського харчування:  
Шафа морозильна NF2500G RAL7024 
(Tefcold) арт. 16191 RAL7024 - 1,000 шт. 
Місткість - 444 л. 
Не містить озоноруйнівних речовин. 
Обладнання заправлено хладагентом R 
600a та R290 (ізобутан та пропан) 

1. Холодильне обладнання для 
зберігання та демонстрації харчових 
продуктів обладнане інформаційним 
світловим LED таблом, нове: шафа 
морозильна NF2500G RAL7024 (Tefcold) 
арт. 16191 RAL7024- 1 шт. 
Обладнання заправлено хладагентом 
R290

https://www.mdoffice.com.ua/ua/8418501100.tnu


7318 15 95 90 7318 15 82 90

  (пільгова/повна):
5 %

 (пільгова/повна):
5 %

 Антидемпінгове мито : ставка:
67.4 %

1. Гвинти з чорних металів - частини до
промислових кавових машин та
торговельних автоматів:
Гвинт adjusting screw for micro,
арт.19058911 - 15шт.
Торговельна марка: BIANCHI
Виробник: BIANCHI Industry After Sales
S.r.l.
Країна виробництва: IT

Гвинт з чорних металів adjusting
screw for micro, арт.19058911 до
промислових кавових машин та
торговельних автоматів - 15шт.
Торговельна марка: BIANCHI
Виробник: BIANCHI Industry After Sales
S.r.l.
Країна виробництва: IT



Склад: волокна технічної целюлози (перероблена макулатура) - 90%; бітум дорожній - 
10%
Для вирішення проблеми стікання бітуму з щебеню в процесі транспортування ЩМА 
від заводу до місця укладання, в процесі виробництва додаються целюлозні волокна які 
створюють навколо щебеню своєрідний каркас і за рахунок своєї фізичної структури 
утримують на ньому бітум, що додається при виробництві ЩМА 
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Опис товару

 (графа 31 ВМД)

Код товару 
(графа 33 ВМД)

1.Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або 
картону, використовується в якості стабілізуючої домішки при 
виробництві щебенево-мастичного асфальту: арт. 
V-prem-03606, VIATOP premium - 4000 кг. Склад: волокна 
технічної целюлози (перероблена макулатура) - 90%; бітум 
дорожній - 10%. 
Вміст целюлозних волокон (сух.реч) - 87,0%. 
Форма виготовлення - гранули

4706200000
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Опис товару
 (графа 31 ВМД)

Код товару 
(графа 33 ВМД)

1. VIATOP premium, арт. V-prem-03606 – гранульована суміш, яка
складається з неоднорідної суміші целюлозних волокон 
листяних і хвойних порід деревини, деревинна маса та 
домішки (макулатура)), просочена сумішшю неароматичних 
вуглеводнів, що містять інші добавки/домішки (вміст бітуму - 
10%). Форма виготовлення – гранули.
Використовується для модифікації асфальтових сумішей. 
Торговельна
марка: VIATOP Виробник: J.Rettenmaier & Sohne GmbH+CO.KG
Країна виробництва: DE

3824400000
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Чи є у Вас запитання?
З радістю відповім 

на них!

Julia.p@cptl.com.ua
Yulia Pyndus

mailto:vita.m@cptl.com.ua

