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February 26, 2015
Закон України про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної
угоди про тарифи й торгівлю 1994 року №73-VIII був прийнятий Верховною Радою України 28 грудня 2014 року.
Законом передбачено, що він набирає чинності з моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України
щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями. Відповідне Розпорядження КМУ
«Про завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями стосовно запровадження
тимчасових заходів щодо стабілізації платіжного балансу України» від 16 лютого 2015 року №119-р був офіційно
опублікований в газеті «Урядовий кур’єр» від 25 лютого 2015 року №35. Закон вступає в силу з 25 лютого 2015
року.
Закон, зокрема, встановлює тимчасове, строком на 12 місяців, запровадження додаткового імпортного збору
до товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни
походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю, за такими ставками:

• 10 відсотків для товарів, що класифікуються у 1—24 товарних групах згідно із УКТЗЕД (харчові продукти,
живі тварини, дерева та рослини, зернові продукти, насіння, жири та олії, алкогольні напої та тютюн, тощо);

• 5 відсотків для товарів, що класифікуються у 25—97 товарних групах згідно із УКТЗЕД (товари промислової
групи, непродовольча сировина, автомобілі, фармацевтична продукція, тощо);

• 10 відсотків для товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами та підлягають оподаткуванню ввізним
митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України (товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна
вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на митну територію України у
ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України,
відкриті для повітряного сполучення, та товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких
перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну
територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного
сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, а також товари, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на
адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, у
міжнародних експрес-відправленнях, або у несупроводжуваному багажі).
Передбачено, що додатковий імпортний збір не буде застосовуватись до імпорту життєво необхідних товарів, а
саме нафти, газу, вугілля, бензину та дизпалива, безоплатно наданих товарів в рамках міжнародних угод та
деяких інших товарів.
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