ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
від 15 лютого 2011 р. N 107
(у редакції наказу Держмитслужби 
від 5 травня 2011 р. N 363) 
Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним податком 
Код пільги 
Підстава для надання пільги 
Назва товару 
1 
2 
3 
Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення товарів акцизним податком 
030 
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Гуманітарна допомога в грошовій або натуральній формі (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів), яка ввозиться, пересилається в Україну 
061 
Угода про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від забруднення від 28.04.2000, стаття 8, пункт 1 "b" 
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комісією із захисту Чорного моря від забруднення 
062 
Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.61, стаття 36 
Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.63, стаття 50
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.2 
Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав на території України 
063 
Відповідна міжнародна угода за участю України 
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.2 
Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами міжнародних організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 
064 
Відповідна міжнародна угода України, що набрала чинності в установленому порядку 
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.2 
Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами іноземних підприємств та організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 
068 
Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.93, стаття VIII
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Вантажі, що надходять в Україну на виконання Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення 
069 
Угода про створення Українського науково-технологічного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією від 25.10.93, стаття X 
Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологічного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією 
071 
Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків від 23.04.97, стаття 12 
Оснащення та матеріали для забезпечення аварійно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їх наслідків 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків від 07.12.98, стаття 12 


Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків від 01.03.2001, стаття 10, пункт 1 


Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво і взаємну допомогу у разі виникнення надзвичайних ситуацій від 05.12.2000, стаття 8, пункт 3 


Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво й взаємну допомогу в галузі попередження катастроф, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків від 19.07.2002, стаття 7, пункт 3 


Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки про співробітництво та надання взаємної допомоги в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків від 27.10.98, стаття 12, пункт 3 


Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків від 07.07.2000, стаття 10, пункт 3 

072 
Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, від 03.09.96, стаття 14 
Матеріали та обладнання, що імпортуються в Україну в рамках Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні 
078 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 17.09.99, стаття 8 
Обладнання й майно, що ввозяться відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі після сертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 
079 
Основна Угода про співробітництво між Дитячим Фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України від 07.09.98, стаття VII, пункт 6 
Матеріали, обладнання та інші види постачання, призначені для програм співробітництва відповідно до основного плану діяльності згідно з Основною Угодою про співробітництво між Дитячим Фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України 
080 
Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.92, стаття I
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво 
081 
Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною від 14.06.94
Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумів про фінансування, від 28.12.94, стаття 13 
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною з метою реалізації проектів технічної допомоги в рамках програми TACIS 
083 
Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.96, стаття 8
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Матеріали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина або виконавця для реалізації проектів, укладених у межах Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво 
084 
Угода між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля, від 02.04.97, стаття 7 
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Обладнання, що надається Данією як технічна допомога для впровадження проектів, розроблених у межах Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля 
085 
Угода між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні від 20.11.97, розділ 6 
Обладнання та матеріали, які фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку з коштів грантів, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та імпортуються в Україну в межах Угоди між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні 
086 
Меморандум про створення і діяльність Японського центру в Україні від 19.05.97, стаття III 
Товари, обладнання, що імпортуються на виконання Меморандуму про створення і діяльність Японського центру в Україні 
087 
Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України від 13.04.99, пункт 5 
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України 

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в українській спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" від 22.08.2000, пункт 6 
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнання в українській спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" 

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України від 30.07.99, пункт 5 
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України 

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені І. Франка від 01.02.2001, пункт 5 
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені І. Франка 

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів, аудіо- та відеообладнання Київській дитячій Академії мистецтв від 28.03.2003, параграф 6, пункт 1 "b" 
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів, аудіо- та відеообладнання Київській дитячій Академії мистецтв 

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької від 01.09.2003, параграф 6, пункт 1 "b" 
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької 
088 
Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" від 29.03.2005, пункт 7 "с" 
Матеріали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" 
089 
Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією від 12.11.96, розділ 1.01 
Стандартні терміни й умови, які поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, від 14.06.93, розділ 7.01 
Товари, обладнання, що закуплені з використанням коштів з рахунку ядерної безпеки та імпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією 
090 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове співробітництво від 11.05.98, стаття 4 
Обладнання, матеріали, що імпортуються в Україну в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове співробітництво 
091 
Угода між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13.10.97, стаття 3 
Обладнання, матеріали, що фінансуються швейцарською стороною на безоплатній основі та ввозяться в Україну з метою реалізації проектів співробітництва в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво 
092 
Рамкова угода щодо Грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14.01.98, стаття IV 
Обладнання, матеріали та фонди, що імпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо Грантів технічної допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
093 
Угода між Урядом України і Урядом Японії стосовно співробітництва в скороченні та ліквідації ядерної зброї в Україні і заснування комітету для цього співробітництва від 02.03.94, стаття 9 
Будь-які матеріально-технічні засоби, що ввозяться в Україну згідно з Угодою між Урядом України і Урядом Японії стосовно співробітництва в скороченні та ліквідації ядерної зброї в Україні і заснування комітету для цього співробітництва 
Довідково: митне оформлення зі звільненням від оподаткування можливе після ратифікації зазначеної Угоди 
094 
Угода між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй від 18.06.93, пункт 2 статті V
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 332-р 
Товари, що надходять на митну територію України як допомога Уряду України згідно з Угодою між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй 
100 
Угода між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004, стаття VII 
Обладнання, механізми та матеріали, що ввозяться в Україну відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу 
103 
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем "Нитка" від 07.02.97, стаття 8 
Озброєння, військова техніка, технічне і технологічне обладнання, паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні засоби, які забезпечують функціонування полігону, що ввозяться на митну територію України відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем "Нитка" 
107 
Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України від 09.07.2002, статті VI, VII 
Обладнання, запаси, товари та матеріали, що ввозяться на територію України у зв'язку з проведенням операцій або навчань НАТО відповідно Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України 
108 
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору від 28.02.97, стаття 5, пункт 2 
Озброєння, військова техніка, матеріали та обладнання, що забезпечують комплектацію та експлуатацію технічних систем, при ввезенні їх на митну територію України в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору 
109 
Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.44,
Додаток 9 "Спрощення формальностей" 
Запасні частини, обладнання, бортові запаси та інші матеріали, які імпортуються іноземними експлуатантами повітряних суден у зв'язку з виконанням міжнародних перевезень в рамках Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
110 
Угода між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні допомоги, пов'язаної із встановленням системи експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення з України
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Товари та обладнання, які ввозяться на митну територію України у якості технічної допомоги на виконання Угоди між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні допомоги, пов'язаної із встановленням системи експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення з України 
111 
Угода між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї від 29.08.2005
Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.93, стаття VIII
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Товари та обладнання, які ввозяться на митну територію України як технічна допомога на виконання Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї 
115 
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне співробітництво від 20.10.2005, стаття 7
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.9 
Обладнання, механізми та матеріали, що ввозяться на митну територію України як технічна допомога на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне співробітництво 
117 
Угода між державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил та Додатковий протокол до цієї Угоди від 06.05.96
Угода між Сторонами Північноатлантичного договору щодо статусу їхніх збройних сил від 19.06.51, стаття 11 
Матеріальні частини та провізія, запаси та інше майно, що ввозяться для потреб збройних сил відповідно до Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил та Додаткового протоколу до цієї Угоди та Угоди між Сторонами Північноатлантичного Договору щодо статусу їхніх збройних сил 
121 
Угода про привілеї та імунітети Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ від 19.06.2007, стаття 8 
Майно, у тому числі видання, що ввозиться ГУАМ для службового використання 
123 
Договір між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007 (м. Лондон), ратифікований Законом України від 04.06.2008 N 319-VI, стаття 7 
Товари, що імпортуються ЄБРР в Україну і необхідні для здійснення його офіційної діяльності.
Товари, що імпортуються ЄБРР в Україну для користування Постійним Представництвом, мають імпортуватись на ім'я ЄБРР.
Товари мають використовуватись банком суто для здійснення його офіційної діяльності без права відчуження на території України 
124 
Договір між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007 (м. Лондон), ратифікований Законом України від 04.06.2008 N 319-VI, стаття 8 
Обладнання та матеріали, які використовуються для надання ЄБРР технічної допомоги або для грантового співфінансування і фінансуються за рахунок грантових коштів 
125 
Угода (у формі обміну нот) між Урядом України та Урядом Японії про надання грантової допомоги для реалізації проекту "Оновлення освітлювального обладнання Харківського державного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка" від 06.08.2008, стаття 6 
Товари, що надаються Урядом Японії Уряду України в межах Гранту 
129 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва, ратифікована Верховною Радою України Законом від 04.06.2008 N 320-VI 
Обладнання, послуги, матеріали та інші ресурси, які фінансуються Шведською стороною в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва 
130 
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, підпункт 213.3.6 
Підакцизні товари (продукція), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції) - (крім виробництва нафтопродуктів) 
139 
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 229, пункт 229.3, підпункт 229.3.1 
Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) 
144 
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 213, пункт 213.3, підпункт 213.3.10 
Еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну). 
Розділ 2. Інші види пільг 
098 
Конвенція про тимчасове ввезення від 26.06.90, стаття 2, пункт 2
Митний кодекс України, стаття 206 
Товари, щодо яких надається дозвіл на тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування 
(на умовах, визначених Конвенцією про тимчасове ввезення від 26.06.90, Митним кодексом України) 
099 
 
Інші товари, щодо яких законодавством установлюються пільги в обкладенні акцизним податком 
Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення акцизним податком товарів і транспортних засобів, увезених на митну територію України громадянами 
300 
Закон України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", стаття 8, пункт 7 
Транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента 
301 
Закон України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", пункт 12 та частина 2 статті 8 
Транспортні засоби в разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну 
302 
Закон України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", стаття 8, пункт 13 
Транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну. 
303 
Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.61, стаття 36 
Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.63, стаття 50
Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"
Закон України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", стаття 8, пункт 6 
Предмети, що ввозяться в Україну для особистого користування членами дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав на території України 
304 
Відповідна міжнародна угода України
Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е" 
Закон України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", стаття 8, пункт 6 
Предмети, що ввозяться в Україну для особистого користування членами представництв міжнародних організацій, які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України 


  
Директор Департаменту
митних платежів 
С. П. Гіла 


(Наказ, Державна митна служба, від 15.02.2011, № 107 "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення")

