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 податком на додану вартість 
Код пільги 
Підстава для надання пільги 
Назва товару 
1 
2 
3 
Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення товарів податком на додану вартість 
002 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.1.27 
Лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами) 
202 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.1.27 
Вироби медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України 
011 
Податковий кодекс України, розділ XVIII, стаття 337, підпункт 337.2 
Товари та інші матеріальні цінності, призначені для використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції. Продукція (вуглеводна сировина, нафта і газ), видобута у виключній (морській) економічній зоні України 
014 
Податковий кодекс України, розділ XX, підрозділ 2, пункт 7 
Тимчасово, до 1 січня 2015 року товари, визначені пунктом "о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" 
016 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 211, підпункт 211.1 
Сировина, матеріали, устаткування та обладнання на період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему 
017 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки від 11.02.2001, статті 3, 5, 7 
Товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки 
019 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.3 
Товари морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо в охолодженому, солоному, мороженому, консервованому вигляді, перероблені на борошно або іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України. 
030 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.11 
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"
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 V, стаття 197, підпункт 197.2 
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 V, стаття 197, підпункт 197.2 
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 V, стаття 197, підпункт 197.2 
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 
067 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 N 379-р
Загальні умови, які поширюються на Кредитні та Гарантійні угоди для Моновалютних кредитів від 30.05.95, стаття VIII 
Угода про позику від 14.10.98
Товари, що надходять на митну територію України в рамках проекту "Реабілітація та розширення централізованого теплопостачання м. Києва" 
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 V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 
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 
070 
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про збереження місць пам'яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21.03.94, стаття 8 
Предмети, призначені для впорядкування місць пам'яті і поховання, які ввозяться спеціальними робочими групами в Україну в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про збереження місць пам'яті і поховання жертв війни та політичних репресій 
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 та 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
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 V, стаття 197, підпункт 197.11 
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
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 211, підпункт 211.1 
Обладнання, матеріали, роботи та послуги, які фінансуються Європейським Банком Реконструкції та Розвитку з коштів Грантів, наданих відповідно до Правил Чорнобильського Фонду об'єкта "Укриття" 
086 
Меморандум про створення і діяльність Японського центру в Україні від 19.05.97, стаття III
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.11 
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
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 211, підпункт 211.1 
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, які надходять на митну територію України як допомога Уряду України згідно із Угодою між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй 
095 
Угода про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвітнього екологічного фонду від 15.09.98
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2001 N 477-р
Товари, крім підакцизних, що надходять на митну територію України відповідно до Угоди про Грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвітнього екологічного фонду в рамках зазначеного проекту 
096 
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14.11.2002, стаття 4 
Обладнання й матеріали (крім підакцизних), які ввозяться на митну територію України в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво 
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 Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем "Нитка" 
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" 
105 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.7 
Культурні цінності за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому. 
106 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 206, підпункт 206.2.4, "а" - частина третя 
Повітряні судна, які тимчасово ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу з подальшим вивезенням 
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 V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 США стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 
112 
Податковий кодекс України, розділ XX, підрозділ 2, пункт 15 
До 1 січня 2014 року, відходи і брухт чорних і кольорових металів, зернові культури товарних позицій 1001 - 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічні культури товарних позицій 1205 і 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками зазначених товарів, деревина товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД 
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 V, стаття 197, підпункт 197.11 
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 
116 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво від 13.03.2003, стаття 4 
Обладнання, матеріали (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України для реалізації проектів на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про 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 
119 
Угода між урядами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної атестації, від 10.02.95, стаття 2 
Товари, які ввозяться з метою повірки та метрологічної атестації
Перелік таких товарів встановлюється. Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України 
120 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.16 
Устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії. 
Матеріали, устаткування, комплектуючі, що використовуються для виробництва: 
устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії; 
матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії; 
енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; 
засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів
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 
122 
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року, стаття 7 
Бланки книжок МДП 
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 XX, підрозділ 2, пункт 3, підпункт "а" 
До 1 січня 2015 року товари, які, у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами - суб'єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за кодами відповідно до пункту "я" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 
2818 10, 2830 20 00 00, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931 00 95 90, 2933 90 20, 3207 20, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602 00 00 00, 3603 00, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 3814 00, 3901, 3903 00, 3906, 3907, 3908 90 00 00, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017 00 11 00, 4823 40 00 00, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5407, 5607 5903, 5906, 5911 90 90 00, 6815 10, 6902, 7002, 7007 11 90 00, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 7413 00, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483 30 90 00, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030 - 9033, 9306 90 10 00. 
131 
Податковий кодекс України, розділ XX, підрозділ 2, пункт 2, підпункт "б" 
До 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні. 
132 
Податковий кодекс України, розділ XX, підрозділ 2, пункт 2, підпункт "б" 
Технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", якщо такі товари не виробляються в Україні. 
134 
Податковий кодекс України, розділ XX, підрозділ 2, пункт 9 
До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час ввезення на митну територію України предметів під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами пункту "щ2" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" 
136 
Податковий кодекс України, розділ XX, підрозділ 2, пункт 4 
До 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту) суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), визначеними законом 
137 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.14 
Природний газ за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00. 
140 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, підпункт 197.1.9 
Предмети культового призначення, які ввозяться релігійними організаціями 
141 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 206, пункт 206.2, підпункт 206.2.6 
Продукти переробки товарів, що вивозилися за межі митної території України з метою ремонту в митному режимі переробки за межами митної території України 
142 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 206, підпункт 206.2.4, частина "а", абз. 3 
Товари, що ввозяться на митну територію України до закінчення строку тимчасового вивезення. 
143 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, пункт 197.1, підпункт 197.1.25 
Постачання (передплата) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови 
145 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, пункт 197.1, підпункт 197.1.3 
Технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів), товари спеціального призначення, у тому числі вироби медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
Комплектуючі та напівфабрикати для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товари спеціального призначення, у тому числі вироби медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
Легкові автомобілі для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування 
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) 
198 
Податковий кодекс України, стаття 206, пункт 206.2, підпункт 206.2.4 
Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України з частковим умовним звільненням від оподаткування з метою виробництва чи виконання робіт 
099 
 
Інші товари, щодо яких законодавством установлюються пільги в обкладенні податком на додану вартість 
Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення податком на додану вартість 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 
305 
Митний кодекс України, стаття 252
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 
Предмети, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну 
306 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 197, пункт 197.7 
Культурні цінності за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлені 50 і більше років тому 
Розділ 4. Перелік товарів, що не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість 
402 
Податковий кодекс України, розділ V, стаття 196, пункт 196.1, підпункт 196.1.4 
Валютні цінності (у тому числі національна та іноземна валюти), банківські метали, банкноти та монети Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість 


  
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")

