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Анотація.У статті визначено, що проблема правового забезпечення, що регулює 

митну діяльність, розв’язана ще недостатньо. За таких обставин, для суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють переміщення шоколадних цукерок дуже 
важливо достовірно визначити код УКТ ЗЕД, який дозволяє вірно оформити митну 
декларацію, тобто належним чином здійснити митне оформлення та визначити комплекс 
необхідних митних платежів. З’ясовано що під час митного оформлення шоколадних 
цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%» потрібно використовувати код УКТ ЗЕД : 
18 06 90 19 00. 

Ключові слова: УКТ ЗЕД, шоколадні цукерки, митне оформлення, 
зовнішньоекономічна діяльність. 

Вступ . Інтеграція України у світове господарство нерозривно пов’язана з 

реформуванням митної системи та імплементацією митного законодавства 

України. У більшості країн світу, компанії, які беруть участь у міжнародній 

торгівлі, під час імпортно-експортних операцій чи транзиту мають подавати 

багато різних паперів у митні та чисельні контролюючі органи.  

Система «Єдиного вікна» є одним з найефективніших рішень цих 

проблем у світовій практиці, оскільки зменшує кількість процесів, спрощує 

різного роду процедури та мінімізує людський фактор під час проходження 

товару через митні пости (всі необхідні документи в електронному вигляді 

одноразова подаються до інформаційної системи). Такий механізм надає 

одночасний доступ до системи «єдиного вікна» для митних та контролюючих 

органів. Що в цілому сприятиме економічному зростанню, активізації 

потенційних конкурентних переваг і забезпечить обіг якісних товарів. І 



дозволяє провести уточнення спірних питань ще до прибуття вантажу до 

митного посту. Адже при перетині митного кордону України дуже часто 

виникають спірні питання щодо якості, відповідності шоколадних цукерок, 

зазначеної у товаросупровідних документах, тій чи іншій асортиментній групі, 

або приналежності наданих для оформлення до наведеної групи за УКТ ЗЕД. 

Такі випадки відбуваються у зв’язку із тим, що шоколадні цукерки 

потенційно можливо перевозити як кондитерські вироби, які коштують значно 

дешевше,ніж це є насправді або перевозити шоколадні цукерки дорожчої 

асортиментної групи, а видавати її за дешевшу. 

Проблема правового забезпечення, що регулює митну діяльність, 

розв’язана ще недостатньо. За таких обставин, для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють переміщення шоколадних 

цукерок дуже важливо достовірно визначити код УКТ ЗЕД, який дозволяє вірно 

оформити митну декларацію, тобто належним чином здійснити митне 

оформлення та визначити комплекс необхідних митних платежів. 

Саме дослідження  на тему класифікація шоколадних цукерок згідно 

УКТЗЕД для митних цілей є на даний час досить актуальною. 

Основна частина. Визначаємо, що ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 

60%»[4] є шоколадними цукерками типу «Трюфель», тому під час заповнення 

митної декларації з метою митного оформлення доцільно керуватися цією 

інформацією під час визначення коду УКТ ЗЕД.  

Коду товару згідно з УКТ ЗЕД вказує та деталізує приналежність товару 

до окремої групи (категорії), що дозволяє достовірно визначити ставку мита, 

яке сплачується з товару під час митного оформлення. Зазначимо, що ставки 

мита, яке сплачується з шоколадних цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra 

Dark 60%» за кодом 1806 90 19 00УКТ ЗЕТ, які ввозяться на митну територію 

України визначено в Законі України «Про Митний тариф України» № 584-VII 

від 19-09-2013 [1]. Так цей закон передбачає, що для ввозу на митну територію 

України передбачено такі митні платежі: ввізне мито (4 види, ставка яких 

визначається за країною походження шоколадних цукерок) – імпорт, вільна 



торгівля з країнами ЄАВТ, вільна торгівля з країнами ЕС, вільна торгівля з 

Канадою, антидемпінгове мито (Імпорт) – 31.330 %, податок на додану вартість 

( ПДВ), єдиний збір у пунктах пропуску. Для шоколадних цукерок з кодом 1806 

90 19 00 УКТ ЗЕД призначених для вивозу (експорту) з України національне 

законодавство визначає, що митні платежі не стягуються. А для митного 

режиму транзит з метою переміщення шоколадних цукерок з кодом 1806 90 19 

00 через митний кордон України національне законодавство визначає стягнення 

антидемпінгового мита (Імпорт) 31,330 %. За чинним в Україні законодавством 

Антидемпінгове мито встановлюється : «у разі ввезення на митну територію 

України товарів, які є об'єктом демпінгу, що заподіює шкоду або створює 

загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику» [2]. 

Зокрема в УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, 

товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди. 

Коди товарів УКТ ЗЕД уніфіковано з Гармонізованою системою опису та 

кодування товарів рисунку1 [3,4]  

 
Рисунок 1 – Складові частини УКТ ЗЕД  

Джерело[3,4] 

В Україні класифікація товарів здійснюється на основі УКТ ЗЕД, що є 

товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом 

№ 584, і побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування 

товарів Всесвітньої митної організації (далі у тексті ГС) версії 2012 р. (п’ята 



редакція). Водночас новою версією ГС є шосте видання Всесвітньої митної 

організації 2017 р. (далі у тексті – ГС 2017 р.), яке набрало чинності з 01 січня 

2017 року. Саме тому ДФС України розроблено нову версію УКТ ЗЕД 2017 як 

товарної номенклатури Митного тарифу України 2017 рjre та передано до 

Мінекономрозвитку для розробки нової версії Митного тарифу України. Така 

версія Митного тарифу України (законопроект № 7306) сьогодні перебуває 

на розгляді у Верховній Раді України [4]. 
Проект УКТ ЗЕД 2017 р. містить на 256 кодів (на рівні 10 знаків) більше, 

ніж в УКТ ЗЕД 2012 р., а саме – 10 722 коди [4] . 

Важливим є той факт, що код товару згідно з УКТ ЗЕД 2014 – десяти 

знаковий код, який використовується для систематизованого цифрового 

позначення товарів у зовнішньоекономічній діяльності з метою надання про 

них необхідної інформації. Назвемо структурні складові коду. Так код товарів 

згідно з УКТ ЗЕД позначається виключно арабськими цифрами. Цифри коду 

вказують про наступне(рис.2): перші два знаки означають групу товару, перші 

чотири цифри – товарну позицію, перші шість знаків – товарну під позицію, 

перші вісім знаків – товарну категорію, десять знаків – товарну підкатегорію. 

 

  18  06  90  19   00  

   
Рисунок 2 – Структура десятизначного коду УКТ ЗЕД шоколадних 

цукерок ТМ Lindt «Lindor  Truffles Extra Dark 60% » 
 

На рисунку 2 наведено код 1806 90 19 00УКТ ЗЕД шоколадних цукерок 

ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%», який потрібно використовувати при 

декларуванні товарів. Адже відомості про код УКТ ЗЕД є обов’язковими та 

зазначається декларантом у графі «Код товару» митної декларації. 



Назвемо поетапний процес визначення коду УКТ ЗЕД для шоколадних 

цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%» (таблиця 1).  

Таблиця 1  

Дерево кодів  УКТ ЗЕД за групою 18 «Какао та продукти з нього» 

Розділ IV (16-24) Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi 
напої i оцет; тютюн та його замiнники 

Код товару Найменування товару 
Група 18 Какао та продукти з нього 
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом 

какао: 
- 1806 10 какао-порошок, з доданням цукру чи iнших 

пiдсолоджувальних речовин: 
- - 1806 10 15 00 без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас. % 

цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований 
на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 

- - 1806 10 20 00 з вмiстом 5 мас. % або бiльше, але менш як 65 мас. % 
цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований 
на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 

- - 1806 10 30 00 з вмiстом 65 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % 
цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований 
на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 

- - 1806 10 90 00 з вмiстом 80 мас. % або бiльше цукрози (включаючи 
iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи 
iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 

- 1806 20 iншi готовi вироби у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, 
масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти 
чи порошку, у гранулах або iншому аналогiчному 
виглядi, якi мiстяться в контейнерах або в первиннiй 
упаковцi, масою нетто понад 2 кг: 

- - 1806 20 10 00 з вмiстом 31 мас. % або бiльше какао-масла чи з 
вмiстом у сумi 31 мас. % або бiльше какао-масла i 
молочного жиру 

- - 1806 20 30 00 з вмiстом у сумi 25 мас. % або бiльше, але менш як 31 
мас. % какао-масла та молочного жиру 

  



Продовження таблиці 1 
- - [1806 20 5] iншi: 
- - - 1806 20 50 00 з вмістом 18 мас. % або більше какао-масла 
- - - 1806 20 70 00 крихти молочного шоколаду 
- - - 1806 20 80 00 шоколадна глазур 
- - - 1806 20 95 00 iншi 
- [1806 3] iншi, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв: 
- - 1806 31 00 00 з начинкою 
- - 1806 32 без начинки: 
- - - 1806 32 10 00 з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв 
- - - 1806 32 90 00 iншi 
- 1806 90 iншi: 
- - [1806 90 1] шоколад i шоколаднi вироби: 
- - - [1806 90 11] шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки: 
- - - - 1806 90 11 00 якi мiстять алкоголь 
- - - - 1806 90 19 00 iншi 
- - - [1806 90 3] iншi: 
- - - - 1806 90 31 00 з начинкою 
- - - - 1806 90 39 без начинки: 
- - - - - 1806 90 39 10 вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв 
- - - - - 1806 90 39 90 iншi 
- - 1806 90 50 00 кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, 

виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао 
- - 1806 90 60 00 пасти, що мiстять какао 
- - 1806 90 70 00 готовi вироби, що мiстять какао та використовуються 

для виробництва напоїв 
- - 1806 90 90 00 iншi 

У таблиці, в дужках [...], вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для 
зв'язки між «батьківськими» і «дочірніми» кодами.  

Джерело [6]  
 
Отже, у таблиці 1 розглянуто послідовність визначення коду за УКТ  ЗЕД 

для шоколадних цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%». 

На першому етапі за номенклатурним класифікатором – «Український 

класифікатор товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності» 

шоколадні цукерки ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%» нами віднесено 

до розділу ІV(16-24) – Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi 

напої i оцет; тютюн та його замiнники . 

Другим етапом було визначення номеру групи, за допомогою 

українського класифікатора та програмного забезпечення MD Office [6]. Як це 



визначено у таблиці1 шоколадні цукерки ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 

60%» відносяться до група 18 «Какао та продукти з нього». 

Третім етапом було встановлення товарної позиції для шоколадних 

цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%» 1806  «Шоколад та iншi 

готовi харчовi продукти з вмiстом какао». 

Четвертий етап – це встановлення товарної підпозиції - 18  06  90  - інші 

(походить від 18069011 «шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки»). 

У цій товарній підпозиції термін «з начинкою» стосується цукерок, які 

складаються з центральної частини, яка виготовляється, наприклад, сушених 

фруктів, фруктової пасти, лікерів, марципану, горіхів, нуги, карамелі, або 

сумішей цих продуктів, покритої шоколадом. Суцільні цукерки, що містять, 

наприклад зернові культури, фрукти або горіхи (цілі або подрібнені), повністю 

залиті шоколадом, не розглядаються як шоколад «з начинкою».  

 Останнім етапом було встановлення товарної підкатегорії. Оскільки 

шоколадні цукерки входять до наступних груп: 1806 90 11 00 – які містять 

алкоголь та 1806 90 19 00 – інші, то для шоколадних цукерок ТМ Lindt «Lindor 

Truffles Extra Dark 60%» доцільно визначати код 1806 90 19 00  «інші». Варто 

зауважити, що до підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19 00 не включаються 

шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду одного типу.  

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що для шоколадних 

цукерок ТМ Lindt «Lindor Truffles Extra Dark 60%», під час митного 

оформлення, потрібно використовувати код УКТ ЗЕД - 18 06 90 19 00. 

З’ясовано, що під час проведених розрахунків з’ясовано, що відповідно до УКТ 

ЗЕД шоколадні цукерки входять до наступних груп: 1806 90 11 00 – які містять 

алкоголь та 1806 90 19 00 – інші, а для підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19 

00 не включаються шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду одного 

типу. 
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Annotation. In the article it is determined that the problem of legal provision regulating 
customs activity is not solved yet. In such circumstances, it is very important for the subjects of 
foreign economic activity that carry out the movement of chocolates to reliably identify the code of 
UKT Foreign Trade, which allows to correctly draw up a customs declaration, that is, properly 
execute customs clearance and determine the complex of necessary customs payments. It was 
clarified that during the customs registration of TM Lindt chocolate sweets Lindor Truffles Extra 
Dark 60% you should use the code UKT FEA: 18 06 90 19 00. 
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