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На внутрішньому ринку товарів легкої промисловості відсутні рівні 
умови конкуренції через наявність контрабандної та контрафактної продукції, а 
також можливості торгівлі імпортною продукцією без обліку та відповідного 
оподаткування [1]. Отже, встановлення особливостей класифікації сумок 
жіночих зі шкіри торговельної марки «Cromia» згідно УКТЗЕД для митних 
цілей є актуальним, враховуючи обсяги імпортних товарів легкої 
промисловості, в тому числі й виробів зі шкіри.

Для визначення тарифних та нетарифних методів регулювання імпорту 
партії сумок зі шкіри та заповнення МД визначаються коди відповідно до 
класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД [2].

З метою визначення класифікаційних групувань для об’єктів дослідження 
в УКТЗЕД [2] попередньо проведено їх ідентифікацію та дослідження. За 
результатами візуального огляду та аналізу марковання встановлено, що 
об’єктами дослідження є сумки жіночі повсякденні зі шкіри («GALA 
CROMIA», мод. 757199 -  5 шт.; «BIANCO DEMI CROMIA», мод. 757095, 3 -  
шт.; «BIANCO-NERO LOLA CROMIA», мод. 757195 -  3 шт.; «GRI NORA 
CROMIA», мод. 757224 -  5 шт.; «NER DEMI CROMIA», мод. 757294 -  2 шт.; 
«NER GALA CROMIA», мод. 757202 -  2 шт; «NER PERLA CROMIA», мод. 
757291 -  3 шт.; «SAB PERLA CROMIA», мод. 757104 -  5 шт.; «MA ANN 
CROMIA», мод. 756761 -  7 шт.; «SAB KARIN CROMIA», мод. 771945 -  3 шт.) 
торговельної марки «Cromia», компанії «LA.I.PE. SPA», виготовлена в Італії.

Згідно результатів дослідження макроструктури матеріалу верху сумок 
встановлено, що лицьова поверхня та характер переплетення пучків волокон 
шкіри відповідає критеріям натуральної шкіри. Отже, результати дослідження
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макроструктури матеріалу верху підтверджують дані зазначені на маркованні 
сумок, а саме те, що матеріал верху виготовлено з натуральної шкіри.

Враховуючи результати ідентифікації та дослідження нами отримано 
відповіді на п ’ять запитань (табл. 1).

Таблиця 1 -  Характеристика об’єктів дослідження для визначення рівнів 
класифікації згідно з УКТЗЕД______________________________________________

Питання, на які необхідно дати відповіді 
під час визначення класифікаційних 

угрупувань товару за УКТЗЕД

Відповіді на питання

1. Що це? Шкіргалантерейний виріб -  сумки жіночі
2. Із якого матеріалу (чи речовини) 
виготовлено?

Матеріал верху натуральна шкіра

3. Для чого використовується? Повсякденного застосування для перенесення 
різних предметів особистого користування 
жінок

4. В якому вигляді використовується? Зібраному
5. Чи єдине це угрупування в якому він 
описаний?

Відповідь отримаємо після визначення рівнів 
класифікації згідно з УКТЗЕД

Враховуючи дані табл. 1 об’єктами класифікації є сумки зі шкіри, отже за
матеріалом виготовлення, згідно аналізу назв розділів У-ХХІ [3] вони можуть
класифікуватися у розділі УШ «Шкури необроблені, шкіра вичинена,
натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж;
дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту
з натурального шовку)», рис. 1. Примітки до розділу УШ в УКТЗЕД не
передбачені [3]. У розділі УШ УКТЗЕД (рис. 1) класифікуються: шкури
необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена (група
41); вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та
аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку),
група 42; натуральне та штучне хутро; вироби з нього (група 43).

•*
+ Ш Ц  (з  01 по 05) Ж иві тварини; продукти тваринного походження

+ | 2  (з 06 по 14) П родукти рослинного походження

+ Ш (група  15) Жири та олії тваринного або рослинного походж ення; продукти 
■■■ їх розщ еплення; готові харчові ж ир и ; воски  тваринного або рослинного 

походження
+ \£$ Д Я  (з  16 по 24) Готові харчові продукти ; алкогольні та безалкогольні напої і 

■■■ оцет; тю тю н та  його зам інники
+ Ш Ц  (з 25 по 27) Мінеральні продукти

(з  28 по 38) П родукція хімічної та пов'язаних з  нею  галузей промисловості

+ Ш Я Л  (з  39 по 40) Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; ка у ч у к , гума

- ЦІ ( 3 41 по 43) Ш кура та шкіра необроблені, ш кіра, натуральне хутро та  вироби 
з  них; шорно-сідельні спорядження та упряж ; дорожні речі, сум ки та 
аналогічні товари; вироби з ки ш ок тварин (кр ім  ке т гу т у  з  натурального ш овку)

ЦІ Щ  Ш кури необроблені (кр ім  натурального та ш тучного хутра) і шкіра вичинена

ЦІ Д  Вироби із ш кіри; шорно-сідельні вироби та упряж ; дорожні речі, сум ки 
■■■ та  аналогічні товари; вироби з  ки ш о к тварин (кр ім  ке т гу т у  з 

натурального ш о в к у ^ ^ ^
ЦІ Натуральне та ш тучне хутро ; вироби з нього

Рисунок 1 -  Фрагмент кодової структури УКТЗЕД на рівні розділів І-УШ 
та груп 41-43 (у програмі «МОЕхрІогег»)
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Згідно назв груп 41-43 (рис. 1) об’єкти класифікації можуть бути 
віднесені до групи 42 «Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; 
дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту 
з натурального шовку)», згідно виду виробу. Проаналізуємо примітки до групи 
42, адже назви груп не мають юридичної сили, а наводиться для зручності 
користування, для юридичних цілей класифікація товарів проводиться 
виходячи з приміток до груп [4]. Аналізуючи примітки та додаткові примітки 
до групи 42 встановлено, що згідно:

а) примітки 1 у цій групі термін «натуральна шкіра» поширюється на 
замшу (включаючи комбіновану замшу), шкіру лакову, шкіру лакову 
ламіновану і шкіру металізовану;

б) примітки З (А) (а) до товарної позиції 4202 не включаються сумки, 
виготовлені з листів пластмаси, з надрукованими зображеннями або без них, з 
ручками, не призначені для тривалого використання (товарна позиція 3923);

в) додаткової примітки у товарних підпозиціях товарної позиції 4202 
термін «лицьова поверхня» означає матеріал лицьової поверхні, який видно 
неозброєним оком, навіть якщо цей матеріал є лицьовим шаром комбінації 
матеріалів, з яких складається матеріал виробу.

Отже, згідно наведених даних об’єкти класифікації включаються до групи 
42, товарної позиції 4202 «Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки- 
чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, футляри та 
чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних 
інструментів, зброї, кобури та аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 
для харчових продуктів та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки 
дамські, сумки господарські, портмоне, гаманці, футляри для географічних 
карт, портсигари, кисети, сумки для робочих інструментів, сумки спортивні, 
футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для ювелірних виробів, футляри для 
різальних предметів та аналогічні речі, виготовлені з натуральної або 
композиційної шкіри, пластмасових листів або текстильних матеріалів, 
вулканізованих волокон або картону, або з повним покриттям усієї поверхні або 
переважно покриті такими матеріалами чи папером» (рис. 2).

Враховуючи, що об’єктами дослідження є сумки жіночі, отже вони 
класифікуються у співпозиції «- сумочки дамські з плечовим ремінцем або без 
нього, включаючи сумки без ручок» (рис. 2).

Згідно пояснень до товарної позиції 4202 [3], встановлено, що у товарних 
підпозиціях 420211, 420221, 420231 та 420291 термін «з лицьовою поверхнею з 
натуральної шкіри» поширюється на шкіру, покриту тонким шаром пластмаси 
або синтетичного каучука, який є невидимим неозброєним оком (зазвичай 
менш як 0,15 мм завтовшки) та слугує для захисту поверхні шкіри, незважаючи 
на зміни кольору або блиску. Отже, об’єкти класифікації відносяться до 
товарної підпозиції 400221 «- - з лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або 
з композиційної шкіри», враховуючи що матеріалом верху сумок є натуральна
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шкіра (рис. 2). На рівні товарної підпозиції класифікація згідно з УКТЗЕД 
сумок завершена, отже товарна позиція та підпозиція не деталізовані -  
4202210000.
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MDOffice™. MDExplorer

- ,  va І
»

p ~ ëш  Вироби із ш кіри; ш орно-сідельні вироби та у пр яж ; дорож ні речі, сум ки
та аналогічні товари; вироби з ки ш ок тварин (кр ім  ке т гу ту  з 
натурального ш овку)

^ и р о Б и "ш о р н ^ ^ їд е л ь н ^ ^ ^ п р я > !^ З л ^ Т у д ^ ^ к и х  тварин
1 (вкл ю чаю чи  постром ки, поводи, накол інники , намордники, 

попони для сідел, чепраки , сідельні кобури, попонки для 
собак тощ о), виготовлені з буд ь -яки х  матеріалів___________

ШЖ  С аквояж і, чемодани, дорожні дамські сум ки-чем оданчики , кейси  для 
■■  ділових паперів, портфелі, шкільні ранц і, ф утляри та чохли для 

окулярів, б іноклів, ф ото-, к іно - та відеокамер, для музичних 
інструментів, зброї, кобури  та аналогічні чохли; сум ки  дорожні, 
сум ки-терм оси  для харчових продуктів  та напоїв, сум очки  для 
косм етики , рю кза ки , сум очки  дам ські, сум ки  господарські, портмоне, 
гаманці, футляри для географ ічних карт, портсигари, ки сети , сум ки для 
робочих інструм ентів , сум ки спортивні, футляри для пляш ок, пудрениці, 
скриньки  для ю велірних виробів, ф утляри для різальних предметів та 
аналогічні речі, виготовлені з натуральної або композиційної шкіри, 
пластмасових листів  або текстильних матеріалів, вулканізованих 
волокон або картону , або з повним покриттям  ус іє ї поверхні або 
переважно покриті таким и матеріалами чи папером:е|яа Є£0

са кво яж і, чемодани, дорож ні дам ські сум ки-чем оданчики , кеиси  для 
д ілових паперів, портфелі, шкільні ранці та подібні вироби:

^  Р Т Т Т Т П  3 лииьовою поверхнею  з натуральної шкіри або з 
' композиційної шкіри:

^ 1  І з  лицьовою  поверхнею  із пластмаси або текстильних матеріалів:

сум очки  дам ські з плечовим ремінцем або без нього, вклю чаю чи сумки 
без ручок:

n 4 2 0 2 2 1 0 0 0 0 з лицьовою  поверхнею  з  натуральної шкіри або 
з композиційної шкіри шт

і.

> т е к с т и л ь н и х  м а те ш а л ів :

Рисунок 2 -  Фрагмент кодової структури УКТЗЕД на рівні групи 42, 
товарної позиції 4202, співпозиції та товарної підкатегорії 4202210000 (у 
програмі «МОЕхрІогег»)

Згідно обґрунтованих рівнів класифікації та визначеного десятизначного 
коду згідно з УКТЗЕД (табл. 2) нами сформовано класифікаційне рішення 
(табл. 2).

Таблиця 2 -  Класифікаційне рішення щодо класифікації та кодування 
сумки жіночих зі шкіри в УКТЗЕД

Код товару 
згідно 3 
УКТЗЕД

Опис товару

4202210000 Сумки жіночі з натуральної шкіри: «GALA CROMIA», мод. 757199 -  5 
шт.; «BIANCO DEMI CROMIA», мод. 757095, 3 -  шт.; «BIANCO-NERO 
LOLA CROMIA», мод. 757195 -  3 шт.; «GRI NORA CROMIA», мод. 
757224 -  5 шт.; «NER DEMI CROMIA», мод. 757294 -  2 шт.; «NER 
GALA CROMIA», мод. 757202 -  2 шт; «NER PERLA CROMIA», мод. 
757291 -  3 шт.; «SAB PERLA CROMIA», мод. 757104 -  5 шт.; «MA 
ANN CROMIA», мод. 756761 -  7 шт.; «SAB KARIN CROMIA», мод. 
771945 -  3 шт. Виробник -  компанія «LA.I.PE. SPA». Торговельна марка 
«Cromia». Країна виробник -  Італія.

Таким чином, обґрунтоване нами класифікаційне рішення щодо
З1З
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класифікації та кодування сумок жіночих зі шкіри в УКТЗЕД (табл. 2) 
необхідне для визначення тарифних та нетарифних методів регулювання 
імпорту сумок жіночих зі шкіри (походження -  Італія); заповнення граф 31 та 
33 м д .
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доцент кафедри експертизи та митної справи, к.т.н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», Україна, м. Полтава

За даними чисельних наукових досліджень, у сучасному суспільстві 
відзначається значна розповсюдженість стоматологічних захворювань, зокрема 
захворювань пародонта, серед населення різних вікових груп. Раціональний 
догляд за порожниною рота є одним з основних методів профілактики, 
спрямованим на усунення причин захворювань органів порожнини рота.

Культура догляду за зубами і порожниною рота -  одна з головних 
цінностей цивілізованого суспільства, у формуванні якої зубна паста займає 
чільне місце, оскільки однією з умов їхнього здорового і доглянутого вигляду -  
правильна щоденна гігієна з використанням якісної зубної пасти. 
Підтвердженням цьому служить той факт, що зубна паста займає більше 80% 
світового ринку засобів догляду за порожниною рота.

Об’єктом товарознавчої експертизи є зубна паста ORGANIC ТМ «Splat»,
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