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СУД ЕЎРАЗІЙСКАГА ЭКАНАМІЧНАГА САЮЗА 

КАНСУЛЬТАТЫЎНАЕ ЗАКЛЮЧЭННЕ 

16 кастрычніка 2019 года горад Мінск  

Вялікая калегія Суда Еўразійскага эканамічнага саюза ў складзе: 

старшынствуючага, Старшыні Суда Баішава Ж.Н.,  

суддзі-дакладчыка Скрыпкінай Г.А., 

суддзяў Ажыбраімавай А.М., Айрыян Э.У., Коласа Дз.Г., Нешатаевай Т.Н., 

Сяйцімавай В.Х., Туманяна А.Э., Федарцова А.А., Чайкі К.Л.,  

пры сакратары судовага пасяджэння Андрэйка А.Н., 

заслухаўшы суддзю-дакладчыка, даследаваўшы матэрыялы справы, 

кіруючыся пунктамі 46, 47, 50, 68, 69, 73, 96, 98 Статута Суда Еўразійскага 

эканамічнага саюза, артыкуламі 72, 85 Рэгламента Суда Еўразійскага 

эканамічнага саюза,  

прадастаўляе наступнае кансультатыўнае заключэнне па заяве Еўразійскай 

эканамічнай камісіі аб растлумачэнні палажэнняў пункта 1 Пратакола аб парадку 

залічэння і размеркавання сум увазных мытных пошлін (іншых пошлін, падаткаў і 

збораў, якія маюць эквівалентнае дзеянне), іх пералічэння ў даход бюджэтаў 

дзяржаў-членаў (дадатак № 5 да Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 

29 мая 2014 года).   

I. Пытанне заяўніка  

Еўразійская эканамічная камісія (далей – заяўнік, Камісія) звярнулася ў Суд 

з заявай аб растлумачэнні палажэнняў пункта 1 Пратакола аб парадку залічэння і 

размеркавання сум увазных мытных пошлін (іншых пошлін, падаткаў і збораў, 

якія маюць эквівалентнае дзеянне), іх пералічэння ў даход бюджэтаў 

дзяржаў-членаў (дадатак № 5 да Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 

29 мая 2014 года) (далей – Пратакол).   
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Заяўнік адзначае, што ў пункце 1 Пратакола ўсталявана, што гэтым 

дакументам вызначаецца парадак залічэння і размеркавання паміж 

дзяржавамі-членамі сум увазных мытных пошлін, абавязак па выплаце якіх у 

адносінах да тавараў, якія ўвозяцца на мытную тэрыторыю Саюза, узнік з 1 

верасня 2010 года. 

Згодна з пунктам 3 раздзела II Пратакола сумы ўвазных мытных пошлін 

падлягаюць залічэнню ў нацыянальнай валюце на адзіны рахунак упаўнаважанага 

органа той дзяржавы-члена Саюза, у якой яны падлягаюць аплаце ў адпаведнасці 

з рэгулюючымі мытныя праваадносіны міжнароднымі дамовамі і актамі, якія 

складаюць права Саюза, у тым ліку пры спагнанні ўвазных мытных пошлін.   

Па выніках правядзення праверкі выканання ўпаўнаважанымі органамі 

дзяржаў-членаў Саюза палажэнняў Пратакола Камісіяй атрымана інфармацыя аб 

тым, што ў 2016 годзе ў Рэспубліцы Арменія і Кыргызскай Рэспубліцы (далей – 

дзяржавы, якія далучыліся да Саюза) ўвазныя мытныя пошліны (пенi) ў 

дачыненні да тавараў, увезеных пасля 1 верасня 2010 года, але да далучэння 

дадзеных краін да Саюза, не размяркоўваліся паміж бюджэтамі дзяржаў-членаў 

Саюза. 

Пры гэтым увазныя мытныя пошліны ў Рэспубліцы Беларусь, Рэспубліцы 

Казахстан і Расійскай Федэрацыі (далей – дзяржавы-заснавальніцы) ў дачыненні 

да тавараў, увезеных пасля 1 верасня 2010 года і да далучэння Рэспублікі Арменія 

і Кыргызскай Рэспублікі, залічаныя на адзіныя рахункі пасля далучэння дадзеных 

краін, размяркоўваюцца паміж бюджэтамі ўсіх дзяржаў-членаў Саюза.  

На думку дзяржаў, якія далучыліся да Саюза, сумы ўвазных мытных 

пошлін, абавязак па выплаце якіх узнік пры ўвозе тавараў на мытную тэрыторыю 

Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі да даты іх далучэння да Саюза, не 

падлягаюць размеркаванню паміж бюджэтамі іншых дзяржаў-членаў Саюза 

незалежна ад тэрмінаў выплаты, бо ў гэты перыяд тавары ўвозіліся не на мытную 

тэрыторыю Саюза, а на мытныя тэрыторыі дзяржаў, якія далучыліся да Саюза. 

Адпаведна, увазныя мытныя пошліны, абавязак па выплаце якіх узнік да 

далучэння гэтых краін да Саюза, нельга разглядаць як увазныя мытныя пошліны ў 

тэрмінах Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года (далей – 

Дагавор аб Саюзе) і Пратакола.   

Пры гэтым дагаворы аб далучэнні Рэспублікі Арменія і Кыргызскай 

Рэспублікі да Саюза, а таксама Пратакол не змяшчаюць асаблівасцяў залічэння і 

размеркавання ўвазных мытных пошлін, выплачаных у 

дзяржавах-заснавальніцах, абавязак па выплаце якіх узнікаў у перыяд з 1 верасня 

2010 года і да далучэння Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі да Саюза.  
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 Рэспубліка Беларусь, Рэспубліка Казахстан і Расійская Федэрацыя лічаць, 

што размеркаванне адзначаных сум увазных мытных пошлін, выплачаных пасля 

далучэння Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі да Саюза, павінна 

ажыццяўляцца паміж бюджэтамі ўсіх пяці дзяржаў-членаў Саюза, як гэта 

адбываецца ў адносінах да сум увазных мытных пошлін, абавязак па выплаце якіх 

узнік у асоб, адказных за іх выплату ў дзяржавах-заснавальніцах, да далучэння 

Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі да Саюза і выплачаных пасля 

адзначанага далучэння.   

Камісія мяркуе, што Дагаворам аб далучэнні Кыргызскай Рэспублікі да 

Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года, падпісаным 23 

снежня 2014 года (далей – Дагавор аб далучэнні Кыргызскай Рэспублікі), а 

таксама Дагаворам аб далучэнні Рэспублікі Арменія да Дагавора аб Еўразійскім 

эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года, падпісаны 10 кастрычніка 2014 года 

(далей – Дагавор аб далучэнні Рэспублікі Арменія), вызначаны даты пачатку 

прымянення гэтымі дзяржавамі-членамі Саюза Пратакола (1 кастрычніка 2015 

года і 1 лютага 2015 года адпаведна). Пры гэтым, як адзначае заяўнік, асобных 

агаворак аб непрымяненні асобных палажэнняў Пратакола або аб прымяненні яго 

палажэнняў з выключэннямі дагаворы аб далучэнні не змяшчаюць.   

Улічваючы выкладзенае, Камісія просіць Суд даць кансультатыўнае 

заключэнне па прымяненні палажэнняў пункта 1 Пратакола ў частцы парадку 

залічэння і размеркавання сум увазных мытных пошлін, якія паступілі на рахункі 

пасля далучэння Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі да Саюза, абавязак 

па выплаце якіх узнік:   

Для Рэспублікі Арменія – у перыяд з 1 верасня 2010 года і да 1 лютага 2015 

года;  

Для Кыргызскай Рэспублікі – у перыяд з 1 верасня 2010 года і да 1 

кастрычніка 2015 года.   

II. Працэдура ў Судзе  

Згодна з пунктам 68 Статута Суда парадак разгляду спраў аб растлумачэнні 

вызначаецца Рэгламентам Суда Еўразійскага эканамічнага саюза, зацверджаным 

рашэннем Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ад 23 снежня 2014 года 

№ 101 (далей - Рэгламент Суда). 

Пункт 73 Статута Суда прадугледжвае, што Суд разглядае справы аб 

растлумачэнні на пасяджэннях Вялікай калегіі Суда. 
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Прадметная і суб'ектная юрысдыкцыя Суда ў дачыненні да вынясення 

запрошанага заяўнікам кансультатыўнага заключэння ўсталявана на падставе 

палажэнняў Статута Суда і Рэгламента Суда ў пастанове Вялікай калегіі Суда ад 

15 красавіка 2019 года аб прыняцці да вытворчасці заявы Камісіі.   

У рамках падрыхтоўкі справы да разгляду Судом у парадку пункта 55 

Статута накіроўваліся запыты ў органы дзяржаў-членаў Саюза і навуковыя 

ўстановы, запытаны дадатковыя дакументы і матэрыялы, якія датычацца 

запрошанага тлумачэння ў Камісіі.   

Атрыманы і даследаваны Судом адказы на запыты ад Міністэрства 

юстыцыі, аўдытарскай палаты Рэспублікі Арменія; ад Міністэрства юстыцыі, 

Міністэрства эканомікі, Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь; ад 

Міністэрства юстыцыі, Міністэрства фінансаў Рэспублікі Казахстан; ад 

Міністэрства юстыцыі, Падліковай палаты, Дзяржаўнай мытнай службы пры 

Ўрадзе Кыргызскай Рэспублікі; ад Міністэрства юстыцыі Расійскай Федэрацыі; 

Ерэванскага дзяржаўнага ўніверсітэта, Дзяржаўнага інстытута павышэння 

кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў мытных органаў Рэспублікі Беларусь, 

Інстытута эканомікі імя акадэміка Д.А. Алышбаева Нацыянальнай Акадэміі 

Навук Кыргызскай Рэспублікі.  

Камісіяй прадстаўлены дадатковыя дакументы і матэрыялы.  

III. Высновы Суда 

Згодна з пунктам 46 Статута Суда Суд па заяве органа Саюза ажыццяўляе 

тлумачэнне палажэнняў Дагавора, міжнародных дагавораў у рамках Саюза і 

рашэнняў органаў Саюза.  

У адпаведнасці з пунктам 50 Статута Суда пры ажыццяўленні правасуддзя 

Суд прымяняе агульнапрызнаныя прынцыпы і нормы міжнароднага права і дае 

тлумачэнне норм права Саюза з улікам палажэнняў Венскай канвенцыі аб праве 

міжнародных дагавораў ад 23 мая 1969 года (далей – Венская канвенцыя), 

удзельнікамі якой з'яўляюцца ўсе дзяржавы-члены Саюза.  

Згодна з артыкулам 31 дадзенай Канвенцыі міжнародны дагавор 

тлумачыцца добрасумленна ў адпаведнасці са звычайным значэннем, якое варта 

надаваць тэрмінам дагавора ў іх кантэксце, а таксама ў святле аб'екта і мэт 

дагавора, улічваючы яго тэкст, прэамбулу і дадаткі. Разам з кантэкстам 

улічваюцца, у тым ліку, любое наступнае пагадненне паміж удзельнікамі адносна 

прымянення палажэнняў гэтага дагавора, наступная практыка яго прымянення і 

адпаведныя нормы міжнароднага права, якія прымяняюцца ў адносінах паміж 

удзельнікамі.   
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1. У адпаведнасці з артыкулам 26 Дагавора аб Саюзе выплачаныя 

(спагнаныя) ўвазныя мытныя пошліны падлягаюць залічэнню і размеркаванню 

паміж бюджэтамі дзяржаў-членаў.  

Залічэнне і размеркаванне сум увазных мытных пошлін, іх пералічэнне ў 

даход бюджэтаў дзяржаў-членаў ажыццяўляюцца ў парадку, усталяваным 

Пратаколам. 

Пратакол вызначае механізм залічэння і размеркавання паміж 

дзяржавамі-членамі сум увазных мытных пошлін, абавязак па выплаце якіх у 

адносінах да тавараў, якія ўвозяцца на мытную тэрыторыю Саюза, узнік з 1 

верасня 2010 года.  

Прымяняючы метад гістарычнага тлумачэння, Вялікая калегія Суда 

прыйшла да высновы, што вызначэнне даты 1 верасня 2010 года як пачатку 

залічэння і размеркавання ўвазных мытных пошлін на тэрыторыі Саюза 

абумоўлена пераемнасцю прававой базы Мытнага саюза, у прыватнасці, фактам 

уступлення ў сілу з адзначанай даты Пагаднення аб усталяванні і прымяненні ў 

Мытным саюзе парадку залічэння і размеркавання ўвазных мытных пошлін ад 20 

мая 2010 года (далей – Пагадненне ад 20 мая 2010 года), падпісанага Рэспублікай 

Беларусь, Рэспублікай Казахстан і Расійскай Федэрацыяй.  

Аналіз артыкула 2 Дагавора аб стварэнні адзінай мытнай тэрыторыі і 

фарміраванні Мытнага саюза ад 6 кастрычніка 2007 года сведчыць аб тым, што 

фарміраванню мытнага саюза папярэднічала ўсталяванне адзінага мытнага 

тарыфу, а таксама вызначэнне парадку залічэння і размеркавання мытных пошлін, 

іншых пошлін, падаткаў і збораў, якія маюць эквівалентнае дзеянне. Па гэтай 

прычыне прыняцце Пагаднення аб адзіным мытна-тарыфным рэгуляванні ад 25 

студзеня 2008 года, якое дзейнічала да ўступлення ў сілу Пратакола аб адзіным 

мытна-тарыфным рэгуляванні, які з'яўляецца дадаткам № 6 да Дагавора аб Саюзе, 

роўна як і прыняцце Пагаднення аб усталяванні і прымяненні ў Мытным саюзе 

парадку залічэння і размеркавання ўвазных мытных пошлін (іншых пошлін, 

падаткаў і збораў, якія маюць эквівалентнае дзеянне), якое дзейнічала да 

ўступлення ў сілу Пратакола, з'яўляліся адным з этапаў фарміравання 

дагаворна-прававой базы Мытнага саюза.  

Пагадненне ад 20 мая 2010 года вызначала парадак залічэння і 

размеркавання паміж Рэспублікай Беларусь, Рэспублікай Казахстан і Расійскай 

Федэрацыяй сум увазных мытных пошлін, абавязак па выплаце якіх узнік у 

дачыненні да тавараў, якія ўвозяцца на мытную тэрыторыю Мытнага саюза.  

Аналіз нарматыўна-прававой базы Мытнага саюза дазваляе Вялікай калегіі 

Суда заключыць, што з фарміраваннем Мытнага саюза Рэспубліка Беларусь, 

Рэспубліка Казахстан і Расійская  



6 

Федэрацыя прынялі на сябе міжнародна-прававыя абавязацельствы па 

прымяненні з 1 верасня 2010 года адзінага мытна-тарыфнага рэгулявання пры 

вылічэнні ўвазных мытных пошлін, а таксама іх размеркавання паміж бюджэтамі 

дадзеных дзяржаў.  

Артыкул 99 Дагавора аб Саюзе, які рэгулюе пераходныя палажэнні 

Мытнага саюза, прадугледжвае пераемнасць сістэмы права пры развіцці 

еўразійскага эканамічнага інтэграцыйнага працэсу ад Мытнага саюза і Адзінай 

эканамічнай прасторы да Еўразійскага эканамічнага саюза.  

 Указанне ў пункце 1 Пратакола на дзеянне ўсталяванага ім парадку 

залічэння і размеркавання ўвазных мытных пошлін, абавязак па выплаце якіх 

узнік з 1 верасня 2010 года, заклікана забяспечыць пераемнасць прававога 

рэгулявання Саюза ў адносінах да Мытнага саюза, але не ўсталёўвае агульнае 

правіла аб рэтраактыўным дзеянні артыкула 26 Дагавора ў дачыненні да дзяржаў, 

якія далучыліся да Саюза пасля 1 студзеня 2015 года.  

2. З Прэамбулы Дагавора аб Саюзе вынікае, што 

дзяржавамі-заснавальніцамі Саюза з'яўляюцца Рэспубліка Беларусь, Рэспубліка 

Казахстан і Расійская Федэрацыя, у дачыненні да якіх Дагавор уступіў у сілу 1 

студзеня 2015 года.  

3. У адпаведнасці з артыкулам 1 Дагавора аб далучэнні Рэспублікі 

Арменія да Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года 

Рэспубліка Арменія далучылася да Дагавора аб Саюзе, а таксама да іншых 

заключаных у рамках фарміравання дагаворна-прававой базы Мытнага саюза і 

Адзінай эканамічнай прасторы міжнародных дагавораў, якія ўваходзяць у права 

саюза па адпаведным пераліку, і з даты ўступлення ў сілу Дагавора аб далучэнні 

становіцца членам Еўразійскага эканамічнага саюза. Парадак уступлення 

Дагавора аб далучэнні Рэспублікі Арменія да Дагавора аб Еўразійскім 

эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года вызначаны артыкулам 6 Дагавора аб 

далучэнні. Дагавор аб далучэнні Рэспублікі Арменія ўступіў у сілу 2 студзеня 

2015 года.  

Згодна з пунктам 2 Дадатка № 3 да Дагавора аб далучэнні Рэспублікі 

Арменія для дадзенай дзяржавы Пратакол падлягае прымяненню з 1-га чысла 

месяца, наступнага за месяцам уступлення ў сілу Дагавора аб далучэнні, то бок з 1 

лютага 2015 года.  

4. Актам, які вызначае дамоўленасці Бакоў па ўмовах далучэння 

Кыргызскай Рэспублікі да Саюза, з'яўляецца Дагавор аб яе далучэнні, які ўступіў 

у сілу 12 жніўня 2015 года.   

У адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 8 Дагавора аб далучэнні Кыргызскай 

Рэспублікі Пратакол прымяняецца з 1-га чысла другога месяца, наступнага за 

месяцам пачатку прымянення Кыргызскай  
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Рэспублікай Адзінага мытнага тарыфу Еўразійскага эканамічнага саюза (далей – 

Адзіны мытны тарыф Саюза).   

Абзацам 2 артыкула 3 Дагавора аб далучэнні вызначана, што пачаткам 

прымянення Кыргызскай Рэспублікай Адзінага мытнага тарыфу Саюза з'яўляецца 

дата прыняцця Вышэйшым Еўразійскім эканамічным саветам рашэння аб адмене 

мытнага кантролю тавараў і транспартных сродкаў, якія перамяшчаюцца праз 

кыргызска-казахстанскі ўчастак дзяржаўнай мяжы. Такое рашэнне прынята 

Вышэйшым Еўразійскім эканамічным саветам 8 мая 2015 года за № 5 і ўступіла ў 

сілу з даты ўступлення ў сілу Дагавора аб далучэнні Кыргызскай Рэспублікі да 

Дагавора аб Саюзе, то бок з 12 жніўня 2015 года.   

Такім чынам, дата пачатку прымянення Пратакола Кыргызскай Рэспублікай 

вызначана як 1 кастрычніка 2015 года.   

5. Пасля далучэння Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі да 

Дагавора аб Саюзе, Пратакол як неад'емная частка Дагавора стаў юрыдычна 

абавязковым у адносінах паміж дзяржавамі-заснавальніцамі Саюза і Рэспублікай 

Арменія з 1 лютага 2015 года, а ў адносінах Кыргызскай Рэспублікі з іншымі 

дзяржавамі-членамі Саюза, уключаючы Рэспубліку Арменія, – з  1 кастрычніка 

2015 года. 

Акты аб далучэнні да Саюза Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі 

вызначаюць даты пачатку прымянення Пратакола ў дачыненні да гэтых дзяржаў і 

ў іх не пазначана на распаўсюджванне Пратакола на адносіны, якія ўзніклі да 

адпаведных дат. Гэта дазваляе Вялікай калегіі Суда лічыць, што Пратакол і 

ўсталяваны ім парадак залічэння і размеркавання ўвазных мытных пошлін 

прымяняўся толькі ў адносінах паміж Рэспублікай Беларусь, Рэспублікай 

Казахстан і Расійскай Федэрацыяй. 

Дадзеная выснова адпавядае артыкулу 34 Венскай канвенцыі, згодна з якім 

дагавор не стварае абавязацельстваў або праў для трэцяй дзяржавы без яе на тое 

згоды. Улічваючы, што Рэспубліка Арменія і Кыргызская Рэспубліка да 

далучэння да Саюза і пачала прымянення імі Пратакола з'яўляліся ў адносінах да 

Саюза трэцімі дзяржавамі, Пратакол не ўскладае на іх абавязацельствы ў выглядзе 

размеркавання на карысць іншых дзяржаў-членаў мытных пошлін, якія 

падлягаюць выплаце пры перамяшчэнні тавараў на іх мытныя тэрыторыі.  

6. Кантэкстнае тлумачэнне артыкула 26 Дагавора аб Саюзе і пункта 1 

Пратакола дазваляе Вялікай калегіі Суда зрабіць выснову, што выплата ўвазных 

мытных пошлін у дачыненні да тавараў, якія перамяшчаюцца на мытную 

тэрыторыю Саюза, з'яўляецца юрыдычным фактам, з якім звязана ўзнікненне 

абавязацельстваў па залічэнні і  
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размеркаванні сум увазных мытных пошлін паміж бюджэтамі дзяржаў-членаў 

Саюза. 

Зыходзячы з фактычных абставін, якія паслужылі падставай для звароту 

Камісіі з заявай аб тлумачэнні, а таксама з літаральнага тлумачэння пункта 1 

Пратакола, Вялікая калегія Суда лiчыць неабходным у рамках дадзенага 

кансультатыўнага заключэння прааналізаваць палажэнні норм права Саюза, якія 

рэгламентуюць мытныя праваадносіны.   

7. Пад увазной мытнай пошлінай, згодна з пунктам 2 артыкула 25 

Дагавора аб Саюзе, разумеюць абавязковы плацёж, які спаганяецца мытнымі 

органамі дзяржаў-членаў у сувязі з увозам тавараў на мытную тэрыторыю Саюза.   

Падпунктам 3 пункта 1 артыкула 2 Мытнага кодэкса Еўразійскага 

эканамічнага саюза (далей – Мытны кодэкс Саюза) пад увозам тавараў на мытную 

тэрыторыю Саюза вызначана ажыццяўленне дзеянняў, якія звязаны з 

перасячэннем мытнай мяжы Саюза, у выніку якіх тавары прыбылі на мытную 

тэрыторыю Саюза любым спосабам. У адпаведнасці з пунктам 1 артыкула 5 

Мытнага кодэкса Саюза яго мытную тэрыторыю складаюць тэрыторыі 

дзяржаў-членаў, а таксама штучныя выспы, збудаванні, устаноўкі і іншыя 

аб'екты, якія знаходзяцца за іх межамі і ў дачыненні да якіх дзяржавы-члены 

маюць выключную юрысдыкцыю.   

Пунктамі 1 і 2 артыкула 53 Мытнага кодэкса Саюза ўсталявана, што для 

вылічэння ўвазных мытных пошлін прымяняюцца стаўкі Адзінага мытнага 

тарыфу Саюза, якія дзейнічаюць на дзень рэгістрацыі мытным органам мытнай 

дэкларацыі.   

Узаемазвязанае тлумачэнне пералічаных прававых норм сведчыць аб тым, 

што ўвазная мытная пошліна ў значэнні права Саюза выплачваецца па стаўках 

Адзінага мытнага тарыфу Саюза і толькі ў выпадку перасячэння таварамі мытнай 

мяжы Саюза і прыбыцця на тэрыторыю яго дзяржаў-членаў.   

Пазіцыю аб непарыўнай сувязі размеркавання ўвазных мытных пошлін і 

ўвозу тавараў менавіта на мытную тэрыторыю Саюза пацвярджае і ўразуменне 

месца артыкула 26 «Залічэнне і размеркаванне ўвазных мытных пошлін» у 

раздзеле VI «Функцыянаванне мытнага Саюза» Дагавора.   

Аналіз артыкула 25 Дагавора, які замацоўвае прынцыпы, на аснове якіх 

дзейнічае мытны саюз, сведчыць аб тым, што размеркаванню ўвазных мытных 

пошлін спадарожнічае функцыянаванне ўнутранага рынку тавараў і іх свабоднае 

перасоўванне паміж тэрыторыямі дзяржаў-членаў. Свабода перамяшчэння 

тавараў забяспечваецца, у тым ліку выплатай увазных  
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мытных пошлін па стаўках Адзінага мытнага тарыфу Саюза пры іх увозе на 

мытную тэрыторыю Саюза.  

Часткай 1 пункта 3 Пратакола прадугледжана, што сумы ўвазных мытных 

пошлін залічваюцца ў нацыянальнай валюце на адзіны рахунак упаўнаважанага 

органа той дзяржавы-члена, у якім яны падлягаюць аплаце ў адпаведнасці з 

рэгулюючымі мытныя праваадносіны міжнароднымі дагаворамі і актамі, якія 

складаюць права Саюза, у тым ліку пры спагнанні ўвазных мытных пошлін. 

Літаральнае тлумачэнне дадзенай прававой нормы сведчыць аб тым, што 

размеркаванню падлягаюць толькі тыя ўвазныя мытныя пошліны, выплачаныя і 

спагнаныя ў адпаведнасці з правам Саюза.   

8. Сістэмнае тлумачэнне пункта 2 артыкула 25 Дагавора аб Саюзе, 

пунктаў 1 і 3 Пратакола, артыкула 1 Дагавора аб далучэнні Рэспублікі Арменія, 

пункта 2 Дадатка № 3 да дадзенага Дагавора, артыкула 1 і пункта 2 артыкула 8 

Дагавора аб далучэнні Кыргызскай Рэспублікі, падпунктаў 3 пункта 1 артыкула 2, 

пункта 1 артыкула 5, пунктаў 1 і 2 артыкула 53 Мытнага кодэкса Саюза дазваляе 

Вялікай калегіі Суда прыйсці да высновы, што парадак залічэння і размеркавання 

паміж дзяржавамі-членамі Саюза сум увазных мытных пошлін, усталяваны 

Пратаколам, прымяняецца пры адначасовым выкананні наступных умоў:   

увазныя мытныя пошліны налічаны за тавары, якія ўвозяцца (ўвезены) на 

мытную тэрыторыю Саюза (мытнага саюза);   

сумы адпаведных мытных пошлін падлягаюць выплаце па стаўках Адзінага 

мытнага тарыфу Саюза, абавязак па выплаце якіх узнік у дачыненні да тавараў, 

якія ўвозяцца на мытную тэрыторыю Саюза: для краін, якія заснавалі Еўразійскі 

эканамічны саюз – з 1 верасня 2010 года; для дзяржаў, якія далучыліся да Саюза – 

з 1 лютага 2015 года для Рэспублікі Арменія, з 1 кастрычніка 2015 года для 

Кыргызскай Рэспублікі. 

9. Дагаворы аб далучэнні Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі 

з'яўляюцца актамі, якія вызначаюць умовы далучэння дадзеных дзяржаў да 

Саюза. 

У Дагаворах аб далучэнні і дадатках да іх адсутнічаюць спасылкі на 

Пагадненне ад 20 мая 2010 года, якое дзейнічала для дзяржаў-заснавальніц Саюза 

з 1 верасня 2010 года, што выключае распаўсюджванне на дзяржавы, якія 

далучыліся да Саюза, абавязка па размеркаванні ўвазных мытных пошлін, 

выплачаных пасля пачатку прымянення адзначанага Пагаднення і да пачатку 

прымянення імі Пратаколу.   

10. Вялікая калегія Суда, не ажыццяўляючы тлумачэнне заканадаўства 

дзяржаў-членаў Саюза, а разглядаючы яго ў якасці  
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фактычнай абставіны, канстатуе, што ў часавыя перыяды, якія разглядаюцца (для 

Рэспублікі Арменія – у перыяд з 1 верасня 2010 года і да 2 студзеня 2015 года; для 

Кыргызскай Рэспублікі – у перыяд з 1 верасня 2010 года і да 12 жніўня 2015 года) 

дзейнічалі нацыянальныя нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць мытныя 

праваадносіны, адпаведна Мытны кодэкс Рэспублікі Арменія і Мытны кодэкс 

Кыргызскай Рэспублікі, па правілах якіх тавары перамяшчаліся на мытныя 

тэрыторыі гэтых дзяржаў, ажыццяўлялася іх мытнае афармленне, налічэнне 

ўвазных мытных пошлін па стаўках нацыянальных мытных тарыфаў і іх выплата 

ў нацыянальныя бюджэты.   

Артыкул 5 Мытнага кодэкса Рэспублікі Арменія ад 9 жніўня 2000 года, які 

страціў сілу з 2 студзеня 2015 года, вызначаў, што мытная тэрыторыя Рэспублікі 

Арменія ўключае ў сябе сухапутную, водную і паветраную тэрыторыю, памежныя 

лініі якіх лічацца мытнай мяжой Рэспублікі Арменія.   

Артыкул 2 Мытнага кодэкса Кыргызскай Рэспублікі ад 12 ліпеня 2004 года, 

які дзейнічаў да дня ўступлення ў сілу Дагавора аб далучэнні Кыргызскай 

Рэспублікі, ўсталёўвае, што тэрыторыя Кыргызскай Рэспублікі складае адзіную 

мытную тэрыторыю, уключаючы сухапутную тэрыторыю і паветраную прастору 

над ёй, у межах якой Кыргызская Рэспубліка мае выключную юрысдыкцыю 

адносна мытнай справы. Межы мытнай тэрыторыі з'яўляюцца яе мытнай мяжой.   

З улікам вышэйпададзенага, а таксама палажэнняў Дагавораў аб далучэнні 

Рэспублікі Арменія і Кыргызскай Рэспублікі, мытныя тэрыторыі адзначаных 

дзяржаў увайшлі ў склад мытнай тэрыторыі Саюза з моманту ўступлення ў сілу 

адпаведных дагавораў аб далучэнні да Саюза.   

11. Зыходзячы з асноўнай мэты дзейнасці Суда па забеспячэнні 

аднастайнага прымянення дзяржавамі-членамі і органамі Саюза Дагавора, 

міжнародных дагавораў у рамках Саюза, міжнародных дагавораў Саюза з трэцім 

бокам і рашэнняў органаў Саюза, Вялікая калегія Суда прыходзіць да наступнай 

высновы:   

Пратакол аб парадку залічэння і размеркавання сум увазных мытных 

пошлін (іншых пошлін, падаткаў і збораў, якія маюць эквівалентнае дзеянне), іх 

пералічэння ў даход бюджэтаў дзяржаў-членаў (дадатак № 5 да Дагавора аб 

Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года) вызначае парадак залічэння і 

размеркавання паміж дзяржавамі-заснавальніцамі Еўразійскага эканамічнага 

саюза сум увазных мытных пошлін, абавязак па выплаце якіх у адносінах да 

тавараў, якія ўвозяцца на мытную тэрыторыю Саюза,  



11 

узнік з 1 верасня 2010 года, а для дзяржаў, якія далучыліся да Дагавора аб 

Еўразійскім эканамічным саюзе: для Рэспублікі Арменія – з 1 лютага 2015 года, 

для Кыргызскай Рэспублікі – з 1 кастрычніка 2015 года.   

IV. Заключныя палажэнні 

Копію дадзенага кансультатыўнага заключэння накіраваць заяўніку. 

Тэкст кансультатыўнага заключэння размясціць на афіцыйным 

інтэрнэт-сайце Суда.  
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