
3303 00 Парфуми (духи) и туалетні води:     

3303 00 10 00 - парфуми (духи) 6,5 6,5 

3303 00 90 00 - туалетні води 6,5 6,5 

3304 Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати 

для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, 

включаючи сонцезахисні препарати або препарати для 

загару; засоби для манікюру та педикюру: 

    

3304 10 00 00 - засоби для макіяжу губ 6,5 6,5 

3304 20 00 00 - засоби для макіяжу очей 6,5 6,5 

3304 30 00 00 - засоби для манікюру або педикюру 6,5 6,5 

  - інші:     

3304 91 00 00 - - пудри, включаючи компактні 6,5 6,5 

3304 99 00 00 - - інші 6,5 6,5 

3305 Засоби для догляду за волоссям:     

3305 10 00 00 - шампуні 6,5 6,5 

3305 20 00 00 - засоби для тривалого завивання або розпрямлення 

волосся 
6,5 6,5 

3305 30 00 00 - лаки для волосся 6,5 6,5 

3305 90 - інші:     

3305 90 10 00 - - лосьйони для волосся 6,5 6,5 

3305 90 90 00 - - інші 6,5 6,5 

3306 Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи 

порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що 

використовуються для очищення проміжків між зубами 

(зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі: 

    

3306 10 00 00 - засоби для догляду за зубами 6,5 6,5 

3306 20 00 00 - нитки, що використовуються для очищення проміжків 

між зубами (зубоочисні нитки) 
6,5 6,5 

3306 90 00 00 - інші 6,5 6,5 

3307 Засоби, що використовуються перед голінням, під час 

гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати 

для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або 

туалетні і косметичні препарати, не включені до інших 

товарних позицій; дезодоранти для приміщень, 

ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними 

властивостями або без них: 

    

3307 10 00 00 - засоби, що використовуються перед голінням, під час 

гоління або після гоління 
6,5 6,5 

3307 20 00 00 - дезодоранти для тіла та протипотові препарати 6,5 6,5 

3307 30 00 00 - запашні (ароматичні) солі та інші препарати для 

приготування ванн 
6,5 6,5 

Коды УКТВЭД для косметики и парфюмерии, 

ставки пошлины, НДС при импорте в Украину

Код Название

Ставки пошлины 

льготная полная



  - препарати для ароматизації або дезодорування повітря 

приміщень, включаючи ароматизуючі препарати для 

проведення релігійних обрядів: 

    

3307 41 00 00 - - "агарбатти" та інші ароматизуючі препарати, що 

розповсюджують запах під час горіння 
6,5 6,5 

3307 49 00 00 - - інші 6,5 6,5 

3307 90 00 00 - інші 6,5 6,5 
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