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«Сліпі» (витяжні) заклепки користуються великим попитом в Україні,
тому різними підприємствами здійснюється їх закупівля за кордоном та
ввіз через митницю. Вивченням мережі Інтернет встановлено, що
неправильна класифікація вказаної продукції згідно з Українським
класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі по тексту
– УКТЗЕД) призводить до сплати підприємцем мита у два рази менше
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ніж передбачено чинним законодавством. Іноді вказане питання
розглядається у судах.
Метою даного дослідження є встановлення єдиного підходу до
митного декларування «сліпих» (витяжних) заклепок згідно з УКТЗЕД.
З метою правильного визначення коду згідно УКТЗЕД, розглянемо
товар – заклепки взагалі та зупинимось на «сліпих» заклепках.
Заклепки
відносяться
до
класу
непродовольчих
товарів,
промислових товарів, підкласу господарчих товарів, групи будматеріалів,
підгрупи металовиробів.
Заклепка – один з простіших видів кріплення для створення
нероз’ємних з’єднань. В загальному випадку – це стержнева або трубчата
деталь, що має на одному кінці опорну «заставну» головку певної форми.
Встановлюється в з’єднані, як випливає з назви, методом клепки (а
також усадки, вальцювання, протягання, вибуху).
За формою головки заклепки діляться на:
а) заклепки з напівкруглою головкою;
б) заклепки з циліндричною головкою;
в) заклепки з потайною головкою;
г) заклепки з напівпотайною головкою;
д) заклепки із плоскою головкою.
Конструктивно заклепки відрізняються наявністю отвори всередині
заклепки:
а) повнотілі заклепки – отвір відсутній;
б) напівпустотілі заклепки – під розвальцювання – мають глухий
отвір;
в) пустотілі заклепки – трубчасті – мають наскрізний отвір.
За конструктивною ознакою заклепок, «сліпі» заклепки відносяться
до пустотілих заклепок, або трубчастих – мають наскрізний отвір.
Розглянемо особливості «витяжних заклепок», або «сліпих». У
міжнародному стандарті ISO 14588-2005 офіційною загальною назвою
всіх таких заклепок є «заклепки «сліпі»«. В стандарті DIN 7337, уже
заміненого на європейські (міжнародні) стандарти, цей вид заклепок
називається «break mandrel blind rivets», або «заклепки сліпі, з відривним
сердечником». Американський стандарт IFI 114, який був першим
стандартом по таким заклепкам, називає їх «break mandrel rivets», або
«заклепки з відривним сердечником». На практиці, та часто в технічної
літературі, ці заклепки називають «витяжні заклепки».
«Сліпі» заклепки в залежності від особливостей форми головки
сердечника, виду втулки, хвостовика сердечника поділяються на
стандартні,
герметичні,
посилені
конструкційні,
Hard
Lock,
багатозатискні, розпірні, пелюсткові, рифленні, інші.
«Сліпі» (витяжні) заклепки призначені для склепування листових
матеріалів, кріплення елементів до тонкостінних конструкцій. Технічно
всі заклепки витяжного типу виконуються як складову з двох частин:
корпусу і сердечника. На кінці сердечника, що поміщається в корпус
присутня головка, більша у діаметрі, ніж внутрішній діаметр корпусу.
Сердечник виготовляється з більш жорсткого матеріалу, щоб забезпечити
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розклепування та деформацію корпусу. При установці «сліпої» заклепки,
сердечник виконаний з міцнішого матеріалу деформує корпус,
розклепуючи його зсередини, після чого головка відривається.
Класифікація товарів здійснюється згідно з УКТЗЕД, яка
складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування
товарів (міжнародна номенклатура товарів, розроблена Всесвітньою
митною організацією) і Комбінованої номенклатури Європейського
Союзу та є товарною номенклатурою Митного тарифу України.
УКТЗЕД як будь-який економічний класифікатор, має свою
структуру. До основних його елементів відносяться системи класифікації
та кодування. В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами
(перші два знаки), товарними позиціями (перші чотири знаки),
товарними під позиціями (перші шість знаків), товарної категорії (перші
вісім знаків), товарної під категорії (десять знаків), найменування і
цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та
кодування
товарів.
Для
докладнішої
товарної
класифікації
використовується сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий знаки
цифрового коду.
Враховуючи вище викладене, УКТЗЕД – це систематизований
перелік товарів, який включає код товару, його найменування, одиницю
виміру та обліку (ОВО). Класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється з
урахуванням шести основних правил інтерпретації.
Черговість застосування методів класифікації така:
а) точний опис товару;
б) розпізнавальна ознака;
в) товарна позиція, що йде останньою в порядку зростання кодів.
Товар більш конкретно характеризується за його назвою, ніж за
назвою групи товарів. Якщо товари відповідають опису, що більш чітко
ідентифікує їх, то цей опис є конкретнішим ніж той, за яким
ідентифікація менш повна.
Згідно УКТЗЕД, код товару 7318230090 має наступну структуру:
а) розділ XV «Недорогоцінні метали та вироби з них» (не
відображається у коді);
б) група 73 «Вироби з чорних металів»;
в) товарна позиція 7318 «Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки
вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті
шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металів:»;
г) співпозиція «- вироби без рiзьби:»;
д) товарна підпозиція 7318 23 «- - заклепки:»;
е) товарна категорія 7318 23 00 – не деталізована;
є) товарна підкатегорія 7318 23 00 90 «- - - інші».
До товарної позиції 7318 не включаються трубчасті або роздвоєні
заклепки загального призначення (товарна позиція 8308), але заклепки,
які лише частково є порожнистими, залишаються в цій товарній позиції.
Згідно УКТЗЕД, код товару 8308200000 має наступну структуру.
а) розділ XV «Недорогоцінні метали та вироби з них» (не
відображається у коді);
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б) група 83 «Інші вироби з недорогоцінних металів»;
в) товарна позиція 8308 «Застібки, рами із застібками, пряжки,
пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні вироби з
недорогоцінних металів для одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей
або інших готових виробів; заклепки трубчасті або роздвоєні з
недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних
металів:»;
г) товарна підпозиція 8308 20 «- заклепки трубчасті або роздвоєні»
д) товарна категорія 8308 20 00 – не деталізована;
е) товарна підкатегорія 8308 20 00 00 – не деталізована.
Незважаючи на те, що в групах 73–76 та 78–81 вироби
розглядаються відповідно до конкретного металу, до цієї групи, як і до
групи 82, відносяться деякі особливі типи товарів незалежно від
недорогоцінного металу, з якого вони виготовлені.
До товарної позиції 8308 включаються:
Трубчасті
або
роздвоєні
заклепки
всіх
типів.
Вони
використовуються в одязі, взутті, наметах, тентах, у дорожніх речах,
шкіряних виробах, поясах і т.п.; вони також застосовуються в
інженерній справі (наприклад, у конструкціях літаків). До цієї товарної
позиції також входять глухі заклепки з руйнувальною оправкою (дорном),
в яких під час клепання дорн вставляють всередину або проти корпуса
заклепки, а потім руйнують виступаючу частину дорна і розковують
кінець.
В коді товару 7318230090 опис товару – «заклепки інші».
В коді товару 8308200000 опис товару – «заклепки трубчасті або
роздвоєні».
Заклепки «сліпі» відносяться до пустотілих заклепок, або трубчастих
- мають наскрізний отвір, отже опис товару «заклепки трубчасті або
роздвоєні», наведений в коді товару 8308200000 є більш повним описом
ніж «заклепки інші».
Керуючись основним правилом інтерпретації класифікації товарів 3
а) УКТЗЕД (перевага надається тій товарній позиції, в якій товар
описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається
більш загальний його опис) слід віднести заклепки до товарної позиції з
кодом 8308200000, де надано опис товару більш конкретно.
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