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Угода про Асоціацію між Україною та ЄС

- Митний Союз
- Європейський Союз

- Країни, що планують вступ до ЄС

• Inward processing

• Вільна торгівля з 
усіма сусідами

• Спільні транзитні 
процедури з ЄС

• Спільний контроль
• Визнання УЕО
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Уповноважений економічний оператор
Спрощення (заоежать від типу 

сертифікату)

Зменшення відомостей при заявленні 
товару до митного оформлення

Першочергове митне оформлення, 
прискорення процедур

Завантаження/розвантяження на складі 
 підприємства без присутности 

митників

Ø Анкета самооцінки
Різні питання в анкеті в залежності від:
Ø Сфери діяльності підприємства  
Ø Типу сертифікату

Ø Фізична перевірка

Ø Охорона, система відеонагляду та інше
Ø Система зберігання інформації та документів
Ø Процес відбору кадрів, система контролю
Ø Процес прийняття рішень, розподіл функцій та інше

Ø Документальна перевірка
Перевірка проводитимется:
Ø якщо підприємство не перевірялось протягом 3 років
Ø Існують недоплати платежів та інші порушення

Ø Безпека ланцюгу 
поставок УЕО ISO:28000

Учасник ЗЕД

Процедура отримання статусу

Сертифікат УЕО
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Використання режиму переробки в Україні
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•Давальницькі операції
•Купівля-продаж
•Контрактне виробництво
•Ремонт

 

Ввезення 
(купівля) 

сировини/
матеріалів

Нетарифне 
регулювання

Вивезення (продаж) 
готової продукції 

Українські 
комплектуючі Мито та 

ПДВ
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Використання вільних економічних зон
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Вільна митна зона 
промислового типу 

(потребує прийняття 
Закону )

Вільна митна зона 
сервісного типу –

виробництво та ремонт 
морських та повітряних 

судів 

Вільна митна зона 
комерційного типу –

зберігання та торгівля

Мито та 
ПДВНетарифне 

регулювання
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Митний 
склад

Товари розміщуються 
строком до 3 років   (до 
3 місяців у разі 
вивезення)

Товари можуть бути реалізовані 
(у тому числі на експорт) - trading 
hub
Товари можуть тимчасово 
випускатися для демонстрації

Митний склад

Мито та ПДВ
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Дякую за увагу!

Данная публикация подготовлена отделом ПрайсуотерхаусКуперс Украина по оказанию налоговых и юридических услуг исключительно для общего информирования и не содержит детального анализа 
касательно каждого изложенного вопроса. Прежде чем предпринимать (или не предпринимать) какие-либо действия, читатели должны обратиться за советом к  профессиональным консультантам с учетом 
их конкретной ситуации.  Данная публикация не содержит каких-либо заверений или ручательств (явно выраженных или подразумеваемых) в отношении точности либо полноты информации, 
предоставленной в публикации, и, в рамках закона, ПрайсуотерхаусКуперс Украина, его участники, работники и агенты не принимают никаких обязательств или ответственности за какие-либо последствия 
Ваших или чьих-либо других действий либо бездеятельности,  предпринятых на основании информации, изложенной в данной публикации, или за какие-либо решения, принятые на ее основании. 

 © 2013 ПрайсуотерхаусКуперс Украина. Все права защищены. В этом документе “PwC” относится к ПрайсуотерхаусКуперс Украина, которое является фирмой-членом ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл 
Лимитед, каждая фирма которого является отдельным юридическим лицом.
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