
Документальне 
оформлення експорту 

1.  Базові вимоги дозовнішньоекономічного 
договору. 

2.  Дозвільні документи для експорту в ЄС. 
 

Анна Гладштейн, червень 2015 



Зовнішньоекономічний	  
договір (контракт) 

•  Зовнішньоекономічний  договір  (контракт)    -    матеріально 
оформлена угода двох  або  більше  суб'єктів  
зовнішньоекономічної діяльності  та  їх  іноземних    контрагентів,    
спрямована    на встановлення, зміну або припинення їх взаємних 
прав та  обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. 

•  Автономія волі сторін; 
•  Право використовувати  відомі  міжнародні  звичаї, рекомендації, 
правила міжнародних органів та організацій (якщо це не 
заборонено прямо та у виключній формі); 

•  Письмова форма; 
•  Повноваження (доручення, договір, статутні документи); 
•  Страхування; 
•  Врегулювання спорів. 



Митне оформлення 
експорту 

•  Облік	  у	  митниці	  за	  місцем	  реєстрації;	  
•  Оформлення	  вантажу	  (подання	  митної	  декларації)	  –	  

самостійно	  або	  митний	  брокер;	  
•  Базові	  документи:	  контракт	  з	  нерезидентом,	  специфікації,	  

рахунки-‐фактури,	  декларації,	  транспортні	  накладні,	  
сертификати	  відповідності,	  дозвільні	  документи	  (залежно	  
від	  типу	  товару),	  санінарний/епідеміологічний/
ветеринарний/фітосанітарний/екологічний	  котнроль;	  

•  Подання	  ВМД	  при	  відправленні	  на	  експорт;	  
•  Митница	  реєструє	  ВМД,	  перевіряє	  дані,	  оформлює	  

експортну	  ВМД	  –	  термін	  вивезення	  товару.	  



Дозвільні документи для  
експорту в ЄС	  

•  Митний	  кодекс	  ЄС;	  
•  Реєстрація	  в	  якості	  суб’	  єкта	  
господарювання;	  

•  Загальна	  декларація	  прибуття	  (ENS);	  
•  Схвалення	  митними	  органами	  процедури;	  
•  Митна	  декларація	  –	  Єдиний	  
адміністративний	  документ;	  

•  Митна	  вартість.	  



Дозвільні документи для  
експорту в ЄС	  

1.  Митний	  кодекс	  ЄС	  (Регламент	  2913/92);	  
2.  Впровадження	  Митного	  кодексу	  

(Регламент	  2454/93);	  
3.  Модифікований	  митний	  кодекс	  (Регламент	  

450/2008).	  



Дозвільні документи для  
експорту в ЄС	  

1.  Реєстрація	  в	  якості	  економічного	  
оператора	  (суб’єкта	  господарювання)	  –	  
отримання	  номеру	  EORI	  (Economic	  
Operator	  Registranon	  and	  Idennficanon);	  

2.  Керівництво	  із	  отримання	  EORI	  -‐	  
hsp://ec.europa.eu/taxanon_customs/
resources/documents/customs/
procedural_aspects/general/eori/
taxud1633_2008_rev2_en.pdf	  	  



Дозвільні документи для  
експорту в ЄС	  

•  Загальна	  декларація	  прибуття	  (Entry	  
Summary	  Declara/on	  (ENS);	  

•  За	  загальним	  правилом	  подавати	  у	  першу	  
митницю	  на	  території	  ЄС;	  

•  hsp://ec.europa.eu/ecip/documents/
procedures/import_faq_en.pdf	  	  



Дозвільні документи для  
експорту в ЄС	  

Схвалення	  митними	  органами	  процедури	  
1.  Випуск	  у	  вільний	  обіг;	  
2.  Транзит;	  
3.  Зберігання	  на	  митному	  складі;	  
4.  Переробка	  на	  митній	  території;	  
5.  Тимчасове	  ввезення;	  
6.  Ввезення	  у	  вільну	  зону	  або	  на	  склад.	  



Документи для митного 
оформлення 

•  Рахунок-‐фактура;	  
•  Декларація	  митної	  вартості;	  
•  Транспортні	  накладні;	  
•  Документ	  про	  страхування	  вантажу;	  
•  Пакувальний	  лист;	  
•  Єдиний	  адміністративний	  документ.	  



Дякую за увагу! 


