
«Митний безвіз» – 
євроінтеграційний прорив 
України у митній сфері



Приєднання України до Конвенцій та прийняття законопроєкту № 7420

1

Реінженірінг 
програми АЕО

Система 
спрощень (для 

АЕО, підприємств 
без статусу АЕО, 

транзитні для 
користувачів 

NCTS)

Міжнародне 
застосування 
NCTS

BTI/BOI, 
процедура 
кінцевого 
використання

Удосконалення 
вимог
до гарантів
та роботи
з гарантіями
(для всіх гарантів 
та гарантій)

Європейська система 
авторизацій
та процедура 
прийняття
рішень

Програма 
АЕО

2021 р.

2021 р.2020 р.

Локальне 
застосування 

NCTS

Європейські 
вимоги
до гарантів
та роботи
з гарантіями 
(лише для NCTS)

NEW

NEW

NEW



МЛРД
ГРН?

І. Міжнародне застосування NCTS

У міжнародному застосуванні NCTS забезпечено можливість:

Для бізнесу Для держави

здійснення транзиту за принципом «один транспортний засіб – одна 
декларація – одна гарантія» через всі країни в межах NCTS:
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обміну митною інформацією
з 35 країнами – учасницями Конвенції про процедуру спільного 
транзиту

пришвидшення проходження товарів через кордон, уникнення 
гуманітарної та зменшення наслідків економічної кризи через війну

підвищення ефективності роботи системи аналізу ризиків, посилення 
безпекової функції митних органів на кордоні

запровадження партнерських відносин з бізнесом

створення «артерії» для європейської інтеграції митних ІТ систем та 
процедур

відправлення (надходження) товарів відразу зі складу продавця на 
склад покупця без заїзду до митниць в усіх країнах в межах NCTS

отримання конкурентної переваги українськими експортерами,
які забезпечать оформлення Т1 для своїх клієнтів (зараз наші 
експортери сплачують цю послугу у вартості перевезення, а 
надають � переважно європейські брокери або перевізники)

оптимізації адміністративних та фінансових  витрат 
використовуючи спрощення «загальна гарантія» та «звільнення
від гарантії»

розвитку українських комерційних, логістичних, торгівельних 
хабів

розширення ринку для українських гарантів в митній сфері  
2

менше адміністративних витрат на оформлення 2 транзитних 
декларацій та різних гарантій за різними транзитними системами

оптимізація грошових потоків через ширшу альтернативу грошовій 
заставі

швидша та дешевша доставка товарів
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спрощення для АЕО + транзитні спрощення 
для користувачів NCTS

спрощення для підприємства без статусу 
АЕО + транзитні спрощення для 
користувачів NCTS

зона митного контролю на підприємстві + 
транзитні спрощення для користувачів NCTS

спрощення для АЕО або для підприємства 
без статусу АЕО +  зона митного контролю 
на підприємстві

* є альтернативою ІМ40ЕА, яка буде скасована в листопаді 2023

ІІ. Реінжиніринг програми АЕО в Україні та запровадження повної 
системи спрощень

Запровадження системи взаємодоповнюючих спрощень, в якій 
будь-яке підприємство може обрати для себе комбінацію, що 
підходить*:

1

скасовано обмеження щодо отримання АЕО-С виключно 
виробниками (рітейл та інші галузі зможуть отримати 
статус)

надано  можливість підприємствам з негативними 
чистими активами користуватися спрощеннями
за умови їх покриття

передбачено запровадження адаптивного підходу щодо 
оцінки показників платоспроможності та ліквідності 
(залежно від рівня покриття гарантом базової суми 
загальної гарантії)

зменшено нормативні значення показників фінансової 
стійкості та ліквідності для АЕО на період воєнного 
стану та протягом 1 року після його завершення

Лібералізація  доступу до програми АЕО та спрощень:

2

3



�I. Підтримка виробників та передбачуваності ведення бізнесу

застосування знижених ставок мита
(до 0%) для ввезення іноземних товарів, які 
необхідні національним виробникам для 
наповнення внутрішнього ринку

може бути використана також для 
переробки товарів, ремонту, покриття 
«дефіцитних» товарів, які не виробляються 
в Україні або виробляються в обмеженій 
кількості

дозволяє локальним підприємствам не 
сплачувати ввізне мито або сплачувати 
низькі ставки ввізного мита на товари, які 
будуть використані для певних цілей

Запроваджено процедуру кінцевого використання
(інструмент відновлення економіки):

1

інструмент прогнозованості та передбачуваності 
ведення ЗЕД

дозволить наперед розрахувати суми імпортних 
податків та закласти їх у собівартість

можна користуватися протягом трьох років, та, за 
потреби, оновити

в окремих випадках та за певних умов рішеннями 
можна користуватися ще півроку після їх скасування

можливість отримання рішень щодо товарів, які раніше 
ввозились і були класифіковані згідно з УКТЗЕД

Реінжиніринг системи рішень щодо зобов'язуючої інформації 
з класифікації товарів та країни походження (BTI/BOI)*:

2

4
* раніше – попередні рішення
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IV. Оновлення підходу до гарантування та вимог до гарантів

Запровадження спрощення «звільнення від гарантії» для АЕО 
та підприємств без статусу АЕО

Запровадження європейської моделі гарантування митних 
платежів;

поступове збільшення переліку товарів, що підлягають 
гарантуванню (протягом воєнного стану та 1 року після його 
завершення)

Збільшення обсягів та розширення переліку послуг, що 
надаються гарантами

1
Оновлення вимог до гарантів та запровадження єдиної 
моделі роботи з гарантами, скасування «індивідуального 
підходу» до гарантів та корупційних ризиків:

4

2

3

страховим компаніям надано можливість участі на 
ринку митних гарантій

гаранти, що працювали в межах режиму спільного 
транзиту, зможуть надавати будь-які митні гарантії 

«старі» гаранти по Митному кодексу України: 

зможуть видавати лише індивідуальні гарантії (крім 
спільного транзиту та кінцевого використання)

до 01.07.2024 мають підтвердити відповідність новим 
умовам реєстрації гаранта

x
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V. Нова система авторизацій та прийняття рішень митними органами 

Єдиний алгоритм, процедура надання авторизацій та прийняття 
рішень митних органів за заявою підприємства:

1

Скасування необхідності повторного підтвердження відповідності 
критеріям, які перевірялись для діючих авторизацій; якщо 
перевірено всі критерії – не треба подавати анкету самооцінки 
взагалі, лише заяву

2

Запровадження уніфікованої процедури прийняття рішень 
митними органами за заявою підприємства

3

Новий порядок оскарження рішень митних органів:

4

авторизації АЕО

авторизації на спрощення та транзитні 
спрощення

авторизація на процедуру кінцевого 
використання

дозвіл на BTI/BOI

дозвіл на окремі види діяльності
(ст. 404 Митного кодексу України)

надання статусу гаранта

запровадження «права бути почутим» 
(можливість надання підприємствам 
заперечення у разі наміру митного органу 
прийняти негативне для підприємства 
рішення) – сприятиме зменшенню кількості 
скарг

можливість подання скарги в електронній 
формі та участі в � розгляді в режимі 
відеоконференції

однорівнева система адміністративного 
оскарження


