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 Cпрощення процедур торгівлі відіграє ключову роль у 
зменшені вартості ведення зовнішньо-економічної 
діяльності. 

 Такі заходи є невід’ємною складовою міжнародних, 
регіональних або двосторонніх договорів про економічну 
співпрацю та торгівлю. 

 УЕО сприяє позитивній репутації національних 
підприємців на міжнародній арені. 

Важливість інституту  
Уповноваженого економічного 

оператора (УЕО) (1/2) 

Выступающий
Заметки для презентации
У сучасних міжнародних економічних відносинах спрощення процедур торгівлі відіграє ключову роль. Такі заходи є невід’ємною складовою міжнародних, регіональних або двосторонніх договорів про економічну співпрацю та торгівлю.Одним з таких механізмів спрощення процедур торгівлі є Уповноважений економічний оператор
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 Така форма сприяння міжнародній торгівлі встановлює 
партнерські зв'язки та зберігає баланс інтересів держави й 
підприємств. 

 Основними критеріями оцінки потенційних претендентів 
на отримання сертифіката є: законність, прозорість, 
професійність, надійність та безпека.  

Важливість Інституту УЕО (2/2) 

Выступающий
Заметки для презентации
Угодою СОТ про спрощення процедур торгівлі (ратифіковано Україною 16.12.2015) передбачено сприяння розвитку уповноважених операторів на основі міжнародних стандартів. ***Протягом лютого-березня 2016 року Міністерством фінансів України було представлено та обговорено проект Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. (щодо УЕО та спрощень митних процедур)", метою якого є наближення українського законодавства в податковій та митній сферах до Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. На початку квітня відповідний законопроект був ухвалений на засіданні Кабінету Міністрів України. 
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Відповідно до Митного Кодексу України: 
 Уповноважений економічний оператор - це підприємство, 

створене відповідно до законодавства України, яке 
відповідає умовам, встановленим Кодексом, та має право 
користуватися спеціальними спрощеннями відповідно до 
Кодексу.  

 УЕО включають: виробників, імпортерів, експортерів, 
брокерів, перевізників, посередників, порти, аеропорти, 
операторів терміналів, інтегрованих операторів, склади і 
дистриб'юторів.  

Визначення УЕО 

Выступающий
Заметки для презентации
Визначення УЕО в Митному кодексі України Уповноважений економічний оператор - це підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке відповідає умовам, встановленим Кодексом, та має право користуватися спеціальними спрощеннями відповідно до Кодексу. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran443#n443Затверджений експортерУ Протоколі 1 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом запроваджено поняття «Затверджений експортер», що є більш вузьким ніж уповноважений економічний оператор, але також має на меті спрощення процедур торгівлі, а саме, у контексті сертифіката підтвердження походження (EUR.1). Митні органи країни експорту можуть надати відповідний статус будь-якому експортерові, що надалі іменуватиметься «затвердженим експортером», який часто перевозить товари за цією Угодою. Статус дає право складати декларації інвойс незалежно від вартості товарів, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий статус, повинен надати митним органам усі гарантії, які вони вважатимуть необхідними, для підтвердження статусу походження товарів, а також виконання всіх інших умов Протоколу. Важливим є те, що митні органи можуть надати статус затвердженого експортера за будь-яких умов, які вважатимуть належними, та можуть скасувати його, якщо затверджений експортер припинив надання гарантій чи в будь-який інший спосіб порушує порядок користування наданим дозволом. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_a11 )
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 У Протоколі 1 Угоди про Асоціацію між Україною та 
Європейським союзом запроваджено поняття 
«Затверджений експортер», що є більш вузьким ніж 
уповноважений економічний оператор, але також має на 
меті спрощення процедур торгівлі, а саме, у контексті 
сертифіката підтвердження походження (EUR.1).  

Затверджений експортер  

Выступающий
Заметки для презентации
Митні органи країни експорту можуть надати відповідний статус будь-якому експортерові, що надалі імену- ватиметься «затвердженим експортером», який часто перевозить товари за цією Угодою. Статус дає право складати декларації інвойс незалежно від вартості товарів, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий статус, повинен надати митним органам усі гарантії, які вони вважа- тимуть необхідними, для підтвердження статусу походження товарів, а також виконання всіх інших умов Протоколу.Важливим є те, що митні органи можуть надати статус затвердженого експортера за будь-яких умов, які вва- жатимуть належними, та можуть скасувати його, якщо затверджений експортер припинив надання гарантій чи в будь-який інший спосіб порушує порядок користування наданим дозволом. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_a11 ) Угода також передбачає створення в Україні системи уповноважених експортерів. Коли це буде зроблено, такі уповноважені експортери зможуть самостійно задекларувати свою відповідність до вимог і отримати відповід- ні преференційні тарифи від ЄС без сертифіката EUR.1 незалежно від контрактної вартості вантажу. Це суттєво спростить процедури експорту. З цією метою Міністерство фінансів України ухвалило наказ No1013 від 07.10.2014 «Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експор- тера» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14). На виконання цього наказу Державна фіскальна служба України розробила і створила електронну систему «Реєстр уповноважених експортерів». Номер авторизації, ге- нерований «Реєстром уповноважених експортерів», слугуватиме підставою для звернення по преференційний тариф замість форми EUR.1. Сертифікати про походження EUR.1 і далі будуть прийматися на доказ походження.
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Підприємство самостійно може обрати тип сертифіката, на 
який воно буде подавати запит. Існують такі види 
сертифікатів уповноваженого економічного оператора: 
 
1) на спрощення митних процедур; 
2) щодо надійності й безпеки;  
3) одночасно обидва сертифікати. 

Види сертифікатів УЕО 

Выступающий
Заметки для презентации
Особливістю сертифікату УЕО є його безстроковість та видача на безоплатній основі. Однак існують випадки, коли дія сертифіката може бути зупинена або анульована.
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Митним кодексом (Стаття 14) встановлені такі умови для отримання 
сертифіката УЕО: 
 здійснення ЗЕД протягом не менше трьох років; 
 відсутність невиконаного зобов’язання зі сплати митних платежів та 

пені; 
 відсутність заборгованості відповідно до податкового законодавства; 
 відсутність протягом трьох років фактів притягнення посадових осіб 

підприємства до адміністративної відповідальності за порушення 
митних правил; 

 наявність системи обліку товарів, що дає змогу порівнювати 
документи й відомості, що надаються органам доходів і зборів з 
документами і відомостями про провадження господарської 
діяльності; 

 відсутність непогашеного грошового зобов’язання, визначеного за 
результатами документальної перевірки. 

Як отримати статус УЕО? 

Выступающий
Заметки для презентации
Термін видачі сертифіката досить тривалий, від 90-та до 120-ти календарних днів. здійснення ЗЕД протягом не менше трьох років;відсутність невиконаного зобов’язання зі сплати митних платежів та пені;відсутність заборгованості відповідно до податкового законодавства;відсутність протягом трьох років фактів притягнення посадових осіб підприємства до адміністративної відповідальності за порушення митних правил;наявність такої системи обліку товарів, яка дає змогу порівнювати документи й відомості, що надаються органам доходів і зборів при здійсненні митного контролю та митного оформлення з документами і відомостями про провадження господарської діяльності;відсутність непогашеного грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки.Крім того, якщо підприємство на день подання ним заяви про видачу сертифіката УЕО протягом трьох років не перебувало на обліку в органах доходів і зборів, воно має разом із заявою дати письмову згоду про проведення щодо нього органами доходів і зборів протягом шести місяців з дня отримання ним сертифіката позапланових перевірок (обліку товарів, а також транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/ або перебувають під митним контролем).Статус УЕО надається митницею з включенням до Єдиного реєстру. У проекті Закону та в Митному Кодексі однаково прописані критерії для надання статусу уповноваженого економічного оператора, а саме:  дотримання положень законодавства України, у тому числі, з питань державної митної справи; задовільна система ведення комерційної та транспортної документації; платоспроможність; забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації (тільки для сертифіката "на спрощення митних процедур"); дотримання стандартів надійності та безпеки (тільки для сертифіката "щодо надійності й безпеки"). Взаємини уповноваженого економічного оператора з органом доходів і зборів визначаються погодженою керівником органу доходів і зборів та уповноваженим економічним оператором процедурою, що встановлює: регламент інформаційного обміну між органом доходів і зборів та уповноваженим економічним оператором; порядок обліку, зберігання та перевірки митного забезпечення, знятого з товарів, транспортних засобів комерційного призначення; особливості виконання митних формальностей під час застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору відповідно до Митного Кодексу України. 
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 дотримання положень законодавства України, у тому 
числі, з питань державної митної справи; 

 задовільна система ведення комерційної та транспортної 
документації; 

 платоспроможність; 
 забезпечення практичних стандартів компетенції або 

професійної кваліфікації (тільки для сертифіката "на 
спрощення митних процедур"); 

 дотримання стандартів надійності та безпеки (тільки для 
сертифіката "щодо надійності й безпеки").  

 Критерії для надання статусу 
УЕО 
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Характеристика спрощення 
для УЕО 

Сертифікат на 
спрощення процедур 

Сертифікат щодо 
надійності та безпеки  

Митне оформлення в першочерговому 
порядку із застосуванням меншого 

обсягу митних процедур  

+ + 

Подання короткої ввізної декларації зі 
зменшеним переліком відомостей  - + 

Отримання завчасного повідомлення 
про проведення митного огляду та 

обрання місця його проведення  

- + 

Застосування загальної гарантії чи 
звільнення від гарантії  + - 

Статус уповноваженого 
вантажоодержувача / Статус 

уповноваженого вантажовідправника  

+ - 

Процедура митного оформлення за 
місцезнаходженням  + - 

Які переваги надає статус УЕО? 
(1/2) 

Выступающий
Заметки для презентации
Джерело: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Presentation_AOE%20MoF_for%2012.02.16_v4_without%20logos+thanks.pdfЗастосування загальної гарантії чи звільнення від гарантії (TF Agreement)



10 Які переваги надає статус УЕО? 
(2/2) 

Выступающий
Заметки для презентации
Джерело: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Presentation_AOE%20MoF_for%2012.02.16_v4_without%20logos+thanks.pdfЗастосування загальної гарантії чи звільнення від гарантії (TF Agreement)
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Репутаційні Синергетичні 

Часові Операційні 

Які переваги надає статус УЕО? 
(3/2) 

Выступающий
Заметки для презентации
Репутаційні – рівень довіри до такої компанії зросте як з боку держави, так і з боку контрагентів та партнерів у бізнесі;Синергетичні – підприємство стає повноцінним учасником міжнародного ланцюга безпечних поставок, та, у свою чергу, власним прикладом “підтягує” своїх контрагентів, що не мають такого сертифікату, до більш якісного рівня ведення бізнесу;Часові –  зменшення часових витрат на здійснення  зовнішньоекономічної діяльності;Операційні – швидкість реалізації торговельних операцій та посилення ефективності внутрішніх контролів впливає на управлінські рішення та вчасне виконання зобов'язань перед партнерами. 



12 Переваги для УЕО, що надаються 
згідно з Угодою СОТ про сприяння 

торгівлі 

 
 Параграф 7.5 статті 7.7 Угоди СОТ про сприяння торгівлі  

передбачає можливість домовленості про взаємне 
визнання схем уповноважених операторів 

 
 Основний виклик - це знайти спільний підхід для Угоди 

про взаємне визнання, оскільки моделі УО відрізняються 
 

 Параграф 7.4 статті 7.7 Угоди СОТ про сприяння торгівлі  
передбачає використання міжнародних стандартів.  
 

Выступающий
Заметки для презентации
Репутаційні – рівень довіри до такої компанії зросте як з боку держави, так і з боку контрагентів та партнерів у бізнесі;Синергетичні – підприємство стає повноцінним учасником міжнародного ланцюга безпечних поставок, та, у свою чергу, власним прикладом “підтягує” своїх контрагентів, що не мають такого сертифікату, до більш якісного рівня ведення бізнесу;Часові –  зменшення часових витрат на здійснення  зовнішньоекономічної діяльності;Операційні – швидкість реалізації торговельних операцій та посилення ефективності внутрішніх контролів впливає на управлінські рішення та вчасне виконання зобов'язань перед партнерами. 
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Світова практика 

Выступающий
Заметки для презентации
За останнє десятиліття можна виявити послідовне приєднання країн ЄС, деяких країн ЄАВТ, Азії та Америки до запровадження інституту УЕО. У цілому кількість УЕО у світі не є значною, але  постійно зростає. Вимоги для отримання статусу УЕО виглядають  доволі складними для МСП, але в умовах відкритості ведення бізнесу і високих міжнародних стандартів для вибору постачальників преференції, які надає такий сертифікат, безперечно є суттєвою перевагою в конкурентній боротьбі.Джерело: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Presentation_AOE%20MoF_for% 2012.02.16_v4_without%20logos+thanks.pdf 
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 Нова форма взаємодії з митними органами може значно 
спростити операційну зовнішньоекономічну діяльність, 
зокрема для МСП.  

 Впровадження інституту УЕО дозволить реалізувати дієві 
механізми у сфері спрощення торгівлі та сприяння 
діяльності українській митниці, бізнесу, зокрема, 
сприятиме зменшенню витрат на ведення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Висновки 

Выступающий
Заметки для презентации
Такий статус буде корисний малим і середнім підприємствам, що мають постійні поставки з постійними контрагентами, та/або входять у глобальні ланцюжки вартості. Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей)» містить уточнення до існуючого Митного Кодексу та гармонізує вимоги з аналогічними в законодавствах країн, де інститут УЕО вже успішно функціонує. Очевидно, що великі підприємства матимуть менше складнощів з високими вимогами для отримання статусу УЕО, однак, за оцінками ІЕД, в Україні кількість уповноважених операторів може сягнути від кількох сотень до тисячі.
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