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Шановні читачі!
Перед Вами Інформаційний бюлетень, продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який
публікується в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» за фінансової
підтримки Європейського Cоюзу, МФ «Відродження» та Atlas Network.
Сподіваємось, Вам буде цікаво!

У цьому випуску:
НОВИНИ МИТНИЦІ
Мінфін затвердив алгоритм заповнення декларації Т1UA
Цифрова трансформація Держмитслужби (е-Митниця)
НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
Програма Авторизованих економічних операторів (результати online опитування)
День Абітурієнта (Університет митної справи та фінансів)
ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ
Громадська організація «Міжнародне Антикорупційне Бюро» м. Київ

НОВИНИ МИТНИЦІ
Мінфін затвердив алгоритм заповнення декларації Т1UA
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження
Порядку заповнення митних декларацій окремих типів» від
22 грудня 2020 року за № 795 оприлюднено на сайті
Верховної Ради. Таким чином, вже зараз українські трейдери
мають чіткий алгоритм заповнення декларацій Т1UA, які
будуть подаватися ними до системи спільного транзиту
NCTS. Перший етап пілотного проекту запровадження NCTS
триває в Україні з 16 листопада 2020.
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження
Порядку заповнення митних декларацій окремих типів» - це
ще один документ документ з пакету тих, які очікуються
Держмитслужбою для старту повномасштабного пілотного
проекту із застосування NCTS на національному рівні.
Відповідно до Закону України від 12 вересня 2019 року № 78-IX «Про режим спільного транзиту та
запровадження національної електронної транзитної системи», для старту повномасштабного пілоту
має бути ухвалено ще ряд нормативно-правових актів, у тому числі щодо порядку виконання митних
формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту. Очікується, що їх буде прийнято вже у І
кварталі 2021 року. Докладніше
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НОВИНИ МИТНИЦІ
Цифрова трансформація Держмитслужби (е-Митниця)
Міністерство цифрової трансформації України та
Держмитслужба представили майбутні ІТ-проєкти
цифрової трансформації Митниці.
18 лютого, під час презентації Віцепрем’єр-міністра –
Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова
відбулась демонстрація майбутніх ІТ-проєктів
Держмитслужби:
Оновлений кабінет взаємодії з Держмитслужбою
Запровадження онлайн: митного оформлення та
пов’язаних послуг, сплата митних платежів, отримання
адмінпослуг, взаємодії з іншими державними органами
при митному оформленні.

Митний контроль та оформлення
Заміна людського фактора та ручного управління на автоматичне оформлення товарів без участі
інспектора. Впровадження інтелектуальної системи аналізу ризиків.
Публічна звітність та аналітика
Розвиток аналітичних інструментів публічної звітності та інформації про інфраструктуру Митниці,
запуск допоміжних сервісів розрахунку митних платежів та класифікації товарів, публікація даних у
форматі open data.
Розумний пункт пропуску
Використання високотехнологічних технічних засобів митного контролю, відеоспостереження та
відеоконтроль, зчитування номерних знаків, ваговий контроль та застосування скануючих систем.
Комплексний аналіз даних.
Кібербезпека
Впровадження інструментів захисту інформації та централізованого моніторингу кіберзагроз,
забезпечення сучасними засобами протидії та аналізу кіберінцидентів.
Гармонізація з ЄС
Запровадження спільного транзиту товарів, реалізація можливостей Авторизованого економічного
оператора (АЕО), посилення захисту прав інтелектуальної власності, розширення інструментів
застосування фінансових гарантій.
Докладніше
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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
Програма Авторизованих економічних операторів (результати online
опитування)
Представляємо Вашій увазі результати он-лайн
опитування
«Програма
Авторизованих
економічних операторів (АЕО). Чи потрібні Вам
спрощення
процедур
при
митному
оформленні?»
Опитування було проведене Громадською
ініціативою «За чесну та прозору митницю»
онлайн з 15 до 29 січня 2021 року.
Це сьоме з серії опитувань, які регулярно
проводяться Ініціативою.

Метою опитування було визначити рівень поінформованості бізнесу про програму АЕО та розуміння
його особливостей, переваг та недоліків.
Зокрема, учасники опитування відповіли на такі запитання:
• Чи знають вони про програму АЕО?
• Звідки вони дізналися про цю програму?
• Чи зрозуміло для них, що саме дає бізнесу статус АЕО?
• Чи зрозуміла для них процедура отримання статусу АЕО підприємствами?
• Чи є, на їхню думку, у статусі АЕО будь-які переваги та недоліки? І якщо так, то які?
• Чи розглядають вони можливість подати документи для отримання статусу АЕО протягом двох
найближчих років?
• Чи достатньо їм інформації про впровадження АЕО в Україні?
• та інші
Дослідження проведено Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій в рамках
реалізації проєкту Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» за фінансової
підтримки Європейського Союзу, МФ «Відродження» та Atlas Network
З результатами он-лайн опитування можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3s4j3e3

День Абітурієнта (Університет митної справи та фінансів)
Учасники Громадської ініціативи "За чесну та прозору митницю"
Університет митної справи та фінансів запрошують на ДЕНЬ
АБІТУРІЄНТА онлайн!
Ви бажаєте отримати не тільки якісну освіту, а й реальні
професійні навички? Стати затребуваним фахівцем в обраній
професії? Хочете дізнатися про правила вступу до Університету
митної справи та фінансів у 2021 році, а також визначитися з
майбутньою спеціальністю за власним уподобанням?
Запрошуємо Вас 27 лютого 2021 року о 10:00 на День
абітурієнта в онлайн-форматі.
Для того, щоб отримати доступ до відеоконференції, необхідно
зареєструватися.
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ
Давайте знайомитися ближче!
У цій рубриці ми будемо розповідати про учасників Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю».

Громадська організація «Міжнародне Антикорупційне Бюро» м. Київ
Громадська організація «Міжнародне Антикорупційне Бюро»
була зареєстрована Міністерством юстиції України 24 грудня
2015 року .
Метою заснування Бюро - сприяння в установленому порядку
запобіганню і протидії корупції, здійснення громадського
контролю за дотриманням Конституції та законів України й
інших держав щодо запобіганню і протидії корупції посадовими
особами державних органів влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, тощо.
Захист національних, конституційних та соціально-економічних
інтересів громадян, членів організації у сфері запобігання і
протидії корупції, як на території України так і за її межами

За даний проміжок часу у Бюро біля 200 співробітників та 18 відокремлених підрозділів в Україні.
Ведеться робота по залученню до роботи в Бюро нових співробітників, хто всією душею переживає за
нашу країну і хоче змін на краще, хто хоче жити в правовій державі.
Представники Бюро працюють в громадських інституціях державних органів, міністерствах та
відомствах. Ведеться подальша робота з розширення діяльності в зарубіжних країнах.
Основною діяльністю Бюро є :
- вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Бюро, легітимізації його структур;
- збереження та розширення регіональної структури Бюро, поширення його діяльності на всі регіони
України, до районного рівня, створення зарубіжних відділень;
- налагодження співпраці з міжнародними антикорупційними центрами, організаціями, ООН та
іншими;
- розширення інформаційної складової ;забезпечення прав громадянина на доступ до інформації;
- сприяння розвитку середнього і малого бізнесу;
- сприяння судовій реформі;
- розбудова співробітництва Бюро з державними органами, правоохоронними органами,
прокуратурою і судами.
КЕРІВНИК:
ПАПАЧ Петро Павлович

КОНТАКТИ
01601 м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 34, офіс 430.
+38-44-228-03-79
+38-097-039-35-79
mabua555@gmail.com
http://interanticor.org.ua/
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Випуск підготовлено
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи
«За чесну та прозору митницю»

КОНТАКТИ ПРОЄКТУ:
сайт: www.tfd.ier.com.ua
e-mail: customs@ier.kyiv.ua
Facebook: www.facebook.com/TFD.IER
Telegram https://t.me/Customs_ier_kiev
ГО «Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій»
вул. Рейтарська 8/5-а,
01054 Київ, Україна
тел. + 38 044 278-63-42
факс + 38 044 278-63-36
institute@ier.kiev.ua
www.ier.com.ua

Проєкт «Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» виконує
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
за фінансової підтримки
Європейського Союзу, МФ «Відродження» та Atlas Network

