
Кабмін затвердив форми дозволів на застосування спеціальних спрощень для АЕО
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення зміни Митного кодексу України
Функціонування Авторизованих економічних операторів

Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2020
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №63
УВАГА ОПИТУВАННЯ!
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- заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального спрощення; 
- дозволу на застосування спеціального спрощення «загальна фінансова гарантія»; 
- дозволу на застосування спеціального спрощення «самостійне накладання пломб спеціального типу»; 
- дозволу на застосування спеціального спрощення «процедура спрощеного декларування»; 
- дозволу на застосування спеціального спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням».
Завдяки прийнятій постанові підприємства, що отримають статус авторизованого економічного
оператора (АЕО), згодом матимуть право застосовувати такі спеціальні спрощення:
- загальна фінансова гарантія; - процедура спрощеного декларування; - самостійне накладення пломб
спеціального типу; - процедура випуску за місцезнаходженням.
Урядова постанова - це ще один з кроків по впровадженню програми АЕО в Україні.  Докладніше

24 лютого 2021 р. Уряд прийняв постанову «Про затвердження
форм заяви підприємства про надання дозволу на застосування
спеціального спрощення та дозволу на застосування спеціального
спрощення», розроблену Мінфіном спільно з Держмитслужбою.
Реалізуючи передбачені Митним Кодексом повноваження, 
 Кабінет Міністрів затвердив відповідні форми:

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!

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Випуск №16
22.02 - 09.03.2021

У цьому випуску:

Кабмін затвердив форми дозволів на застосування спеціальних спрощень для АЕО

НОВИНИ МИТНИЦІ

https://www.mof.gov.ua/uk/news/kabmin_zatverdiv_formi_dozvoliv_na_zastosuvannia_spetsialnikh_sproshchen_dlia_aeo-2732?fbclid=IwAR36IVGbGIRGjdatzSnC6VXd5kFamNhMmcAf5MoKbMzAWWSOhogvtjOTFs8
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У 2020 році в Україні почала діяти програма
Авторизованих економічних операторів (АЕО), яка
відповідає нормам ЄС. Такі програми діють у 84
країнах, але для України це новий інструмент. 

Авторизований економічний оператор (АЕО) – це
особливий статус, який засвідчує високий ступінь
довіри до суб’єкта господарювання та надає йому
суттєві спрощення при здійсненні митних
формальностей.

2 березня 2021, у другому читанні Верховна Рада України
ухвалила Закон про внесення зміни до пункту 4 розділу
XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу
України щодо звільнення від оподаткування ввізним
митом нового устаткування (обладнання) та
комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для
реалізації інвестиційного проекту із значними
інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного
договору.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення зміни Митного
кодексу України

Випуск №16, 22.02 - 09.03.2021

НОВИНИ МИТНИЦІ

виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їх ввезення на митну територію України; 
не були у використанні та класифікуються за окремими кодами згідно з УКТ ЗЕД (перелік, обсяги,
порядок ввезення та цільового використання затверджуються Кабінетом Міністрів України).

Відтак, після набрання чинності Закону, зазначені товари тимчасово звільняються від оподаткування
ввізним митом до 1 січня 2035 року за умови, що:

Звільнення від оподаткування ввізним митом надається в межах строку реалізації інвестиційного
проекту та невикористаного на момент митного оформлення товарів загального обсягу надання
державної підтримки, визначеного у спеціальному інвестиційному договорі.                          Докладніше

Функціонування Авторизованих економічних операторів

Статус АЕО може надати підприємству такі вигоди як:
1. спрощене декларування;
2. економія часу і коштів за рахунок:
 а) більш швидкого процесу переміщення товарів через митний кордон (наприклад, першочергове
проходження митних формальностей, використання спеціальних смуг тощо);  в) не заїзду на термінал;
3. зниження ризиків у системі митного оформлення (наприклад, щодо контролю класифікації товарів,
митної вартості тощо);
4. право самостійно накладати пломби на транспортні засоби.    Докладніше

https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/verkhovna-rada-ukhvalila-zakon-pro-vnesennia-zmin-do-mitnogo-kodeksu-ukrayini-390
http://bit.ly/3e85AOB
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Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2020 

Аналітичний звіт «Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки
та очікування бізнесу 2020 рік» підготовано Інститутом економічних
досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у рамках проєкту
«Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю».

У цьому аналітичному звіті представлено результати П’ятої хвилі
щорічного опитування експортерів та імпортерів, яке відбулося у
квітні-червні 2020 року. У звіті порівнюються результати 2020 року з
результатами попередніх періодів (від 2015 до 2018 року) та
аналізуються як зміни, що відбулися, так і майбутні очікувані
тенденції. 

Випуск №16, 22.02 - 09.03.2021

Для кращого розуміння читачами того, що саме оцінюють учасники опитування, ми додали вступний
спеціальний розділ звіту, який присвячено історії інституційних змін на митниці, порядку денному
сучасної реформи митниці.

Для звіту проект опитав 1 тисячу 45 підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю і
представляють усі регіони України окрім тимчасово окупованих і тих, що не контролюються Урядом
України.

Звіт містить думки і оцінки українського бізнесу стосовно митної реформи, митних процедур, Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС і сприйняття рівня корупції та контрабанди. 

Результатом плідної співпраці проєкту «Підтримка
Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» з
Державною митною службою України стало те, що на
сайті Держмитслужби було спеціально створено окремий
розділ «Оцінка діяльності Держмитслужби» у якому
розміщено результати П’ятої хвилі щорічного опитування
експортерів та імпортерів: https://customs.gov.ua/otsinka-
diialnosti

Це опитування стало основним інструментом оцінки
діяльності Митниці у 2019/2020 роках. Уперше за шість
років проведення дослідження, його результати були
розміщені на сайті Держмитслужби. Це значне досягнення
та показник важливості та потрібності такого опитування.

https://customs.gov.ua/otsinka-diialnosti
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Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №63

Україна застосувала економічні санкції до Республіки Нікарагуа
Уряд затвердив національний логотип авторизованого
економічного оператора
Уряд затвердив форми дозволів на застосування спеціальних
спрощень для АЕО
Міністерство фінансів затвердило алгоритм заповнення декларацій
Т1UA в рамках NCTS 

Період моніторингу: січень-лютий 2021 року

Нормативно-правові акти, що набрали чинності

Випуск №16, 22.02 - 09.03.2021

Пропонується збільшити термін тимчасового вивезення окремих товарів за межі митної території
України
Пропонується криміналізувати так зв. «товарну контрабанду»
Законопроєкт про митне оформлення трансп. засобів, тимчасово ввезених в Україну
Мінфін оприлюднив проєкт наказу про забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного
транзиту
Проєкт порядку заповнення та видачі сертифіката з походження товару EUR.1 або EUR MED

Парламент уніфікував ставки ввізного мита на товари легкої промисловості

Проєкти нормативно-правових актів

Новини

Докладніше 

Громадська Ініціатива «За чесну та прозорумитницю», як
організація, що виконуємоніторинг впровадження реформ у
митнійсфері, проводить опитування «Чи підтримуєте Ви
функціонування Державної митної служби як єдиної
юридичної особи?».
Відповідно до урядових рішень, наразі триває процес
перебудови структури Держмитслужби на єдину юридичну
особу.

Нам цікава Ваша думка! 

УВАГА ОПИТУВАННЯ!
«Чи підтримуєте Ви функціонування Державної митної служби як єдиної
юридичної особи?»

Опитування триває до 15 березня 2021 року (включно).

Запрошуємо долучитися до опитування експортерів та/або імпортерів, представників бізнес-
асоціацій, які представляють інтереси суб’єктів ЗЕД, митних брокерів та перевізників. 

ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ

http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/Monitoring_63.pdf
http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/Monitoring_63.pdf
https://forms.gle/2sj5iv7rf5tBSW6UA


 

Загальна кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення області
становить 57 одиниць. За цим показником Полтавщина посіла 8 місце серед регіонів України.

Давайте знайомитися ближче!
У цій рубриці ми будемо розповідати про учасників Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю».

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Полтавській області

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

КОНТАКТИ
вул. Зигіна 1 офіс 420 Полтава, 
Полтавская область, 
Украина 36014
+38-05326 03077
rfpp.poltava@gmail.com
https://www.facebook.com/poltava.rfpp

Генеральний директор Кузьменко Ніна Володимирівна 

2003 року Фонд веде активну діяльність з надання фінансової, методичної, освітньої та організаційної
підтримки підприємцям Полтавщини.

Випуск №16, 22.02 - 09.03.2021

За 15 років діяльності Фонд довів доцільність свого
створення. Протягом цього часу була добре налагоджена
робота, як дієвого фінансового механізму інфраструктури
підтримки малого підприємництва у Полтавській області,
що дозволило визначити пріоритети розвитку
підприємництва в окремих районах, підтримати ініціативу
місцевих підприємців, посилити надходження додаткових
коштів, забезпечення самозайнятості, створення
додаткових робочих місць, проведення семінарів та
тренінгів , надання можливостей для самих підприємців
відповідно профінансовано на принципах поворотності у
таких формах як позика, понад 300 бізнес - проектів в
районах Полтавської області на суму близько 6 мл.грн.

mailto:rfpp.poltava@gmail.com
https://www.facebook.com/poltava.rfpp/


Випуск підготовлено 
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій 

в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи  
«За чесну та прозору митницю»

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

УЧАСНИКІВ 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  

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 

Випуск №16, 22.02 - 09.03.2021

http://www.ier.com.ua/
http://tfdialogue.ier.com.ua/
http://www.facebook.com/TFD.IER
https://t.me/Customs_ier_kiev

