
Онлайн семінар для бізнесу

Приєднання України до Конвенції про процедуру 
спільного транзиту. Досвід 1-го місяця міжнародного 

застосування NCTS в Україні

3 листопада 2022 року



Результати 1-го місяця застосування процедури 

спільного транзиту
Жовтень, 2022

Джерело: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/mrn/transit_emap.jsp?Lang=en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/mrn/transit_emap.jsp?Lang=en


BG 7

PL 6

DE 3

LV 2

LT 1

TR 1 SE 1 NL 1

Розподіл по країнах транзитних декларацій, де 
Україна виступала митницею відправлення 

BG PL DE LV LT TR SE NL

Загалом: 22 декларації та 4 суб'єкта процедури 

Результати 1-го місяця застосування процедури 

спільного транзиту
Жовтень, 2022



Результати 1-го місяця застосування процедури 

спільного транзиту
Жовтень, 2022

Джерело: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/mrn/transit_emap.jsp?Lang=en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/mrn/transit_emap.jsp?Lang=en


LT 21

LV 19

HU 15

NL 5

PL 4
BE 2 SI 1

Розподіл по країнах транзитних декларацій, де 
Україна виступала митницею призначення 

LT LV HU NL PL BE SI

Результати 1-го місяця застосування процедури 

спільного транзиту
Жовтень, 2022

Загалом: 67 декларацій та 20 суб'єктів процедури 



Результати 1-го місяця застосування процедури 

спільного транзиту
Жовтень, 2022

Оформлення комбінованих транзитних декларацій з даними безпеки

(T1+ENS або T1+ЗДП)



Питання, які виникали під час 

першого місяця міжнародного застосування NCTS

o Неправильне декларування офісу транзиту

o Інші помилки при заповненні декларацій (використання нестандартних символів

(наприклад ü), зазначення експортної декларації в графі 40 тощо)

o Закриття декларацій, по яких товари прямують в Україну, митними органами інших

країн (з 257 оформлених в Україну декларацій 134, тобто більше 50 %, були закриті

іноземними митними органами на шляху руху вантажів)

o Недостатня обізнаність іноземних колег щодо приєднання України до Конвенції про

процедуру спільного транзиту

o Технічні проблеми при обміні повідомленнями з іншими країнами, які оперативно

вирішуються

o Додаткові витрати часу та фінансів на кордоні через подачу звичайних, а не

комбінованих транзитних декларацій
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Якими нормативними актами регулюється 
застосування транзитних спрощень?

• Конвенція про процедуру спільного транзиту (Розділ 3

Доповнення 1 Конвенції)

• Митний кодекс України зі змінами, внесеними Законом
України від 15.08.2022 № 2510-ІХ (Глава 3 МКУ)

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2022
№ 1092 «Деякі питання реалізації положень Митного
кодексу України щодо надання авторизацій»
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Якими нормативними актами регулюється 
застосування транзитних спрощень?
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Які терміни отримання транзитних спрощень?

15 днів Попередній розгляд заяви та документів

120 днів Проведення оцінки відповідності

5 днів
Розгляд заяви та документів, у разі коли 

підприємство має діючу авторизацію, для 
надання якої підтверджені усі критерії



Хто може отримати транзитні спрощення?

Загальна 
гарантія

Суб’єкти господарювання, 
які виступають суб’єктом 
процедури (експортери, 

перевізники, брокери тощо) 

Авторизований 
вантажоодержувач

Суб’єкти господарювання, 
які мають в розпорядженні 

складські приміщення*

Авторизований 
вантажовідправник

Суб'єкти господарювання, 
які мають в розпорядженні 

складські приміщення*

Обов’язковою умовою є 

наявність авторизацій: 

• загальна гарантія;

• використання пломб

спеціального типу

*Створення зони митного контролю на таких 

об’єктах не вимагається

Будь-яке підприємство може претендувати на отримання транзитного
спрощення, але можна виділити такі цільові групи:



12

Які критерії надання авторизації на застосування 
транзитних спрощень?

Для надання авторизацій застосовуються такі критерії (ч. 3 ст. 12 МКУ):

1. Дотримання вимог митного та податкового законодавства України,
а також відсутність фактів притягнення до кримінальної
відповідальності;

2. Належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та
транспортної документації;

3. Стійкий фінансовий стан;
4. Забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної

кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства.

Критерії та/або умови надання авторизації на застосування спрощення, що
використовуються для процедури спільного транзиту, визначаються

Додатком 1 до Порядку проведення митними органами оцінки (повторної
оцінки) відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання

авторизації (ПКМУ 1092).
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Які критерії надання авторизації на застосування 
транзитних спрощень?

Спрощення Критерії

1 Використання загальної гарантії 1
4 або 

50 МД

2
Використання загальної гарантії зі зменшенням 

розміру забезпечення референтної суми до 50%
1 2* 3**

4 або 

50 МД

3
Використання загальної гарантії зі зменшенням 

розміру забезпечення референтної суми до 30%
1 2* 3**

4 або 

50 МД

4 Використання звільнення від гарантії 1 2* 3**
4 або 

50 МД

5 Використання пломб спеціального типу 1 2 4

6 Статус авторизованого вантажовідправника 1 2 4

7 Статус авторизованого вантажоодержувача 1 2 4

Чим менше забезпечення референтної суми, тим 
*   жорсткіші умови критерія
** вищі граничні значення коефіцієнтів фінансової стійкості
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Які критерії надання авторизації на застосування 
транзитних спрощень?

№ Критерій
Розділ 
Анкети 

самооцінки

1

Дотримання вимог митного та податкового
законодавства України, а також відсутність фактів
притягнення до кримінальної відповідальності

Розділ 2

2
Належна система ведення бухгалтерського обліку,
комерційної та транспортної документації

Розділ 3

3 Стійкий фінансовий стан Розділ 4

4

Забезпечення практичних стандартів компетенції або
професійної кваліфікації відповідальної посадової особи
підприємства

Розділ 5

Перший розділ Анкети самооцінки  - Інформація про 
підприємство – обов’язковий для всіх!



Які етапи для отримання транзитного спрощення
«Загальна гарантія»?

Заповнення та 
подання заяви 

та анкети 
самооцінки

Попередній 
розгляд 

заяви  
протягом 

15 днів

Проведення оцінки 
відповідності 

протягом 120 днів –
отримання 
авторизації

Реєстрація 
гарантії в 
митному 

органі

Отримання 
гарантії у 

фінансового 
гаранта



Хто має право видавати гарантії?

Га
р

ан
ти

Банки

Страхові компанії

1. Відповідають певним умовам,
передбаченими статтею 316 Закону
України від 15.08.2022 № 2510-ІХ

2. Включені до Реєстру гарантів

Гарантія надається як:
(a) індивідуальна гарантія, що покриває одну операцію; або
(b) загальна гарантія, що покриває декілька операцій у формі зобов’язання, наданого гарантом, 
у разі застосування спрощення, передбаченого статтею 55(1)(a).
Однак митні органи можуть не приймати заявлений тип гарантії, якщо він несумісний із
належним функціонуванням процедури спільного транзиту.

Для визнання гарантії в інших країнах, гарант
зобов’язаний зазначити адресу для кореспонденції в
кожній з цих країн



Які відмінності між Загальною гарантією по Конвенції та МКУ?

Загальна гарантія 
(Конвенція)

Загальна гарантія
(МКУ)

Заява про надання 
авторизації на

застосування транзитного
спрощення

застосування спрощення

Валюта EUR UAH

Застосування
Лише при процедурі спільного 

транзиту
Для покриття національних 

митних процедур 

Форма гарантії Передбачена Конвенцією В процесі затвердження

Обов’язкова умова для
Авторизованого

вантажовідправника
Процедури випуску за 
місцезнаходженням

Критерії
1 

4 або 50 МД

1 

4 або 50 МД

За умови отримання авторизації на застосування однієї з гарантій, для 
отримання іншої можна подати лише відповідну заяву, оскільки критерії 

взаємозараховуються.



Як поєднуються між собою спрощення, передбачені МКУ, та 
транзитні спрощення?

Авторизований 
вантажовідправник

Авторизований 
вантажоодержувач

Процедура випуску за місцезнаходженням
(Закон України від 15.08.2022 №2510-IX)

Оформлення експорту без заїзду 
у зону митного контролю митниці 

відправлення (після 07.11.23)

Поміщення товарів у наступний 
митний режим без заїзду у зону 

митного контролю митниці 
призначення



Як поєднуються між собою спрощення, передбачені МКУ, та 
транзитні спрощення?

№ Критерій
Авторизований 

вантажовідправник 
(Конвенція)

Процедура випуску 
за 

місцезнаходженням 
(МКУ)

1

Дотримання вимог митного та
податкового законодавства України, а
також відсутність фактів притягнення до
кримінальної відповідальності

2
Належна система ведення
бухгалтерського обліку, комерційної та
транспортної документації

3 Стійкий фінансовий стан

4

Забезпечення практичних стандартів
компетенції або професійної кваліфікації
відповідальної посадової особи
підприємства



Як поєднуються між собою спрощення, передбачені МКУ, та 
транзитні спрощення?

Обов’язкова умова
Авторизований 

вантажовідправник 
(Конвенція)

Процедура випуску за 
місцезнаходженням 

(МКУ)

Наявність у підприємства авторизації
«загальна гарантія»

Наявність у підприємства авторизації
«самостійне накладання пломб
спеціального типу»

У разі наявності діючої авторизації, підтверджені критерії будуть 
зараховуватись для отримання іншої (ст. 19-4 ЗУ 2510-ІХ).

Попередній розгляд таких заяв буде здійснюватися протягом 
5 робочих днів.



Куди можна звернутись з питаннями щодо помилок при подачі 
транзитних декларацій або іншими питаннями щодо NCTS?

В Держмитслужбі з березня 2021 року функціонує Служба підтримки з питань
спільного транзиту https://help.customs.gov.ua

Контактні номери телефонів Служби підтримки (у т.ч. мобільні із месенджерами), а
також інші деталі зазначені у розділі Спільний транзит (NCTS) на сайті
Держмитслужби

https://help.customs.gov.ua/
https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts


Дякуємо 
за увагу!


