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ПЕРЕВІРКА ТОВАРУ В РЕЄСТРІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

При наявності інформації про ТМ на 
товари, здійснюється перевірка їх 

наявності в реєстрі ОІВ, які 

У разі виявлення ТМ з поставки в 
реєстрі ІС повідомлення про 

необхідність узгодження імпорту з 
власником патенту
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Даний реєстр є публічним і 
загальнодоступним

ВИКОНАННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПО ЕМД

АНАЛІЗ

АСАУР

ЗАВЕРШЕННЯ

ОФОРМЛЕННЯ

ПЕРЕВІРКА

МД

ПРИЙНЯТТЯ

В БД

ОГЛЯД

ТОВАРУ

Терміни подачі

Завершення переміщення

Зіставлення реквізитів

банку, курсу, санкції

Картки відмови

Заборони та обмеження

Митні платеж

Правильність класифікації

Країна походження

Дозволи та контролі

Інтелектуальна власність

Митна вартість

Пільги



ПРИЗУПИНЕННЯ МО НА ПІДСТАВІ ДАНИХ РЕЄСТРУ

ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, МКУ СТ.399

Якщо від правовласника на адресу ДФС не буде надано заборона вчинення дій у 

справі про порушення ПІВ - товари, щодо яких було прийнято рішення про 

призупинення МО, підлягають у оформлення в установленому порядку.

У разі призупинення ДФС ТО товарів, що містять ОПІВ за відсутності вагомих причин 

вважати такі товари контрафактними правовласник протягом 10 днів може 

звернутися в ДФС з письмовою заявою про надання згоди на відновлення митного 

оформлення таких товарів.

Правовласник та / або декларант можуть брати проби товарів, щодо яких прийнято 

рішення про призупинення МО і передавати їх на експертизу

Якщо правовласник проінформує ДФС протягом 10 днів, про заборону вчинення 
певних дій у справі про порушення ПІВ – ДФС продовжує призупинення МО в на 
термін, встановлений цими органамищодо яких було прийнято рішення про 
призупинення МО, підлягають у оформлення в установленому порядку.

У разі якщо, порушення ПІВ на товари, за якими було призупинено МО буде 

підтверджено висновком експертизи, то ДФС порушує справу про ПМП, а товари - 

безпосередні предмети правопорушення вилучаються

Якщо протягом 10 роб. днів після отримання повідомлення про призупинення МО 
правовласник не звернувся до суду / не клопотав про продовження термінів 
призупинення МО -товар підлягає МО в установленому порядку

ДФС повідомляє декларанта про найменування та адресу власника прав для цілей 
інформування суб'єкта ЗЕД

В цей же день ДФС повідомляє правовласника про факт пред'явлення цих товарів 
до МО, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення

ДФС призупиняє МО на підставі даних митного реєстру ОІВ, якщо товар містить 
ознаки порушення ПІВ (термін 10 днів)
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Отримання імпортером драфту
листа на узгодження

Інформування ВОМК

Запуск в роботу  #1 ВМД з ОІВ

Реєстрація, прийняття № ВМД

Зняття з контролю ВМД

Закриття ВМД

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ДО

МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ОІВ

Звернення до правовласника ОІВ

Оформлення запиту в ВОМК на адресу
правовласника

Відповідь правовласника
на запит ВОМК (драфт ОК)
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Наказ Мінфін № 648 від 30.05. 2012
«Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності»

Для включення об'єкта ІВ до митного реєстру правовласник подає в ДФС
заяву за формою

Опис об'єкта ІВ і 
товарів, які його 

містять, що 
дозволяють 

митниці його 
ідентифікувати та 

визначити код 
згідно з УКТ ЗЕД

При реєстрації 
запатентованих 
винаходів - опис 
способів і методів 
їх ідентифікації в 

конкретних 
товарах

Зразки товарів, що 
містять об'єкт ІВ / 

їх фото

Термін розгляду 
не більше 30 

робочих днів з 
дати подання 

заяви

Реєстрація 
відповідного 
об'єкта ІВ в 

митному реєстрі, 
внесення в ЄАІС

Виписка з 
відповідного 
реєстру Держ. 

служби ІВ України 
про реєстрацію в 

Україні ПІВ / 
документ, що 

засвідчує майнові 
права ІВ

Інформування 
правовласника 

номера в митному 
реєстрі та строк, 

на якій 
зареєстрований 

об'єкта ІВ

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:


