
ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

ЗЕ-контракт (тимчасове вивезення)
із зазначенням мети вивезення товару

Письмове зобов'язання про
повернення товару

після тимчасового вивезення

ВМД в режимі ЕК32,
огляд = ідентифікація (ст.326 МКУ)

Умовне повне (В1-В9, С, D) або умовне
часткове звільнення або повне звільнені від

оплати платежів при ІМ, Ст.106 ч.2

Специфікація до контракту
з точним переліком товарів

Специфікація до контракту
з точним переліком товарів

ЗЕ-контракт (тимчасове вивезення)
із зазначенням мети вивезення товару

Заява на оформлення карнет АТА,
Договір між Київською ТПП та Замовником,
Декларація зобов'язань Замовника
перед Київською ТПП, Довіреність

Копія документа, згідно з яким планується
тимчасове вивезення товарів за межі України

Повне звільнення Додатки В1-В9, С, D
до Стамбульської конвенції від 1990 року

З оформленням ВМД З оформленням карнет АТА 

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  ЗАПИТАЙ ЕКСПЕРТА

Консолідація списків для отримання
дозвільних документів

Підготовка документів та
отримання дозвільних документів

Залучення сторін та
організацій в разі потреби

Список товарів / сток-лист, опис,
склад на продукти

Проставлення кодів УКТЗЕД,
ставок мита, дозвільних документів

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВВЕЗЕННЯ.

ІМПОРТ-КОНТРОЛЬ

ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ



Письмове повідомлення митниці про факт наявності
помилкового вантажу в постачанні

Організація заходів та дій для вивезення товарів,
як помилково ввезених на територію України

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  ЗАПИТАЙ ЕКСПЕРТА

РЕЕКСПОРТ ПОМИЛКОВА ПОСТАВКА

терміни - 6 міс. ідентифікація дозвіл ДФС

інвойс контракт товар

РЕЕКСПОРТ

В який момент виявлена проблема?

Що за фактом є в наявності? 

Провести ідентифікацію товару -
товар помилково ввезений

Чи є документи в наявності на помилково
поставлений вантаж?

Чи є підтвердження про те, де наш вантаж?

Чи відповідають умови ввезення ст.190 МКУ?

Чи були сумніви і необхідність в проведенні
ІД вантажу до подання ВМД?

ІМПОРТ

ЕКСПОРТ



ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  ЗАПИТАЙ ЕКСПЕРТА

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВАГИ ТОВАРУ ВИВІЗ НА РЕМОНТ БЕЗ СПЛАТИ ПОДАТКІВ,

ЗГІДНО СТ. 168 МКУ

Де на даний момент знаходиться авто?

Умови поставки, обов'язки продавця за контрактом,
гарантія доставки (TIR / ПД)

Зіставлення даних по документам:
техпаспорт VS CMR VS результати зважування VS РІЗНИЦЯ

Документи з боку покупця
= факт готовності прийняти вантаж

Зустріч авто, ст. 191 МКУ,
ч.2 п.1 - перевірка даних

Зважування авто

Ідентифікаційний огляд ст. 266 МКУ:
фотофіксація, перерахунок

Висновки, документальне оформлення

Митне оформлення

При вивезенні вузлів / агрегатів - ВМД, по якій ввозили основне обладнання + його 

серійний / заводський номер + серійний / заводський номер вузла / агрегату

Складаємо Акт рекламації з обов'язковим зазначенням ідентифікаційних 

номерів обладнання

При вивезенні обладнання - ВМД, по якій ввозили + серійний / заводський 

номер обладнання

Акт рекламації, погодженний з постачальником

Додаткова угода на Поставку товару з метою ремонту із зазначенням 

ідентифікаційних номерів вивозиться обладнання за даними Акту рекламації

Оформлення ВМД типу ЕК61 з обов'язковим зазначенням ідентифікаційних номерів

Повернення товару по ВМД типу ІМ40 (некомерційна операція) із зазначенням 

ідентифікаційних номерів товару, які повинні повністю збігатися з тими, які були при 

вивезенні за ВМД типу ЕК61.


