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Податкові та юридичні послуги
Митниця та міжнародна торгівля

Як митне регулювання впливає на Ваш бізнес
У сучасній глобальній економіці багато міжнародних компаній змушені 
здійснювати імпортні та експортні операції в регуляторних умовах, що 
відрізняються в різних частинах світу. 

Значною мірою на бізнес компаній також впливає митне регулювання:

• Ефективність митного оформлення товарів обумовлює розмір витрат на 
ведення бізнесу

• Швидке митне оформлення є ключовим фактором як для виробників, так і для 
торговельних компаній

• Порушення митних правил може призвести до значних штрафів та/або 
конфіскації товарів

• Ефективне митне планування створює нові можливості для ведення бізнесу

• Митні органи можуть по-різному трактувати і застосовувати митне 
законодавство

• Новий Митний кодекс України, який набув чинності з 1 червня 2012 року, 
приніс як нові ризики, так і нові можливості. 

Наша допомога
До нашої Групи з питань митного регулювання та 
міжнародної торгівлі входять визнані професіонали, 
які мають всебічний досвід у галузях митної справи, 
юриспруденції та оподаткування.

Досвід наших фахівців поширюється на різноманітні питання 
митної діяльності, у тому числі митну оцінку, класифікацію 
товарів, митні режими, оскарження рішень митних органів у 
адміністративному і судовому порядку тощо.

Фахівці PwC надавали консультації урядовим органам під час 
підготовки нової редакції Митного кодексу

Наші послуги
1. Митний аудит

Результати перевірки зовнішньоторговельних операцій 
митними органами можуть мати такі наслідки:

• збільшення податкових зобов’язань

• штрафні санкції за порушення митних правил

• відкликання дозволів, виданих митними органами

• перегляд спрощень або особливого статусу підприємства. 

Метою нашого митного аудиту можуть бути:

• ідентифікація основних ризиків та їхнє попередження/
зменшення

• виявлення можливостей для підвищення ефективності 
оперативної діяльності. 

Також ми надаємо допомогу при впровадженні наших 
рекомендацій у практику.

2. Суперечки з митними органами

Під час ведення зовнішньоекономічної діяльності наші 
клієнти часто стикаються з необхідністю вирішення 
суперечок з митними та іншими державними органами.

Як свідчить практика, суперечки з митними органами можуть 
виникати з таких питань:

• класифікація товарів, що впливає на можливість їх 
пропуску через митний кордон, податкові зобов’язання 
компанії та застосування спеціальних торгових режимів

• митну вартість товарів, яка впливає на розмір митних 
платежів

• правомірність застосування окремих митних процедур 
або податкових пільг. 
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Ми можемо надати нашим клієнтам наступну допомогу під 
час вирішення суперечок з митними органами:

• аналіз запитів, актів перевірок та податкових повідомлень-
рішень, надання висновків щодо їхньої обґрунтованості

• консультування під час переговорів та зустрічей з 
митними та контролюючими органами

• підготовка заперечень до актів перевірок, скарг та 
звернень до митних органів

• представництво інтересів компаній у суді.

3. Митне та зовнішньоторговельне 
законодавство

На практиці здійснення зовнішньоекономічних операцій 
відповідно до митного законодавства є складним завданням 
для будь-якої компанії, незалежно від її розміру.

Спеціалісти PwC можуть надати Вам наступні послуги:

• митні консультації /роз’яснення стосовно окремих або 
комплексних питань

• висновки щодо визначення митної вартості товарів, їхньої 
класифікації, митних процедур, оподаткування

• допомогу в отриманні дозволів, ліцензій та рішень, 
реєстрації в митних органах та під час митного 
оформлення товарів.

4. Комплексна оптимізація системи 
постачання товарів/логістики

У складних економічних умовах сьогодення системи 
постачання товарів та логістична складова багатьох компаній 
потребують вдосконалення та оптимізації.

Значний вплив на ведення бізнесу та операційні витрати 
компаній мають сучасні рішення з управління митною 
діяльністю, наприклад:

• ефективне застосування окремих митних режимів, 
зокрема переробки або тимчасового ввезення

• оптимізація операційних процесів та управління митно-
брокерською діяльністю

• використання переваг митних складів або електронного 
декларування.

Ми надаємо консультації як державним установам, так і 
приватним компаніям щодо:

• визначення можливостей для заощадження коштів 
шляхом розробки комплексних рішень для підвищення 
продуктивності імпортно-експортних операцій, 
логістичних процесів та реструктуризації діяльності

• аудиту митних операцій та реструктуризації бізнес-
процесів з метою підвищення їхньої ефективності.

Ми володіємо значним досвідом у митній сфері, включаючи 
розробку митного законодавства, проведення переговорів 
з митними органами та вирішенні складних та спірних 
ситуацій.

Ми завжди готові допомогти Вам оптимізувати Ваш бізнес та 
досягти цінностей, яких Ви прагнете.
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