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Flash Report

Митні органи України планують затвердити наказ щодо 
надання статусу уповноваженого експортера українським 
компаніям, що здійснюють постачання товарів до країн-
членів ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія) 
та Чорногорії*. 

Планується, що уповноважені експортери зможуть 
поставляти товари до вищеперелічених країн з 
використанням преференційного режиму (без сплати 
ввізного мита) без подання сертифікату походження форми 
EUR1.

Для отримання статусу уповноваженого експортера компанії 
повинні будуть відповідати певним критеріям.

Ми рекомендуємо компаніям, що здійснюють експортні 
поставки до країн ЄАВТ та Чорногорії, оцінити можливість 
отримання такого статусу. 

PwC готова надати підтримку в питаннях оцінки
відповідності критеріям, адаптації внутрішніх умов, а також
допомогу в отриманні статусу уповноваженого експортера.

*Проект наказу Міндоходів України «Про затвердження Порядку надання
та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) 
експортера» був опублікований на офіційному сайті Міністерства 9 
квітня 2014 р.

Контакти:

Рон Барден

Партнер і керівник відділу 
податкових та юридичних послуг
ron.j.barden@ua.pwc.com

Роб Шантц
Партнер юридичного відділу
rob.shantz@ua.pwc.com

В’ячеслав Власов
Партнер відділу податкових та 
юридичних послуг
slava.vlasov@ua.pwc.com

Денис Шендрик

Менеджер з митних питань та 
міжнародної торгівлі
denis.shendryk@ua.pwc.com

PwC Україна
вул. Жилянська, 75, Київ
Тел.: +380 44 490 6777
Факс: +380 44 490 6738

www.pwc.com/ua

Дане повідомлення підготовлене відділом податкових 
та юридичних послуг PwC в Україні. Матеріали цього 
повідомлення надані для інформування і не можуть 
вважатися комплексним аналізом окремих викладених у 
ньому питань. Рекомендуємо звернутися за 
професійною консультацією з конкретного питання, 
перш ніж прийняти рішення про доцільність яких-небудь 
дій. PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, зареєстрована в 
Україні, а в деяких випадках міжнародна мережа PwC. 
Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою. 
Більш детальну інформацію можна знайти на веб-
сторінці www.pwc.com/structure.
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Звільнення від 
ввізного мита в 
країнах ЄАВТ 
та Чорногорії
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