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PwC Україна

Міжнародна мережа фірм PwC надає аудиторські та 
консультаційні послуги, а також послуги у сфері 
оподаткування в 157 країнах світу, в тому числі в 
Україні та країнах ЄС.

PwC лідирує в консультуванні з митних питань і 
питань організації бізнесу. У наших фірмах працюють 
митні спеціалісти-професіонали, які володіють 
широким практичним досвідом. Багато наших 
співробітників раніше працювали в митних 
адміністраціях різних країн.

PwC Україна буде рада надати українським та 
іноземним компаніям консультації з питань Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Серед нововведень, 
передбачених цим документом, – не лише зниження 
ставок митних зборів, але й запровадження єдиної 
системи контролю якості товарів, а також 
імплементація програм із захисту навколишнього 
середовища, доступ до державних закупівель та багато 
іншого.

Маючи мережу компаній в усіх країнах Євросоюзу, 
наша фірма може запропонувати своїм клієнтам 
комплексні рішення з урахуванням законодавства 
України і ЄС.

Для компаній, що мають бажання використати 
можливості Угоди про асоціацію, PwC Україна 
організовує конференції, семінари, тренінги, а також 
індивідуальні зустрічі.

Спеціалізовані рішення

•  Ідентифікація можливостей,  які 
відкриваються у зв’язку з Угодою про 
асоціацію;

•  Консультування з питань митного та 
податкового законодавства в Україні та ЄС;

•  Митне та податкове структурування 
зовнішньоекономічної діяльності;

•  Практична підтримка в імплементації нових 
імпортно-експортних операцій, в т.ч.:
- підготовка зовнішньоекономічних 

контрактів і документації,
- отримання дозволів і сертифікатів,
- перемовини з митними органами в 

процесі виникнення проблемних ситуацій, 
допомога в оскарженні рішень.

•  Консультування з питань:
- захисту і використання прав 

інтелектуальної власності,
- антимонопольного і антикорупційного 

законодавства,
- екологічних норм,
- трудового  законодавства,
- корпоративного законодавства, в т.ч. 

юридичної присутності на закордонних 
ринках;

•  Вирішення торгових суперечок;
•  Супровід державних закупівель.

•  Аналіз впливу Угоди про асоціацію на різні 
сфери ринку; 

•  Приведення стратегії бізнесу у відповідність 
до ринкової ситуації, що швидко 
змінюється; 

•  Корпоративне управління і організаційна 
структура;

•  Керування фінансовими і операційними 
ризиками;

•  Фінансове моделювання розвитку компанії.

 

Митниця 
і податки 

Регуляторні 
аспекти

Аналіз галузей

 

Проблеми 
і завдання Чим ми можемо допомогти

Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Додаткові можливості в торгівлі
• Зменшення ввізного мита в ЄС в середньому на 7,5 % та на 4,6 % в 

Україні
• Спрощення митних процедур, спільний митний контроль
• Спрощення у сфері надання зовнішньоекономічних послуг і 

електронної комерції
• Можливість захисту інтересів бізнесу з використанням інститутів, 

створених під егідою Асоціації 
• Потенційна можливість для нерезидентів відшкодовувати 

український ПДВ
• Можливість взаємної участі в державних закупівлях
 

Вимоги до якості продукції і до компаній
• Єдині стандарти якості продукції
• Створення вимог по захисту навколишнього середовища
• Уніфікована дозвільна система 
 

Фізичні особи та рух капіталу 
• Гармонізація трудового законодавства
• Спрощення у сфері руху інвестиційного капіталу

Питання, на які потрібно дати відповідь

Аналіз потенціалу вашої Компанії
• Спрямованість структури експорту/імпорту: чи цікавою є торгівля з 

ЄС?
• Які вимоги щодо відповідності якості будуть застосовуватися до 

продукції компанії?
• Які умови надання пільги при імпорті?  Чи встановлені тарифні 

квоти на продукцію компанії?
• Питання конкурентоздатності та додаткових можливостей.

Необхідність внутрішніх реформ 
• Що має бути змінено для розширення торгівлі с ЄС?
• В який термін можна розробити «дорожню карту» реформування 

компанії? Які ресурси для цього потрібні?
• Чи потрібне фінансування та якими будуть його джерела? 

Запровадження змін
• В який термін може бути реалізовано проект реформування?
• Яка поточна підтримка змін і система внутрішнього контролю 

знадобиться?


