
Уповноважений 
експортер –
спрощення за 
відповідальність

Основна перевага
Затвердженому експортеру не потрібно 

витрачати час на отримання сертифікатів 
EUR.1 (країна походження декларується 

шляхом декларації інвойс)

Питання, що потребує 
уваги

Зовнішній та внутрішній 
контроль за визначенням 
походження товарів

З 1 січня 2016 року, у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, українські товари 
можуть постачатися до ЄС зі звільненням від мита або із застосуванням знижених 
ставок. Основною вимогою для цього є підтвердження українського походження товарів  
сертифікатом про походження EUR.1. Такий сертифікат не потрібен, якщо експортер 
має статус «Затвердженого експортера».

Переваги статусу:

Економія часу та ресурсів

Зменшення контактів із 
митними органами

Уникнення простою 
транспорту при експорті

Гнучкість у підтвердженні 
кожної партії товару 

Позитивний 
репутаційний ефект

Вимоги для 
отримання статусу:

Мінімум рік досвіду 
експорту товарів  
преференційного 
походження

Відсутність порушень 
правил визначення 
походження товарів 

Надання митниці 
можливості відстежувати 
процес виробництва та 
аналізувати первинну 
документацію
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Умови збереження статусу:

• Неухильне дотримання
правил визначення та 
декларування країни
походження

• Своєчасне інформування 
митниці про зміни виробничих 
операцій, які впливають на 
країну походження товарів

• Забезпечення митниці 
моніторингом виробництва, 
вчасними відповідями на 
запити при перевірках

При недотриманні вимог:

• Скасування статусу та
неможливість його 
повторного отримання

• Негативний репутаційний 
ефект

• Додаткові перевірки

Чим ми можемо допомогти:

• Отримання статусу Затвердженого 
експортера

• Консультування та надання 
рекомендацій щодо процесів 
виробництва, виконання критеріїв 
походження, документального 
підтвердження країни походження

• Супровід під час перевірок митними 
органами 


