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Статус AEO - це впізнаваний та міжнародно визнаний знак 
якості, який вказує на те, що роль бізнесу в міжнародному 
ланцюгу поставок є безпечною, а митний контроль та 
процедури Компанії - ефективними.

Запровадження інституту авторизованого економічного 
оператора (АЕО) є обов'язковим до виконання Україною 
зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС.  
Концепцію АЕО було запроваджено Всесвітньою митною 
організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових 
стандартів безпеки та спрощення процедур міжнародної 
торгівлі.

Статус АЕО визнається 97 країнами світу, включаючи країни 
ЄС, та тими, які перебувають у процесі вступу до ЄС. 
Зокрема, реалізуються угоди про взаємне визнання статусу 
АЕО (AEO MRA) із ЄС, США, Китаєм, Японією, Канадою та 
іншими країнами. 

Для вашої компанії отримання статусу AEO означає не 
тільки доступ до спрощених та прискорених процедур 
митного оформлення, але й додаткові переваги в 
покращенні безпеки ланцюжка постачання.

Під час оцінки відповідності для отримання компанією 
статусу АЕО, митні органи повинні підтвердити надійність 
заявника відповідно до встановлених критеріїв, перевірити 
його внутрішні процедури, впевнитись у дотриманні 
високого рівня внутрішніх процесів, перевірити безпеку 
об'єктів, точність даних та інформації, спосіб її збереження 
та захисту, оцінити кваліфікацію персоналу, яка буде 
відповідати за статус АЕО з боку компанії. Після успішного 
завершення перевірки Компанія може отримати АЕО статус 
та доступ до спеціальних спрощень митних процедур.



Експерти PwC в Україні знають, яким 
критеріям повинна відповідати компанія, 
щоб отримати статус АЕО. За підтримки 
Департаменту міжнародного розвитку 
Уряду Великобританії наші колеги 
надали консультації Міністерству 
фінансів України в розробці методики 
оцінки компаній для цілей отримання 
статусу АЕО. 

Ми маємо успішний практичний досвід 
підготовки першого заявника на АЕО в 
Україні та великий досвід митного 
аудиту: щодня ми застосовуємо 
найкращі міжнародні практики митної 
справи та міжнародної торгівлі для 
відомих світових компаній.

PwC в Україні є членом мережі фахівців 
PwC, яка присутня у 155 країнах: наші 
фахівці вже успішно підтримують 
транснаціональні компанії в отриманні 
статусу AEO в ЄС протягом 10 років.

В Україні ваша компанія може отримати 
авторизацію типу AEO-С, або AEO-Б, 
або обидва типи авторизації AEO.
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В’ячеслав Власов
Партнер, Керівник практики 
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послуг, PwC Україна
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Наша місія у PwC – це побудова довіри у суспільстві та вирішення 
важливих проблем. Ми – це мережа компаній у 155 країнах світу. 
Наша команда налічує понад 284 000 людей, які надають якісні 
послуги у сферах аудиту, консалтингу та оподаткування. Ви 
можете знайти більше інформації про нас та поділитися з нами 
тим, що має значення саме для вас, на сайті:  www.pwc.com
Зверніть увагу, що бренд PwC об’єднує мережу фірм, кожна з 
яких є окремою юридичною особою. Для більш детальної 
інформації перегляньте, будь ласка, розділ: 
www.pwc.com/structure
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Оцінка готовності та відповідності 
критеріям АЕО, виявлення 
ризиків із митних питань та 
розробка рекомендацій

Консультативна підтримка при 
заповненні анкети самооцінки, 
перевірка повноти та 
правильності заповнення

Розробка процедур, політик для 
відповідності критеріям АЕО, 
підтримка в їхній імплементації

Підготовка до проведення оцінки, 
допомога з підготовкою відповідей 
на письмові запити, участь у 
зустрічах із митними органами

Підтримка в отриманні 
спеціальних спрощень, 
підготовці звітів до митних 
органів тощо

Виконання митних формальностей у 
першочерговому порядку 

Зниження ступеня ризику для 
визначення митних формальностей

Спеціально визначена смуга руху в 
пункті пропуску

Використання національного 
логотипу АЕО

Завчасне повідомлення, що вантаж 
було обрано для митного огляду в пункті 
пропуску (тільки для авторизації типу 
АЕО-Б)

Спрощення 
для АЕО

Самостійне 
накладення пломб 
спеціального типу

Загальна фінансова 
гарантія

Процедура 
спрощеного 
декларування

Процедура випуску 
за місцезнаходженням

Самостійне 
накладення 
пломб 
спеціального 
типу
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