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Запровадження режиму 

спільного транзиту

та NCTS



Конвенція про процедуру спільного транзиту

країни ЄАВТ

Ісландія

Ліхтенштейн

Норвегія

Швейцарія

27 країн ЄС

Велика Британія

Туреччина

Сербія

Північна Македонія

35 країн



ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ

Опис та ідентифікація товарів

Транзитні спрощення

Електронна система управління гарантіями

Баланс між інтересами трейдерів та інтересами митних органів

Електронне декларування

Єдині правила транзиту територіями країн Конвенції

Спільна електронна система контролю за транзитом (NCTS)

Зменшення витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (трейдерів)

Перетин кордону не потребує додаткового декларування товарів



ВІДМІННОСТІ МІЖ СПІЛЬНИМ ТРАНЗИТОМ ТА ДІЮЧИМИ ПРАВИЛАМИ ТРАНЗИТУ НА 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Суб’єкт режиму

Митний борг

Гарантії (Індивідуальна / Загальна / Звільнення від гарантії)

Документи, необхідні для поміщення товарів у режим спільного транзиту

Заповнення митної декларації окремого типу

Ідентифікація товарів, маркування вантажних місць, упаковки або тари з товарами

Застосування пломб (Митні пломби та Пломби спеціального типу)

Обов’язковий митний контроль в митниці відправлення та в митниці призначення

(форми та обсяг митного контролю визначається за результатами застосування системи управління ризиками)

Одна декларація на транспортний засіб



Суб’єкт режиму (Holder of the procedure)

Підприємство, що забезпечує дотримання 

- умов поміщення товарів у режим спільного транзиту та 

- вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту і 

- декларує такі товари або від імені якого подається митна декларація підприємством, яке надає послуги з декларування товарів

Не встановлено обмежень щодо того, хто може бути суб'єктом режиму.

 Відправник

 Одержувач

 Перевізник

 Експедитор

 Митний брокер, тощо



Митний борг (Debt / Customs Debt)

Обов'язок особи сплатити суму митних платежів щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.

Митний борг може виникнути щодо товарів поміщених у режим спільного транзиту незалежно від коду товару чи типу гарантії 

(фінансової гарантії) або її відсутності / звільнення від гарантії. 

що виник щодо товарів, поміщених у режим спільного 

транзиту
що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в 

режим спільного транзиту

СУМА
митного боргу

- розраховується митницею, за відсутності підстав для 

зняття операції режиму спільного транзиту з контролю

- підлягає сплаті боржником (суб’єктом режиму) та/або 

гарантом 

- розраховується суб’єктом режиму для визначення розміру гарантії 

під час заповнення митної декларації

- розраховується митницею відправлення під час митного оформлення 

з метою застосування гарантії (резервування частини загальної 

гарантії чи коштів грошової застави)



СИСТЕМА ГАРАНТІЙ

ІНДИВІДУАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАГАЛЬНА ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ

Грошова застава

Документ

фінансового гаранта

розмір забезпечення базової суми зменшено на 50%

розмір забезпечення базової суми зменшено на 70%

звільнення від гарантії

(розмір забезпечення базової суми
зменшено на 100%)

- 50%

- 70%

0₴

ОДНА гарантія – ОДНА транзитна операція ОДНА гарантія – ДЕКІЛЬКА* транзитний операцій

забезпечення базової суми на 100%100%

* кількість одночасних транзитних операцій обмежується
розміром базової суми загальної фінансової гарантії 



ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ

ПЛОМБУВАННЯ

Митні пломби
Пломби спеціального типу

(Авторизований вантажовідправник)

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ,

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПЛОМБУВАННЮ

ISO No 17712:2013
‘Freight containers — Mechanical Seals’

Пломби визнаються всіма країнами Конвенції



Документи, необхідні для поміщення товарів у режим спільного
транзиту

Дають змогу ідентифікувати та класифікувати задекларовані товари, визначити їх кількість (в основних чи додаткових одиницях

виміру) та базу оподаткування митними платежами.

 документи, що містять відомості про найменування, характеристики, обсяг (кількість) товарів в основних (маса брутто та маса

нетто у кілограмах) та додаткових одиницях виміру;

 документи, що містять опис окремих вантажних місць, упаковки або тари з товарами;

 документи, що підтверджують дотримання встановлених відповідно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарів

через митний кордон України;

 комерційні документи на товари (рахунок або інші документи, які визначають вартість товарів);

 транспортні (перевізні) документи залежно від виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна, морський коносамент,

авіаційна вантажна накладна, залізнична накладна тощо).



Особливості заповненнямитних декларацій окремого типу

Митні декларації окремих типів заповнюються відповідно до

Порядку заповнення митних декларацій окремих типів, затвердженого наказом Мінфіну від 22.12.2020 № 795,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2021 р. за № 76/35698.

Декларації заповнюються та подаються за допомогою Порталу трейдера, продуктовий сервер якого розміщено за адресою:

http://80.91.165.167:8080/trader/

Тестовий сервер Порталу трейдера - http://80.91.165.137:8080/trader/

TIN: 5000575 user: eleni password: eleni2

http://80.91.165.167:8080/trader/
http://80.91.165.137:8080/trader/


Отримання доступу до Порталу трейдера

Отримання доступу до продуктового серверу Порталу трейдера

здійснюється через

Особистий кабінет

на Єдиному державному інформаційному веб-порталі
«Єдине вікно дляміжнародної торгівлі»

https://cabinet.customs.gov.ua/

Авторизація за допомогою сервісу id.gov.ua або КЕП 

(кваліфікованого електронного підпису)

Бізнес



“NCTS



Отримати первинний логін до NCTS

https://cabinet.customs.gov.ua/


Отримання доступу до Порталу трейдера

1. Обраємо доступного учасника ЗЕД

2. Перевіряємо та вносимо необхідні реєстраційні дані 

оператора (населений пункт, вулиця, будинок, поштовий 

індекс)

3. Генеруємо логін та пароль



Практичні аспекти національного застосування

Декларація складається з елементів даних, які містять атрибути даних (електронні поля).

Атрибути даних об’єднані в групи та підгрупи.

Заповнення атрибутів даних у різних групах чи підгрупах даних однієї митної декларації окремого типу є взаємозалежним між собою

1. ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦІЯ

2. ВАНТАЖОВІДПРАВНИК

3. ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ

4. ТОВАРИ

– ВАНТАЖОВІДПРАВНИК (ВІДПРАВНИК ТОВАРУ)

– ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ (ОТРИМУВАЧ ТОВАРУ)

– КОНТЕЙНЕРИ

– ВАНТАЖНІ МІСЦЯ

– ПОПЕРЕДНІ ДОКУМЕНТИ

– ПОДАНІ ДОКУМЕНТИ/СЕРТИФІКАТИ

– СПЕЦІАЛЬНІ/ОКРЕМІ ДАНІ

5. МИТНИЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

6. СУБ’ЄКТ РЕЖИМУ

5. МИТНИЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

6. СУБ’ЄКТ РЕЖИМУ

7. ПРЕДСТАВНИК

8. МИТНИЦЯ ТРАНЗИТУ

9. МИТНИЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ

10. АВТОРИЗОВАНИЙ ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ

11. РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ

12. ПЛОМБИ

– ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЛОМБ

13. ГАРАНТУВАННЯ

– НОМЕР ГАРАНТІЇ

– ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ (ЄС)

– ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ (ЗА МЕЖАМИ ЄС)



Особливості виконання митних формальностей

1) Заповнення та передача митної декларації в митницю відправлення

2) Повідомити LRN декларації перевізнику

3) Пред’явлення товарів та документів в митниці відправлення (протягом 30 днів з дати подачі декларації)

4) Митний контроль в митниці відправлення

5) Випуск в режим та отримання Транзитного супровідного документа (та Переліку товарів)

6) Переміщення товарів до митниці призначення

7) Пред’явлення товарів, документів та Транзитного супровідного документа в митниці призначення

8) Митний контроль в митниці відправлення

9) Завершення режиму спільного транзиту

10) Зняття з контролю операції режиму спільного транзиту в митниці відправлення



Митні формальності в митниці відправлення

Перевізник повідомляє LRN поданої декларації посадовій особі в митниці відправлення та передає супровідні документи.

Митниця приймає митну декларацію та перевіряє документи

NCTS присвоює MRN декларації та здійснюється аналіз ризиків

Проводиться митний контроль (за результатами аналізу ризиків)

Застосовується гарантія (резервуються кошти)

Пломбування

Встановлення строку доставки, маршруту

Друк Транзитного супровідного документу (та Переліку товарів)

Випуск товарів у режим спільного транзиту



Митні формальності в митниці призначення

Товари, примірник ТСД, товаросупровідні документи разом із та іншими документами пред’являються митниці призначення

Посадовою особою митниці призначення здійснюється реєстрація прибуття в NCTS

Перевіряються документи та здійснюється митний контроль (за результатами аналізу ризиків)

Результати контролю вносяться в NCTS

Режим спільного транзиту завершується

За результатами контролю митниці призначення митниця відправлення знімає з контролю операцію режиму спільного транзиту (якщо 

режим спільного транзиту завершився належним чином)



Контроль операції в митниці відправлення

3 дні* після завершення строку доставки (очікується прибуття) –

розпочинається процедура запиту інформації (від митниці відправлення до митниці

призначення, відповідь протягом 10 днів)

13 днів* після завершення строку доставки (очікується прибуття) –

розпочинається процедура запиту інформації (від митниці відправлення до суб’єкта режиму,

відповідь протягом 10 днів*) та перше повідомлення гаранту про виявлення підстав, що можуть

свідчити про настання гарантійного випадку щодо операції режиму спільного транзиту

Суб’єкт режиму має надати засвідчену форму розписки ТС 11 та/або альтернативний доказ

належного завершення режиму спільного транзиту (засвідчена копія транзитного супровідного

документа з відмітками).

Митниця відправлення перевіряє засвідчену форму розписки та за результатом перевірки знімає

з контролю операцію режиму спільного транзиту або передає справу в митницю гарантії для

здійснення заходів з метою забезпечення сплати митного боргу.

* терміни зазначено виключно для національного застосування



Дякую за увагу

Костянтин Більчук

k.bilchuk@eu4pfm.com.ua


