Методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації окремого типу
у вигляді структурованого електронного повідомлення
1.

Робота з системою NCTS
1.1. Вхід в систему

Для подання декларації в режим спільного транзиту необхідно здійснити
вхід в систему, внести дані суб’єкта режиму та натиснути кнопку «Enter».
1. У поле «TIN» вноситься ідентифікаційний номер суб’єкта режиму,
отриманий відповідно до статті 455 Митного кодексу України та Порядку обліку
осіб, які здійснюють операції з товарами, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 15.06.2015 № 552.
2. У поле «Login» вноситься логін суб’єкта режиму.
3. поле «Password» вноситься пароль суб’єкта режиму.

Портал трейдера для подання декларацій T1UA для поміщення товарів у
режим
спільного
транзиту
розміщено
за
посиланням
http://80.91.165.167:8080/trader/
Для навчання щодо правильності заповнення декларацій T1UA суб’єкт
господарювання може скористатись доступом до тестової версії Порталу
трейдера за посиланням http://80.91.165.137:8080/trader/. Тестові реєстраційні
дані для доступу до системи TIN: 5000575, логін: eleni, пароль: eleni2
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1.2. Створення нової декларації
Для створення нової декларації необхідно здійснити такі дії:
1. Натиснути кнопку «Суб’єкт»;
2. Натиснути кнопку «Суб’єкт в місці відправлення»;
3. Натиснути кнопку «Декларація»;
4. Натиснути кнопку «Створити нову».

1.3.

Пошук декларації

Для пошуку декларації необхідно здійснити такі дії:
1. Натиснути кнопку «Суб’єкт»;
2. Натиснути кнопку «Суб’єкт в місці відправлення»;
3. Натиснути кнопку «Управління декларацією»;
4. Натиснути кнопку «Простий пошук» або «Розширений пошук».
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1.4. Зміна/відкликання декларації
Для зміни/відкликання декларації необхідно здійснити такі дії:
1. Натиснути кнопку «Суб’єкт»;
2. Натиснути кнопку «Суб’єкт в місці відправлення»;
3. Натиснути кнопку «Декларація»;
4. Натиснути кнопку «Зміна/відкликання декларації».

5. Вибрати декларацію зі списку;
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6. Вибрати зі списку ліворуч дію, яку необхідно здійснити.

Відомості, зазначені у прийнятій митній декларації окремого типу, можуть
бути змінені або така декларація може бути відкликана суб’єктом режиму у
порядку, визначеному Положенням про митні декларації окремих типів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року
№ 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих
типів».
Внесення змін до прийнятої митницею відправлення митної декларації
окремого типу здійснюється шляхом формування та надсилання в ЕТС суб’єктом
режиму виправленої митної декларації окремого типу у формі нового
електронного повідомлення [IE015] з обов’язковим відкликанням попередньо
направленої митної декларації окремого типу. У таких випадках у причинах
відкликання зазначається «Відкликання у зв’язку з подачею виправленої митної
декларації окремого типу з LRN (зазначається LRN виправленої митної
декларації окремого типу)».
Зверніть увагу: для відкликання декларації спочатку необхідно подати нову
декларацію.
Відкликання прийнятої митної декларації окремого типу здійснюється
шляхом надсилання в ЕТС сформованого суб’єктом режиму за допомогою
програмного забезпечення, що використовується для заповнення митних
декларацій окремого типу та обміну інформацією з митними органами,
електронного повідомлення про відкликання митної декларації окремого типу
[IE014] із зазначенням причин відкликання.
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Зверніть увагу: відкликати можливо лише декларації зі статусом
«Accepted» (Прийнято) та до початку митного контролю у митниці
відправлення.
Якщо митниця відправлення дозволила відкликання митної декларації
окремого типу, ЕТС надсилає суб’єкту режиму електронне повідомлення про
відкликання митної декларації окремого типу [IE010].
Якщо митниця відправлення не дозволила відкликання митної декларації
окремого типу, ЕТС надсилає суб’єкту режиму електронне повідомлення про
відмову у відкликанні митної декларації окремого типу [IE009].
1.5. Створення шаблону декларації
Для створення шаблону декларації необхідно здійснити такі дії:
1. Створити нову декларацію;
2. Після заповнення необхідних даних натиснути кнопку «Зберегти як
шаблон».

1.6. Створення декларації на основі шаблону
Для створення декларації на основі шаблону необхідно здійснити такі дії:
1. Натиснути кнопку «Суб’єкт»;
2. Натиснути кнопку «Суб’єкт у місці відправлення»;
3. Натиснути кнопку «Декларація»;
4. Натиснути кнопку «Завантажити з шаблону».
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1.7. Збереження чернетки декларації
Для збереження чернетки декларації необхідно здійснити такі дії:
1. Створити нову декларацію;
2. Після заповнення необхідних даних натиснути кнопку «Зберегти як
чернетку».
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1.8. Продовження роботи над чернеткою декларації
Для продовження роботи над чернеткою декларації необхідно здійснити
такі дії:
1. Натиснути кнопку «Суб’єкт»;
2. Натиснути кнопку «Суб’єкт в місці відправлення»;
3. Натиснути кнопку «Декларація»;
4. Натиснути кнопку «Продовжити чернетку».
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1.9. Створення декларації на основі поданої
Для створення декларації на основі поданої необхідно здійснити такі дії:
1. Натиснути кнопку «Суб’єкт»;
2. Натиснути кнопку «Суб’єкт в місці відправлення»;
3. Натиснути кнопку «Декларація»;
4. Натиснути кнопку «Створити нову на основі поданої»;
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5. Виберіть декларацію зі списку, на основі якої буде створена нова
декларація.
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2.

Заповнення митної декларації окремого типу на Порталі трейдера

Декларація T1UA заповнюється відповідно до Порядку заповнення митних
декларацій окремих типів, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 22.12.2020 № 795 (далі – Порядок № 795).
Заповнення декларації T1UA відповідно до встановленого законодавством
порядку на Порталі трейдера виглядає так.
ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦІЯ

У разі застосування порталу «Trade Made Easy» поле «LRN» (Локальний
довідковий номер) заповнюється автоматично системою, генеруючи локальний
довідковий номер митної декларації окремого типу, що має присвоюватись
суб’єктом режиму за допомогою програмно-інформаційного забезпечення.
У поле «Тип транзитної процедури» вноситься код національної
транзитної процедури – «T1UA».
У поле «Дата декларації» вноситься дата заповнення та подання митної
декларації окремого типу.
У Порталі трейдера дата вноситься із використанням календаря у форматі
«РРРРММДД», де РРРР – рік, ММ – місяць, ДД – число.
У поле «Місце декларації» кирилицею вноситься назва населеного пункту,
у якому було заповнено митну декларацію окремого типу (наприклад, м. Київ).
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Місце декларації» – 35 символів.
У поле «Код мови» (відповідає полю «Мова документа» згідно Порядку
№ 795) вноситься код альфа-2 мови, якою заповнюється митна
декларація окремого типу та буде сформовано транзитний супровідний
документ, відповідно до міжнародного стандарту ISO 639:1988 (ДСТУ ISO 63994. Коди назв мов), або мова обирається із випадаючого списку.
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У поле «Мова під час відправлення» вноситься код альфа-2 мови в
митниці відправлення відповідно до міжнародного стандарту ISO 639:1988
(ДСТУ ISO 639-94. Коди назв мов), або мова обирається із випадаючого списку.
При національній транзитній процедурі в полях «Код мови» та «Мова під
час відправлення» зазначається українська мова.
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ
У полі «Умова декларування» з випадаючого списку обирається варіант
«Нормальна» або «Спрощена» (варіант «Спрощена» обирається у разі
декларування товарів суб’єктом режиму, який має статус «Авторизований
вантажовідправник»).
Зверніть увагу: якщо у полі «Умова декларування» обрано «Нормальна»,
то поля «Код результату контролю під час відправлення» та «Термін
доставки» НЕ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ!!!
«Спрощена» умова декларування обирається за умови подачі митної
декларації окремого типу суб’єктом режиму, що має чинний дозвіл на спеціальне
транзитне спрощення «Авторизований вантажовідправник». У такому випадку
заповнюються поля «Код результату контролю під час відправлення» та
«Термін доставки».
У поле «Код результату контролю під час відправлення» вноситься код
– «A3» (велика латинська літера «А» з цифрою «3» без пробілів).
У поле «Термін доставки» вноситься термін доставки товарів до митниці
призначення, а саме дата, до якої товари мають бути доставлені в митницю
призначення. Інформація вноситься за схемою «РРРРММДД», де РРРР – рік, ММ
– місяць, ДД – число. У Порталі трейдера дата вноситься із використанням
календаря.
МИТНИЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ
У полі «Країна відправлення» зазначається код альфа-2 країни, з якої
задекларовані товари відправляються чи експортуються, або назва країни
обирається з випадаючого списку.
У полі «Країна митниці відправлення» із випадаючого списку обирається
«Ukraine» (Україна).
Поле «Країна відправлення» не заповнюються, якщо відправлення товарів
здійснюється у складі консолідованого вантажу, партії якого відправляються з
різних країн. У такому разі заповнюється поле «Країна відправлення» у розділі
«ТОВАРИ» окремо за кожним задекларованим товаром.
У полі «Митниця відправлення» вноситься 8-значний код структурного
підрозділу митниці відправлення, в якому заявляються товари для їх поміщення
у режим спільного транзиту, або відповідний код обирається з випадаючого
списку.
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МИТНИЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ
У полі «Країна призначення» зазначається код альфа-2 країни, до якої
товари мають бути доставлені для завершення режиму спільного транзиту, або
назва країни обирається з випадаючого списку.
У полі «Країна митниці призначення» із випадаючого списку обирається
«Ukraine» (Україна).
Поле заповнюється за умови, якщо переміщення всіх задекларованих
товарів здійснюється до однієї останньої країни призначення.
Поле не заповнюється, якщо переміщення товарів здійснюється у складі
консолідованого вантажу, партії якого направляються до різних останніх країн
призначення. У такому разі заповнюється поле «Країна призначення» у розділі
«ТОВАРИ» окремо за кожним задекларованим товаром.
У полі «Митниця призначення» вноситься 8-значний код структурного
підрозділу митниці призначення, в який задекларовані товари мають бути
доставлені для завершення режиму спільного транзиту, або відповідний код
обирається з випадаючого списку.
МИТНИЦЯ ТРАНЗИТУ
На Порталі трейдера підрозділ заповнюється шляхом зазначення у полі
«Країна митниці транзиту» з випадаючого списку України та у полі «Митниця
транзиту» коду UA120000.
ПІДСУМОК ПО ТОВАРАХ
У поле «Всього товарів» вноситься загальна кількість задекларованих
товарів у митній декларації окремого типу.
У поле «Всього місць» вноситься загальна кількість місць з товарами,
задекларованими у митній декларації окремого типу. Загальна кількість місць
відповідає сумі кількості товарів в упаковці, кількості товарів без упаковки та
кількості товарів, що перевозяться насипом/навалом за кожною з товарних
позицій.
У поле «Загальна маса брутто» вноситься загальна маса брутто (у
кілограмах) всіх задекларованих товарів з урахуванням упаковки (за
виключенням контейнера та іншого транспортного обладнання) відповідно до
товаросупровідних документів. Загальна маса брутто відповідає сумі маси
брутто всіх задекларованих товарів.
Якщо значення маси брутто перевищує 1 кілограм та має дробову частину,
вона округлюється в такий спосіб:
від 0.001 до 0.499 – до найближчого кілограма в бік зменшення;
від 0.5 до 0.999 – до найближчого кілограма в бік збільшення.
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Маса брутто, менша за 1 кілограм, зазначається у форматі десяткових чисел
з точністю до трьох знаків після коми (наприклад, 0.654 для пакунку в 654
грами).
Зверніть увагу: як розділювач використовується «.» (крапка).
На Порталі трейдера у поле «Контейнер (и)» вноситься відмітка шляхом
проставляння символу «√», якщо товари переміщуються у контейнері. Якщо
товари переміщуються не в контейнері, то поле лишається порожнім.
СУБ’ЄКТИ

ВАНТАЖОВІДПРАВНИК
До підрозділу вносяться відомості про вантажовідправника товарів
відповідно до транспортних, товаросупровідних документів.
Підрозділ заповнюється, якщо у митній декларації окремого типу заявлено
одного вантажовідправника. У такому разі підрозділ «Вантажовідправник
(Відправник товару)» розділу «Товари» не заповнюється.
У поле «Назва» (відповідає полю «Найменування» згідно Порядку № 795)
вноситься повна назва (із зазначенням організаційно-правової форми) юридичної
особи, або прізвище та власне ім’я фізичної особи – підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Найменування» – 35 символів.
У поле «Вулиця, № будинку» (відповідає полю «Вулиця та № будинку»
згідно Порядку № 795) вносяться назва вулиці та номер будинку
місцезнаходження юридичної особи, або місця проживання фізичної особи –
підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Вулиця та № будинку» – 35
символів.
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У поле «Країна» вноситься код альфа-2 країни місцезнаходження
юридичної особи, або місця проживання фізичної особи – підприємця, або країна
обирається із випадаючого списку.
У поле «Поштовий індекс» вноситься поштовий індекс місцезнаходження
юридичної особи, або місця проживання фізичної особи – підприємця.
У поле «Населений пункт» вноситься назва населеного пункту
місцезнаходження юридичної особи, або місця проживання фізичної особи –
підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Населений пункт» – 35
символів.
У поле «Ідентифікаційний номер» вноситься обліковий номер
вантажовідправника, присвоєний митним органом відповідно до частини першої
статті 455 Митного кодексу України, для осіб-нерезидентів, що не перебувають
на обліку в митних органах України, – номер особи, що використовується для
ідентифікації
та
обліку
під
час
провадження
такою
особою
зовнішньоекономічної діяльності та митних процедур на території країни
державної реєстрації або код EORI (для країн ЄС).
Зверніть увагу: якщо у вантажовідправника відсутній обліковий номер або
код EORI, то поле лишається порожнім.
ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ
У поле «Назва» (відповідає полю «Найменування» згідно Порядку № 795)
вноситься повна назва (із зазначенням організаційно-правової форми) юридичної
особи, або прізвище та власне ім’я фізичної особи – підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Найменування» – 35 символів.
У поле «Вулиця, № будинку» (відповідає полю «Вулиця та № будинку»
згідно Порядку № 795) вносяться назва вулиці та номер будинку
місцезнаходження юридичної особи, або прізвище та власне ім’я фізичної особи
– підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Вулиця та № будинку» – 35
символів.
У полі «Країна» вноситься код альфа-2 країни місцезнаходження
юридичної особи, або місця проживання фізичної особи – підприємця, або країна
обирається із випадаючого списку.
У поле «Поштовий індекс» вноситься поштовий індекс місцезнаходження
юридичної особи, або місця проживання фізичної особи – підприємця.
У поле «Населений пункт» носиться назва населеного пункту
місцезнаходження юридичної особи, або місця проживання фізичної особи –
підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Населений пункт» – 35
символів.
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У поле «Ідентифікаційний номер» вноситься обліковий номер
вантажоодержувача, присвоєний митним органом відповідно до частини першої
статті 455 Митного кодексу України, для осіб-нерезидентів, що не перебувають
на обліку в митних органах України, – номер особи, що використовується для
ідентифікації
та
обліку
під
час
провадження
такою
особою
зовнішньоекономічної діяльності та митних процедур на території країни
державної реєстрації або код EORI (для країн ЄС).
Зверніть увагу: якщо у вантажоодержувача відсутній обліковий номер або
код EORI, то поле лишається порожнім.
АВТОРИЗОВАНИЙ ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ
Підрозділ заповнюється якщо суб’єкту режиму або його представнику на
момент заповнення митної декларації митної окремого типу відомо, що
вантажоодержувачем задекларованих товарів є суб’єкт зовнішньоекономічної
діяльності, що має чинний дозвіл на спеціальне транзитне спрощення
«Авторизований вантажоодержувач».
У поле «Ідентифікаційний номер» вноситься ідентифікаційний номер
вантажоодержувача, що має чинний дозвіл на спеціальне транзитне спрощення
«Авторизований вантажоодержувач».
ПРЕДСТАВНИК
Підгрупа даних заповнюється за умови подачі митної декларації окремого
типу представником суб’єкта режиму.
У поле «Назва» вноситься ідентифікаційний номер представника, відомості
про повну назву (із зазначенням організаційно-правової форми) юридичної
особи, або ідентифікаційний номер, прізвище та власне ім’я фізичної особи –
підприємця.
У поле «Правоздатність» вносяться реквізити (номер і дата) договору, на
підставі якого представник надає послуги з декларування товарів у режим
спільного транзиту.
СУБ’ЄКТ РЕЖИМУ
У поле «Назва» (відповідає полю «Найменування» згідно Порядку № 795)
вноситься повна назва (із зазначенням організаційно-правової форми) юридичної
особи, або прізвище та власне ім’я фізичної особи – підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Найменування» – 35 символів.
У поле «Вулиця, № будинку» (відповідає полю «Вулиця та № будинку»
згідно Порядку № 795) вносяться назва вулиці та номер будинку
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місцезнаходження юридичної особи, або місця проживання фізичної особи –
підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Вулиця та № будинку» – 35
символів.
У поле «Країна» вноситься код альфа-2 країни місцезнаходження
юридичної особи, або місця проживання фізичної особи – підприємця, або країна
обирається із випадаючого списку.
У поле «Поштовий індекс» вноситься поштовий індекс місцезнаходження
юридичної особи, або місця проживання фізичної особи – підприємця.
У поле «Населений пункт» вноситься назва населеного пункту
місцезнаходження юридичної особи, або місця проживання фізичної особи –
підприємця.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Населений пункт» – 35
символів.
У поле «Ідентифікаційний номер» вноситься обліковий номер суб’єкта
режиму, присвоєний митним органом відповідно до частини першої статті 455
Митного кодексу України, для осіб-нерезидентів, що не перебувають на обліку в
митних органах України, – номер особи, що використовується для ідентифікації
та обліку під час провадження такою особою зовнішньоекономічної діяльності
та митних процедур на території країни державної реєстрації.
ТРАНСПОРТ-РОЗТАШУВАННЯ

ВИДИ ТРАНСПОРТУ
У полі «Вид транспорту під час відправлення» із випадаючого списку
обирається двозначний код виду транспорту, на/в якому безпосередньо
розміщено задекларовані товари під час проведення митних формальностей у
митниці відправлення.
У полі «Вид транспорту на кордоні» із випадаючого списку обирається
двозначний код виду активного транспортного засобу, на/в якому буде
здійснюватися перетин митного кордону під час переміщення задекларованих
товарів до митниці призначення.
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ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ ПІД ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ
У поле «Ідентифікація» вноситься ідентифікатор транспортного засобу,
на/в якому безпосередньо розміщено задекларовані товари під час проведення
митних формальностей у митниці відправлення.
В поле вноситься ідентифікатори залежно від виду транспорту:
- морський та річковий транспорт – назва судна;
- повітряний транспорт – номер і дата рейсу (у разі відсутності такої
інформації зазначається реєстраційний номер повітряного судна);
- автомобільний транспорт – реєстраційний номер тягача та за наявності
причіпа/напівпричіпа, якщо реєстраційний номер тягача невідомий, зазначається
лише реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа;
- залізничний транспорт – номери залізничних вагонів або платформ.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Ідентифікація» – 27 символів.
У поле «Країна реєстрації» вноситься код альфа-2 країни реєстрації
транспортного засобу, на якому безпосередньо перебувають задекларовані
товари під час пред’явлення митниці відправлення, або країна реєстрації
обирається із випадаючого списку.
У разі якщо перевезення товарів здійснюється зчепом транспортних засобів
з тягача та причіпа/напівпричіпа, вноситься країна реєстрації тягача.
У разі якщо тягач та причіп/напівпричіп зареєстровано в різних країнах,
вноситься країна реєстрації тягача.
Якщо країна реєстрації тягача невідома, вноситься країна реєстрації
причіпа/напівпричіпа.
Країна реєстрації транспортного засобу не вноситься у разі переміщення
товарів залізничним або стаціонарними видами транспорту.
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ НА КОРДОНІ
У поле «Ідентифікація» вноситься ідентифікатор транспортного засобу,
на/в якому безпосередньо розміщено задекларовані товари під час проведення
митних формальностей у митниці відправлення.
В поле вноситься ідентифікатори залежно від виду транспорту:
- морський та річковий транспорт – назва судна;
- повітряний транспорт – номер і дата рейсу (у разі відсутності такої
інформації зазначається реєстраційний номер повітряного судна);
- автомобільний транспорт – реєстраційний номер тягача та за наявності
причіпа/напівпричіпа, якщо реєстраційний номер тягача невідомий, зазначається
лише реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа;
- залізничний транспорт – номери залізничних вагонів або платформ.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Ідентифікація» – 27 символів.
У поле «Країна реєстрації» вноситься код альфа-2 країни реєстрації
транспортного засобу, на якому безпосередньо перебувають задекларовані
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товари під час пред’явлення митниці відправлення, або країна реєстрації
обирається із випадаючого списку.
У полі «Тип» (відповідає полю «Тип класифікації виду транспорту на
кордоні» згідно Порядку № 795) із випадаючого списку обирається «Transport
Type 2»
У разі якщо перевезення товарів здійснюється зчепом транспортних засобів
з тягача та причіпа/напівпричіпа, вноситься країна реєстрації тягача.
У разі якщо тягач та причіп/напівпричіп зареєстровано в різних країнах,
вноситься країна реєстрації тягача.
Якщо країна реєстрації тягача невідома, вноситься країна реєстрації
причіпа/напівпричіпа.
Країна реєстрації транспортного засобу не вноситься у разі переміщення товарів
залізничним або стаціонарними видами транспорту.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
При національній транзитній процедурі поле «Місце навантаження» не
заповнюється.
У поле «Код погодженого місця» вноситься код (за умови його присвоєння)
погодженого місця контролю товарів, де може бути проведено митний огляд
задекларованих товарів та транспортних засобів комерційного призначення, у
разі прийняття відповідного рішення уповноваженим структурним підрозділом
митниці відправлення, а саме:
- місце розташування погодженого місця контролю; або
- код погодженого місця контролю (за умови присвоєння); або
- код авторизованого місця суб’єкта режиму, що має чинний дозвіл на
спеціальне транзитне спрощення «Авторизований вантажовідправник»; або
- місце розташування тимчасової зони митного контролю або її код (за
наявності).
Поле не заповнюється за умови заповнення підрозділу «РЕЗУЛЬТАТИ
КОНТРОЛЮ».
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Код погодженого місця» – 17
символів.
У поле «Погоджене місце» вносяться відомості (населений пункт, адреса)
про погоджене місце контролю товарів, де може бути проведено митний огляд
задекларованих товарів та транспортних засобів комерційного призначення, у
разі прийняття відповідного рішення уповноваженим структурним підрозділом
митниці відправлення.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Погоджене місце» – 35
символів.
У поле «Код місця авторизованого вантажовідправника» вноситься код
авторизованого місця контролю, де може бути проведено митний огляд
задекларованих товарів та транспортних засобів комерційного призначення, у
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разі прийняття відповідного рішення уповноваженим структурним підрозділом
митниці відправлення.
Поле заповнюється за умови декларування товарів суб’єктом режиму, що
має чинний дозвіл на спеціальне транзитне спрощення «Авторизований
вантажовідправник», та внесення відомостей до підрозділу «РЕЗУЛЬТАТИ
КОНТРОЛЮ».
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Код місця авторизованого
вантажовідправника» – 17 символів.
У поле «Зона митного контролю» вносяться відомості про тимчасову зону
митного контролю митниці відправлення, де може бути проведено митний огляд
задекларованих товарів та транспортних засобів комерційного призначення, у
разі прийняття відповідного рішення уповноваженим структурним підрозділом
митниці відправлення.
Поле не заповнюється у разі заповнення підрозділу «РЕЗУЛЬТАТИ
КОНТРОЛЮ».
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Зона митного контролю» – 17
символів.
Поля «Код погодженого місця», «Погоджене місце», «Код місця
авторизованого вантажовідправника» та «Зона митного контролю» не
можуть заповнюватись одночасно.
ГАРАНТІЇ-ПЛОМБИ

ПЛОМБИ
У поле «Кількість пломб» вноситься кількість пломб спеціального типу,
накладених на контейнери, транспортне обладнання (причіпи, напівпричіпи,
вантажні відсіки, вагони тощо) або окремі вантажні місця.
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Поле «Кількість пломб» є обов’язковим для заповнення за умови
декларування товарів суб’єктом режиму, що має чинні дозволи на спеціальні
транзитні спрощення «Авторизований вантажовідправник» та «Самостійне
накладання пломб спеціального типу».
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЛОМБ
У поле «Ідентифікація» (відповідаю полю «Ідентифікатор» згідно Порядку
№ 795) вноситься ідентифікаційна ознака (унікальний номер) накладеної пломби
спеціального типу.
Кожен ідентифікатор вноситься окремо шляхом натискання кнопки «+» та
додання необхідної кількості ідентифікаційних ознак (унікальних номерів)
накладених пломб спеціального типу, яка відповідає кількості пломб, зазначеній
у полі «Кількість пломб».
Поле «Ідентифікація» є обов’язковим для заповнення за умови
декларування товарів суб’єктом режиму, що має чинні дозволи на спеціальні
транзитні спрощення «Авторизований вантажовідправник» та «Самостійне
накладання пломб спеціального типу».
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Ідентифікатор» – 20 символів.
ГАРАНТІЇ
У поле «Тип гарантії» вноситься код типу гарантії або код гарантії
обирається із випадаючого списку.
НОМЕР ГАРАНТІЇ
У поле «Номер гарантії (GRN)» вноситься 17-значний номер гарантії GRN,
який надає митниця гарантії для ідентифікації кожної окремої гарантії та має
структуру, що складається з чотирьох складових:
1 – останні 2 цифри року, в якому прийнято гарантію;
2 – код альфа-2 країни, якій надається гарантія, відповідно до класифікатора
країн світу;
3 – 12-значний унікальний для відповідного року та країни ідентифікатор
гарантії;
4 – контрольний символ.
Поле «Номер гарантії (GRN)» заповнюється, за умови якщо у полі «Тип
гарантії» зазначено код типу гарантії «0» («Звільнення від гарантії»), «1»
(«Загальна фінансова гарантія (в тому числі загальна фінансова гарантія зі
зменшенням розміру забезпечення базової суми)»), або «2» («Індивідуальна
гарантія у формі документа фінансового гаранта»).
Поле «Окремий номер гарантії» заповнюється за умови якщо у полі «Тип
гарантії» зазначено код типу гарантії «3» («Індивідуальна гарантія у формі
грошової застави»). У разі заповнення поля при національній транзитній
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процедурі у ньому зазначається сума митного боргу, що може виникнути щодо
товарів, поміщених у режим спільного транзиту.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля «Окремий номер гарантії» –35
символів.
У поле «Код доступу» вноситься 4-значний код доступу, що надається
митницею гарантії та використовується для запобігання неправомірного
використання гарантії обраного типу.
Поле заповнюється за умови внесення 17-значного номера гарантії GRN до
поля «Номер гарантії (GRN)».
БЕЗПЕКА
Підрозділ не заповнюється.

ТОВАРИ
Якщо товарів більше одного, то інформація в групі «ТОВАРИ» вноситься
по кожному з товарів.

23

У поле «Товар №» вноситься порядковий номер товару щодо загальної
кількості задекларованих товарів у митній декларації окремого типу.
Додавання нового товару здійснюються шляхом натискання кнопки «+» та
додання необхідної кількості товарів та видалення товару здійснюється
натисканням кнопки «-».
У поле «Опис товару» вноситься загальноприйнятий короткий
торговельний опис товару. Цей опис має містити відомості, що дають змогу
ідентифікувати товар та бути достатньо точними для класифікації товару за
заявленим кодом. У разі якщо законодавством до заявленого товару (коду
товару) передбачено застосування специфічних чи комбінованих (змішаних)
ставок податків, опис таких товарів має включати відомості, необхідні для
визначення бази оподаткування цих товарів
Зверніть увагу: максимальний розмір поля – 280 символів.
Для переходу на наступний етап натискається кнопка «Редагувати».

Для переходу між товарами використовуються кнопки «◄» та «►».
У полі «Країна відправлення товару» вноситься код альфа-2 країни, з якої
здійснюється відправлення задекларованого товару, або країна обирається із
випадаючого списку.
У полі «Країна призначення» вноситься код альфа-2 останньої країни
призначення задекларованих товарів, а саме країни, до якої на момент випуску
товарів у режим спільного транзиту ці товари мають бути доставлені, або країна
обирається із випадаючого списку.
Поля «Країна відправлення товару» та «Країна призначення»
заповнюються, якщо переміщення товару здійснюється у складі консолідованого
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вантажу до різних країн. Поля не заповнюються, якщо відправлення всіх
задекларованих товарів здійснюється з однієї країни. У такому разі
заповнюються поля «Країна відправлення» та «Країна призначення» в розділі
«ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦІЯ».
У поле «Код товару» вноситься код товару на рівні товарної підпозиції (6
знаків) УКТ ЗЕД.
У поле «Маса брутто» вноситься маса брутто (у кілограмах)
задекларованого товару з урахуванням упаковки (за виключенням контейнера та
іншого транспортного обладнання) відповідно до товаросупровідних
документів.
Маса брутто (у кілограмах) задекларованого товару може не вноситися за
умови, якщо різні товари, задекларовані в одній митній декларації окремого
типу, запаковано сукупно в упаковку або тару так, що неможливо визначити масу
брутто окремого товару.
У поле «Маса нетто» вноситься маса нетто (у кілограмах) задекларованого
товару без будь-якої упаковки відповідно до товаросупровідних документів.
У полі «Тип транзитної процедури» обирається (Т1UA) Процедура
внутрішнього транзиту.
Підрозділ «ВАНТАЖОВІДПРАВНИК (ВІДПРАВНИК ТОВАРУ)»
заповнюється, якщо підрозділ «ВАНТАЖОВІДПРАВНИК» розділу
«ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦІЯ» не заповнено, та переміщення товарів
здійснюється у складі консолідованого вантажу, партії товарів якого
відправляються різними вантажовідправниками.
Вносяться відомості про вантажовідправника окремих товарів із
задекларованих товарів у складі консолідованого вантажу відповідно до
транспортних, товаросупровідних документів.
Підрозділ «ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ (ОТРИМУВАЧ ТОВАРУ)»
заповнюється, якщо підрозділ
«ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ»
розділу
«ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦІЯ» не заповнено, та переміщення товарів
здійснюється у складі консолідованого вантажу, партії товарів якого
відправляються різними вантажовідправниками.
Вносяться відомості про вантажоодержувача окремих товарів із
задекларованих товарів у складі консолідованого вантажу відповідно до
транспортних, товаросупровідних документів.
Підрозділи Чутливі товари, Дані безпеки, Дані безпеки про
вантажовідправника, та Дані безпеки вантажоодержувача не заповнюються.
Для переходу на наступний етап натискається кнопка «Редагувати
додаткові деталі».
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ВАНТАЖНІ МІСЦЯ
У поле «Ідентифікація вантажних місць» вноситься інформація про
маркування (ідентифікаційні ознаки), зазначена на окремих вантажних місцях,
упаковках або тарі з товарами.
В окремих випадках інформація про маркування може містити відомості
про:
- номер контейнера за умови переміщення товарів у контейнері із
накладенням пломб, що виключають можливість стороннього доступу до товару
у контейнері без їх пошкодження; або
- унікальний номер відправлення (Unique Consignment Reference, UCR),
сформований та зазначений згідно з рекомендаціями Всесвітньої митної
організації; або
- посилання на товаросупровідні документи з детальним описом товарів, що
дозволяє однозначно ідентифікувати товари та визначити їх кількість.
Поле не заповнюється якщо поле «Вид» містить такі коди виду упаковки:
«VQ», «VG», «VL», «VY», «VR», «VO» (об’ємні перевезення) або «NE», «NF»,
«NG» (перевезення товару без використання упаковки чи тари).
Зверніть увагу: максимальний розмір поля – 42 символи.
У полі «Вид» (відповідає полю «Вид упаковки» згідно з Порядком № 795)
вноситься код виду упаковки або тари, найбільш наближений до характеристик
пакування задекларованого товару, відповідно до Класифікатора видів упаковок,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року
№ 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань
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державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних
декларацій», або код виду упаковки обирається із випадаючого списку.
У поле «Кількість упаковок» вноситься загальна кількість місць з товаром
на основі найменшої зовнішньої упаковки або тари, а саме:
- кількість одиниць упаковок з товарами, запакованими таким чином, що ці
товари неможливо відокремити чи вилучити повністю або частково без
попереднього пошкодження упаковки або тари;
- кількість одиниць товарів, якщо товар переміщується без використання
упаковки або тари.
Поле не заповнюється якщо поле «Вид» містить такі коди виду упаковки:
«VQ», «VG», «VL», «VY», «VR», «VO» (об’ємні перевезення) або «NE», «NF»,
«NG» (перевезення товару без використання упаковки чи тари).
У поле «Кількість одиниць товару без упаковки» вноситься кількість
одиниць товарів без використання упаковки чи тари. Поле заповнюється якщо у
полі «Вид упаковки» обрано код виду упаковки, який відповідає одному з кодів –
«NE», «NF» або «NG». В інших випадках поле лишити порожнім.
КОНТЕЙНЕРИ
У поле «Номер контейнера» вносяться ідентифікаційні ознаки (номер)
контейнера, в якому переміщуються задекларовані товари.
Поле заповнюється, якщо у полі «Контейнери» розділу «ТРАНЗИТНА
ОПЕРАЦІЯ» проставлена відмітка, що товари переміщуються у контейнері.
СПЕЦІАЛЬНІ ДАНІ
Підрозділ не заповнюється.
ПОДАНІ ДОКУМЕНТИ/СЕРТИФІКАТИ
Вносяться коди згідно з розділом 10 класифікатора документів та реквізити
наявних супровідних документів на товар, що подаються структурному
підрозділу митниці відправлення для поміщення товарів у режим спільного
транзиту та здійснення митного контролю, а саме:
комерційних документів на товари, що декларуються у режим спільного
транзиту (рахунок або інші документи, які визначають вартість товарів);
товаросупровідних документів, що містять відомості про найменування,
характеристики, обсяг (кількість) товарів в основних (маса брутто та маса нетто
у кілограмах) та додаткових одиницях виміру, опис окремих вантажних місць,
упаковки або тари з товарами;
транспортних (перевізних) документів залежно від виду транспорту
(міжнародна товаротранспортна накладна, морський коносамент, авіаційна
вантажна накладна, залізнична накладна та інші);
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документів, що містять відомості, які дозволяють ідентифікувати та
класифікувати товари, а також визначити базу їх оподаткування митними
платежами;
документів, що підтверджують дотримання встановлених відповідно до
законодавства України заборон та/або обмежень щодо пропуску товарів через
митний кордон України.
У разі ввезення, у тому числі з метою транзиту, іноземних товарів на митну
територію України вноситься реєстраційний номер митної декларації (за
наявності), за якою цей товар вивозився за межі митної території іншої країни.
До моменту приєднання України до Конвенції, у разі ввезення товарів з ЄС або
країн – учасниць Конвенції, вноситься реєстраційний номер (MRN) експортної
або транзитної митної декларації країни відправлення (за наявності).
У поле «Вид» (відповідає полю «Тип документа» згідно Порядку № 795)
вноситься код супровідного документа. Якщо код документа відсутній у
відповідному розділі класифікатора документів, обирається окремий код
некласифікованого документа – «zzz» «Інші документи (при застосуванні
режиму спільного транзиту)».
У поле «Номер документа» вносяться номер супровідного документа та
через пробіл дата видачі цього документа за схемою «ДД.ММ.РРРР», де ДД –
число, ММ – місяць, РРРР – рік.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля – 35 символів.
У поле «Додаткова інформація» вноситься (за наявності) додаткова
інформація щодо супровідного документа (строк дії тощо).
Зверніть увагу: максимальний розмір поля – 26 символів.
Для комерційних документів на товари, які визначають вартість
задекларованих товарів, вноситься загальна сума вартості таких товарів,
зазначена в кожному з цих документів із зазначенням літерного коду валюти,
відповідно до міжнародного стандарту ISO 4217 (ДСТУ ISO 4217:2010. Коди для
подання валют і фондів).
Зверніть увагу: якщо декларується 2 або більше товарів, то документи, які
стосуються усіх товарів можуть зазначатись лише один раз по першому
товару. Водночас, якщо документ, що визначає вартість задекларованих
товарів, один для декількох або усіх товарів, то він дублюється у полі «Вид» по
кожному товару, якого стосується, та у полі «Додаткова інформація»
вказується вартість по кожному товару окремо, згідно такого документа.
ПОПЕРЕДНІ ДОКУМЕНТИ
У підрозділ вноситься інформація про попередні митні декларації чи інші
митні документи щодо попереднього митного режиму задекларованих товарів.
У поле «Вид» (відповідає полю «Тип документа» згідно Порядку № 795)
вноситься код попередньої митної декларацій або транзитної митної декларації
чи іншого митного документа.
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У поле «Номер документа» вноситься попередньої митної декларації чи
митного документа.
Зверніть увагу: максимальний розмір поля – 20 символів.
У поле «Додаткова інформація» вноситься (за наявності) додаткова
інформація щодо попередньої митної декларації чи іншого митного документа
(дата видачі, строк дії тощо).
Зверніть увагу: максимальний розмір поля – 26 символів.
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3.

Опрацювання запитів на отримання інформації від митних органів

Перегляд запитів митниці відправлення, надісланих у вигляді електронного
повідомлення [IE140], здійснюється суб’єктом режиму (зареєстрованим
користувачем) за допомогою сервісу «Портал трейдера», на вкладці
«Управління декларацією», «Запити щодо товарів, які не прибули……»
Зверніть увагу: термін надання суб’єктом режиму відповіді на запит
становить десять днів з дати направлення запиту.
Суб’єкт режиму, за наявності засвідченої розписки форми ТС 11 та/або
альтернативних доказів, належного завершення режиму спільного транзиту,
протягом встановленого строку:
надсилає за допомогою програмного забезпечення, що використовується
для заповнення митних декларацій окремого типу та обміну інформацією з
митними органами, митниці відправлення електронне повідомлення – відповідь
на запит на отримання інформації від суб’єкта режиму [ІЕ141]; або
надсилає засобами інформаційно-телекомунікаційних систем відповідь на
запит на отримання інформації у формі документа в електронному вигляді.
Зверніть увагу: альтернативними доказами належного завершення
режиму спільного транзиту є:
- копія транзитного супровідного документа (далі – ТСД), засвідченого
посадовою особою митниці призначення на вимогу суб’єкта режиму або
перевізника у разі, якщо за результатами митного контролю в митниці
призначення не виявлено порушень, що можуть бути підставами для виникнення
митного боргу щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту;
- документ, який підтверджує, що товари залишили митну територію
України;
- митна декларація або інший документ, що підтверджує випуск товарів
для вільного обігу на митній території України або поміщення товарів в інший
митний режим.
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З метою направлення повідомлення [ІЕ141] суб’єкт режиму створює
відповідь, натиснувши вкладку «Створити відповідь».

Після надання відповіді на запит на отримання інформації суб’єкт режиму
пред’являє або направляє митниці відправлення у електронному вигляді
засобами інформаційно-телекомунікаційних систем засвідчену форму розписки
ТС 11 та/або альтернативний доказ належного завершення режиму спільного
транзиту.
Відсутність відповіді від суб’єкта режиму у встановлений термін або
отримання митницею відправлення відповіді без засвідченої форми розписки
ТС 11 та/або альтернативних доказів належного завершення режиму спільного
транзиту є підставою для передачі справи в митницю гарантії.

31

4.

Статуси декларації
Статус

Абревіатура статусу

Submitted – Подано
Accepted – Прийнято
Rejected – Відхилено
Released for Transit – Випущено для транзиту
Not Released for Transit –
Не випущений для транзиту
Under Control – Під контролем

SB
AC
RJ
RT

Under Release Request – Під контролем випуску

RR

Under Cancellation Request – Під запитом на
скасування
Canceled – Скасовано
Written Off – Списано
Submission Confirmed – Подання підтверджено

NT
UC

CR
CN
WO
SC

