Организация экспорта

Методичні матеріали
щодоорганізації експорту товарів.
1. Експорт регулюється Митним Кодексом України. (http://zakon2.rada.gov.ua/la
ws/show/4495-17)
Експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно до якого українські товари
випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань
щодо їх зворотного ввезення.
2. Правова база
Для проведення операцій по експорту товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності
повинен стати на облік в митниці. Ця процедура регулюється Приказом Мінистра
Фінансів України № 634 від 30.05.2012г. «Про встановлення порядку обліку осіб, які
здійснюють операції з товарами» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1381-12)
Якщо товар призначений для експорту, знаходиться на деревинних палетах, та в
дерев’яній упаковці, або рослинного походження то перед здійсненням експорту
потрібно стати на облік в державній фіто санітарній інспекції.
3. Необхідні документи для здійснення експорту.
А) Перш за все потрібно підписати
Контракт (Договір) купівлі-продажу товару,
Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12)
та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України.
Зміст договору регулюється Наказом «Про затвердження Положення про форму
зовнішньоекономічних договорів
(контрактів)» N 201 від 06.09.2001 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01)
В) Ви заповнюєте Рахунок-фактуру (Інвойс) відповідно до статті 9 Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14).
Рахунок-фактура (Інвойс) повинні мати такі обов'язкові реквізити:
-назву, адресу підприємства продавця,
-назву, адресу підприємства покупця,
-номер та дату Контракту (Договору) -умови оплати, та реквізити банку, рахунку
-умови поставки (згідно з Incoterms 2010)*
-дату рахунку-фактури (інвойса),
-зміст, назву товару, обсяг та одиницю виміру,
-посади осіб, (директор, гол.бухгалтер), особистий підпис.
* Incoterms 2010 ці умови регламентують момент передачі права власності на товар і всі
пов'язані із цим ризики.
Застосовуються в міжнародних
договорах купівлі-продажу. Інкоте́рмс встановлюють правила, які регулюють питання
пов'язані з доставкою товарів від продавця до покупця.
Це включає в себе власне перевезення, відповідальність за експортне та імпортне
очищення товарів.
Ці правила визначають відповідального за сплату доставки, митного оформлення, та стр
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ахування ризиків на шляху транспортування товарів
у залежності від означени стандартних умов поставки.
С) Вид транспорту якім плануєте здійснити експорт товарів.
- Автотранспорт. Мжнародна автодорожня товарно-транспортна накладна (CMR),
якщо це автомобільний
транспорт (заповнює відправник, брокер, відомості про автотранспортний засіб
комерційного призначення,
що перевозить товари, вносяться до митної декларації, за якою оформлено ці вантажі,
книжки МДП,
передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП 1975 року
, товарно-транспортних накладних)
- Залізничний транспорт. Залiзнична накладна (СМГС) - основний перевiзний документ
установленої форми,
вiдповiдно оформлений i наданий залiзницi вiдправником разом з вантажем (заповнює
перевізник)
.
- Авіаційний транспорт. Авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill) - документ, що
свiдчить про укладення
договору про повiтряне
перевезення товарiв та iнших предметiв, умови перевезення, а також прийняття товарiв
та iнших предметiв до перевезення (заповнює перевізник).
- Міжнародні поштові відправлення. Поштова накладна яка містить відомості про
міжнародне поштове
відправлення (заповнює перевізник).
- Морській транспорт. Коносамент - документ, що засвідчує наявність договору на
перевезення вантажу
морським шляхом та прийняття під завантаження цього вантажу перевізником, який
зобов'язується доставити
його вантажоотримувачу, вказаному в накладній (заповнює перевізник).
D) Сертифікат про походження товарів форми СТ-1, ЕВРО
Документ встановленої форми, який застосовується для підтвердження країни
походження товару.
Видається уповноваженими органами (Торгово-промислова палата України). Европа для
Ураїни впровадила пільговий режим, при наявності сертифіката походження, звільненя
від мита!
Дніпропетровська ТПП (http://cci.dp.ua/sertifikacija.html)
Відсутність сертифіката про походження товарів форми СТ-1 при ввезенні товарів
в країни СНД, з якою Україна уклала угоду про вільну торгівлю, є підставою для
ненадання пільг при нарахування мита.
Е) Сертифікат якості продукції, технічні паспорти.
Видається виробником продукції.
F) Документи що підтверджують вартість товарів.
Калькуляції виробника, внутрішні договора на придбання товару, расходні накладні,
податкові накладні.
G) Якщо товар в упаковці з деревини, чи рослинного походження –

2/3

Организация экспорта

підлягає державному фіто санітарному контролю. Відбір зразків, лабораторні
дослідження,
та отримання Фітосанітарного сертифікату.
(http://www.phyto.dp.ua/index.php)
F) Якщо товар тваринного походження підлягає ветеринарному контролю.
Відбір зразків, лабораторні дослідження, та отримання Ветиринарного сертифікату.
(http://vet.gov.ua/)
G) Радіологичний контроль обов’язковий для усіх товарів на експорт.
( http://www.menr.gov.ua/ ) на жаль екологічна інспекція м.Дніпропетровська не має
сайту, адреса: Дніпропетровськ, вул.Лабораторна, 69, тел.. +380(56)3772748
H) Митне оформлення.
При наявності всіх вишезазначених документів (детальну інформацію про нетарифне
регулювання можно
отримати тільки проаналізувавши та визначивши код товару, згідно УКТЗЕД), та
прибуття товару в зону
митного оформлення митний брокер заповнює та подає до оформлення вантажну митну
декларацію.
Після оформлення ВМД вантаж направляється до зазначеного пункту переходу
державного кордону.
4. Валютний контроль.
Якщо товар був проданий з відстрочкою оплати, то термін
повернення валютного виторгу сьогодні становить 90 днів (регулює НБУ), (слідкуйте за
змінамінами)
Прочитавши цю статтю, Вам здалося що експорт це дуже складно, то запевнюю Вас що
це
досить просто. Країні потрібний приток валюти, тому при експорті обмаль перешкод.
Есть вопросы, звоните подскажем, поможем!
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