
ЗЕД під час воєнного стану: 
умови експорту, податки в 
Україні та за кордоном

Вебінар

Ваші запитання ви можете ставити в процесі презентації письмово в 
блоці "Питання та відповіді" Zoom 

14 березня 2023 року |  14:00
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МИНУЛІ ПОДІЇ

• Вебінар «Відшкодування медичним працівникам та членам їх родин шкоди, заподіяної
внаслідок участі у заходах із запобігання поширенню COVID-19»

• Вебінар «Що таке адаптивний карантин?”»

• Вебінар «Покарання за порушення карантинних обмежень. Практика поліції і судів»

• Вебінар «Банкрутство як спосіб позбутися боргів і зберегти активи»

• Вебінар «Відповідальність керівника та учасників у справах про банкрутство»

• Вебінар «Інтелектуальна власність як спосіб захистити бізнес»

• Вебінар «Карантинні законодавчі зміни»

• Вебінар «Обшук підприємства. Як захистити бізнес.»

• Вебінар «Мораторій — порятунок чи утопія?»

• Вебінар «Ризики при купівлі-продажу компанії»

• Вебінар «Медіація – сучасний спосіб вирішення конфліктів в умовах війни»
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Світлана володіє 13-річним досвідом в юридичному 
супроводі компаній малого та середнього бізнесу,

За 8 років практики у сфері оподаткування як на посаді 
корпоративного юриста, так і в консалтингу, Світлана Мороз 
вирішувала на користь клієнтів такі податкові питання:

консультування фінансового відділу підприємства 
з податкових питань
адаптація системи підприємства під нове податкове 
законодавство
комплексний супровід податкових перевірок
оскарження та повернення вилучених документів 
правоохоронними органами в межах кримінальних 
проваджень з податкових правопорушень
оскарження результатів податкових перевірок у ДПС 
і в судовому порядку

Світлана отримала науковий ступінь кандидата юридичних 
наук з тематики оподаткування та завдяки 5 рокам наукової 
роботи додатково посилила власну податкову експертність.

Світлана Мороз, адвокат, к.ю.н.,
керуючий партнер Dictum



+38 066 37 22 429

moroz@dictum.ua

www.dictum.ua

Приєднуйтеся до податкової спільноти:

https://t.me/+SwOTltykiPRhMzFi
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1. Укладання ЗЕД угоди

2. Експортні операції

3. Імпортні операції 

4. Валютний контроль



Контракт

Банк

Податкова

Митниця

Арбітраж

Торгово-
промислова палата
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валюта

загальна сума контракту

спосіб розрахунку

сплата комісійних банківської установи

зобов'язання по сплаті податків

Територія надання послуг/відвантаження товару

строк надання послуг/відвантаження товару, строк дії контракту

мова контракту/арбітраж



Помилки = правопорушення
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Експортні 
операції

Сплата 
податків і 

зборів

Митне 
оформлення

Валютний 
контроль
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акредитація

підготовка документів 
на товар 

подача декларації та 
необхідних документів 



Технічна документація має містити:

• загальний опис електрообладнання, концептуальне проектування та виробничі креслення та схеми компонентів, вузлів, схем
тощо;

• описи та пояснення, необхідні для розуміння цих креслень і схем та роботи електрообладнання;

• перелік гармонізованих стандартів, застосованих повністю або частково, посилання на які були опубліковані в Офіційному
журналі Європейського Союзу або міжнародних чи національних стандартів, зазначених у статтях 13 і 14, і

• якщо ці гармонізовані стандарти або міжнародні чи національні стандарти не застосовувалися, опис рішень, прийнятих для
досягнення цілей безпеки цієї Директиви, включаючи перелік інших відповідних застосованих технічних специфікацій

• У разі частково застосованих гармонізованих стандартів або міжнародних чи національних стандартів, зазначених у статтях 13 і
14, у технічній документації повинні бути визначені частини, які були застосовані

• У разі частково застосованих гармонізованих стандартів або міжнародних чи національних стандартів, зазначених у статтях 13 і 14, у технічній 
документації повинні бути визначені частини, які були застосовані;

• результати виконаних проектних розрахунків;

• проведених експертиз тощо; і 

• протоколи випробувань;

• Зазначені документи мають бути складені мовою, що надасть можливість контролюючим органам ЄС за необхідності ознайомитись з їх 
змістом (англійською та офіційною мовою відповідної країни Союзу)



Маркування, супровідна документація 

• Виробник має зазначити на упаковці або в документі, що супроводжує виріб тип,  номер партії або 
серійний номер або інший елемент, що дозволяє його (виріб) ідентифікувати

• Нанесення маркування "CE« свідчить про відповідність продукту вимогам Директив/Регламентів і має 
наноситись на виріб, табличку на виробі, упаковку або інструкцію/паспорт виробу, перед його випуском 
в обіг

Розроблення інструкції з експлуатації

• Виробник має Розробити інструкцію з користування та інформацію з безпеки і викласти її зрозумілою 
мовою для кінцевих користувачів (англійською та офіційною мовою відповідної країни Союзу)

Складення Декларації про відповідність виробу вимогам
Директив/Регламентів Європейського Союзу

• Декларація про відповідність повинна містити інформацію про виробника, (або уповноваженого 
представника), інформацію про продукт (марку, серійний номер), всі відомості, необхідні для визначення 
Гармонізованого законодавства Союзу, згідно з яким її було видано, посилання на гармонізовані 
стандарти та інші технічні специфікації (якщо необхідно).









Отримання сертифікату про походження товару EUR.1

• Даний сертифікат видається Митним органом, за зверненням експортера, та діє 4 місяці з моменту його видачі.

• Документи, що необхідні для сертифікату EUR.1:

• письмову або електронну заяву, що містить декларацію від експортера;

• електронну копію сертифіката EUR.1 або EUR-MED у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений 
відповідно до вимог Конвенції або Угод бланк сертифіката EUR.1 або EUR-MED (*у разі, якщо такий сертифікат 
видавався раніше);

• декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження, та/або декларацію 
постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження, та/або довгострокову 
декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження, та/або довгострокову 
декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (далі - декларація), 
що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного 
походження, встановлених Конвенцією та Угодами, та/або їх електронні (скановані) копії



Отримання сертифікату про походження товару EUR.1

• При цьому, варто зауважити, що фактично, органи Митниці не обмежуються вищезазначеними документами та 
додатково можуть витребувати наступні документи:

• установчі документи (статут, виписки, податкове свідоцтво і т.д.)

• калькуляцію

• довідка товаровиробника (документ складений у вільній формі, що містить інформацію подібно до калькуляційй та 
інформацію про виробництво)

• контракт

• інвойс

• пакувальний лист

• товаротранспортні документи

• всі договори на поставку сировини для виробництва товару

• документація по технології виробництва (схеми обладнання, список верстатів і т.д.)

• повний список фахівців зайнятих на виробництві із зазначенням функцій

• договір оренди виробничих приміщень, потужностей або документи на їх володіння

• Одночасно, при експорті, необхідним буде проходження акредитації, яка проходиться шляхом подання заяви



Експорт товару на територію Європейського Союзу

• Відповідно до ч. 3 ст. 335 Митного кодексу України  Разом з митною декларацією митному органу подаються рахунок або інший 
документ, який визначає вартість товару, та, у випадках, встановлених цим Кодексом, декларація митної вартості. У встановленому 
цим Кодексом порядку в митній декларації декларантом або уповноваженою ним особою зазначаються відомості про:

• 1) документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;

• 2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або 
розпорядження товарами;

• 3) транспортні (перевізні) документи;

• 4) комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію;

• 5) у разі необхідності - документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності;

• 6) документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв’язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та 
компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень);

• 7) у випадках, передбачених цим Кодексом, - документи, що підтверджують країну походження товару;

• 8) у разі необхідності - документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів;

• 9) у разі необхідності - документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, на застосування повного чи 
часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму;

• 10) у разі необхідності - документи, що підтверджують зміну термінів сплати митних платежів;

• 11) у разі необхідності - документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення відповідно 
до статті 53 цього Кодексу.
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1. Укладання ЗЕД угоди

2. Експортні операції

3. Імпортні операції 

4. Валютний контроль



Ризики
Новостворений суб'єкт ЗЕД, не платник ПДВ 

«Сплячі» підприємства, керівник=бухгалтер=засновник

Нещодавні зміни власників, або посадових осіб

Перехід до іншої ДПІ

Зміна юридичної адреси

Непрямі контракти (офшор, країни з пільговим оподаткуванням)

Незначна кількість працюючих, основних та оборотних фондів



Інформація про товар



Ціна



Під лупою
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Валютний 
контроль 

граничні строки розрахунків за 
операціями по експорту та імпорту

товарів - до 180 днів











Складний та цікавий кейс:

Відсутність оригінального інвойсу

Посилання на попередній
контракт

Відсутність сертифікату
походження товару

Посилання в сертифікаційних
документах на попередній

контракт

Австралія Україна

Обладнання 

40 тис. у.о.

Термін вик. 
зобов'язань 90 

к.дн. 

Валютний 
контроль 90 

к.дн.

Поставка 
перевищувала 

90 к.дн.



П
о

с
л

у
г

и

Супровід 
проходження перевірок 

органів влади

Супровід укладення
договорів й отримання 
дозвільної документації

Супровід введення
об’єктів нерухомості в 

експлуатацію

Due diligence об’єктів, 
контрагентів, підрядників, 

постачальників

Консультування з питань
приватизації державної

і комунальної нерухомості

Захист у спорах 
у сфері нерухомості 

та будівництва
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Світлана Мороз отримала
особисте визнання серед
кращих юристів у практиці
“Податкове право”!

Світлана Мороз була
номінована як «Кращий
молодий адвокат 2018 
року»

За результатами рейтингового дослідження «Лідери
ринку: рейтинг юридичних компаній України – 2021» від
видання «Юридична Газета» Юридична компанія Dictum

УВІЙШЛА ДО 100 КРАЩИХ 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ

ВИЗНАНА СЕРЕД ЛІДЕРІВ 
ПРАКТИК У GROUP 2

Трудове та міграційне
право

1 місце
Інтелектуальна

власність

3 місце
Податкове та митне

право 

7 місце
Корпоративне

право

1 місце



+38 066 37 22 429

moroz@dictum.ua

www.dictum.ua

https://www.facebook.com/morozlana/

За результатами рейтингу «Вибір клієнта. ТОП-100 юристів 
України – 2021» від видання Юридична газета Світлана 

Мороз, адвокат, к.ю.н, керуючий партнер Юридична 
компанія Dictum, отримала особисте визнання в практиці 

“Податкове право”!
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http://www.dictum.ua/
https://www.facebook.com/morozlana/


ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

A C T I V E L E X . C O M

https://activelex.com/


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Світлана Мороз

Тел. +38 066 37 22 429

E-mail: moroz@dictim.ua

A C T I V E L E X . C O M

ActiveLex

E-mail: info@activelex.com

Адреса: вул. Срібнокільська 1, оф. 269, м. Київ

Тел. +380 (44) 333 92 84 |  +380 (95) 333 92 84

+380 (67) 333 92 84  |  +380 (63) 333 92 84

Facebook TouTube Instagram

ЮК Dictum

Тел. +38 067 829 58 06 

E-mail: info@dictim.ua

Адреса: вул. Нижньоключова, 14,

поверх 1, офіс 9, м. Київ

Сайт: https://dictum.ua

mailto:moroz@dictim.ua
https://activelex.com/
mailto:info@activelex.com
mailto:info@dictim.ua
https://dictum.ua/
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