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ЄС як єдина митна територія
Всі країни-члени ЄС, в т.ч. і Німеччина, являються єдиною митною територією з
єдиними митними правилами.
Всі товари, що ввозяться до Німеччини, рахуються імпортованими до ЄС і
підлягають загальноєвропейським вимогам щодо імпорту і митних процедур.
Тобто: мито і інші платежі на імпорт товару в ЄС сплачуються лише один раз. При
перетині товаром внутрішніх кордонів країн ЄС додаткові збори чи відрахування не
нараховуються.
З 1-го травня 2016 в рамках ЄС застосовується Новий Митний кодекс
Європейського Союзу. Новий кодекс ЄС замінив Митний кодекс Співтовариства від
1992 р. У деяких галузях (наприклад, ІТ-процеси) продовжують застосовуватись
перехідні правила, частково до 2020 року.
В практичній реалізації більшої частини правил Угоди про Європейський
економічний простір (ЄЕП) також беруть участь Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн. В
митний союз з ЄС вступили Андорра, Сан-Марино і Туреччина. З багатьма іншими
країнами існують торговельні угоди, які дозволяють безмитне ввезення певних
товарів в ЄС або ввезення товарів за пільговими тарифами.

Єдиний митний тариф ЄС
Митні тарифи на імпорт товарів, що ввозяться на терирорію ЄС зафіксовані в
Єдиному митному тарифі Співтовариства. Митні тарифи по імпорту в ЄС однакові
для всіх держав-членів.
Поточні щоденні митні тарифи можуть бути визначені через центральну базу даних
ЄС TARIC (Інтегрований тариф Європейського співтовариства) або через EZT
(німецький електронний митний тариф).
Номенклатура митного тарифу ЄС базується на Гармонізованій системі опису та
кодування товарів (HS) Всесвітньої митної організації. Згідно правил, зазначених в
системі HS, кожен товар класифікований по номенклатурі і йому присвоюється
відповідний код товару.
Здебільшого мита нараховуються на вартість товару, що ввозиться. Тобто, базою
для оподаткування є митна вартість імпортованого товару на момент ввезення
товару на митну територію Євросоюзу.
В окремих випадках додатково до вартості товару додається вартість інших витрат
(упаковка, транспортні та страхові витрати тощо).
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Митні процедури в ЄС
Товари на митній території ЄС можуть мати два різних статуси. Статус товарів ЄС
(вироблені чи видобуті в ЄС, або ввезені товари, що знаходяться в так званому
"вільному обігу" товарів), або статус несоюзних (Nichtgemeinschaftswaren)
товарів (усі товари, які не відповідають критеріям товарів ЄС). Імпорт на
територію ЄС так званих несоюзних (Nichtgemeinschaftswaren) товарів не
дозволяється або може бути дозволений митницею в окремих випадках і в
обмеженій кількості.
Призначення/галузь використання конкретного
порядок митної процедури щодо такого товару.

товару

визначає

конкретний

На відміну від попереднього Митного кодексу ЄС, кількість митних процедур
згідно нового Кодексу скорочена з вісьми до трьох, залежно від призначення
товару:
1. Ввезення товару для вільного обігу на території ЄС
2. Вивіз/відвантаження товару з митної території ЄС
3. Спеціальні процедури.
До спеціальних процедур в основному входять процедури, які раніше
відносилися до так званих окремих митних процедур:
3.1. Перевезення товару (зовнішній і внутрішній транзит)
3.2. Використання товару (тимчасове або кінцеве використання)
3.3. Обробка товару (активна і пасивна)
3.4. Зберігання товару на митних складах або у вільних зонах
У Німеччині, в даний час є чотири вільні зони: вільні порти Куксхафен,
Бремерхафен, Деггендорф і Дуйсбург.
Процедура декларування товару та сплати мита відбувається за певним порядком.
Товари зі статусом несоюзних (Nichtgemeinschaftswaren) товарів декларуються
і перевіряються в першу чергу. Таким чином підтверджується відгрузка в певному
місці або митне складування таких товарів, що відбулися раніше.

Митна декларація
Товари, що ввозяться на територію країн ЄС, потрібно реєструвати для
проходження митної процедури. З метою реєстрації заповнюється митна
декларація, як правило, в електронній формі через "процедури ATLAS". Система
ATLAS адаптована і діє у всіх країнах ЄС.
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Реєстраційні формальності мають бути виконані компанією, що знаходиться на
території ЄС. Допускається реєстрація митної процедури товару з боку
Представника, наприклад, експедитора. Компанії з третіх країн можуть
реєструвати товар для митної процедури лише у вийняткових випадках.
При регулярному імпорті товару на територію ЄС, після відповідного дозволу з
боку митних органів ЄС, можлива спрощена процедура митного декларування
товару.

Номер EORI
Для участі в спрощених митних процедурах потрібно мати номер EORI. Номер
EORI є єдиним особливим номером для всіх країн ЄС, який присвоюється митним
органом для учасника митної процедури з метою реєстрації товарів в митних цілях.
Номер EORI видається, як правило, операторам з ЄС. Компанії з третіх країн
можуть отримати номер EORI тільки в декількох виняткових випадках, наприклад,
щоб подати підсумкову декларацію щодо ввезеного товару.
Всі компанії, зареєстровані в ЄС, мають право бути зареєстрованими та
сертифікованими як УЕО (уповноважений економічний оператор, АОЕ). Таку
реєстрацію здійснюють регіональні митні органи. Сертифіковані таким чином
компанії (АОЕ) мають право діяти у всіх країнаї ЄС, сприймаються митними
органами особливо надійними для участі в митних процедурах і мають право
спрощеного митного оформлення.
Враховуючи більш сприятливу оцінку ризику до таких компаній з боку митних
органів ЄС, АОЕ-компанії дуже часто не підпадають митним перевіркам.

Обмеження по імпорту
Деякі продукти можуть бути дозволені до ввезення в Німеччину тільки у випадку,
якщо вони відповідають вимогам щодо їх інгредієнтів та/або певним технічним
умовам та нормам.
Чи підлягає імпортований товар забороні чи обмеженням при його ввезенні в
Німеччину, зафіксовано в списку імпорту і експорту Німеччини в Електронному
митному тарифі (EZT). Наявність заборон або обмежень по конкретному товару
має помітку в тарифному номері відповідного товару - "VUB" (заборони і
обмеження).
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Реальній забороні для ввезення товару до Німеччини підлягають далеко не всі
«заборонені товари». Залежно від товарної групи дозволами та ліцензіями на
ввезення на ринок Німеччини «заборонених товарів» займаються:


Федеральне відомство економіки та експортного контролю (BAFA) для
промислових товарів



Федеральне агентство по сільському господарству і продовольству (BLE) для
сільськогосподарської продукції



Федеральне агентство з охорони природи (BFN) для торгівлі товарами, що
підлягають міжнародному захисту.

___________________________________________________________________

Ви плануєте здійснювати експорт
певного товару на ринок Німеччини та інших країн ЄС?

Ви шукаєте в Німеччині
кваліфікованого партнера для довгострокових експортних операцій?

Бажаєте покращити показники експорту
до Німеччини шляхом оптимізації ціноутворення та селекції партнерів?

Звертайтеся до нас...
Наш 26-річний досвід інформаційної, консультаційної та організаційноправової діяльності на ринку Німеччини допоможе вирішити Ваше
питання професійно, оперативно та комплексно.
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Наша інформаційна, консультаційна та організаційно правова підтримка
стане запорукою Вашої успішної діяльності
на ринку Німеччини


Пошук в Німеччині певного товару, обладнання, сучасних технологій від виробника



Пошук кваліфікованих партнерів для фінансування проектів в Україні, організації СП,
налагодження довгострокового експорту / імпорту



Розробка покрокової стратегії входження української компанії на ринок Німеччини



Реєстрація компанії в Німеччині, трансфер капіталу, організаційно-правове супроводження



Підтримка українських Резидентів при інвестуванні в перспективні галузі німецької економіки



Постійне представництво інтересів Вашої компанії на ринку Німеччини



Допомога галузевих експертів, спеціалізованих адвокатів, радника по податкам в Німеччині



Організація і супроводженням переговорів в Німеччині, кваліфікований переклад документів

Звертайтеся до нас...
Наш 26-річний досвід інформаційної, консультаційної та організаційної діяльності на ринку Німеччини
допоможе реалізувати Ваш проект або вирішити Ваше питання професійно, оперативно та комплексно.
При цьому ми гарантуємо Вам повну конфіденційність інформації щодо Замовника, а також щодо змісту
проекта та особливостей його реалізації в Німеччині.
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