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Гарантійні документи 

• надаються з метою забезпечення сплати митних платежів при 
транзитному переміщенні товарів і транспортних засобів по території 
країн; 

• законодавством кожної з країн (Україна, країни Євразійського 
економічного союзу, Європейського Союзу) передбачені свої 
особливості в оформленні та застосуванні гарантійних документів. 
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Європейський Союз, Туреччина, 
Сербія 
• Найбільш поширеною альтернативою 

книжці МДП на території ЄС та Туреччини 
є декларація Т1 

• Декларація Т1 -  застосовується для 
товарів неєвропейського походження, є 
гарантією сплати митних платежів від 
митниці відправлення до митниці 
призначення на території країн ЄС, а 
також Туреччини. 

• Документ необхідний для ввезення всіх 
груп товарів на територію ЄС з третіх 
країн, або при її перетині  

• Вартість оформлення документа залежить 
від специфіки вантажу і фактурної вартості 
товару 

 



Процедура оформлення декларації Т1 

На підставі 
товаросупровідних 
документів митний 
представник 
оформляє Т1 в 
спеціальному 
програмному 
забезпеченні, 
пов'язаному з 
системою NCTS 
(Європейська 
електронна база 
даних) 

 

Після підтвердження 
документа 
декларантом, він 
направляється в NCTS 

Програмне 
забезпечення 
автоматично 
присвоює Т1 
попередній 
реєстраційний 
номер - номер LRN 

При оформленні 
декларації Т1 митним 
інспектором 
присвоюється в 
системі 
ідентифікаційний 
номер - номер MRN 

Movement reference number (MRN) - унікальний 
реєстраційний номер, який присвоюється кожній 
декларації системою з метою ідентифікації кожного 
окремого транзитного переміщення 
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Перелік документів, необхідних для 
оформлення: 

• CMR 

• invoice 

• свідоцтво про реєстрацію транспортного засоби 
(тех. паспорт) 

• паспорт водія 

• експортна декларація (при наявності) 

• інформація про пункт в'їзду на територію ЄС і 
пункт митного оформлення на території ЄС 
(митниця призначення) 

 



При оформленні Т1 важливо: 

• Уточнити у брокера необхідність наявності паперової копії 
Т1 при проходженні кордону (Деякі європейські країни - 
наприклад Румунія, Угорщина вимагають наявності 
паперових копій Т1 у водія) 

• якщо вантаж дорогий / акцизний: направляти документи 
партнеру попередньо з метою уточнення можливості 
оформлення та вартості послуги 

• водієві: перед розвантаженням товару не території ЄС - в 
першу чергу звернутися до брокера, який виконає митне 
оформлення товару та ініціює процедуру закриття 
декларації Т1 в європейській системі 

• водієві: переконатися, що декларація Т1 закрита в системі 

• У разі виникнення спірних/нестандартних ситуацій: 
негайно інформувати партнера, який оформляв Вам 
гарантійний документ 

 



Країни ЄАЕС 

Способами забезпечення сплати 
митних платежів є:  
• грошові засоби (гроші)  
• банківська гарантія 
• поручительство 
• застава майна 
Найбільш поширеною формою 
забезпечення сплати митних платежів 
є поручительство 
Поручительство оформляється як 
договір поручительства між митним 
органом і поручителем 

 
 



Процедура оформлення поручительства 

 

 

 

 

Етапи оформлення Росія Білорусь 

Надання митному брокеру 
необхідних товаросупровідних 
документів 

• CMR 
• інвойс 
• пакувальний лист 
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 
• паспорт водія 
• мобільний телефон водія 

+ Свідоцтво про допущення 
транспортного засобу під 
митними пломбами 

Оформлення електронної 
декларації 

Обов'язково (Згідно Наказу 
Міністерства фінансів РФ від 
30.08.2016) 

ЕПІ  

Фактори, що впливають на вартість 
поручительства 

Вартість і характер вантажу, 
відстань від кордону до митниці 
призначення 

Вартість і характер вантажу 

Оформлення в митних органах на 
кордоні 

За електронним номером 
поручительства, номером 
доповнення та номером УІН (3 
номери) 

За номером ЕПІ  
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При оформленні поручительств 
важливо: 

• при переміщенні вантажів через територію України в 
режимі «транзит»: переконатися, що товар не 
потрапляє до Переліку заборонених до ввезення в 
Російську Федерацію товарів (Постанова Уряду РФ 
№1716-83 від 29 грудня 2018) 

• якщо вантаж дорогий/акцизний: направляти 
документи партнеру попередньо з метою уточнення 
можливості оформлення та вартості послуги 

• водію: при прибутті в митний орган призначення на 
території країн ЄАЕС - переконатися, що 
поручительство закрито в системі  

• У разі виникнення спірних/нестандартних ситуацій: 
негайно інформувати партнера, який оформляв Вам 
гарантійний документ 

 

 



Для оформлення 
поручительств / Т1 при 
заповненні CMR важливо: 

Графа 13: вказуються повні реквізити 
митного терміналу, на який повинен 
бути доставлений вантаж для митного 
оформлення (вказати номер митниці 

призначення) 
 

Графа 10: вказуються коди ТН 
ЗЕД по всіх групах товарів 
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Технологія оформлення послуг на 
кордоні 

1. Замовник відправляє пакет 
товаросупровідних документів 
на адресу відповідального 
представника групи компаній 

«Укртрансагент» 

2. Представник готує документи і 
передає водієві номер декларації 
по Україні, фінансову гарантію, 
номер декларації Т1/номер ЕД; 
поручительства в цілодобовому 
офісі «Укртрансагент» на кордоні, з 
української сторони, або смс-
повідомленням. 

3. Водій прямує на оформлення в 
митні органи України/ЄС/ЄАЕС з 
готовим пакетом документів (в 
електронному вигляді готові 
документи знаходяться в базі 
митних органів) 



 Дякую за увагу, 

готова відповісти на Ваші питання! 

 

 

 

+38 (044) 500 92 68 

+38 (067) 324 44 42 

lutsyuk@ukrtransagent.com.ua 

http: //ukrtransagent.com.ua/ 
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