
 

 

 

 

САМОСТІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ М16 

При самостійному оформленні вантажу отримувач повинен вміти самостійно 
заповнити декларацію М16 та знати необхідний для митного оформлення перелік документів 
та процедуру митного оформлення. 

Оформлення вантажів складає 2-3 робочі дні. Час, необхідний для оформлення 
вантажу, може збільшуватися при потребі надати додаткові документи або проведення 
додаткових видів контролю до 10 робочих днів. 

Необхідно самостійно підготувати і особисто надати до митниці документи (перелік 
див. на наступній стр.). 

Бланк декларації М16 можна отримати на рецепції. 

Після прийняття документів до оформлення співробітник митниці нарахує митні 
платежі, котрі отримувачу потрібно сплатити самостійно у банківській установі або за 
допомогою платіжного терміналу на рецепції (зразки нарахування див. на наступній стр.) 

Якщо процес митного оформлення завершений, отримувач повинен надати 
співробітникам FedEx/TNT на рецепції оформлену декларацію М16 для отримання вантажу.  

Звертаємо Вашу увагу, що будь-яка інформація стосовно процесу та строків 
декларування вантажів погоджується з митницею виключно отримувачем. Співробітники 
компанії перевізника не володіють інформацією про стан та терміни оформлення вантажу при 
самостійному оформленні. 

Статус відправлення Ви можете відслідковувати за номером накладної на сайтах  
www.tnt.ua або www.fedex.com 
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Документи, необхідні для письмового декларування вантажу: 

1. Заповнена вантажна декларація форми М16 (для вантажів вартістю від 100 до 10000 

Євро).  

2. Транспортна накладна на вантаж. 

3. Інвойс з детальним описом вмісту, його кількістю та вартістю за кожною з позицій 

4. Копія паспорту (сторінки 1, 2, 3 та сторінка з реєстрацією). 

5. Копія ідентифікаційного коду. 

6. Нотаріальне доручення, якщо інтереси отримувача у митниці представляє довірена 

особа. 

7. Договір на брокерські послуги, якщо отримувач доручив брокеру представляти його 

інтереси у митниці. 

8. За необхідності, підтвердження вартості товарів – докази оплати, чеки, бірки, етикетки, 

прайс-листи, посилання на сайти продавців, тощо. 

9. За необхідності, додаткові відомості про товар, наприклад, призначення (де і з якою 

метою буде використовуватися), склад, опис, тощо. 

10. За необхідності, дозволи нетарифного регулювання, наприклад, дозвіл МОЗ на 

лікарські препарати, висновок Гемологічного комітету при імпорті каміння, тощо. 

11. Інші документи за запитом митниці 

Розмір та розрахунок митних платежів 

§ Для вантажів з сумарною фактурною вартістю більшою 100 Євро, але меншою 150 Євро: 

 Мито не нараховується; 

 ПДВ складає 20% від суми, що перевищує 100 Євро (ст. 196.1.17 ПКУ) 

Вантажі підлягають письмовому декларуванню з використанням декларації форми М16. 

Приклад: Вартість вантажу складає 120 Євро 

 Мито не нараховується 

 ПДВ: (120 Євро – 100 Євро) * 20% = 4 Євро 

 Митні платежі загалом: 4 Євро 

Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату подання митної декларації. 

§ Для вантажів з сумарною фактурною вартістю більшою 150 Євро, але меншою 10 000 Євро: 

 Мито складає 10% від суми, що перевищує 150 Євро (ст. 374, п.7 МКУ); 

 ПДВ складає 20% від суми, що перевищує 100 Євро і раніше нарахованого мита (ст. 

196.1.17 ПКУ). 

Вантажі підлягають письмовому декларуванню з використанням декларації форми М16. 

Приклад: Вартість вантажу складає 200 Євро 

 Мито: (200 Євро  – 150 Євро) * 10% = 5 Євро 

 ПДВ: (200 Євро – 100 Євро + 5 Євро) * 20% = 21 Євро 

 Митні платежі загалом: 26 Євро 

Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату подання митної декларації. 


