ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН
за принципом
«ЄДИНОГО ВІКНА»
на митниці

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МИТНИЦІ
«ЄДИНЕ ВІКНО»: поточна ситуація
Сьогодні взаємодія митних і контролюючих органів
з підприємством безсистемна:
 Відсутність чітких часових рамок на
здійснення процедури контролю відповідними
органами;

 Митниця не може завершити митний
контроль без дозволів інших контролюючих
служб.
 Відсутність електронної бази даних звернень
представників бізнесу до контролюючих
органів не дозволяє державі здійснювати
нагляд за діяльністю цих органів.

Неможливість
прогнозування, значне
ускладнення логістики
для бізнесу – збільшення
вартості

Затримки митного
оформлення, черги
у пунктах пропуску
на кордоні

Корупція
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ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЄДИНОГО ВІКНА»
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ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
КРОК 2

КРОК 1
Результати контролів, які
здійснено на кордоні, вносяться
до ІТ - системи відповідними
контролюючими органами

Протягом 1 години після виїзду машини
з пункту пропуску митниця
автоматично надсилає підприємству
електронне повідомлення з переліком
документів, необхідних для
завершення всіх інших видів контролю

КРОК 3

КРОК 4

Поки машина прямує до
митниці підприємство може
вже надіслати в «єдине вікно»
сканкопії документів для
проходження контролів

ІТ-система надсилає
повідомлення та документи
відповідним контролюючим
органам для здійснення
контролю

КРОК 5
Контролюючий орган
протягом 4 годин приймає
рішення щодо здійснення
відповідного виду контролю
та вносить його до ІТ-системи
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ВАРІАНТИ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

 завершення відповідного виду державного контролю;
 відмова у завершенні контролю;
 необхідність проведення огляду товарів;

 необхідність проведення огляду товарів та відбору зразків;
 необхідність проведення додаткової обробки товарів (фумігація,
знезараження тощо);
 необхідність повернення вантажу за межі митної території України;

 необхідність знищення вантажу.

Якщо протягом 4-х робочих годин контролюючий орган НЕ приймає
рішення, ІТ-система автоматично формує позитивне рішення про
проведення відповідного виду державного контролю, яке є підставою
для завершення митного контролю та митного оформлення товарів.
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ОДНОЧАСНИЙ ОГЛЯД ТОВАРІВ
ВСІМА КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
Узгодження дати і часу проведення огляду товарів

Час, вказаний
підприємством при
поданні документів
в «Єдине вікно»

Час, запропонований
контролюючим
органом і
погоджений з
підприємством

За відсутності згоди,
час, визначений
митницею

Огляд проводиться не пізніше, ніж через 24 робочі
години, від запропонованого підприємством часу
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМА МИТНИЦІ «ЄДИНЕ ВІКНО»
Електронна системи обміну даними
«Єдине вікно» дозволить:
 спростити і зменшити кількість
митних формальностей;
 скоротити час проведення митних
процедур;
 мінімізувати людський фактор при
прийнятті рішень митниками та
контролюючими органами;
 усунути можливості для корупційних
проявів;
 сприяти розвитку міжнародної
торгівлі.
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