Пам’ятка з митних питань
Станом на: Жовтень 2021
В цій пам`ятці Ви знайдете інформацію з таких питань:
1. Ввезення до Німеччини
2. Ввезення до України
3. Поради щодо ввезення гуманітарної допомоги в Україну
4. Експортний сертифікат та сертифікат отримувача при некомерційних поїздках.
1. Ввезення до Німеччини
Митні питання, що стосуються ввезення до Німеччини, можна з’ясувати за посиланням:
www.zoll.de. (Розділ Контакти –> довідки –> загальні питання щодо митного права). На
цій Інтернет-сторінці Ви знайдете також правила в’їзду із домашніми тваринами.
2. Ввезення до України
a) Митними питаннями займається Державна фіскальна служба України www.sfs.gov.ua
Інформація щодо ввезення в Україну.
http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/vijdjayuchim-v-ukrainu
Інформація щодо вивезення з України.
http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/viijdjayuchi-z-ukraini
Всю довідкову інформацію (українською чи російською мовами) можна отримати за
телефоном: 0 800 501 007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 години
(крім суботи та неділі).
Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати до
Контакт-центру за номером: +380 44 454 16 13.
Всі письмові запити чи скарги ви можете надсилати тільки українською чи російською
мовами на таку електронну адресу: idd@sfs.gov.ua і dilovod@sfs.gov.ua.
b) Німецько-українська торгово-промислова палата.
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З питань ввезення товарів з виробничою/торгівельною метою та консультативні послуги
надаються Німецько-українською торгово-промисловою палатою. - Адреса: вул.
Пушкінська, 34 –01024 Київ, Україна, телефон: +380 44 377 5200 , 044 377 5244 факс:
+38044 235 42 34, E-Mail: info@ukraine.ahk.de та Інтернет: www.ukraine.ahk.de
Подальшу інформацію щодо ввезення до України товарів з виробничою/торгівельною
метою надає товариство Федеративної Республіки Німеччина з питань зовнішньої
економіки та маркетингових умов розміщення підприємств «Germany Trade and Invest».
Адреса: Agrippastraße 87-93, 50676 Köln, тел-: +49-221/2057-0, факс: +49-221/2057-212, EMail: trade@gtai.de , Інтернет: www.gtai.de
3. Вказівки щодо ввезення гуманітарної допомоги в Україну
Цю інформацію Ви знайдете на Інтернет-сторінці Федерального міністерства
закордонних справ Німеччини під рубрикою „Зовнішня та Європейська політика ->
Гуманітарна допомога“. Питання щодо поставок в Україну Ви можете з`ясувати з
відділом економіки Посольства за такою електронною поштою : wi@kiew.diplo.de
4. Tax-free сертифікат та сертифікат отримувача для відшкодування податку на додану
вартість при вивезенні товару під час некомерційних поїздок в Україну
В ціни німецьких товарів включено п податок на додану вартість. При вивезенні товару під
час некомерційних поїздок в Україну цей податок на додану вартість може бути
повернутий Вам за таких передумов:







Товар призначений для Ваших приватних потреб.
Ви купуєте товар у Німеччині і живете в Україні. Місцем проживання в цьому
розумінні вважається місце, внесене у Ваш (внутрішній) паспорт, що відповідає
фактичному основному місцю проживання .
Товар вивозиться Вами в Україну у Вашому особистому багажі.
Вивезення товару здійснюється до того, як минуло три календарні місяці з
моменту покупки товару (у трьохмісячний строк).
Метою вивезення є використання і споживання товару в державі, куди він
ввозиться (тобто йдеться не лише про тимчасове вивезення).
Товар не призначений для оснащення приватного транспортного засобу
(наприклад, автомашини, моторного човна чи літака).

Перебіг від моменту покупки і до відшкодування податку на додану вартість :
Ще під час покупки товару в Німеччині Вам потрібно повідомити підприємця про те, що
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товар призначено для вивезення у третю країну для того щоб підприємець заповнив і
видав Вам частину „A“ формуляра під назвою „Експортний сертифікат та сертифікат
отримувача для відшкодування податку на додану вартість при некомерційних поїздках“
(або ж „Tax Free Shopping Cheque“).
Тоді Ви повинні ще при виїзді з ЄС отримати від прикордонних митних служб ЄС
(безкоштовне) підтвердження про вивезення. Придбані товари, , Вам необхідно
пред’явити митній службі ще перед здачею багажу та реєстрації на посадку в літак.
Потому відправте зазначений вище формуляр до того підприємця, в якого Ви придбали
товар або ж відішліть „Tax Free Shopping Cheques“ до Global Refund Deutschland GmbH.
Податок на додану вартість буде повернуто Вам підприємцем або залученим ним
сервісним підприємством (напр. Global Refund) у готівковій або безготівковій формі,
принагідно з відрахуванням витрат на опрацювання та переказ.
„Експортний сертифікат і сертифікат отримувача“ від Посольства:
„Tax-free“ сертифікат і сертифікат отримувача“ Посольство видає тільки у виняткових
випадках. Збір за це становить 34,07 євро, після округлення – 34,- євро за кожну
квитанцію і виданий сертифікат. Збори сплачуються в євро. Будь ласка перевірте
заздалегідь, чи є для Вас зазначена процедура економічно доцільною.
Виготовлення зазначених сертифікатів можливе тільки тоді, коли:










Вам неможливо було довести вивезення і/або отримання шляхом подання
квитанцій з відповідними підтвердженнями до прикордонних митних служб.
Ви надаєте Посольству невживаний товар з етикеткою, щоб воно могло
встановити тотожність вивезеного предмету з наданим вами предметом
(підтвердження вивезення)
Ви достовірно доводите Посольству вивезення товару перед закінченням
тримісячного строку шляхом подання належних документів (напр. штамп про
виїзд, авіаквиток),
Ви надаєте Посольству Ваш закордонний паспорт із зазначенням місця
проживання. Громадяни України подають, крім того, свої внутрішні паспорти. Це
робиться з метою доведення місця проживання в момент купівлі і вивезення
товару в Україну,
Ваше фактичне основне місце проживання знаходиться в Україні,
Ви подаєте Посольству рахунок з формуляром „Tax-free сертифікат і сертифікат
отримувача“ і/або „Tax Free Shopping Cheques“ (із зазначенням прізвища й адреси
отримувача за місцем проживання у третій державі)
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йдеться не про транспортні засоби (закордонні представництва не мають права
видавати експортні сертифікати для транспортних засобів .)
йдеться не про звільнення від оподаткування предметів для оснащення
приватного засобу пересування (частини транспортних засобів , включаючи запасні
частини та приналежності).

Ви можете погодити дату співбесіди за таким посиланням: Бронювання співбесіди
Будь ласка, візьміть з собою заповнену анкету «Повернення ПДВ (Tax free)».

Вся інформація у цій Пам’ятці базуються на знаннях та оцінках Посольства на
момент складання тексту. Незалежно від ретельної перевірки інформації, її повнота
і вірність, яка, зокрема, за цей час могла зазнати змін, не гарантуються.
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