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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підтвердження відповідності (верифікації) експортних митних
декларацій та інших документів на товари, що імпортуються з Китайської
Народної Республіки в Україну
1. Загальні положення
1.1.
Це Положення визначає порядок подання, розгляду та оформлення
документів, необхідних для підтвердження відповідності (верифікації) експортних
митних декларацій та інших документів на товари, країною походження яких є
Китайська Народна Республіка (далі – КНР) або які імпортуються з КНР.
Документи, що підтверджують відповідність експортних митних декларацій та
інших документів на товари, країною походження яких є КНР або які імпортуються з
КНР, подаються в митні органи України при митному оформленні цих товарів.
1.2 Для підтвердження відповідності (верифікації) експортних митних декларацій
та інших документів використовуються можливості та процедури, які відповідають
можливостям та формату взаємодії між національними комітетами Міжнародної
Торгової Палати (МТП), як всесвітньої організації бізнесу.
1.3 Це Положення, розроблене відповідно до законодавства України, доручення
Кабінету Міністрів України № 41766/3/1-10 від 21.07.2010 р., листа Державної митної
служби України від 08.10.2010 р. № 11/2-10.16/11627-ЕП, Угоди № 32 про
інформаційне забезпечення між Державною митною службою України (далі – ДМСУ)
та Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (далі – УНК
МТП) від 10.08.2009 р., Хартії співробітництва між УНК МТП та МТП, Угоди про
співробітництво
між
Всекитайським
комітетом
сприяння
міжнародній
торгівлі/Китайською Міжнародною Торговою Палатою (далі – ВКСМТ/КМТП) та УНК
МТП від 29.12.2009 р., а також відповідних протоколів спільних зустрічей
представників ДМСУ та УНК МТП.
1.4 Основною метою розроблення та впровадження цього Положення є
підтримка ініціативи імпортерів та експортерів України й КНР щодо створення
сприятливих умов та прозорих процедур доказу дійсності експортних цін на китайські
товари (товари, країною походження яких є КНР, або які імпортовані з КНР) у
відповідності до зовнішньоекономічних контрактів, укладених українськими
імпортерами.
В цілому, механізми підтвердження експортних цін на китайські товари, які
встановлюються цим Положенням, спрямовані на подолання тіньових механізмів в
сфері зовнішньої торгівлі.
1.5 Підтвердження відповідності (верифікація) експортних митних декларацій та
інших документів, що надаються експортером КНР, здійснюється як додатковий захід в
окремих випадках, пов'язаних з недостатністю у ДМСУ інформації щодо дійсних цін на
імпортовані товари або сумнівами в достовірності задекларованих імпортером цін на
китайські товари, або за ініціативи українського імпортера.

Українські імпортери можуть використовувати процедури підтвердження
відповідності китайських експортних документів під час:
завчасної підготовки до митного оформлення китайських товарів в Україні у
відповідності до укладених контрактів після фактичного здійснення експорту
товарів із КНР та очікування їх надходження до України;
митного оформлення цих товарів в разі виникнення питань щодо необхідності
доказу дійсності експортних цін імпортованих товарів;
доказу дійсності експортних цін на товари, країною походження яких є КНР або
які імпортуються з КНР, після здійснення їх митного оформлення, у
відповідності до положень Наказу ДМСУ № 230 від 17.03.2008 р. або при
проведенні митними органами України перевірок згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1730.
1.6 Додержання процедур та використання можливостей, що надаються цим
Положенням, дозволяє імпортеру України скоротити час та витрати, пов'язані з
доказуванням дійсності експортних цін на китайські товари при визначенні їхньої
митної вартості митними органами України.
1.7 Предметом підтвердження відповідності (верифікації) є сертифікат, який
надається регіональним органом ВКСМТ/КМТП та підтверджує дійсність експортної
митної декларації та інших доданих до сертифікату фотокопій копій документів (надалі
– Сертифікат).
1.8 Підтвердження відповідності (верифікація) експортної митної декларації та
інших документів, що надаються китайським експортером, здійснює УНК МТП. Факт
підтвердження засвідчується шляхом:
а) надання імпортеру листа, в якому підтверджується, що Сертифікат є дійсним.
До листа додаються оригінал Сертифікату або його копія, переклад на українську
мову Сертифікату та всіх документів, що додаються до Сертифікату. Зазначений
лист УНК МТП підписується уповноваженою особою УНК МТП та скріплюється
печаткою. Документи, що додаються до листа, засвідчуються у відповідності до
встановленого порядку;
б) надсилання по електронній пошті документів (їх відсканованих копій) на адресу
Департаменту митної вартості та класифікації товарів ДМСУ.
1.9 Для забезпечення підтвердження відповідності (верифікації) експортних
митних декларацій та інших документів,
УНК МТП у відповідності до угод з
учасниками УНК МТП надає право здійснення верифікації на товари, які імпортуються
з КНР. В межах наданих прав уповноважена сторона здійснює:
переклад з англійської і китайської мов на українську мову Сертифікату
ВКСМТ/КМТП, експортної митної декларації та інших документів;
обмін інформацією, листування, у тому числі електронною поштою, проведення
переговорів з Секретаріатом ВКСМТ/КМТП з питань встановлення відповідності
документів, наданих регіональними органами ВКСМТ/КМТП та китайськими
експортерами;
листування, в тому числі електронною поштою, проведення переговорів із
заявниками (імпортерами) з питань забезпечення підтвердження відповідності
(верифікації) китайських експортних документів;
консультування та підготовку проектів листів, запитів та інших документів,
необхідних для підтвердження дійсності китайських експортних документів.
Порядок взаємодії УНК МТП та уповноваженої сторони з питань забезпечення
підтвердження відповідності (верифікації) китайських експортних документів

визначається в Угоді, що укладається між ними.
1.10 Подання документів, необхідних для підтвердження відповідності
(верифікації) експортних митних декларацій та інших документів, які надаються
експортером КНР, здійснює український імпортер або уповноважена ним в
установленому порядку інша особа (далі – заявник).
2. Порядок дій щодо підтвердження відповідності (верифікації) експортних
митних декларацій та інших документів на товари, що експортуються з
КНР.
2.1 Для отримання Сертифікату український імпортер звертається до китайського
експортера за контрактом з проханням отримати зазначений Сертифікат у
регіональному органі ВКСМТ/КМТП та надати (надіслати) українському імпортеру.
2.2 Китайський експортер отримує сертифікат у відповідному регіональному
органі ВКСМТ/КМТП (China Council for the Promotion of International Trade
(CCPIT)/China Chamber of International Commerce (CCOIC), www.ccpit.org, адреса: 1
Fuxingmenwai Street, Beijing 100860, P/R. China, тел.: 56-10-88075716, факс: 86-1068030747) за місцем розташування у відповідності до встановленого порядку. За
надання сертифікату ВКСМТ/КМТП китайський експортер сплачує кошти у розмірі,
встановленому регіональним органом ВКСМТ/КМТП.
2.3 Для підтвердження відповідності (верифікації) експортних митних декларацій
та інших документів, які надаються експортером КНР, заявник звертається в письмовій
формі до УНК МТП на ім'я Президента.
До листа-звернення додаються такі документи:
a) заява за встановленою формою (Додаток 1 до даного Положення);
b) оригінал або копія Сертифікату;
c) копія контракту або витяг з нього в обсязі, що є достатнім для належного
перекладу на українську мову китайської експортної митної декларації та
інших документів з урахуванням того, що при електронному декларуванні
товарів в КНР використовуються відповідні скорочення;
У разі, якщо заявником виступає особа, уповноважена українським імпортером,
додатково подається оригінал документу, що засвідчує право цієї особи на вчинення
відповідних дій.
2.4 Документи, зазначені у підпунктах «а» та «в» пункту 2.3. цього Положення,
подаються в паперовому вигляді з засвідченням кожного аркушу підписом
уповноваженої особи та печаткою українського імпортера. Копія Сертифікату,
зазначена у підпункті «б» пункту 2.3. цього Положення, подається у вигляді простої
копії.
2.5 Для прискорення розгляду документів, наданих заявником, та підтвердження
відповідності рекомендовано одночасно із поданням або надсиланням документів у
паперовому вигляді у відповідності до пункту 2.4., надіслати відскановані копії цих
документів електронною поштою на адресу: grib@iccua.org, impex@iccua.org.
2.6 УНК МТП або уповноважена сторона за його дорученням у разі потреби
мають право вимагати у заявника пояснення, інформацію або документи, необхідні
для виконання процедур та завдань з підтвердження відповідності документів,
наданих китайським експортером.

2.7 Одержавши документи згідно з пунктами 2.4., 2.5. Положення, УНК МТП
проводить їх попередній аналіз і реєстрацію та передає документи уповноваженій
стороні для вчинення дій у відповідності до пункту 1.9. Положення.
2.8 Взаємодія уповноваженої сторони із Секретаріатом ВКСМТ/КМТП з питань
підтвердження Сертифікатів, організується шляхом:
а) направлення до Секретаріату ВКСМТ/КМТП запита, який містіть відскановану
копію конкретного Сертифікату та отримання відповідного підтвердження
відповідності або невідповідності;
б) направлення повідомлення до Секретаріату ВКСМТ/КМТП про реквізити
Сертифікатів за певний час, наданих імпортерами України, відносно яких УНК
МТП вже проведено процедуру верифікації, та отримання від Секретаріату
ВКСМТ/КМТП повідомлення щодо відповідності або невідповідності окремих
Сертифікатів, якщо таке буде виявлене.
2.9 Уповноважена сторона направляє до Секретаріату ВКСМТ/КМТП запит
відповідно до підпункту «а» пункту 2.8. Положення щодо конкретного Сертифікату, в
таких випадках:
коли заявник, який не є учасником УНК МТП, може надати тільки копію
Сертифікату;
коли заявник є учасником УНК МТП, але не пройшов відповідну реєстрацію в
УНК МТП, як учасник, після зміни будь-яких даних, які реєструються, або/та не
виконує обов’язки учасника УНК МТП;
коли у УНК МТП або уповноваженої сторони виникають будь які сумніви щодо
достовірності наданих документів або повноти наданої інформації.
В інших випадках уповноважена сторона керується підпунктом «б» пункту 2.8.
Положення.
2.10 В разі виявлення невідповідності документів (інформації), наданих
українським імпортером, документам, одержаним від ВКСМТ/КМТП, УНК МТП негайно
інформує про це Департамент митної вартості та класифікації товарів ДМСУ.
2.11 Після вчинення дій у відповідності до пунктів 1.9., 2.6., 2.8., 2.9.,
уповноважена сторона готує проект листа-підтвердження УНК МТП щодо відповідності
або невідповідності експортної митної декларації та інших документів китайського
експортера, переданих українським заявником для верифікації. До проекту листа
підтвердження додаються оригінал або копія Сертифікату, переклад на українську
мову Сертифікату та усіх документів, що входять до складу Сертифікату.
2.12 Проект листа-підтвердження УНК МТП щодо відповідності експортної митної
декларації та інших документів китайського експортера, переданих українським
імпортером для верифікації, надається УНК МТП тільки після отримання
уповноваженою стороною коштів від заявника за надані послуги відповідно до пункту
1.9. Положення.
2.13 За надані послуги відповідно до пункту 1.9. Положення Заявник сплачує
кошти в розмірі 2500 грн. на підставі рахунку уповноваженої сторони у відповідності до
договору, який укладається між заявником та уповноваженою стороною.
2.14 За умови виконання вимог цього Положення УНК МТП надає заявнику листпідтвердження у відповідності до пункту 1.8. Положення.

2.15 Підставою для відмови в оформленні листа підтвердження є:
ненадання заявником протягом 20 календарних днів з дати направлення
йому письмової вимоги (в тому числі електронною поштою) відповідних
документів (документа) або інформації згідно з пунктами 2.3. та 2.6. Положення;
неусунення заявником протягом 20 календарних днів з дати направлення
йому письмової вимоги (в тому числі електронною поштою) невідповідностей,
помилок та інших недоліків у поданих документах;
виявлення в поданих заявником документах недостовірної інформації;
неотримання від заявника коштів за надані послуги;
відмова заявника від оформлення листа-підтвердження.
2.16 Час, необхідний для підтвердження відповідності експортної митної
декларації та інших документів, що надаються китайським експортером, не повинен
перевищувати 5 робочих днів з моменту отримання повного комплекту документів,
інформації, пояснень та коштів ї від заявника згідно з пунктами 2.3., 2.6. та 2.13.
Положення, якщо це не пов'язане із затримкою в отриманні відповіді від Секретаріату
ВКСМТ-КМТП, який в звичайних випадках надає відповідь протягом 3-4 робочих днів.
3. Інші умови
3.1 Оформлені листи-підтвердження реєструються у Журналі реєстрації листівпідтверджень відповідності (верифікації) експортних митних декларацій та інших
документів на товари, країною походження або імпорту яких є КНР.
3.2 Особою, уповноваженою підписувати листи-підтвердження
відповідності (верифікації) китайських експортних документів, є генеральний
секретар УНК МТП, а у разі його відсутності – віце-президент УНК МТП з питань
зовнішньоекономічної діяльності за дорученням Президента УНК МТП. Перелік осіб,
що мають право підпису листів-підтверджень та зразки їх підпису надсилається до
ДМСУ.
3.3 У разі відмови в оформленні листа-підтвердження згідно з пунктом 2.15.
Положення заявнику повертаються оригінал Сертифікату. Інші документи підлягають
зберіганню УНК МТП і заявнику не повертаються.
3.4 У разі відмови в оформленні листа-підтвердження згідно з пунктом 2.15.
даного Положення сплачені кошти заявнику не повертаються.
3.5 Для вчинення дій у відповідності до пункту 1.9. Положення уповноважена
сторона використовує символіку, товарні та інші знаки, що належать УНК МТП.

Додаток 1 до Положення про порядок підтвердження відповідності (верифікації)
експортних митних декларацій та інших документів на товари, що експортуються з
Китайської Народної Республіки.
Президенту Українського
національного комітету
Міжнародної Торгової Палати
В. І. Щелкунову
ЗАЯВА
на підтвердження відповідності (верифікації) експортних митних декларацій та
інших документів на товари, країною походження яких є КНР або які
імпортуються з КНР
1.
Заявник (повна назва
відповідно до статутних
документів)
Юридична та поштова адреси
заявника, телефон, факс, email
Код ЄДРПОУ заявника

Банківські реквізити заявника
5.
Імпортер (повна назва
відповідно до статутних
документів)
Юридична та поштова адреси
імпортера, телефон, факс, email
Код ЄДРПОУ імпортера
8.
Експортер

Юридична та поштова адреси
експортера
10.
Номер та дата укладення
контракту

Підписанням даної Заяви заявник підтверджує, що в документи, надані китайським
експортером на товар, що імпортується в Україну за контрактом, зазначеним в п. 4
Заяви, ніяких змін, виправлень не вносилося та відповідає оригіналу.
Дана Заява є підставою для укладання договору про надання послуг між заявником та
уповноваженою стороною. Заявник гарантує оплату за договором про надання послуг,
зазначеним вище.
Перелік документів, що додаються:
1. Лист-звернення.
2. Експортна митна декларація.
3. Сертифікат CCPIT, підтверджуючий достовірність експортної декларації митних
органів КНР.
4. Сертифікат походження товару.
5. Інвойс, підтверджений сертифікатом CCPIT про його достовірність.
6. Прайс-лист підприємства-виробника імпортованої продукції з КНР.

_______________________
Посада уповноваженої особи
заявника

МП

____________________
Підпис уповноваженої
особи заявника

_______________________
ПІБ уповноваженої особи
заявника

