Варіант 1
Легковий автомобіль уже ввезений на митну територію України
Крок 1.
Оформити документи на право
власності на авто

Увага!
Якщо авто ввезене з 1 січня 2015 до
24 листопада 2018 року

Крок 2.
Зняти авто з реєстрації в
іноземній країні

Порада: якщо законодавство
іноземної країни не дозволяє це
зробити БЕЗ виїзду за кордон – див.
Варіант 2

Крок 3.
Звернутись з відповідними
документами до митного
брокера/декларанта для оформлення
електронної митної декларації

Реєстр брокерів: на сайті ДФС
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/94921.html

Крок 4.

Крок 5.

Крок 6.

Оплатити митні платежі, у випадках
попередніх порушень термінів чи умов
режимів транзиту чи тимчасового ввезення добровільний внесок у Пенсійний Фонд
України у розмірі 500 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян (8,5 тис грн)

Через митного брокера/декларанта
подати електронну митну декларацію з
відповідними документами до будьякого підрозділу митного оформлення
(ПМО)

ПІСЛЯ отримання від ПМО
електронного повідомлення митному
брокеру/декларанту - пред’явити
авто у зону митного контролю для
проходження контрольних процедур

Увага!
Митна вартість автомобіля
може коригуватись органом
доходів і зборів

Порада: вибрати найближчий від
фактичного місця проживання,
на Волині: ПМО у Луцьку, Ковелі,
Володимир-Волинському,
Нововолинську, на Ягодині (ВМО №5)

Крок 7.
Отримати у митного
брокера/декларанта документи
про випуск митницею авто у
вільний обіг

Порада: НЕ їхати одразу до
ПМО, щоб не переплачувати за
стоянку на території
приватних терміналів

Увага!
Їх необхідно пред’явити для
реєстрації авто і видачі
українського номерного знаку у
відповідних сервісних центрах

Варіант 2
Авто в Україні ще немає, але є намір його придбати
Крок 2.

Крок 1.
Поїхати за кордон, вибрати легковий
автомобіль, оформити право
власності на нього і зняти його з
реєстрації в іноземній країні

Порада: стережіться
шахраїв!

Копії документів в електронній
формі з-за кордону надіслати
митному брокеру/декларанту для
завчасної підготовки електронної
попередньої митної декларації
Реєстр брокерів: на сайті ДФС
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/94921.html

Крок 4.

Крок 5.

Через митного брокера/декларанта
подати електронну попередню митну
декларацію у пункт пропуску через
державний кордон України, де
запланований в’їзд

Після пропуску на територію України
доставити авто у вказаний у попередній
митній декларації
підрозділ митного
оформлення (ПМО) і надати всі оригінали
документів митному брокеру/декларанту
для підготовки митної декларації

Порада: попередня митна декларація
подається ДО або ПІД ЧАС перетину
авто митного кордону України, для
прискорення
процедури
завчасно
дізнайтесь у брокера її номер

Порада: див. Варіант 1 Крок 5 Щоб не
переплачувати, доставку авто
здійснювати в переддень завершення
строку транзитного перевезення, тобто
на 4-5 в зоні однієї митниці, на 9-10 день між різними митницями

Крок 7.
Отримати від митного
брокера/декларанта документи про
випуск митницею авто у вільний обіг,
в окремих випадках - свідоцтво

Крок 3.
Внести фінансові гарантії щодо
сплати майбутніх митних
платежів
Увага! Здійснюється шляхом внесення
коштів на відповідний рахунок або в
касу органів доходів і зборів.
Надається особою, відповідальною за
сплату митних платежів і діє на всій
митній території України

Крок 6.
Через митного брокера/декларанта
подати митну декларацію про випуск
авто у вільний обіг з підтвердженням
сплати митних платежів
Увага! Митна вартість автомобіля
може коригуватись органом доходів
і зборів, на остаточну вартість
оформлення має вплив курс Євро на
дату випуску у вільний обіг

Увага!
Їх необхідно пред’явити для
реєстрації авто і видачі
українського номерного знаку у
відповідних сервісних центрах

