
 

 

 

Resolution on customs clearance of certain goods imported into 
the customs territory of Ukraine during martial law was adopted 
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The Cabinet of Ministers of Ukraine has adopted a resolution Certain Issues of Customs Clearance of 
Certain Goods Imported into the Customs Territory of Ukraine during Martial Law. 

The adopted resolution outlines possible options for customs clearance of goods imported into the 
customs territory of Ukraine, which will allow Ukrainian companies to use the best way to declare them 
under martial law, without violating the functionality of customs, tax and banking institutions. 

In addition to the possibility of customs clearance directly at the border or at any customs authority 
under the general procedure, declarants will be able to use a simplified version of customs clearance on a 
preliminary customs declaration without delivery of goods to the customs terminal complex. 

In addition, the customs authorities will be able to defer payment of customs duties under a simplified 
procedure using such a preliminary customs declaration. This will apply to essential goods for the needs 
of the state, the list of which is determined by the Government. 

The State Customs Service of Ukraine is authorized to immediately finalize its software packages, 
including the automated risk management system, in order to ensure the possibility of clearance of goods 
in a simplified regime. 

Taking this opportunity, the Ministry of Finance of Ukraine expresses gratitude to Ukrainian companies 
that make timely payments of customs duties to the State Budget during martial law, and asks to use the 
chosen option of declaring goods as responsibly as possible, given their current business opportunities. 

 

 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Окремі питання митного оформлення деяких 
товарів, що ввозяться на митну територію України під час воєнного стану». 

У прийнятій постанові окреслено можливі варіанти митного оформлення товарів, що 
ввозяться на митну територію України, що дозволить українським компаніям найкращим 
чином декларувати їх в умовах воєнного стану, не порушуючи функціональності митних, 
податкових та банківських установ. 

Окрім можливості розмитнення безпосередньо на кордоні чи в будь-якому митному органі 
за загальною процедурою, декларанти зможуть скористатися спрощеним варіантом 
розмитнення попередньої митної декларації без доставки товарів на митний термінальний 
комплекс. 

Крім того, митні органи зможуть відстрочити сплату митних платежів за спрощеною 
процедурою за допомогою такої попередньої митної декларації. Це стосуватиметься 
товарів першої необхідності для державних потреб, перелік яких визначається Урядом. 

Державна митна служба України уповноважена негайно доопрацювати свої програмні 
комплекси, включаючи автоматизовану систему управління ризиками, з метою 
забезпечення можливості оформлення товарів у спрощеному режимі. 

Користуючись нагодою, Міністерство фінансів України висловлює подяку українським 
компаніям, які вчасно сплачують митні збори до Державного бюджету під час воєнного 
стану, та просить максимально відповідально використовувати обраний варіант 
декларування товарів, враховуючи їх поточні можливості для бізнесу. . 
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