
ТАРИФИ НА МИТНО-БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ
Митно-брокерські послуги Вартість, грн. з ПДВ

1.	 Складання	та	оформлення	митної	декларації	на	бланку	ЄАД	відповідно	 
до	митного	режиму	транзит 960

• Простій вантажу на митниці призначення (за один день в одному автомобілі) (в цю суму  
не входить тариф по заїзду авто у зону митного контролю на митниці призначення) 1392

2.	 Складання	та	оформлення	митної	декларації	М16	(для	договорів,	стороною	яких	є	громадяни)
• до 10 позицій в інвойсі (стандартне оформлення) 360
• 11-20 позицій в інвойсі 540
• 21-50 позицій в інвойсі 720

3.	 Складання	та	оформлення	митної	декларації	на	бланку	ЄАД	для	громадян	 
(оформлення	підакцизних	товарів	в	міжнародних	поштових	відправленнях) 900

4.	 Складання	та	оформлення	митної	декларації		на	бланку	ЄАД	відповідно	до	митного	режиму	 
імпорт,	експорт	(для	оформлення	товарів	в	МЕВ	та	міжнародних	поштових	відправленнях)

• до 10 позицій в інвойсі (стандартне оформлення) 1680
• 11-20 позицій в інвойсі 1920
• 21-50 позицій в інвойсі 2280
• 51-100 позицій в інвойсі 3000
• більш ніж 100 позицій в інвойсі Договірна

5.	 Складання	та	оформлення	митної	декларації	на	бланку	ЄАД	відповідно	до	інших	митних	
режимів	(для	оформлення	товарів	в	МЕВ	та	міжнародних	поштових	відправленнях) від 2500

6.	 Складання	та	оформлення	митної	декларації	на	бланку	ЄАД	відповідно	до	митного	режиму	
імпорт,	експорт	(крім	оформлення	товарів	в	МЕВ	та	міжнародних	поштових	відправленнях) від 2500

7.	 Додаткові	послуги	з	митного	оформлення	вантажів
• Складання та оформлення в митних органах заяви до 150 євро 432
• Консультації по митному законодавству (включаючи перевірку документів, визначення 

кодів УКТЗЕД (до 10 позицій) за наданою Замовником інформацією, надання витягів  
з програмного забезпечення митного брокера)

400

• Консультації по митному законодавству (включаючи перевірку документів, визначення  
кодів УКТЗЕД (більше 10 позицій) за наданою Замовником інформацією, надання витягів  
з програмного забезпечення митного брокера)

600

• Консультації по митному законодавству (включаючи перевірку документів, визначення  
кодів УКТЗЕД (більше 50 позицій) за наданою Замовником інформацією, надання витягів  
з програмного забезпечення митного брокера)

1000

• Комплексна консультація з питань зовнішньо-економічної діяльності «під ключ»  
(при отриманні необхідних вхідних даних від Замовника). Послуга включає підготовку  
шаблонів документів: контракт, інвойс та пакувальний аркуш

1800

• Консультація громадян з питань підготовки товаросупровідних документів (до 25 позицій). 
Послуга включає підготовку шаблонів документів та визначення кодів УКТЗЕД 300

• Консультація громадян з питань підготовки товаросупровідних документів (до 50 позицій). 
Послуга включає підготовку шаблонів документів та визначення кодів УКТЗЕД 500

• Консультація громадян з питань підготовки товаросупровідних документів (більше 50  
позицій). Послуга включає підготовку шаблонів документів та визначення кодів УКТЗЕД Договірна

• Здійснення фізичного огляду товарів (до 20 позицій в інвойсі) 482
• Здійснення фізичного огляду товарів (20-50 позицій в інвойсі)    582
• Здійснення фізичного огляду товарів (понад 50 позицій в інвойсі) 700
• Заповнення TIR, CMR 240
• Складання та оформлення попередньої декларації (ПД) 250
• Складання та оформлення загальної декларації прибуття (ЗДП) 120
• Організація фітосанітарного контролю (вартість не включає вартості сертифікатів  

і висновків) супровідного дерев’яного пакувального матеріалу 180

• Організація фітосанітарного контролю (вартість не включає вартості сертифікатів  
і висновків) товару 600

• Організація термообробки супровідного дерев’яного пакувального матеріалу  
(включає нанесення маркера (IPPC UA 01008 ТH)) від 350

• Організація контролю харчових продуктів (вартість не включає вартості сертифікатів  
і висновків) 240

• Підготовка документів для взяття на облік підприємства в митних органах 800
• Підготовка документів для переобліку підприємства в митних органах 400
• Підготовка та заповнення сертифікатів з перевезення товару форми EUR.1  

(при отриманні необхідних документів від Замовника) з подальшим оформленням  
митної декларації (вартість оформлення декларації відповідно до п. 4-6 Тарифів)

від 500

• Допомога в отриманні дозволів з нетарифного регулювання Договірна
• Інші послуги, що пов’язані з митним оформленням Договірна
• Переадресування МЕВ (при отриманні необхідних документів від Замовника) 200
• Доставка товаросупровідних документів (за окремим запитом Замовника)  

(вартість не включає послуги служби доставки) 50

• Використання юридичними особами грошових коштів ТзОВ «Росан-Глобал» для оплати  
митних платежів (транзитних коштів)

5% від загальної су- 
ми митних платежів, 

але не менше 150 грн
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