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Ринкові відносини, активна сучасна міжнародна співпраця, вимагають від керівництва
підприємств, компаній, організацій володіти основами знань в державному регулюванні
зовнішньоекономічної діяльності, належним чином дотримуватись норм та правил
укладання різного роду угод (договори, контракти).
Разом з тим, існують компанії, які
готові допомогти суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати
зовнішньоекономічні операції, оформлювати їх належним чином, складаючи
вантажно-митні декларації. Надійне і швидке митне оформлення вантажів є запорукою
успішної діяльності того чи іншого бізнесу.
Чинне українське законодавство зобов’язує при переміщенні різного роду вантажів
через митні кордони держави, усі товари, транспорт оформляти у відповідності до чітких
вимог. Тобто, усе вище наведене підлягає обов’язковому митному оформленню. Це
стосується і експортних, і імпортних, і транзитних операцій. Обов’язковим також є митне
оформлення при зміні митних процедур. Митне оформлення вантажу, порядок його
проведення, чітко регламентує Митний кодекс України. Передбачається значний перелік
необхідних документів, котрі слід оформити, аби здійснити розмитнення вантажів. Хто
вже мав справу із згаданою процедурою, той добре знаєте, наскільки вона є утомливою і
марудною.
Митне оформлення (яке часто ще називають митним очищенням, розмитненням,
декларуванням вантажів) передбачає виконання усіх необхідних формальностей, які
обов’язково виникнуть при переміщенні через митні кордони товарів, транспортних
засобів. Важливо також пам’ятати, що згадана процедура стосується й випадків заміни
митного режиму. Митне оформлення передбачає: надання митним органам усієї
документації, пов’язаної з супроводом товару, відповідними дозволами, митних
декларацій, товару, що перевозиться, а також сплату митного платежу.
Варто пам’ятати, що митне оформлення, у будь-якому разі, це необхідна і обов’язкова
умова при перетині митного кордону (чи заміні митного режиму). Терміни „митне
очищення” та „розмитнення” часто застосовують для означення імпортних операцій
(ввозу товару). За українським законодавством, митне оформлення можуть проводити
або вітчизняні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, або митні брокери.
Професіонали своєї справи здійснюють декларування та оформлення вантажів на
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підставі відповідних договорів.
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