Newsletter nr Z/54/2022
Przystąpienie Ukrainy do Konwencji o wspólnej procedurze
tranzytowej i Konwencji SAD
Ministerstwo Finansów informuje, że 1 października 2022 roku Ukraina stanie się stroną
Konwencji z dnia 20 maja 1987 roku o wspólnej procedurze tranzytowej (Konwencja wpt) oraz
stroną Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o upraszczaniu formalności w handlu towarami
(Konwencja SAD).
Przystąpienie Ukrainy do Konwencji wpt oznaczać będzie, że:


pomiędzy Ukrainą i pozostałymi stronami Konwencji (aktualnie Unia Europejska,
Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia i Wielka Brytania)
możliwe będą przewozy towarów we wspólnej procedurze tranzytu, tj. operacje T1 lub
T2 w systemie NCTS, o ile zabezpieczenia tranzytowe będą ważne na obszarze
Ukrainy;



na granicy z Ukrainą formalności tranzytowe będą przeprowadzane w urzędzie
tranzytowym. Zgłaszający powinni szczególnie pamiętać o prawidłowym deklarowaniu
urzędu tranzytowego w zgłoszeniu do systemu NCTS: w kierunku z UE do Ukrainy jako
urząd tranzytowy powinien być deklarowany tylko urząd celny po stronie ukraińskiej; w
kierunku z Ukrainy do UE jako urząd tranzytowy powinien być deklarowany tylko urząd
celny po stronie UE;



ze względu na wojenną sytuację w Ukrainie zgłaszający powinni na bieżąco sprawdzać
dostępność urzędów celnych w Ukrainie (wyjścia, przeznaczenia, tranzytowych), np. w
serwisie Komisji Europejskiej;



możliwe będzie składanie danych bezpieczeństwa i ochrony w zgłoszeniu do systemu
NCTS: strona ukraińska informuje, że umożliwi w swoim systemie NCTS składanie tych
danych w operacjach tranzytowych w kierunku do UE, a jeżeli takie dane będą złożone
w systemie NCTS w operacjach tranzytowych w kierunku do Ukrainy, to Ukraina - na
zasadzie wzajemności - zwalniać będzie przewoźników ze składania odrębnej deklaracji
zawierającej dane bezpieczeństwa wymagane legislacją tego kraju;



posiadacze pozwoleń na stosowanie zabezpieczenia generalnego w procedurze
tranzytu będą mogli składać wnioski o zmianę pozwoleń w zakresie Ukrainy, o ile
gwaranci rozszerzą zakres geograficzny zabezpieczeń tranzytowych na obszar Ukrainy.
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