
Якщо буде вказано 
код маркетплейса 
(IOSS) при 
інформаційному 
обміні, чи зможуть 
забезпечити 
пріоритетну митну 
обробку 
відправлень?

Чи буде стягуватися додаткова 
оплата з отримувача за роботу з 
митного оформлення і в якому 
розмірі: коли на відправлення 
не було нараховано ПДВ (тобто, 
відправлення не було продано 
через маркетплейс) або 
відправлена в форматі «C2С», і 
митна служба буде змушена 
додатково працювати з 
посилкою?

Який режим роботи і 
пошти та митниці для 
посилок дорожче 150 
євро? Як буде 
відбуватися їх 
оформлення? Чи 
потрібно українському 
відправнику 
прикладати якісь 
документи? 
Наприклад, інвойси?

Як у Вашій країні 
можна оплатити ПДВ 
і мито, якщо податок 
не був оплачений за 
системою IOSS? Чи є 
електронний сервіс?

Якщо одержувач не 
бачить трекінгу (руху) 
відправлення (можливо 
посилка потрапила на 
нарахування), що може 
зробити одержувач для 
прискорення обробки? 
Куди клієнт може 
звернутися?

Якщо клієнти будуть 
вказувати митний код 
товару (код ТН ЗЕД), чи 
дійсно це допоможе 
прискорити обробку 
відправлення на митниці? 
Пріоритет надається тим 
відправлення, які з 
кодом?

Скільки цифр 
мінімум необхідно 
передавати в коді 
для Вашої країни? 
Шість цифр буде 
досить?

Угорщина Посилки з кодом IOSS будуть 
негайно і автоматично 
розмитнені.

Пошта Угорщини (Magyar Posta) розробила 
нову систему зборів за митне оформлення, в 
якій збори встановлюються пропорційно 
вартості товарів. При онлайн-оплаті ціна 
становить 399-1399 HUF, при оплаті готівкою 
при доставці - 799-1899 HUF. (1 євро = 350 
HUF).

Посилки на суму понад 150 
євро повинні бути розмитнені з 
заповненням митної декларації з 
повним набором даних. 
Залежно від характеру товару 
необхідно декларувати і 
пред'явити додаткові документи. 
Необхідно прикладати рахунок-
фактуру (інвойс) і транспортний 
документ, але також можуть 
знадобитися сертифікати, 
декларація та інші документи.

Для стягнення ПДВ існує 
рішення, коли Одержувач 
сплачує ПДВ Пошті Угорщини 
(Magyar Posta). Товар не 
доставляють до тих пір, поки 
не Одержувач не сплатить 
ПДВ. Ми декларуємо тільки 
ПДВ, фактично отриманий від 
клієнтів протягом 
календарного місяця. Цей 
захід дозволяє уникнути того, 
що за товари, що не були 
доставлені або не прийняті 
покупцем, декларант (Magyar 
Posta) буде зобов'язаний 
сплатити ПДВ.

Адресат може скористатися нашим  
каналом зв'язку
+36 1 767 8282

Для швидкого митного оформлення 
важливо вказати код ТН ЗЕД товару. 
Пошта Угорщини готова обробляти 
товари без коду ТН ЗЕД, але такі 
відправлення будуть оброблені з 
затримками.

Що стосується товарів з 
вартістю до 150 євро - 
потрібно вказувати 6-
значний код HS.

Швеція Пошта Швеції впроваджує 
IOSS, тому товари з кодом 
IOSS будуть оброблюватися 
в пріоритетному порядку.

Плата за оформлення IOSS на даний момент 
не стягується з одержувача. Плата за 
обробку товарів з низькою вартістю, що без 
IOSS, становить 75 шведських крон, 
включаючи ПДВ. Плата за обробку товарів 
вартістю вище 150 євро і обмежених товарів 
становить 125 шведських крон, включаючи 
ПДВ.

CN22 і CN23 зазвичай має бути 
достатньо, якщо вони заповнені 
правильно, але для полегшення 
митного оформлення 
рекомендується кріпити до 
відправлення рахунок-фактуру 
(інвойс).

Електронна системи для 
оплати ПДВ наразі немає. 

Якщо буде потрібна додаткова 
інформація, то пошта Швеції буде 
зв'язатися з Одержувачем. Але 
повністю заповнені митні деккларації 
CN22/CN23 і номер мобільного 
телефону одержувача забезпечать 
швидку обробку.

Для розмитнення по системі з IOSS-
кодом обов'язкові номер IOSS і 6-
значні коди ТН ЗЕД. Якщо код IOSS  
відсутній, товари будуть відправлені 
в звичайний митний потік, і 
одержувач повинен буде заплатити 
ПДВ двічі + збори за обробку. 
Також важливо, щоб було 
правильне опис товару і вказана 
точна вартість товару.

Для оформлення IOSS 
досить 6 цифр.

Фінляндія IOSS - найшвидший метод 
очищення для споживачів.

Оформлення товарів з кодом IOSS 
безкоштовно, два інших методу - оплата 
через наш додаток для споживачів 0,90 євро 
+ ПДВ або традиційний митний процес 2,90 
+ ПДВ

Необхідні звичайні поштові 
документи (наприклад, 
CN22/CN23) + електронний 
обмін. Потім пошта Фінляндії 
зв'яжеться з Одержувачем, який 
зробить митне оформлення 
безпосередньо. Відправлення 
будуть надіслані на доставку, як 
тільки митні органи нададуть 
дозвіл.

Ми намагаємося надати 
споживачеві повну 
інформацію за допомогою 
нашого застосунку 
posti.fi/kasittelymaksu 

У складних випадках у нас є 
спеціальна лінія в нашій службі 
підтримки клієнтів для міжнародних 
перевезень і митниці. 
https://www.posti.fi/en/customer-
support/contact-us/customer-service-
for-private

Для відправлень IOSS з «швидкої 
смугою» нам буде потрібно повний 
набір даних, включаючи код ТН 
ЗЕД. Якщо у товарів з кодом IOSS не 
буде повного набору даних,то митне 
оформлення буде у звичайному 
режимі, але можливі затримки.

Для оформлення 
відправлень з кодом IOSS 
досить 6 цифр.

Литва Інформація про код IOSS та 
електронний обмін всієї 
інформації дозволить пошті 
Литви швидше обробляти ці 
відправлення. 

За послуги з митного оформлення 
комерційних відправлень C2C буде 
стягуватися однакова плата, оскільки 
некомерційні відправлення в будь-якому 
випадку повинні пройти всі стандартні митні 
процедури і декларуватися в електронному 
вигляді. Вартість декларації - 3 євро. Наші 
клієнти також можуть використовувати 
можливість самостійно декларувати свої 
товари через новий митний портал. Проте, 
пошта Литви буде застосовувати плату за 
обробку цих предметів в розмірі 2 євро (для 
C2C, B2C або B2B).

Відправлення, вартість яких 
перевищує 150 євро, повинні 
пройти стандартні митні 
процедури. Всю додаткову 
інформацію, необхідну для 
цілей декларування 
(включаючи інвойси)  потрібно 
надавати разом з 
відправленням. Плата за 
декларування для відправлень 
більше 150 євро складе 18 
євро.

Буде нове рішення по 
стягненню оплати ( з 1 
липня). У клієнтів буде 
можливість оплачувати всі 
податки в електронному 
вигляді через портал.

Додаткову інформацію можна 
відправити на загальну адресу 
електронної пошти: info@post.lt, і 
вона буде передана відповідальним 
особам. 1842 - телефонна лінія 
нашого колл-центру  для Литви та 
+370 5 2333060 - з-за кордону.

Так, надання такої інформації 
допоможе  прискорити обробку 
відправлень, оскільки нам не 
потрібно буде виконувати додаткові 
кроки для перетворення наданих 
описів в коди ТН ЗЕД, які потрібні 
митними органами.

Так, досить 6 цифр.

Мальта Код IOSS є обов'язковим для 
відправлень IOSS. Якщо це 
не вказано, товар буде 
оброблений як звичайне 
імпортне відправлення.

Плата за митне оформлення відправлень 
залежить від вартості відправлення. Вони 
починаються з 1,50 євро для предметів 
вартістю менше 22 євро і збільшуються до 20 
євро для предметів вартістю понад 1000 
євро.

Потрібно надавати повну 
інформацію в деклараціях 
CN22/CN23 для предметів 
вартістю понад 150 євро. Щоб 
уникнути затримок 
рекомендується докласти 
рахунок-фактуру (інвойс).

Клієнт відвідає сторінку 
відстеження 
www.maltapost.com/tracking, і 
після введення номера 
відстеження з'явиться кнопка 
«Оплатити збори». Клієнт 
може оплатити онлайн або 
готівкою в поштовому 
відділенні.

Якщо товар затримується митницею, 
вимагаючи від клієнта додаткової 
інформації, клієнту необхідно буде 
завантажити рахунок-фактуру 
(інвойс). Це можна зробити онлайн, 
відвідавши  сторінку відстеження 
www.maltapost.com/tracking, і після 
введення номера відстеження 
з'явиться кнопка «Описати 
вкладення».

Так, надання ТН ЗЕД коду допоможе  
прискорити обробку відправлень

З кодами ТН ЗЕД обробка 
буде швидше. Ті, у кого 
немає коду, матимуть 
нижчий пріоритет, а код 
буде знайдений і 
введений вручну.

Румунія Митниця не готова до 
очищення по системі IOSS.

Податок за пред'явлення на митниці 
стягується для всіх країн, що не входять в ЄС; 
поточна вартість складає 8 lei (менше 2 
євро), але очікується, що вона буде 
збільшена.

Всі товари вартістю понад 150 
євро необхідно буде оформити 
в системі митних органів; 
потрібні рахунки-фактури 
(інвойси), підтвердження 
оплати. Додаткові документи в 
кожному конкретному випадку 
можуть бути запитаними у  
митних брокерів.

Електронних платежів поки 
немає; робочий процес. До 
доопрацювання  оплатити 
ПДВ та мито можна тільки 
готівкою на пошті.

Код ТН ЗЕД  є обов'язковим. Якщо 
він відсутній, наші оператори / митні 
брокери повинні ввести його 
вручну. Тому пріоритет в обробці 
віддається товарам з кодом.

Так, досить 6 цифр.

Ірландія В даний час ми розробляємо 
наші можливості IOSS і 
повідомимо дату, коли ми 
зможемо їх відправити.

Якщо митниця не стягує плату за товар, 
адміністративний збір не стягується.

Предмети вартістю від 150 до 
1000 євро слід подавати з 
використанням декларації. Ми 
не приймаємо товари на суму 
понад 1000 євро. Ці значення 
повинні бути розраховані з 
урахуванням вартості поштових 
послуг і будь-який оплаченої 
страховки.

Якщо IOSS не 
використовується, адресат 
буде проінформований про 
стягуються збори і зможе 
здійснити оплату через 
Інтернет або в поштовому 
відділенні.

Запити слід направляти через веб-
сайт податкової митниці Ірландії: 
Revenue.ie.

Використання актуального і чинного 
коду ТН ЗЕД для категорії товарів 
обов'язково.

Мінімальна кількість цифр 
в тарифному коді для 
відправок до 150 євро - 6. 
Відправлення більш 
150евро повинні містити 
10-значні коди.

Франція Наявність ідентифікатора 
IOSS є частиною глобального 
рішення і в основному 
дозволяє уникнути ризику 
подвійного оподаткування 
одержувача і, таким чином, 
уникнути ризиків 
повернення відправлень

Пошта Франції (La Poste)  передбачає 
стягування додаткових зборів з одержувача, 
якщо ПДВ не було отримано під час 
оформлення замовлення. Після прибуття 
товарів до Франції у одержувача буде 
можливість здійснити оплату онлайн (веб-
сайт La Poste) або оплатити готівкою при 
доставці.

Для товарі вартістю вище 150 
євро необхідно буде подати 
стандартну митну декларацію у 
французькій митній ІТ-системі. 
Ці декларації будуть засновані 
на даних CN22/CN23, які 
передаються через 
інформаційний обмін.
У деяких випадках французька 
митниця вимагатиме рахунки-
фактури (інвойси) або будь-які 
додаткові документи (ліцензії, 
особливі дозволи) для митного 
очищення товарів. Для будь-
якого комерційного 
відправлення потрібно 
прикладати рахунок-фактуру 
(інвойс), який повинен 
супроводжувати товар.

Для посилок і дрібних пакетів 
у одержувача будуть різні 
можливості оплати:
- онлайн на сайті La Poste
- в процесі доставки, а в разі 
відмови - після прибуття на 
пошту
 
Для продуктів EMS онлайн-
платіж ще не активний, і 
одержувач отримає текстове 
повідомлення для оплати 
податків і зборів.

Іноді La Poste доводилося 
зв'язуватися з вантажоодержувачем, 
щоб отримати додаткові документи / 
дані. У цьому контексті 
переконайтеся, що контактні дані 
одержувача мають бути надані 
(тобто, телефон та email 
Одержувача).

Безумовно, наявність коду ТН ЗЕД 
пришвидшить митне очищення. 

Для переважної більшості 
імпортних товарів 
вистачить і шестизначних 
знаків. Проте, у 
виняткових випадках 
можуть знадобитися 8 або 
10 цифр.

Німеччина Доставка товарів без IOSS 
буде затримана на кілька 
днів. 

У разі IOSS нічого не стягується, в разі не-
IOSS стягується 6 євро. Якщо ПДВ не 
застосовується (наприклад, C2C нижче 45 
євро), ми не беремо комісію.

Предмети вартістю понад 150 
євро будуть оброблятися 
вручну. Для митної декларації 
потрібно комерційний рахунок-
фактура (інвойс), він повинен 
бути прикладений зовні 
посилки.

ПДВ стягується при доставці 
або в наших поштових 
відділеннях.

Зазвичай товари  не мають 
відстеження через проблеми з 
вкладенням. Деталі можна 
дізнаватися за телефоном: 0228 
4333112

Код ТН ЗЕД безумовно допоможе 
прискорити митне очищення Це 
поєднання опису товару та коду ТН 
ЗЕД, якщо обидва вони зрозумілі і 
підходять один одному, це 
допомагає прискорити процес.

Найближчим часом буде 
нормально 6 цифр, з 2023 
року буде потрібно 8 
цифр.

Бельгія Доставка товарів без IOSS 
буде затримана на кілька 
днів. 

Для відправлень IOSS оплата з адресата не 
стягується, однак ми будемо відстежувати 
динаміку витрат протягом наступних 
найближчих місяців і, можливо, збираємо 
уявлення про митні збори з поштового 
відправлення, починаючи з січня. Для 
відправлень, не пов'язаних з IOSS 
(включаючи C2C), стягуються ПДВ і мита 
(якщо є), мита і можливі інші збори владою, а 
також плата за митне оформлення bpost. 
Плата за оформлення в цьому останньому 
випадку встановлена в розмірі 15 євро 
для предметів до 150 євро і 32 євро для 
предметів вартістю понад 150 євро.

Предмети, які не перебувають у 
вільному обігу після прибуття в 
пункт обміну пошти Бельгії, 
повинні бути очищені за 
допомогою стандартної митної 
декларації. Для цих 
відправлень необхідно 
наступне:
-електронні дані  (з адресою 
електронної пошти адресата)
-CN22 / 23 прикріплений до 
посилці;
- Документи, що підтверджують 
зміст і вартість вантажу 
(наприклад, інвойс)

Після прибуття товарів в наш 
обмінний пункт розрахунок 
ПДВ і мит на імпорт 
відправляється одержувачу, 
який може здійснити оплату 
через портал електронних 
платежів або наш мобільний 
додаток (My bpost).
Після оплати товар 
відправляється для остаточної 
доставки.

Одержувач має повну інформацію 
про статус посилки на нашому веб-
сайті відстеження та відстеження і в 
нашому мобільному додатку.
Якщо інформація відсутня 
(наприклад, інвойс), пошта Бельгії 
запросить її в одержувача, який може 
відправити її поштою або 
завантажити на сторінці відстеження 
.

Для товарів без коду ТН ЗЕД пошта 
Бельгії використовує програмне 
забезпечення для заповнення коду 
ТН ЗЕД на основі опису.
Посилки з кодами ТН ЗЕД будуть 
оброблятися швидше завдяки 
автоматизованому процесу 
оформлення. Товари без коду ТН 
ЗЕД доведеться обробляти вручну, 
що є більш повільним процесом.

Для посилок вартістю до 
150 євро потрібно 6 цифр, 
а для посилок вартістю 
понад 150 євро - 10-
значний код.

Польща Будь-які пріоритетні посилки, 
для яких вказано номер 
IOSS, будуть оброблятися в 
пріоритетному порядку, тобто 
відповідно до категорії пошти, 
в якій вони відправлені, в той 
час як їх обробка дійсно 
займе менше часу, оскільки 
вона буде включати тільки 
подачу митних декларацій.

Поштові відділення не будуть 
ставитися до таких відправлень 
інакше, ніж до інших 
відправлень. Також наша 
митниця не буде вимагати 
ніяких додаткових документів 
крім тієї, яка потрібна в даний 
час. Однак адресат повинен 
буде прямо уповноважити 
Poczta Polska діяти від його імені 
під час митної обробки цих 
посилок. За відсутності таких 
повноважень Poczta Polska не 
зможе оформити ці посилки на 
митниці.

Poczta Polska стягує з 
адресата всі податки і мита 
при доставці товару. Ми не 
будемо надавати для цього 
власні електронні послуги.

Одержувач може зателефонувати до 
Контактного центру - для отримання 
додаткової інформації  
https://www.poczta-
polska.pl/biznes/uslugi-back-
office/contactcenter/# (+48) 438 420 
600

Код ТН ЗЕД безумовно, буде дуже 
корисний і оцінений, так як нам 
потрібно менше часу, щоб подати 
митну декларацію на товар, для 
якого вказано код ТН ЗЕД Однак 
будь-які одержувані нами 
відправлення, як зазвичай, повинні 
оброблятися в порядку пріоритету 
(категорія пошти, по якої вони були 
відправлені) і в порядку прибуття.

Так, досить 6 цифр.

Греція Доставка товарів без IOSS 
буде затримана на кілька 
днів. 

Відповідний прейскурант митних зборів 
представлений на сайті ELTA. 
https://www.elta.gr/en-
us/personal/pricelist.aspx

ELTA виконує необхідні митні 
процедури. У разі, якщо 
вкладення є комерційним, 
необхідно обов'язково додати 
будь-який відповідний 
документ, наприклад рахунок, 
сертифікат і т. Д.

ELTA стягує податки з 
адресата при доставці 
посилки. В майбутньому ми 
плануємо використовувати 
також електронні сервіси для 
розрахунків.

У разі необхідності додаткових 
документів, одержувач зв'язується з 
поштою Греції ELTA щоб надати ці 
документи. Одержувачі можуть 
зателефонувати у відділ 
обслуговування клієнтів (телефони 
вказані на сайті).

З новим регулюванням ПДВ вказівку 
митного коду (коду ТН ЗЕД) є 
обов'язковим, що дійсно допоможе і 
прискорить митну процедуру.

6 цифр митного коду - це 
мінімальна кількість цифр, 
яке повинно бути надано 
(10 цифр будуть більш 
корисними).

Нідерланди Доставка товарів без IOSS 
буде затримана на кілька 
днів. 

<150 EUR - оплата через електронний 
платіж: 4 EUR; в разі відсутності електронної 
оплати з отриманням і оплатою в роздробі / 
поштовому відділенні: 7 EUR.
> 150 EUR - оплата через електронний 
платіж: 10 EUR; в разі відсутності 
електронної оплати при отриманні і оплаті в 
роздробі / поштовому відділенні: 13 EUR.
C2C, відправлено як «подарунок» із 
значенням <45 EU, - без комісії 
IOSS: без комісії

Що стосується онлайн-оплати, 
це буде відбуватися на 
офіційному сайті. Прямого 
посилання немає, так як у 
кожної посилки буде своя 
унікальна посилання для 
оплати. Посилання на оплату 
буде напарвлятися на 
ел.адресу Отримувача.

Клієнти можуть зателефонувати до 
Клієнтської підтримки. 0031 (0)88 
22 55 629 

Надання правильних кодів ТН ЗЕД 
безумовно допоможе в максимально 
швидкій обробці товарів.

Що стосується подвійної 
перевірки кодів ТН ЗЕД 
яку я все ж збирався 
зробити, то досить 6-
значного коду ТН ЗЕД. 
Тільки для відправлень 
понад 150 EUR - і там, де 
також виникають 
обов'язки, рекомендується 
відправляти 8/10 цифр, 
щоб мати більш 
ефективний і точний 
розрахунок мит.

Данія Пошта Данії  впроваджує 
IOSS, тому товари з кодом 
IOSS будуть оброблюватися 
в пріоритетному порядку.

Плата за оформлення IOSS на даний момент 
не стягується з одержувача. Плата за 
обробку товарів з низькою вартістю, що без 
IOSS, становить 75 шведських крон, 
включаючи ПДВ. Плата за обробку товарів 
вартістю вище 150 євро і обмежених товарів 
становить 125 шведських крон, включаючи 
ПДВ.

CN22 і CN23 зазвичай має бути 
достатньо, якщо вони заповнені 
правильно, але для полегшення 
митного оформлення 
рекомендується кріпити до 
відправлення рахунок-фактуру 
(інвойс).

Електронна системи для 
оплати ПДВ наразі немає. 

Якщо буде потрібна додаткова 
інформація, то пошта Данії буде 
зв'язатися з Одержувачем. Але 
повністю заповнені митні деккларації 
CN22/CN23 і номер мобільного 
телефону одержувача забезпечать 
швидку обробку.

Для розмитнення по системі з IOSS-
кодом обов'язкові номер IOSS і 6-
значні коди ТН ЗЕД. Якщо код IOSS  
відсутній, товари будуть відправлені 
в звичайний митний потік, і 
одержувач повинен буде заплатити 
ПДВ двічі + збори за обробку. 
Також важливо, щоб було 
правильне опис товару і вказана 
точна вартість товару.

Для оформлення IOSS 
досить 6 цифр.

Австрія Доставка товарів без IOSS 
буде затримана на кілька 
днів. 

Для товарів без IOSS ми стягуємо плату за 
митне оформлення.
• Предмети загальною вартістю до 150 євро: 
5 євро.
• Пункти загальною вартістю від 150 до 
1.000 євро: 10 євро.
• Предмети загальною вартістю понад 1.000 
євро: 30 євро.

Для товарів B2x обов'язковим є 
комерційний рахунок-фактура і 
рекомендується 6-значний код 
HS, для товарів IOSS 
обов'язковий 6-значний код ТН 
ЗЕД, а через коливання 
обмінного курсу рекомендується 
комерційний рахунок-фактура в 
євро.

Податки і збори сплачуються 
при доставці товару 
(післяплатою)

У разі, якщо нам буде потрібно 
додаткова документація для митного 
оформлення, ми можемо зв'язатися з 
одержувачем. Просимо максимально 
воно заповнювати митні декларації  
CN22 або CN23. Інформація 
розміщена на сайті Пошти Австрії 
www.post.at. Телефон: 0800 010 
100

Надання правильних кодів ТН ЗЕД 
безумовно допоможе в максимально 
швидкій обробці товарів.

Для оформлення IOSS 
досить 6 цифр.


