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Шановні колеги! 
 

Видавництво Bonnier Business Press  спільно з Legal Marketing Solutions  і за підтримки 

Асоціації правників України запрошують Вас взяти участь у семінарі-практикумі 

«НОВИЙ МИТНИЙ КОДЕКС: нормативні зміни і ефективна взаємодія з митними 

органами». 

 

Дата проведення: 24 травня 2012 року 

Місце проведення:   Бізнес-центр «Олімпійський», зал «GreenWell»  

(м. Київ, вул. Червоноармійська, 72) 

 

Семінар розроблено для: керівників компаній, фінансових директорів, менеджерів ЗЕД, 

директорів з логістики, бухгалтерів, юристів. 

 

Доповідачі: представники Державної митної служби України,  керівники логістичних асоціацій 

і провідні логісти-практики, юристи, аудитори. 

 

УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ ЗМОЖУТЬ: 

o ознайомитися з усіма змінами, що відбулися в митному законодавстві України; 

o отримати детальні практичні рекомендації щодо роботи в нових законодавчих 

умовах; 

o підвищити ефективність зовнішньоекономічної діяльності компанії; 

o ознайомиться з податковими наслідками операцій з імпорту; 

o навчитися ефективно відстоювати свої права при взаємодії з митними органами; 

та багато іншого. 

 

Вартість участі: 1900 грн (без ПДВ) 
 

З приводу реєстрації, звертайтесь, будь ласка, до контактної особи –  
Анни Франківської за електронною адресою або телефоном:  

CDMA тел.: +380 44 228 68 84 
Моб. тел.: +380 96 933 29 85 

e-mail: Anna.Frankivska@legmark.com.ua 
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА СЕМІНАРУ  

 
СЕКЦІЯ ЛОГІСТІВ 
 
1. Сучасна логістична ефективність країни. Спрощення митних процедур як один з 

основних факторів її підвищення.  

Доповідач: Марія Григорак, президент Української логістичної асоціації,  канд. економ. 

наук, зав. кафедри логістики НАУ. 

 

2. Вплив  нового Митного кодексу на транспортно-експедиторську діяльність. 

Доповідач: Юрій Приходько, генеральний директор Асоціації міжнародних експедиторів 

України . 

 

3. Ефективна взаємодія логістичної компанії і митних органів. 

Доповідач: Андрій Баранаєв, керівник Транспортно-експедиційного департаменту 

компанії «Карго-Сервіс», керуючий партнер. 

 

МОДЕРАТОР СЕКЦІЇ: Віце-президент Української логістичної асоціації, керівник компанії 

«Логістична майстерня» Валентин Маєвський. 

 

СЕКЦІЯ ЮРИСТІВ 

 

1. Новий Митний кодекс та Угода СОТ про митну оцінку. 

o Положення нового Митного кодексу щодо митної оцінки у порівнянні з Угодою 
про застосування статті YII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року. 
(Ця Угода є частиною правил і норм світової організації торгівлі) 

o Правила митної оцінки, передбачені Угодою 
o Наслідки невиконання Угоди державою-членом СОТ. 

     Доповідач: Сергій Козьяков, партнер АФ «Сергій Козьяков і Партнери».  

 

2. Проблеми визначення митної вартості за новим Митним кодексом.  

o Методи визначення митної вартості. 
o Процедура. 
o Коригування митної вартості. 
o Оскарження рішень КТС. 

 

Доповідач: Тарас Розпутенко, адвокат, керівник практики Міжнародної торгівлі й митного 

регулювання ЮФ «Гвоздій та Оберкович». 

 

3. Порушення митних правил, відповідальність.  Провадження по справах про 

порушення митних правил. 
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o Види порушень за новим Митним кодексом. 
o Зміни у провадженні по справах про порушення митних правил. 
o Вилучення и конфіскація. 
o Судова практика. Оскарження постанов у справах про порушення митних 

правил. 
o Докази у справах  про порушення митних правил. Експертиза. 
o Відповідальність за помилки. Новели Митного кодексу. 
o Зв’язок і вплив справи про порушення митних правил на оскарження рішень 

митниці (КТС, визначення коду). 
 

 Доповідач: Оксана Кобзар, адвокат, MBA, партнер ЮФ FELIX. 

 

МОДЕРАТОР СЕКЦІЇ: Сергій Козьяков, партнер АФ «Сергій Козьяков і Партнери». 

 
 
СЕКЦІЯ АУДИТОРІВ 

 
1. Новий інструментарій захисту інтересів декларантів за новим Митним кодексом: 

o Конфлікт інтересів.  
o Митні консультації. 
o Оскарження рішень митних органів.  
o Помилки декларанта і відповідальність.  
o Додаткова декларація.  
o Обґрунтування задекларованої митної вартості.  
o Компроміс у справі про порушення митних правил. 

Доповідач: партнер PwC Україна.  

 

2. Наслідки оподаткування операцій з імпорту товарів та їх продажу в аспекті 

завищення митної вартості над фактурною: реалії та перспективи: 

o Визначення митної вартості як бази оподаткування податками та зборами. 
Основні принципи порядку нарахування та сплати митних платежів. 

o Податкові наслідки операцій з продажу товарів, митна вартість яких була 
завищена над фактурною під час процедури розмитнення згідно Податкового 
кодексу. 

o Контроль за  визначенням правильності митної вартості: обґрунтування 
задекларованої митної вартості та можливості оскарження рішень митних 
органів згідно нового Митного кодексу. 

o Відображення в податковому обліку відновленої митної вартості товарів як 
позитивний наслідок процедури оскарження рішень митних органів. 

 

Доповідач: Оксана Кочмарська, заступник директора міжнародної компанії «Консу Київ», 

експерт в галузі фінансового и податкового обліку, ACCA DipIFR. 

 
 

СЕКЦІЯ МИТНИЦІ 
 

1. В секції з роз’ясненнями новел нового Митного кодексу виступить представник  
Державної митної служби України. 
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Унікальність заходу визначається: 

o комплексним підходом і широтою охоплення проблеми: серед спікерів - логісти, 

юристи, аудитори та представники митниці; охоплені всі без винятку питання, які 

цікавлять цільову аудиторію; 

o якістю: виступають фахівці провідних компаній галузі, рівень і якість наданих 

роз'яснень забезпечується високою репутацією їхніх компаній; 

o виключно практичною спрямованістю: виступи носять виключної практичний 

характер, крім того - учасники семінару можуть поставити (в тому числі і заздалегідь 

по електронній пошті) будь-які питання спікерам і отримати на них вичерпні 

відповіді. 

 
 
 

 


