
Акредитація на КРМ ( Київська регіональна митниця )
        ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які необхідні для оформлення картки обліку:

1. Статут підприємства (оригінал + копії: титульний лист, 1-а сторінка, та сторінки з пунктами 

про  проведення  зовнішньоекономічної  діяльності, завіряються  печаткою  Вашого 

підприємства, підписом директора та фразою «копія згідно з оригіналом»).

2. Протокол зібрання засновників (згідно статуту) – копія.

3. Довідка із статистичного управління (нова форма з 4-х значними КВЕДами) оригінал + 

копія,  завірена  з  обох  сторін  печаткою  Вашого  підприємства,  підписом  директора  та 

фразою «копія згідно з оригіналом». 

4. Виписка з Єдиного державного реєстру - копія.

5. Свідоцтво платника ПДВ - копія. 

6. Довідка з банку про відкриття валютних рахунків та рахунків у національній валюті 

України, які мають відношення до зовнішньоекономічної діяльності Вашого підприємства - 

копія. У цій довідці повинні бути вказані:  скорочена назва цього банку, МФО, ЄДРПОУ та 

юридична адреса банку. 

7. Копії 1-ої, 2-ої та  сторінки з реєстрацією паспортів директора, головного бухгалтера 

та  осіб,  відповідальних  по  роботі  з  митницею  та  копії  довідок  ідентифікаційних 

податкових номерів цих осіб. 

8. Три оригінали картки обліку - складається митним брокером Компанії.

9. Витяг  з  установчих  документів,  який  підтверджує  право  провадити 

зовнішньоекономічну діяльність  - складається митним брокером Компанії. Завіряється 

печаткою Вашого підприємства та підписом директора.

10. Опис  поданих  документів,  які  надаються  до  КРМ  для  оформлення  картки  обліку  - 

складається  митним  брокером  Компанії.  Завіряється  печаткою  Вашого  підприємства  та 

підписом директора.

11. Данні  підприємства  в  електронному вигляді  у  програмі  MD Declaration (на  флеш-

носію) - складаються митним брокером Компанії.

12. Договір про надання послуг по декларуванню     з митно-брокерскою компанією .   

13. Папка «корона» широка (8-10 см). 

УВАГА! Також  Вам  потрібно  надати  митному  брокеру  Компанії  номери  міських 

телефонів  та факсів Вашого підприємства,  директора,  головного бухгалтера,  

та  осіб,  уповноважених  по  роботі  з  митницею,  та  електрону  адресу  (  e  -  mail  )   

підприємства , які будуть вказані в картці обліку. 

                                                                         дізнайтесь більше: www.ares-ua.com

ТОВ “Компанія “АРЕС”  код ЄДРПОУ 32911124  адреса: 03680 м. Київ, пр..Палладіна, 44 к. 222
поштова адреса: 03164, м. Київ, а/с 9  

тел. +38 /044/ 502-12-88, 502-34-41

e-mail: mail@ares.org.ua
    www.ares-ua.com
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