
Додаток 5
до Положення про склади тимчасового
зберігання

Форма ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання

1. Підприємство
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

2. Утримувач складу
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код1 Код1

З положеннями митного законодавства, що
регламентують питання тимчасового зберігання
товарів підприємством під митним контролем і
відповідальності за порушення цих положень
(статті 201 - 206, 437 - 441, 468 - 485 Митного
кодексу України), ознайомлений:

_________________
(підпис уповноваженої особи)

Реєстраційний
номер / адреса2

3. Товар:
№ з/п Опис товару Вага брутто Кількість Вартість товару

1 2 3 4 5

Загальна кількість місць:

4. Документи: Код згідно з Класифікатором
документів

Номер
документа Дата

Інвойс (інший комерційний документ) . .

Товаротранспортний документ . .

5. Згода на розміщення товарів на складі відкритого типу отримана:

_____________________________________________________________________                                       __________________________
(прізвище та ініціали утримувача складу відкритого типу або його представника) (підпис)

6. Рішення ________________________ про
(найменування митного органу)

розміщення товарів на тимчасове

зберігання (потрібне відмітити символом "Х")

______________________________________
(П. І. Б. посадової особи митного органу, яка прийняла рішення)

_______________
(підпис)

(відбиток штампа ПМК посадової особи)

ДОЗВОЛЕНО
На строк до: ________________________

___________________________________________________
НЕ ДОЗВОЛЕНО
Підстави відмови

(потрібне відмітити символом "Х"):

частина третя статті 439 Митного кодексу України;
частина четверта статті 439 Митного кодексу України;
частина третя статті 437 Митного кодексу України;
частина перша статті 439 Митного кодексу України;
частина друга статті 439 Митного кодексу України;
частина друга або третя статті 412 Митного кодексу України;
пункт 7.8 розділу VII Положення про склади тимчасового

зберігання3.

____________
1 Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
2 При розміщенні товарів на СГД зазначається його адреса.
3 Затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 613.


