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СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ 
РАЗВІЦЦЯ МЫТНАГА ТРАНЗІТУ Ў РАМКАх 
ГЕАЭКАНАМІЧНАЙ ПРАСТОРЫ ЕС – ЕАЭС

Мелехавец Я. А.

Артыкул прысвечаны тэарэтычнаму аналізу развіцця сістэм мытнага транзіту 
ў ЕС і ЕАЭС. Разгледжаны існуючыя праблемы стварэння адзінай сістэмы мытна-
га транзіту ў рамках агульнай геаэканамічнай прасторы. Акрэслены новаўвядзенні 
ў сферы рэгулявання транзітных перавозак, якія ўводзяцца або будуць уведзены 
новымі мытнымі кодэксамі інтэграцыйных аб’яднанняў. Прыведзена характары-
стыка перспектыў збліжэння еўразійскай і еўрапейскай транзітных сістэм.

К л ю ч а в ы я  с л о в ы: мытны транзіт; Еўрапейскі саюз; Еўразійскі экана-
мічны саюз; мытная сістэма.

CURRENT TRENDS OF CUSTOMS TRANSIT 
IN  THE  CONTEXT OF GEO-ECONOMICS SPACE 

OF  THE  EUROPEAN UNION 
AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Melekhovets Y. А.

The article is devoted to theoretical analysis of customs transit systems in the EU 
and the EEU. Existing problems of creation a single customs transit system within the 
entire geo-economic space are investigated. New provisions of customs transit procedure 
introduced by new customs codes of the unions are marked. The convergence prospects 
of the Eurasian and European transit systems are analysed.

K e y w o r d s: customs transit; European Union; Eurasian Economic Union; cus-
toms system.

Уводзіны. Працэдуры мытнага транзіту прызначаны для максімальнага 
спрашчэння перавозкі грузаў у міжнародным гандлёвым абароце і ства-
рэння неабходнай мытнай бяспекі і гарантый. Важнай умовай па спяховага 
функцыянавання любой працэдуры транзіту зʼяўляецца прас тата яе вы-
карыстання як для ўдзельнікаў міжнародных транзітных перавозак, так 
і для супрацоўнікаў мытных органаў, таму для краін існуе неабходнасць 
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падтрымліваць разумны баланс паміж патрабаваннямі мыт ных органаў 
з аднаго боку і перавозчыкаў – з другога.

Міжнародныя грузавыя перавозкі аўтамабільным транспартам маюць 
найвялікшую распаўсюджанасць у Еўрапейскім рэгіёне, што абумоўлена 
малымі адлегласцямі паміж краінамі, высокаразвітымі сеткамі дарог, 
«мяккімі» міграцыйнымі і мытнымі працэдурамі. Таму вывучэнне мытна-
прававых аспектаў ажыццяўлення транзіту ў рамках транзітных сіс тэм 
Еўрапейскага саюза (далей – ЕС) і Еўразійскага эканамічнага са юза 
(далей – ЕАЭС) з улікам знешніх фактараў, якія аказваюць уплыў на раз-
віццё транзітных перавозак, уяўляецца стратэгічным для пошуку шля хоў 
аптымізацыі працэсаў транспарціроўкі грузаў.

Актуальнасць тэмы абумоўлена і тым, што ў кантэксце паглыблення 
інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы паўстае неабходнасць 
пошуку новых, больш эфектыўных варыянтаў міжнароднага перамя-
шчэння тавараў. Наяўнасць адміністрацыйных бар’ераў, несуадноснасць 
нацыянальных прававых норм краін, праз тэрыторыі якіх транспартуюц-
ца грузы, а таксама суб’ектыўныя палітычныя і эканамічныя фактары не-
пасрэдна ўплываюць на якасць ажыццяўлення міжнародных грузапатокаў, 
у тым ліку ў ЕАЭС. Развітая транзітная сістэма з’яўляецца прывабным 
інструментам для замежных перавозчыкаў і, адпаведна, сродкам павы-
шэння прыбытку ад транспарціроўкі грузаў.

Асноўная частка. Заканадаўства ЕАЭС і ЕС у сферы транзіту грунту-
ецца на міжнародна прызнаных прынцыпах і актах міжнародных арга-
нізацый, але, безумоўна, транзітныя сістэмы і працэдуры двух аб’яднанняў 
маюць адрозненні.

У дадзены момант у рамках ЕАЭС праводзіцца работа па кадыфікацыі 
дагаворна-прававой базы аб’яднання і прывядзенні яе ў адпаведнасць па-
трабаванням міжнародных прававых актаў. У першую чаргу гэта адносіцца 
да праекта Мытнага кодэкса ЕАЭС, які ўтрымлівае шэраг палажэнняў 
у частцы выкарыстання мытнай працэдуры мытнага транзіту. У адроз-
ненне ад Мытнага кодэкса Мытнага саюза, якім не дапускаецца выка-
рыстанне часова ўвезеных транспартных сродкаў міжнароднай перавозкі 
для перавозкі грузаў, якая пачынаецца і заканчваецца на тэрыторыі Са-
юза, у новым Кодэксе такая ўнутраная перавозка дазваляецца, калі гэта 
дапускаецца міжнароднымі дамовамі дзяржаў-удзельніц з трэцім бокам 
у галіне аўтамабільнага транспарту. Гэта палажэнне вызваляе прастору 
для далейшага спрашчэння і дасягнення эфектыўнасці ажыццяўлення 
аўтамабільных перавозак. Новыя палажэнні распрацаваны таксама ад-
носна тэрмінаў прадстаўлення дакументаў пры завяршэнні працэду-
ры транзіту; перавозак паміж Калінінградскай вобласцю Расійскай Фе-
дэрацыі і астатняй часткай ЕАЭС; парадку ўзаемадзеяння мытных органаў 
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пры спагнанні мытных пошлін, падаткаў пры перавозцы тавараў у адпа-
веднасці з мытнай працэдурай мытнага транзіту [4]. Прымаюцца но выя 
нарматыўныя акты (нацыянальныя і наднацыянальныя) у сферы забес-
пячэння выплаты мытных плацяжоў пры транзіце. Для Рэспублікі Бе-
ларусь 23 ліпеня 2015 г. уступіў у сілу Указ Прэзідэнта № 325 «Аб нацыя-
нальным гаранце забеспячэння выплаты мытных пошлін, падаткаў», 
якім устаноўлена, што паручыцель, прызнаны ў якасці нацыянальнага 
гаранта забеспячэння выплаты пошлін, падаткаў, валодае правам удзелу 
ў ствараемай у ЕАЭС адзінай гарантыйнай сістэме. Дадзены Указ уводзіць 
у Рэспубліцы Беларусь інстытут нацыянальнага гаранта як этап развіцця 
такога спосабу забеспячэння выплаты мытных пошлін, падаткаў, як па-
ручыцельства на тэрыторыі ЕАЭС (на сучасным этапе парадак прымя-
нення паручыцельства зацвярджаецца на нацыянальным узроўні членаў 
ЕАЭС, у Расіі такі інстытут існуе, астатнія краіны-члены пачынаюць пра-
цаваць над гэтым).

Тым не менш існуюць меркаванні, што новы Мытны кодэкс не накі-
раваны на рэальнае спрашчэнне працэдуры транзіту. Казахстанскі бок 
на стадыі распрацоўкі прапаноўваў уніфікацыю мытнай працэдуры мыт-
нага транзіту – дакладную і адназначную рэгламентацыю, без права на-
цыянальнай інтэрпрэтацыі працэдуры, паколькі калі гаворка ідзе пра 
арганізацыю транзіту па агульнай эканамічнай тэрыторыі, а не па тэры-
торыі асобных краін, то і нарматыўная база для гэтай мэты павінна быць 
адзінай. На дадзеным этапе ў кожнай краіне сітуацыя развіваецца на роз-
най хуткасці, таму неабходны скаардынаваны падыход да транзіту [3].

Пры разглядзе пытання павышэння якасці транзіту асаблівай увагі 
заслугоўвае досвед ЕС у гэтай галіне. Найбольш важныя змены, якія даты-
чацца забеспячэння выплаты плацяжоў, утрымліваюцца ў Імпле ментуючых 
палажэннях аб прымяненні новага Мытнага кодэкса ЕС, якія замяняюць 
Рэгламент Камісіі ЕС №2454/93. Артыкулам DA-III-2-03 (321-07-DA) пра-
дугледжана, што нацыянальным заканадаўствам могуць быць дапушчаны 
іншыя спосабы забеспячэння выплаты мытных плацяжоў, акрамя грашо-
вага закладу і гарантыі. Аднак ч. 2 указанага артыкула замацоўвае, што гэ-
тыя спосабы не могуць прымяняцца для забеспячэння працэдуры транзіту 
ЕС (Т1 і Т2). Такім чынам, можна назіраць узмацненне жорсткасці пра-
вавой рэгламентацыі ў пытаннях прымянення забеспячэння выплаты 
мытных плацяжоў пры ажыццяўленні мытнага транзіту. Гэта тлумачыц-
ца тым, што для мытнага транзіту неабходны такія спосабы забеспячэн-
ня выплаты мытных плацяжоў, рэгуляванне якіх будзе ў значнай ступені 
ўніфікавана на ўсёй тэрыторыі ЕС. Акрамя таго, гэтыя спосабы павінны 
забяспечваць хуткае і гарантаванае спагнанне грашовых сродкаў мытнымі 
органамі ў выпадку парушэння дэкларантам працэдуры транзіту. Таму 
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абмежаванне пераліку спосабаў забеспячэння выплаты мытных плацяжоў 
і ў той жа час узмацненне жорсткасці патрабаванняў да арганізацый, якія 
могуць выступаць гарантамі ў рамках працэдуры транзіту, павінны істотна 
спрасціць працэс спагнання і практычна выключыць сітуацыі, калі такое 
спагнанне будзе немагчыма ажыццявіць [8].

Такім чынам, можна назіраць істотныя адрозненні ў прававой рэ-
гламентацыі спосабаў забеспячэння выплаты мытных плацяжоў пры 
ажыц цяў ленні працэдуры мытнага транзіту правам ЕС і ЕАЭС. У ЕС 
на наднацыя нальным узроўні прымяняюцца самастойныя юрыдычныя 
кан струкцыі, у той час як у ЕАЭС – канструкцыі, рэгламентаваныя на-
цыяналь ным грамадзянскім правам. Выпрацоўка спецыфічных канструк-
цый на наднацыянальным узроўні ўяўляецца больш удалым спосабам, бо 
лепш адпавядае патрабаванням рэгулявання, такая мадэль зʼяўляецца больш 
гнуткай.

Абапіраючыся на міжнародны досвед, ЕАЭС мае ўсе магчымасці 
для зняцця некаторых барʼераў, якія перашкаджаюць паўнавартас най 
рэалізацыі транзітных перавозак. Сапраўды, будучы самым рынкава 
ары ен таваным відам транспарту, аўтатранспарт у многіх рэгіёнах свету 
застаецца адначасова самым «зарэгуляваным». Нягледзячы на тое што 
міжнародныя аўтамабільныя перавозкі зʼяўляюцца ключавым элементам, 
які забяспечвае гандаль на тэрыторыі Еўразіі, у некаторых краінах сістэмы 
дазволаў знаходзяцца ў супярэчнасці з асноватворнымі прынцыпамі ганд-
лёвай палітыкі ГАТТ/СГА. У першую чаргу гэта адносіцца да транзітных 
і двухбаковых перавозак. Без пераходу да пэўнай свабоды перавозак 
фарміраванне і функцыянаванне адзінага рынку транспартных пас-
луг, у прыватнасці ў рамках ЕАЭС, не могуць быць паўнавартаснымі. 
Так, з 1 студзеня 2015 г. адменена дазвольная сістэма пры міжнародных 
аўтаперавозках грузаў паміж дзяржавамі – ўдзельніцамі ЕАЭС, а такса-
ма транзітам праз іх тэрыторыі. Зацверджана Праграма паэтапнай лі-
бе ралізацыі кабатажных аўтаперавозак грузаў, узгоднена Канцэпцыя 
рэ алі зацыі агульнага працэсу інфармацыйнага забеспячэння транспарт-
нага (аўтамабільнага) кантролю на знешняй мяжы ЕАЭС. Гэтыя важныя 
крокі на шляху развіцця аўтамабільных перавозак у ЕАЭС зʼяўляюцца 
падмуркам для паэтапнага сумеснага нарошчвання абʼёмаў перавозак 
на міжнародным рынку аўтатранспартных паслуг [5]. Сёння ў сферы 
інстытуцыянальнага афармлення рынку перавозак аўтамабільным транс-
партам у ЕАЭС акрэсліваюцца дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі: развіццю 
рынкавых адносін садзейнічаюць біржы аўтатранспартных паслуг (такія 
як Avtocargo, «Трансконсалт», «Белкарга»); аднак для больш эфектыўнага 
функцыянавання гэтага інстытута патрабуюцца роўныя канкурэнтныя 
пазіцыі для транспартных кампаній (айчынных і замежных).
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Пытанні сістэмы дазволаў – гэта не адзіная праблема, якую неабходна 
вырашаць. Пастаянна абмяркоўваецца тэма мэтазгоднасці адмены прын- 
цыпу рэзідэнцтва, які лічыцца адным з галоўных барʼераў на шляху руху 
тавару. Яго адмена патрабуе істотных змен у саюзным заканадаўстве і ў па-
датковым, валютным, знешнегандлёвым заканадаўстве краін – членаў 
ЕАЭС паасобку. У ЕС прынцып рэзідэнцтва адменены, што станоўча 
ўплывае на вядзенне бізнесу субʼектамі. Акрамя таго, гэтаму спрыяе 
ўзаемадзеянне ўсіх кантралюючых органаў, інфармацыйны абмен звесткамі 
аб таварах, адзіныя або сумяшчальныя інфармацый ныя рэсурсы, а так-
сама ідэнтыфікацыя ўдзельнікаў ЗЭД па ўнікальным ідэнтыфікацыйным 
нумары EORI ў рамках ЕС [5]. Прыклад таго, як прынцып рэзідэнцтва 
ўзаемазвязаны з транзітам: казахстанская кампанія плануе прывезці та-
вар з Польшчы і ў далейшым прадаць яго ў Расіі. У адпаведнасці з дзе-
ючым заканадаўствам казахстанская кампанія не мае права ажыццяўляць 
мытнае дэклараванне ў Рэспубліцы Беларусь або ў Расійскай Федэрацыі. 
У сувязі з гэтым перавозчык павінен пры ўвозе тавару на мытную тэ-
рыторыю Саюза (гэта значыць у Беларусі) падвергнуць яго працэдуры 
мытнага транзіту для дастаўкі да Казахстана. Паколькі тавар зʼяўляецца 
замежным, пры мытным транзіце павiнна быць прадстаўлена забеспя-
чэнне выплаты мытных плацяжоў. У далейшым імпарцёр у Казахстане 
дэкларуе тавар, выплачвае мытныя пошліны па стаўках адзінага мытна-
га тарыфу Саюза, а таксама падаткі (падатак на дададзеную вартасць (да-
лей – ПДВ)) па стаўках, прадугледжаных казахстанскім заканадаўствам. 
Для далейшай рэалізацыі тавар перавозіцца ў Расійскую Федэрацыю, 
ПДВ павінен быць выплачаны ў Расіі, а ў Казахстане кампенсуецца пра-
даўцу пасля пацвярджэння выплаты гэтага падатку ў Расіі. Ва ўмовах 
жа адмены прынцыпу рэзідэнцтва, калі ўзяць за аналогію парадак, які 
дзейнічае ў ЕС, казахстанская кампанія можа аформіць тавар у вольны 
абарот у Беларусі (самастойна або праз мытнага прадстаўніка). Мытная 
дэкларацыя падаецца беларускім мытным органам, і праводзiцца выплата 
мытнай пошліны. Пры дэклараванні тавару ў Беларусі для казахстанскай 
кампаніі выплата ПДВ будзе неабавязковай, але ў мэтах кантролю выпла-
ты ПДВ звесткі аб такім тавары будуць знаходзіцца ў адзінай базе мытных 
і падатковых органаў дзяржаў Саюза. Пасля мытнага афармлення тавар 
можа быць адразу перавезены ў Расію і рэалізаваны. Пасля выплаты ПДВ 
у Расійскай Федэрацыі тавар здымаецца з кантролю. У наяўнасці знач-
ныя спрашчэнні. Скарачаюцца як матэрыяльныя, так і часавыя затраты 
ўдзельнікаў ЗЭД. Не патрабуецца транзітная перавозка тавару да Казах-
стана, а потым вяртанне яго ў месца фактычнага прызначэння, у гэтым 
прыкладзе – у Расію. Таксама не трэба выкарыстоўваць грашовыя сродкі 
на прадастаўленне забеспячэння і выплату ПДВ. Фактычна тавар з мяжы 
паступае ў распараджэнне субʼекта гаспадарання.
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Эфектыўнасць мытнага транзіту непадзельна звязана з актуальнымі 
сацыяльна-эканамічнымі і інстытуцыйна-арганізацыйнымі працэ са мі 
на постсавецкай прасторы, якія сёння характарызуюцца рознанакірава-
нымі тэн дэн цыямі. Адбываюцца працэсы дэзынтэграцыі ў атмасферы 
ўзаем нага недаверу, у першую чаргу звязаныя з ваенна-палітычным кан-
фліктам на паўднёвым усходзе Украіны, далучэннем Крыма да Расіі, 
увядзеннем рэжыму ўзаемных эканамічных санкцый. У прыватнасці, 
у сувя зі са спыненнем дзейнасці Дагавора аб зоне свабоднага гандлю для 
Расіі і Украіны ў Расійскай Федэрацыі быў падпісаны Указ «Аб мерах па 
забес пячэнні эканамічнай бяспекі і нацыянальных інтарэсаў Расійскай 
Федэ рацыі пры ажыццяўленні міжнародных транзітных перавозак грузаў 
з тэры торыі Украіны на тэрыторыю Рэспублікі Казахстан праз тэрыторыю 
Расійскай Федэрацыі», які ўсутупіў у сілу 1 студзеня 2016 г., быў дапоўнены 
і будзе дзейнічаць да 31 снежня 2017 г. У адпаведнасці з прававым актам 
міжнародныя транзітныя аўтамабільныя і чыгуначныя перавозкі грузаў 
з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Рэспублікі Казахстан праз тэрыторыю 
Расійскай Федэрацыі ажыццяўляюцца толькі з тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь, пры гэтым транзітныя ўкраінскія грузы павінны перавозіцца 
праз Беларусь толькі ў апламбаваных вагонах, фургонах і г. д. Кіроўцы, 
якія перавозяць гэту катэгорыю грузаў, павінны атрымліваць уліковыя 
талоны пры выездзе з Беларусі ў Расію ў стацыянарных або мабільных 
кантрольных пунктах. На зваротным шляху талоны здаюцца [2]. У су-
вязі з неабходнасцю ўзмацнення кантролю таварапатокаў на беларуска-
ўкра інскай мяжы без павелічэння выдаткаў мытных органаў і суб’ектаў 
гаспадарання ў 2015 г. была ўведзена Сістэма абмену папярэдняй інфар-
мацыяй аб таварах і транспартных сродках паміж мытнымі органамі 
Беларусі і Украіны (PRINEX). Сістэма была распрацавана ў рамках пра-
екта, што фінансуецца ЕС у межах ініцыятывы Усходняга партнёрства па 
інтэграваным кіраванні межамі.

Далейшае ўдасканаленне аўтамабільных транзітных сістэм павінна 
грунтавацца на разуменні таго, што сусветныя грузапатокі з Еўропы 
ў краіны Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна і ў зваротным напрамку часта 
мінаюць наземную тэрыторыю ЕАЭС. Напрыклад, за апошнія гады ганд-
лёвы абарот у колькасным выражэнні паміж ЕАЭС і Кітаем павя лічыўся 
ўтрая, па абʼёме гэта больш за 90 млн тон тавару ў год. Аднак экспартна-
імпартныя грузы ў асноўным ідуць морам, дзе тарыфы амаль напалову 
ніжэй, чым па сушы. Мільярды долараў прыбытку ад транзіту тавараў 
«паглынаюцца» марскімі фрахтавымі кампаніямі. Кітай з’яўляецца краі-
най, якая толькі збіраецца далучыцца да Канвенцыі МДП. Крокі Кітая 
па далучэнні да сістэмы МДП успрымаюцца як развіццё інтэграцыйных 
працэсаў паміж краінамі па напрамку Вялікага шаўковага шляху на тых 
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участках, дзе перавозка ідзе наземнымі відамі транспарту ў глабальным 
ланцугу паставак. У сухапутных транзітных маршрутаў ёсць канкурэнтная 
перавага, якую неабходна выкарыстоўваць, – хуткасць дастаўкі грузаў 
у два-тры разы вышэй, чым марскім транспартам. Гэта сведчыць пра тое, 
што пры разважлівым падыходзе транзіт аўтамабільным транспартам 
можа заняць больш трывалыя пазіцыі.

Адным з варыянтаў спрашчэння мытнага транзіту, у тым ліку ства-
рэння ўмоў для «скразнога транзіту» з выкарыстаннем адзінай тран-
зітнай дэкларацыі для некалькіх дзяржаў, магло б стаць далучэнне дзяр-
жаў – удзельніц ЕАЭС да міжнародных дагавораў, якія дзейнічаюць у ЕС, 
у прыватнасці да Канвенцыі аб спрашчэнні фармальнасцей у гандлі 
таварамі 1987 г. і Канвенцыі аб працэдуры агульнага транзіту 1987 г. 
Аднак з абʼектыўных арганізацыйных, палітычных і іншых прычын на су-
часным этапе гэта немагчыма. Асноўнай умовай далучэння да названых 
кан венцый зʼяўляецца прывядзенне нарматыўнай прававой базы ЕАЭС 
у адпа вед насць іх нормам. Дзяржава, якая выявіць жаданне далучыцца да 
кан вен цый, павінна атрымаць ад Камісіі ЕС запрашэнне, што можа мець 
месца толькі пры ўмове наяўнасці:

  • магчымасці імплементацыі заканадаўства ЕС на прававым, апера-
цыйным, камп’ютарызаваным узроўнях;

  • гатоўнасці мытных органаў да выканання фінансавых патрабаванняў, 
неабходных для далучэння да канвенцый;

  • магчымасці ўрэгулявання пытання прызнання гарантаў на тэрыто-
рыях ЕС і ЕАЭС.

Ва Украіне ўжо пачаўся працэс падрыхтоўкі да далучэння да агульнай 
транзітнай сістэмы ЕС, паколькі гэта прадугледжана Пагадненнем аб 
асацыяцыі, што мае вялікія перавагі як для Украіны, так і для ЕС. Урад 
Украіны прыняў рашэнне аб далучэнні мытнай сістэмы дзяржавы да 
адзінай электроннай сістэмы ЕС (New Computerized Transit System – 
NCTS). Дадзенае палажэнне ўключана ў план мерапрыемстваў па імпле-
ментацыі нормаў ЕС у рамках Пагаднення аб стварэнні зоны свабоднага 
гандлю з ЕС. Згодна з планам запуск сістэмы чакаецца ў студзені 2017 г., 
пасля чаго NCTS павінна прайсці эксплуатацыю на працягу года [6].

Нягледзячы на тое што альтэрнатыўная транзітная сістэма МДП 
у апошнія гады сутыкнулася з цяжкасцямі на тэрыторыі Расійскай Федэ-
рацыі (а значыць, і ў ЕАЭС), у рамках Канвенцыі МДП былі здзей сне ны 
некаторыя новаўвядзенні, прызваныя спрыяльна паўплываць на тран-
зітныя адносіны ЕС і ЕАЭС. У выніку дасягнутай дамоўленасці з МСАТ 
былі ўведзены эксперыментальныя кніжкі МДП памерам у чатыры 
і шэсць аркушаў, якія могуць выкарыстоўвацца для перавозак МДП паміж 
краінамі ЕС і краінамі ЕАЭС. Пры гэтым краіна – удзельніца ЕС павінна 
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быць краінай адпраўлення, краінай прызначэння ці краінай транзіту. 
Выкарыстанне дадзеных кніжак МДП пры іншых перавозках забаронена. 
Перавагамі такіх кніжак зʼяўляецца тое, што яны:

  • прадастаўляюць высокаканкурэнтную сістэму цэнаўтварэння ў па-
раўнанні з фінансавай гарантыяй па сістэме еўрапейскага транзіту;

  • могуць выкарыстоўвацца ў мэтах цэлай паездкі, тады як сістэма 
ўнутранага транзіту можа выкарыстоўвацца толькі для адной часткі па-
ездкі на транспарце;

  • дапамагаюць пазбегнуць усіх мытных фармальнасцей перасячэння 
мяжы дзякуючы сусветна прызнанай працэдуры МДП на аснове ўзаемнага 
прызнання мытнага кантролю [1].

На тэрыторыі ЕАЭС Канвенцыя МДП у пераважнай большасці ўжы-
ваецца для паставак грузаў у дзяржавы постсавецкай прасторы. На тэ ры-
торыі ЕС дзейнічае свая транзітная канвенцыя і транзітны дага вор, якія 
нічога агульнага з Канвенцыяй МДП не маюць. Такім чынам, паўстае 
неабходнасць разгляду варыянтаў спалучэння транзітных сістэм на Еўра-
зійскім кантыненце.

Далейшае развіццё транзітных перавозак у напрамку ЕС і ЕАЭС 
будзе развівацца пад уплывам палажэнняў праграмы «Транспарт 2050» 
(План дзеянняў Еўрапейскай камісіі па стварэнні Адзінай еўрапейскай 
транспартнай прасторы), якой запланавана да 2050 г. пераарыентаваць 
да 50 % грузаў, якія перамяшчаюцца на адлегласці, большыя за 300 км, 
на чыгуначны і марскі транспарт (да 2030 г. – 30 %). Сярод іншага дакумент 
засяроджвае ўвагу на неабходнасці ліквідавання існуючых абмежаванняў 
па кабатажных перавозках унутры ЕС. У дачыненні да аўтамабільнага 
транспарту плануецца палепшыць паказчыкі эканамічнасці і экала гіч-
насці, а таксама садзейнічаць далейшаму развіццю тэхналогіі RFID-метак, 
электроннага адсочвання тавараў і стварэнню электроннага ася роддзя для 
мультымадальных перавозак [7].

ЕС прыкладае значныя намаганні па павышэнні ўзроўню развіцця 
інфармацыйных сістэм на мяжы з ЕАЭС. Так, напрыклад, у кастрычніку 
2015 г. мытная служба Рэспублікі Польшча ўвяла ў двух пунктах пропуску 
электронную сістэму е-Вооking TRUCK, якая дазваляе кіроўцам грузавых 
аўтамабіляў, экспедытарам, мытным прадстаўнікам загадзя браніраваць 
час правядзення мытных аперацый на мяжы [9].

Важным аспектам уплыву ЕС зʼяўляецца аказанне фінансавай да-
памогі, без чаго рэалізацыя пераўтварэнняў у ЕАЭС была б немагчымай. 
Так, у рамках праграмы ТАСІС (з 2007 г. заменена на Еўрапейскі ін стру-
мент добрасуседства і партнёрства) было прафінансавана стварэнне транс-
гранічнага інфармацыйнага цэнтра на мяжы ЕС – Беларусь. У Расіі бы лі 
пабудаваны сучасныя аўтамабільныя пункты пропуску на расійска-фін-
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скай мяжы. У Казахстане ажыццёўлены праект праграмы «Падтрымка 
развіцця па літыкі транзітных калідораў», у выніку чаго ў краіне было рас-
працавана заканадаўства аб змешаных перавозках.

Магчыма, у перспектыве пры паляпшэнні палітычнага клімату мож-
на будзе разглядаць стварэнне трансгранічнай транзітнай прасторы ад 
Лісабона да Уладзівастока, калі будзе выключана неабходнасць пераафарм-
ляць транзітныя дакументы на мяжы, напрыклад пры транспарціроўцы 
грузу з Берліна ў Маскву. Стварэнне такой транзітнай сеткі патрабуе пэўных 
выдаткаў на набыццё, усталяванне і функцыянаванне інфармацыйных 
сістэм, аналагічных тым, што выкарыстоўваюцца ў ЕС для дэклараван-
ня і папярэдняга інфармавання, аднак транскантынентальная сістэма 
мытнага транзіту скараціла б час праходжання мяжы да некалькіх хвілін 
і павялічыла б прапускную здольнасць пунктаў пропуску ў некалькі разоў. 
У выніку адпала б неабходнасць будаўніцтва новых пунктаў пропуску.

Стварэнне транзітных «мастоў» паміж ЕС – ЕАЭС магчыма толькі 
пры наяўнасці ўзаемных высілкаў на падставе сумесна распрацаванай 
«дарожнай карты», дзе павінны быць агавораны ўсе неабходныя прававыя 
меры па спрашчэнні мытных фармальнасцей паралельна з максімальнай 
уніфікацыяй гарантыйных, інфармацыйных і арганізацыйных механізмаў 
пры транзіце тавараў і адначасовым эфектыўным выкананнні кантроль-
ных функцый мытнымі органамі і іншымі ведамствамі.

Заключэнне. У сучасных умовах функцыянаванне транспарту ста-
но віцца глабальным: узмацняецца ўзаемадзеянне ўсіх яго відаў на ўсім 
ланцугу паставак; адбываецца інтэграцыя транспартных сістэм асобных 
краін у адзіную сусветную транспартную сістэму, якая абслугоўвае патокі 
грузаў паміж краінамі і кантынентамі; распрацоўваюцца адзіныя між на-
родныя патрабаванні і стандарты ў сферы мытнага транзіту. Такім чынам, 
перавозка грузаў паміж краінамі ўсё больш павінна набываць аблічча 
адзінага тэхналагічнага працэсу з адзіным транспартным даку ментам, 
з бесперапынным маніторынгам руху грузу на ўсім шляху.

ЕС і ЕАЭС у поўнай меры могуць прэтэндаваць на статус «транзіт-
нага маста», аднак інтэграцыйныя групіроўкі на сучасным этапе так 
і не абʼядналі свае намаганні для стварэння найбольш спрыяльных умоў 
між на родных транзітных перавозак. У адрозненне ад транзітнай сістэмы 
ЕС нормы, якія рэгулююць транзітныя перавозкі ў ЕАЭС, знаходзяцца 
ў стадыі трансфармацыі. Гэта абумоўлена далучэннем новых членаў да 
Саюза, фактычнай адсутнасцю наднацыянальнага рэгулявання мытнай 
пра цэдуры мытнага транзіту, крытычнымі ацэнкамі функцыянавання 
сістэ мы МДП у Расіі і інш.

Такія напрамкі, як электроннае браніраванне чаргі, папярэдняе інфар-
маванне, спрашчэнне дакументацыі, звязанай з транзітнымі перавозкамі 
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(напрыклад, аб’яднанне транзітнай дэкларацыі і сертыфіката забеспя-
чэння пры электронным спосабе іх прадастаўлення), распрацоўка дзейс-
ных механізмаў пры перамяшчэннях транзітных тавараў, на якія накла-
дзены абмежаванні эканамічнага характару, у тым ліку з прымяненнем 
інфармацыйных мытных тэхналогій і тэхналогій адсочвання і навігацыі, 
зʼяўляюцца ключавымі пры разглядзе пытання часу здзяйснення мытных 
аперацый для мытных органаў і часу праходжання мяжы для субʼектаў га-
спадарання, у тым ліку пры транзітных перамяшчэннях.

Умовы развіцця транзітных сістэм знаходзяцца пад уздзеяннем шмат-
лікіх фактараў: геаэканамічных (размяшчэнне тэрыторыі адносна глабаль-
ных эканамічных цэнтраў); геапалітычных (стабіль насць міжнародных 
адносін і бяспека транспартных калідораў); інфраструктурных (высокая 
прапускная здольнасць транспартнай сеткі); тэх налагічных (выкарыстанне 
мытных тэхналогій і лагістычнага сэрвісу). Напрамкі далейшага развіцця 
транзітных сістэм будуць залежаць ад па зіцый інтэграцыйных абʼяднанняў 
і таго, які варыянт будзе для іх найбольш прымальны і створыць спрыяль-
ныя ўмовы для ажыццяўлення транзітных перавозак праз іх тэрыторыі. Так, 
мэтай развіцця транзітных сістэм ЕС і ЕАЭС, незалежна ад таго, будуць яны 
развівацца па шляху аб’яднання ці не, павінна стаць скарачэнне транспарт-
най складаючай у кан чатковым кошце прадукцыі і павышэнне ўзроўню 
эканамічнага раз віцця нацыянальных эканомік і дабрабыту насельніцтва.

Перад навукай стаіць шэраг задач, рашэнне якіх магло б даць штур-
шок для практычнай рэалізацыі механізмаў рэгулявання мытнага транзіту 
ў ЕАЭС: удасканаленне нарматыўнай прававой базы мытнага транзіту, 
спрашчэнне мытных фармальнасцей без страты ступені кантролю, пры-
цягненне ў працэс прыняцця рашэнняў прадстаўнікоў бізнес-супольнасці, 
пошук новых эфектыўных інфармацыйных тэх на логій. Пашырэнне меж 
ЕС і выхад транс’еўрапейскіх сетак за межы кантынента актуалізуюць пра-
блему гарманізацыі міжнародных і на цыянальных інтарэсаў у галіне мыт-
нага транзіту і ў сферы транспарту. Пы танні транзітнай прывабнасці не гу-
бляюць сваёй актуальнасці ў тым ліку для Рэспублікі Беларусь, і разгляд 
асаблівасцей і тэндэнцый развіцця мытнага транзіту ў ЕС дапаможа сфар-
муляваць магчымыя шляхі яго ўдаска налення ў будучыні ў межах ЕАЭС.

Бібліяграфічныя спасылкі

1.  О 6-листовых книжках МДП, экспериментальных [Электронный ресурс] // 
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. URL: http://bamap.
org/information/news/2013/11/15/22160/ (дата обращения: 05.09.2016).

2.  О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных ин-
тересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан 
через территорию Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.01.2016 г. 
№ 1 [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. 
URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/688403/#ixzz4A4wtphSl (дата обраще-
ния: 02.09.2016).

3.  О Таможенном кодексе ЕАЭС: «Казахстан не стремится к дезинтеграции» 
[Электронный ресурс] // Транспортно-логистический портал. URL: http://www.
transportal.by/my_news/tamojenisojus/o-tamozhennom-kodekse-eaes-kazahstan-ne-
stremitsya-k-dezintegracii-091215.html (дата обращения: 01.09.2016).

4.  Проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза: Дого-
вор о Таможенном Кодексе ЕАЭС [Электронный ресурс] // Гос. тамож. ком. URL: 
gtk.gov.by/nfiles/001572_621749_.docx (дата обращения: 15.05.2016).

5.  Сбалансировать частные и коллективные интересы [Электронный ре-
сурс] // TransMИССИЯ: вестник представительства IRU в Евразии. URL: http://
www.iru-eapd.org/ru_transmission?id=148 (дата обращения: 19.04.2016).

6.  Украина перейдет на общеевропейскую систему оформления транзитных 
грузов [Электронный ресурс] // Клуб логистов. URL: http://www.logists.by/news/
view/ykraina-perejdet-na-obsheevropejskyu-sistemy-oformleniya-tranzitnyh-gryzov 
(дата обращения: 02.09.2016).

7.  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the 
White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a com-
petitive and resource efficient transport system [Electronic resource] // Access to 
European Union law. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52011SC0391&from =EN (date of access: 01.09.2016).

8.  Information note on UCC, IA, DA and TDA changes concerning transit and sta-
tus [Electronic resource] // Taxation and Customs Union. URL: http://ec.europa.eu/
taxation_customs/resources/documents/customs/customs_code/guidance_transit_info_
changes_ucc_en.pdf (date of access: 25.05.2016).

9.  Usługa e-Booking TRUCK [Zasób elektroniczny] / Służbа Celnа. URL: https://
puesc.gov.pl/web/puesc/ebt (data dostępu: 02.09.2016).

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

