
Праз ініцыятыву EU4Digital Еўрапейскі саюз садзейнічае гарманізацыі 
электроннага гандлю паміж ЕС і Усходнімі краінамі-партнёрамі, a таксама 
cярод самiх Усходніх краін-партнёраў.

Каманда EU4Digital па электронным гандлі працуе ў некалькіх кірунках для 
садзейнічання трансгранічнаму супрацоўніцтву. Галоўная ўвага надаецца 
гарманізацыі наступных аспектаў электроннага гандлю:

Трансгранічны 
электронны гандаль

Беспапяровы абмен інфармацыяй 
п а м і ж  га н д л ё в ы м і  п а рт н ё р а м і 
(напрыклад ,  прадпрыемствамі і 
дзяржаўнымі органамі) з розных краін.

Пілотныя праекты трансгранічнага 
абмену дадзенымі рахункаў-фактур з 
выкарыстаннем канала eDelivery паміж 
Украінай і Польшчай.

Электронная мытня

Сістэматычны і  аўтаматызаваны  
абмен мытнай інфармацыяй паміж 
лагістычнымі кампаніямі і мытнымі 
органамі.

П іл отны  запуск  пр агр амнага 
рашэння электроннай мытні (SEED 
– Сістэматычны абмен электроннымі 
дадзенымі) паміж Беларуссю і Літвой.

Электронная 
камерцыя

Продаж тавараў з выкарыстаннем 
электронных аперацый ,  якія 
ажыццяўляюцца ў камп’ютарных сетках. 

Рэкамендацыі для бесперашкоднага 
ажыццяўлення электроннага гандлю 
паміж краінамі Усходнімі краінамі-
партнёрамі і ЕС з мэтай гарманізацыі 
заканадаўства, норм і экасістэмы 
электроннай камерцыі.

Электронны гандаль

Лічбавы транспартны калідор
Паслугі, звязаныя з апрацоўкай дадзеных, у фізічных 
транспартных калідорах для комплекснага абмену 
інфармацыяй на ўсіх этапах транспарціроўкі паветраным, 
аўтамабільным, чыгуначным і марскім транспартам. 

Эксперты EU4Digital вызначылі падрыхтоўчыя мерапрыемствы 
для стварэння Лічбавага транспартнага калідора паміж 
Балтыйскім і Чорным морам.

#EU4Digital

https://eufordigital.eu/bel/thematic-area/etrade/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery


https://eufordigital.eu/bel/thematic-area/etrade/

Мэтай EU4Digital з’яўляецца падтрымка гарманізацыі электроннага 
гандлю для таго, каб ён стаў беспапяровым, аўтаматызаваным  

і уніфікаваным паміж прадпрыемствамі і кіруючымі органамі  
розных краін у тым, што датычыцца гандлёвых аперацый, 

камунікацый, заканадаўства і норм. 

У ліпені 2021 года ЕС унясе значныя змены ў 
заканадаўства аб электроннай камерцыі, 
што паўплывае на спосабы выплаты падаткаў і 

перамяшчэнне тавараў праз межы. Няздольнасць 
адаптавацца можа стаць перашкодай для 

ажыццяўлення гандлю. 

Стварэнне і развіццё Дзяржаўных электронных 
лагістычных сістэм, а таксама лічбавізацыя 

ключавых лагістычных дакументаў маюць важнае 
значэнне для спрашчэння аперацый у Лічбавым 

транспартным калідоры ў рэгіёне Усходняга 
партнёрства. 

Укараненне перадавых механізмаў 
для трансгранічнага абмену мытнай 

інфармацыяй грае важную ролю ў спрашчэнні 
мытных фармальнасцей і ўзмацненні барацьбы 
з нелегальным гандлем, а таксама садзейнічае 

рэгіянальнаму супрацоўніцтву.

Перадача перадавога вопыту – г.зн. 
структурных элементаў Еўрапейскага механізма 

ўзаемадзеяння (CEF) (eInvoicing, eDelivery) у краінах 
Усходняга партнёрства – мае важнае значэнне 

для забеспячэння аўтаматызаванага, надзейнага, 
функцыянальна сумяшчальнага і своечасовага 

трансгранічнага абмену дадзенымі.

Ключавыя факты

Што такое электронны гандаль?

Электронны гандаль – гэта трансгранічны беспапяровы гандаль. Ён ахоплівае ўвесь 
цыкл экспартна-імпартных аперацый з таварамі і паслугамі, у тым ліку і анлайн-гандаль. 
Электронны гандаль садзейнічае трансгранічнаму гандлю пры дапамозе беспапяровага 
абмену дакументамі паміж прадпрыемствамі і дзяржаўнымі органамі, што спрашчае 
дастаўку твараў і аказанне паслуг заказчыку. 


