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Тема:Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України. 

Митне оформлення та декларування. 

 

1.Засоби та способи переміщення товарів. 

2.Права та обов’язки перевізника. Пункти пропуску через державний кордон. 

3.Заборони та обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. 

4.Мета, місце і час митного оформлення. 

5.Поняття «митне декларування» та загальна процедура декларування. 

6.Місце та строк декларування. Основні види митної декларації. 

Самостійна робота 

1Митні формальності на морському, річковому транспорті, на авіатранспорті, на залізничному та 

автомобільному транспорті.  
2Декларанти,їх обов’язки, права та відповідальність. 

3Помилки у митній декларації та визнання митної декларації не дійсною. 

 

1.Засоби та способи переміщення товарів. 

     Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, 

автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту та лініями електропередачі, а також 

змішаними перевезеннями. Під змішаним (комбінованим) перевезенням розуміється міжнародне 

перевезення вантажів щонайменш двома різними видами транспорту відповідно до договору 

змішаного (комбінованого) перевезення з місця в одній країні, де вантажі переходять у відання 

оператора такого перевезення, до визначеного місця доставки в іншій країні. 

    Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення 

товари переміщуються у: 

1) вантажних відправленнях; 

2) супроводжуваному багажі; 

3) несупроводжуваному багажі; 

4) ручній поклажі; 

5) міжнародних поштових відправленнях; 

6) міжнародних експрес-відправленнях. 

     Транспортні засоби комерційного призначення, якими переміщуються пасажири та/або товари 

через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню. 

     Митні формальності, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення 

транспортних засобів комерційного призначення, якими переміщуються пасажири та/або товари 

через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або 

країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, 

куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, укладеними 

відповідно до закону, та відповідними міжнародними актами, в частині застосування санкцій та 

обмежень у торгівлі з окремими країнами. 

     Митні органи виконують митні формальності в зонах митного контролю, створених відповідно до 

положень глави 48 МКУ, якщо інше не передбачено МКУ. 

Сприяння посадовим особам митних органів у виконанні митних формальностей 

     З метою прискорення виконання митних формальностей під час переміщення транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України працівники водного, повітряного, 

автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні 

ними своїх службових обов'язків. 

     Адміністрація автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, 

прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, у межах яких діють пункти 

пропуску через державний кордон України, на безоплатній основі забезпечує митні органи 

необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює їм належні 

умови для роботи. 

    Перелік приміщень, зазначених у частині другій цієї статті, та вимоги до них визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
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сфері фінансів, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері транспорту, відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень. 

     Місця розвантаження та завантаження транспортних засобів комерційного призначення, посадки 

та висадки пасажирів, а також місця стоянки для здійснення митного контролю визначаються 

адміністрацією автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних 

залізничних станцій або інших обладнаних місць, у межах яких діють пункти пропуску через 

державний кордон України, з урахуванням особливостей їх функціональної і технологічної 

діяльності та за поданням відповідного митного органу, погодженим з відповідним органом охорони 

державного кордону. 

    Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з обов'язковим інформуванням 

відповідного митного органу та органу охорони державного кордону України. 

2.Права та обов’язки перевізника. Пункти пропуску через державний кордон. 

  Відповідно до МКУ перевізники мають право: 

1) не приймати для перевезення між митними органами товари у разі оформлення митних та/або 

транспортних документів з порушенням порядку, встановленого законодавством України; 

2) замінювати моторний транспортний засіб, попередньо повідомивши митний орган призначення 

про причини такої заміни (технічний стан, екологічні вимоги, економічна доцільність); 

3) замінювати уповноважену перевізником особу (водія), відповідальну за доставку товарів до 

митного органу призначення, попередньо повідомивши цей орган про причини такої заміни (стан 

здоров'я, візові питання, вимоги Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які 

виконують міжнародні автомобільні перевезення); 

4) з дозволу митного органу призначення вивантажувати товар на склад цього органу, якщо 

доставлені перевізником товари, що перебувають під митним контролем, протягом трьох діб не 

будуть заявлені відповідальною за це особою до жодного митного режиму. У такому разі витрати на 

вивантаження та зберігання товару відшкодовуються його власником; 

5) отримувати роз'яснення причин відмови у митному оформленні чи пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та перелік заходів, 

яких необхідно вжити для їх усунення. 

    Перевізники зобов'язані: 

1) під час прийняття товарів до перевезення перевіряти точність відомостей щодо кількості 

вантажних місць, їх маркування, номери, зовнішній стан товарів та їх пакування. У разі 

неможливості такої перевірки вносити відповідний запис до міжнародної автомобільної накладної 

(CMR); 

2) у строк, встановлений статтею 95 МКУ, доставляти товари до митного органу призначення, а 

також подавати передбачені законодавством документи на них; 

3) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу; 

4) у разі прибуття до митного органу призначення у неробочий час забезпечувати схоронність 

товарів і вживати визначених митним органом заходів для недопущення їх несанкціонованого 

вилучення з-під митного контролю. 

Ст.194 МКУ Попереднє повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну 

територію України 

     У разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа 

попередньо повідомляють митний орган, у зоні діяльності якого товари будуть пред'явлені для 

митного оформлення, про намір ввезти ці товари. 

    Попереднє повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України здійснюється 

шляхом надання митному органу, в зоні діяльності якого товари будуть пред'явлені для митного 

оформлення, попередньої митної декларації або іншого документа, що може використовуватися 

замість митної декларації відповідно до статті 94 цього Кодексу. 

     Попереднє повідомлення може здійснюватися у формі електронних документів. Формат таких 

документів, кодування символів, засоби пересилання визначаються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.  

    Під час надання митному органу попереднього повідомлення про намір здійснити переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України цьому 
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митному органу надаються документи та/або відомості, у тому числі засобами інформаційних 

технологій, передбачені частиною четвертою статті 335 цього Кодексу. 

    Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які під час 

перебування на митній території України не роблять зупинок у портах чи аеропортах, розташованих 

на цій території. 

    Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через 

державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до 

міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.Переміщення окремих 

видів товарів через митний кордон України може здійснюватися у спеціально визначених пунктах 

пропуску через державний кордон України. Переліки таких товарів та пунктів пропуску 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Подання документів та відомостей митним органам у пунктах пропуску через державний кордон 

України 

   Митному органу в пункті пропуску через державний кордон України згідно із статтею 335 МКУ 

подаються документи, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні 

для прийняття рішення про пропуск їх через митний кордон України. 

     Товари, що переміщуються через митний кордон України в режимі транзиту, у разі необхідності 

довантаження транспортного засобу або перевантаження з метою транзиту через митний склад 

можуть направлятися для митного оформлення в митний орган, у зоні діяльності якого буде 

здійснено таке перевантаження (довантаження). Митному органу в такому разі подаються лише заява 

перевізника і копія договору, який є підставою для перевантаження (довантаження). 

     Якщо за умовами перевезення митне оформлення товарів у повному обсязі здійснюється не в 

місці перетину митного кордону, а перевезення здійснюється із зміною транспортного засобу у 

пункті пропуску через державний кордон України, митному органу у пункті пропуску через 

державний кордон України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що 

містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про 

можливість їх пропуску через митний кордон України. 

    Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у 

пунктах пропуску через державний кордон України не може перевищувати 30 днів, а для 

автомобільного транспорту - п'ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний 

кордон України для здійснення митних процедур. 

3.Заборони та обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. 

    Новою редакцією Митного кодексу України (далі – Кодекс) запроваджено нові норми щодо 

застосування заходів нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон 

України.  

    Застосування заходів нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон 

України – це контроль з боку митних органів за додержанням заборон та обмежень, встановлених 

лише законами, у відношенні окремих видів товарів.  

    Так, статтею 196 Кодексу визначено, що не можуть бути пропущені через митний кордон України, 

зокрема,  товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом.  Перелік 

товарів, заборонених до ввезення на митну територію України згідно із законами України наведений 

у додатку.  

     В свою чергу статтею 197 Кодексу визначено порядок пропуску через митний кордон України та 

митного оформлення товарів у разі встановлення законами обмежень  щодо їх переміщення через 

митний кордон України.  Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне 

оформлення здійснюються митними органами на підставі отриманих з використанням засобів 

інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, 

виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, 

іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів 

митним органам передбачено законами України. Переліки таких товарів (із зазначенням їх опису та 

коду згідно з УКТ ЗЕД) затверджуються Кабінетом Міністрів України.  

     На виконання статті 197 Кодексу Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.05.2012 

№ 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через 
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митний кордон України”. Цією постановою також  визначено перелік документів, що видаються 

державними органами або іншими юридичними особами, уповноваженими на видачу цих 

документів, для подання їх митним органам при пропуску товарів через митний кордон України та їх 

митному оформленні.  

     Статтею 319 Митного кодексу встановлено, що товари, які переміщуються через митний кордон 

України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, 

ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.  

     У пунктах пропуску через державний кордон України зазначені види державного контролю (крім 

радіологічного) здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю 

на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів 

контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.  

    Перелік товарів, які підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього 

документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031.  

    Порядок здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через 

державний кордон України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 

1030.  

     Митний контроль та відповідне митне оформлення таких товарів завершуються тільки після 

проведення встановлених законами України для кожного товару зазначених видів контролю.  

Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України 

   Не можуть бути пропущені через митний кордон України: 

1) товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом; 

2) товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за 

відсутності цих дозволів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також харчових продуктів 

для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсязі та в порядку, встановлених статтею 

376 та частиною другою статті 378 МКУ); 

3) товари, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог МКУ та інших 

законів України, крім випадків, передбачених МКУ. 

    Перевізник зобов'язаний здійснити зворотне вивезення товарів, ввезення і транзит яких на митну 

територію України заборонений. 

  Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України 

     У випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх 

переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та 

їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі отриманих з використанням 

засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, 

виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, 

іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів 

митним органам передбачено законами України. 

    Переліки таких товарів (із зазначенням їх опису та коду згідно з УКТ ЗЕД), а також порядок видачі 

відповідних дозволів та їх обігу з використанням засобів інформаційних технологій затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. 

    Обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території 

України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому 

числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних 

цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися 

Національним банком України. 

Перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України згідно із законами 

України 

Назва Закону Положення 

Про захист суспільної моралі 

(ст.6) 

Забороняється: 

виробництво і ввезення в Україну творів, зображень, 

інших предметів порнографічного характеру з метою 
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збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення 

чи інше переміщення, реклама, збут чи розповсюдження; 

Про ветеринарну медицину (ст.7) Заборона встановлюється Державним департаментом 

ветеринарної медицини. Заборонено імпорт товарів, інших 

об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та 

нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні 

хвороби, занесені до списку Міжнародного епізоотичного 

бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з 

окремих країн або карантинних зон у зв'язку з 

підтвердженням спалаху таких хвороб 

 Про ветеринарну медицину 

(ст.15) 

Переміщення неідентифікованих тварин забороняється 

 Про ветеринарну медицину 

(ст.82) 

Ввезення громадянами України, іноземцями та особами 

без громадянства, які проживають/перебувають на 

території України, неїстівних продуктів тваринного 

походження для власного використання забороняється. 

 Про ветеринарну медицину 

(ст.82) 

Забороняється ввезення на територію України живих 

патогенних мікроорганізмів (у тому числі бактерій, 

вірусів, грибків, рикетсій, мікоплазми, інших патогенних 

мікробів) та патологічного матеріалу, що містить 

збудників хвороб тварин, за винятком ввезення на 

територію України з метою проведення наукових 

досліджень чи для інших дозволених цілей. 

 Про ветеринарну медицину 

(ст.82) 

Забороняється ввезення на територію України 

ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та 

готових кормів, не зареєстрованих згідно з цим Законом, 

за винятком випадків, передбачених у статті 72 та частині 

дванадцятій статті 76 цього Закону 

ПРИМІТКА: Дія статті 82 не поширюється на ввезення  мікроорганізмів, що є 

підконтрольним відповідним службам Міністерства охорони здоров'я України 

Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей 

(ст. 21) 

Ввезення культурних цінностей, щодо яких оголошено 

розшук, забороняється. 

Про наркотичні засоби, 

психотропні речовини і 

прекурсори (ст.2) 

Таблиця I Закону містить наркотичні засоби, у тому числі 

рослини, і психотропні речовини, включені до списків N 

1, N 2 та N 3, обіг яких на території України заборонено, 

за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, 

передбачених статтями 15, 19 і 20 цього Закону; 

Про карантин рослин 

  

Про затвердження Фітосанітарних 

правил ввезення з-за кордону, 

перевезення в межах країни, 

транзиту, експорту, порядку 

Заборонено ввезення в Україну з інших країн: 

2.27.1. Транспортних засобів і підкарантинних матеріалів, 

які заражені карантинними організмами; 

2.27.2. Збудників хвороб рослин, культур живих грибів, 

бактерій, вірусів, комах, кліщів, нематод, які ушкоджують 

рослини (за винятком зразків, що надходять для наукових 
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переробки та реалізації 

підкарантинних матеріалів 

  

Наказ Міністерства аграрної 

політики України від 23 серпня 

2005 року N 414 

(Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 29 вересня 2005 

р. за N 1121/11401) 

досліджень), ввезення та подальше використання яких 

необхідно узгоджувати з Укрголовдержкарантином; 

2.27.3. Ґрунту; 

2.27.4. Насіннєвого матеріалу сільськогосподарських 

культур, картоплі, садивного матеріалу, плодових, лісових 

і декоративних культур та зрізу квітів з країн 

розповсюдження карантинних організмів (шкідники, 

хвороби рослин і бур'яни) з метою використання для 

виробничих посівів і посадок без проведення контролю з 

боку спеціалістів карантинної служби України в місцях 

відвантаження (вирощування) продукції; 

2.27.5. Насіння і садивного матеріалу всіх рослин, 

картоплі в поштових відправленнях приватних осіб та 

ручній поклажі, багажі пасажирів, членів команд суден, 

екіпажів літаків, гелікоптерів та інших видів 

транспортних засобів; 

2.27.6. Пакувальної деревини, яка не очищена від кори та 

не пройшла термічної або хімічної обробки; 

2.27.7. Деревини бамбука та хімічно необроблених 

виробів з нього без проведення знезараження; 

2.27.8. Пиломатеріалів, які не очищені від кори; 

2.27.9. Кори з деревини хвойних порід. 

Про заборону ввезення і реалізації 

на території України етилованого 

бензину та свинцевих добавок до 

бензину (ст1) 

Забороняється з 1 січня 2003 року ввезення на територію 

України етилованого бензину та свинцевих добавок до 

бензину. 

Про тваринний світ (ст. 53) Забороняється ввезення в Україну електроловильних 

систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, 

мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів 

тваринного світу, заборонених законом. 

  

4.Мета, місце і час митного оформлення. 

    Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України 

порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, 

вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів. 

    Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері фінансів, якщо інше не передбачено МКУ. 

  Місце і час здійснення митного оформлення 

    Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів 

протягом робочого часу, встановленого для цих органів. Відповідно до міжнародних договорів, 

укладених відповідно до закону, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кордон 

України здійснюється цілодобово. 
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     Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в 

будь-якому митному органі з пред'явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено МКУ. 

Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються 

через територію України в митному режимі транзиту, здійснюється митним органом, у зоні 

діяльності якого починається транзитне переміщення. 

   Місця митного оформлення товарів, що переміщуються трубопроводами та лініями 

електропередачі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері фінансів. Місця здійснення митного оформлення товарів, що 

переміщуються через митний кордон України громадянами, визначаються відповідно до розділу XII 

МКУ. 

    За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митні формальності можуть 

виконуватися митними органами поза місцем розташування цих органів, а також поза робочим 

часом, установленим для них, на умовах, визначених МКУ. Форма письмового звернення 

визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фінансів. 

     За виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних 

органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб справляється плата у 

розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, та в порядку, визначеному центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фінансів. 

    У разі оголошення надзвичайного стану в окремих регіонах України можуть визначатися митні 

органи, в яких здійснюватиметься митне оформлення товарів. 

    За рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фінансів, митне оформлення підакцизних товарів, природного газу, 

товарів, які відповідно до законодавства підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом, а 

також лікарських засобів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах. 

  Початок митного оформлення 

    Митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або 

уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її 

замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з 

моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної 

митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну 

декларацію. 

    Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

та документів на них до митного оформлення здійснюється шляхом проставляння відбитків 

відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших 

відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на 

товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії. 

     Декларанти або уповноважені ними особи можуть бути присутніми під час митного 

оформлення товарів, які пред'являються ними для такого оформлення. 

    У разі застосування заходів, передбачених статтями 338 і 339 МКУ, а також на вимогу митного 

органу присутність декларантів або уповноважених ними осіб під час митного оформлення є 

обов'язковою. 

  Подання митним органам актів, складених підприємствами 

    Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, у присутності посадової 

особи митного органу складають акти про невідповідність цих товарів відомостям, зазначеним у 

документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки 

чи маркування або про їх втрату. Зазначені акти подаються відповідним митним органам. 

    Форма акта встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері фінансів. При переміщенні товарів через митний кордон 

залізничним транспортом митному органу замість акта про невідповідність може подаватися 

комерційний акт, складений відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону.  
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    Невідповідність фактичних вагових характеристик товарів відомостям, зазначеним у 

товаросупровідних документах, пов'язана з особливостями транспортування, зберігання, 

специфічними характеристиками певних товарів, допускається в межах норм природного убутку та 

норм списання втрат таких товарів відповідно до законодавства України. 

    Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що 

переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, 

подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є 

Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування. Митні органи вимагають переклад 

українською мовою документів, складених іншою мовою, ніж офіційна мова митних союзів, членом 

яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування, тільки у разі, якщо дані, які 

містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній 

декларації. У такому разі декларант забезпечує переклад зазначених документів за власний рахунок. 

  Завершення митного оформлення 

   Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення 

митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному 

оформленню (якщо згідно з МКУ товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають 

пред'явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її 

замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 МКУ. 

    Зазначений строк, може бути перевищений на час виконання відповідних формальностей 

виключно у разі: 

1) виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу відповідно до статті 

247 МКУ; 

2) підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати відповідно до 

МКУ додаткові документи чи відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики 

товару; 

3) проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються 

відповідно до частини двадцять першої статті 356 МКУ; 

4) виявлення порушень митних правил, якщо товари не випускаються відповідно до частини п'ятої 

цієї статті; 

5) зупинення митного оформлення відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції"; 

6) подання додаткових документів відповідно до частини третьої статті 53 МКУ. 

    У разі якщо товар декларується з використанням попередньої або періодичної митних декларацій, 

митне оформлення за цими деклараціями завершується у строк, що не перевищує чотирьох робочих 

годин з моменту їх подання. 

    Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, 

визначених цим Кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується митним 

органом шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою 

інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до 

законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі 

їх подання на паперовому носії. 

   При виявленні порушення митних правил митний орган здійснює випуск товарів до завершення 

розгляду справи про таке порушення за умови, що: 

1) такі товари не підлягають конфіскації і не будуть потрібні надалі у процесі провадження у справі 

як докази; 

2) декларант сплачує всі митні платежі або забезпечує їх сплату відповідно до розділу X МКУ. 

  Відмова у митному оформленні та обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання 

яких забезпечує можливість митного оформлення 

   Відмова у митному оформленні - це письмове вмотивоване рішення митного органу про 

неможливість здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, визначених 

МКУ. 
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   У рішенні про відмову у митному оформленні повинні бути зазначені причини відмови та наведені 

вичерпні роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинно також містити 

інформацію про порядок його оскарження. 

   Рішення про відмову у митному оформленні приймається в межах строку, відведеного статтею 255 

МКУ для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рішення протягом зазначеного 

строку є бездіяльністю, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому главою 4 МКУ. 

5.Поняття «митне декларування» та загальна процедура декларування. 

    Однією з умов пропускання товарів і транспортних засобів через кордон є їхнє декларування. Під 

декларуванням розуміється повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного 

оформлення і митного контролю відомостей про товар і транспортні засоби, які переміщуються через 

митний кордон, про їх митний режим та інше. Іншими словами, під декларуванням товарів необхідно 

розуміти встановлений чинним законодавством порядок переміщення через митний кордон вантажів 

під контролем митних органів. 

Процедура декларування 

   Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, 

шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон 

України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного 

оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як 

електронні документи, так і документи на паперовому носії. 

    Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, 

засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у 

встановлених законом випадках. 

   Митна декларація та інші документи, подання яких митним органам передбачено МКУ, оформлені 

на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу. 

    У митній службі України створюється акредитований центр сертифікації ключів, який безоплатно 

надає митним органам послуги у сфері електронного цифрового підпису. Формат митних декларацій, 

що подаються як електронні документи, базується на міжнародних стандартах електронного обміну 

даними. 

    Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного 

контролю та митного оформлення, визначаються МКУ. Положення про митні декларації та форми 

цих декларацій затверджуються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких 

декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, - центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. 

    Перелік відомостей, що підлягають внесенню до митних декларацій, обмежується лише тими 

відомостями, які є необхідними для цілей справляння митних платежів, формування митної 

статистики, а також для забезпечення додержання вимог МКУ та інших законодавчих актів. 

     Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється 

митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно від митних 

формальностей, установлених МКУ для митних режимів, та заявленої мети переміщення 

вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів: 

1) заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості переміщення; 

2) відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, відправника, одержувача, 

перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, 

що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі якщо 

зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено на підставі посередницького договору, - також 

про іншу, крім сторони зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого 

посередницького договору; 

3) відомості про найменування країн відправлення та призначення; 

4) відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для 

міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення митною територією України під митним 

контролем, та контейнери; 



10 
 

5) відомості про товари:  

а) найменування; 

б) звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар; 

в) торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних 

документах); 

г) код товару згідно з УКТ ЗЕД; 

ґ) найменування країни походження товарів (за наявності); 

д) опис упаковки (кількість, вид); 

е) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру; 

є) фактурна вартість товарів; 

ж) митна вартість товарів та метод її визначення; 

з) відомості про уповноважені банки декларанта; 

и) статистична вартість товарів; 

6) відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів 

гарантування їх сплати: 

а) ставки митних платежів; 

б) застосування пільг зі сплати митних платежів; 

в) суми митних платежів; 

г) офіційний курс валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки, на день подання 

митної декларації; 

ґ) спосіб і особливості нарахування та сплати митних платежів; 

д) спосіб забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування заходів гарантування їх сплати); 

7) відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що 

використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), та його основні умови; 

8) відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень 

щодо переміщення товарів через митний кордон України; 

9) відомості про документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією 

відповідно до статті 335 МКУ; 

10) довідковий номер декларації (за бажанням декларанта). 

    Митним органам забороняється вимагати внесення до митної декларації інших відомостей, ніж 

зазначені вище. Перелік товарів, що не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, 

встановлюється МКУ та іншими законодавчими актами України. 

6.Місце та строк декларування. Основні види митної декларації. 

Місце декларування 

    Товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який 

здійснює митне оформлення цих товарів. Транспортні засоби, що використовуються для 

переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, крім випадків, передбачених МКУ. 

   Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття 

на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України. 

Порожні транспортні засоби і транспортні засоби, що перевозять пасажирів, декларуються в місці 

перетину митного кордону України. 

Ст. 263 МКУ Строки декларування 

    Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих 

товарів, транспортних засобів до зазначеного органу. 

   У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів, а також у разі 

прийняття митним органом рішення про коригування митної вартості товарів нова митна декларація 

подається митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, не пізніше 10 робочих днів з 

дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового 

зберігання чи на складі митного органу. 

   Товари, які протягом 30 днів з дня доставлення їх у митний орган призначення не поміщені у 

митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі митного органу, 

набувають статусу таких, що зберігаються на складі митного органу. 
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    Строки, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, продовжуються митними органами 

на прохання декларанта: 

1) у разі хвороби власника товарів, транспортних засобів комерційного призначення або 

уповноваженої ним особи, що настала після прибуття у місця, встановлені митними органами для 

здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом; 

2) коли процедура контролю, який здійснюється іншими державними органами під час переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, потребує 

додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу; 

3) якщо виникли обставини та/або сталися події, що перешкоджають поданню митному органу 

митної декларації, зокрема: 

а) стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях у зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов 

події (обставини непереборної сили); 

б) протиправні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу комерційного 

призначення чи товарів, що підлягають декларуванню; 

в) неможливість подальшого руху транспортного засобу внаслідок зсуву, пошкодження або 

розпакування товару, що унеможливлює пред'явлення митному органу товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення. 

     Залежно від характеру обставин і подій, зазначених у частині четвертій цієї статті, документи, що 

підтверджують їх наявність і тривалість дії, видаються державними органами та іншими суб'єктами 

відповідно до їх компетенції. 

    Для продовження строків пред'явлення або декларування митному органу товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення власник або уповноважена ним особа звертається до митного 

органу з письмовою заявою, у тому числі в електронній формі. До заяви додаються відповідні 

документи, які підтверджують обставини та події, зазначені у частині четвертій цієї статті. 

    Митний орган на підставі заяви та доданих до неї документів продовжує строк декларування 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення на час, необхідний для усунення причин, 

що не дали змоги своєчасно задекларувати ці товари, транспортні засоби. 

    Декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення може здійснюватися до 

прибуття їх на митну територію України або до митного органу призначення згідно з порядком та 

умовами, визначеними статтею 259 цього Кодексу. 

Прийняття митної декларації 

    Митна декларація реєструється та приймається митним органом у порядку, що визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері фінансів. 

    Митна декларація та інші документи подаються митному органу в електронному вигляді з 

дотриманням вимог МКУксу або на паперових носіях. Митна декларація на паперовому носії 

супроводжується її електронною копією. Разом з митною декларацією митному органу подаються 

рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, та, у випадках, встановлених МКУ, - 

декларація митної вартості. Відомості про документи, визначені частиною третьою статті 335 МКУ, 

зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою у встановленому порядку в митній 

декларації. На вимогу митного органу декларант або уповноважена ним особа зобов'язані надати 

митному органу оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо 

законодавством не передбачено подання оригіналів. 

     Дата та час подання митної декларації фіксується митним органом шляхом її реєстрації, у тому 

числі з використанням інформаційних технологій. Митний орган не має права відмовити в реєстрації 

митної декларації. 

   Митний орган зобов'язаний надати декларанту або уповноваженій ним особі можливість 

самостійного фіксування в електронній системі митного оформлення факту і часу подачі митному 

органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, 

необхідних для митного оформлення, на паперовому носії, а в разі електронного декларування - 

можливість одержання від митного органу повідомлення про дату і час отримання цим органом 

електронної митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює. 
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Ненадання митним органом такої можливості є бездіяльністю, яка може бути оскаржена відповідно 

до глави 4 МКУ. 

    З метою визначення правильності заповнення поданої митної декларації та відповідності доданих 

до неї документів установленим вимогам митний орган здійснює перевірку митної декларації. 

   Митна декларація приймається для митного оформлення, якщо вона подана за встановленою 

формою, підписана особою, яка її подала, і перевіркою цієї декларації встановлено, що вона містить 

всі необхідні відомості і до неї додано всі документи, визначені МКУ. Факт прийняття митної 

декларації засвідчується посадовою особою митного органу, яка її прийняла, шляхом проставлення 

на ній відбитка відповідного митного забезпечення та інших відміток (номера декларації, дати та 

часу її прийняття тощо), у тому числі з використанням інформаційних технологій. 

   У випадках, коли з причин, визнаних митним органом обґрунтованими, окремі документи, 

визначені МКУ, не можуть бути представлені разом з митною декларацією, дозволяється подання 

таких документів протягом часу, що визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. 

    З моменту прийняття митним органом митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, 

які мають юридичне значення, а декларант або уповноважена ним особа несе відповідальність за 

подання недостовірних відомостей, наведених у цій декларації. 

   Митний орган не має права відмовити у прийнятті митної декларації, якщо виконано всі умови, 

встановлені МКУ. Відмова митного органу у прийнятті митної декларації повинна бути 

вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанта. 

    Митний орган відмовляє у прийнятті митної декларації виключно з таких підстав: 

1) митна декларація не містить усіх відомостей або подана без документів, передбачених статтею 335 

МКУ; 

2) електронна митна декларація не містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів; 

3) митну декларацію подано з порушенням інших вимог, встановлених МКУ. 

    У разі відмови у прийнятті митної декларації посадовою особою митного органу заповнюється 

картка відмови у прийнятті митної декларації за формою, встановленою центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. Один 

примірник зазначеної картки невідкладно вручається (надсилається) декларанту або уповноваженій 

ним особі. Інформація про відмову у прийнятті для оформлення електронної митної декларації 

надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом 

посадової особи митного органу. 

    Документи, відомості про які зазначені в митній декларації, повинні зберігатися декларантом або 

уповноваженою ним особою протягом не менше ніж 1095 днів. Декларант та уповноважена ним 

особа несуть установлену МКУ та іншими законами України відповідальність за подання 

недостовірних відомостей, внесених ними до митної декларації, за знищення або втрату документів, 

відомості про які зазначені в митній декларації, до закінчення строку зберігання, передбаченого цією 

частиною. 

 

Митна декларація, заповнена у звичайному порядку 

     Під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміється митна декларація, що 

містить обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення у заявлений митний режим. 

    За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту може здійснюватися без їх 

пред'явлення митному органу, якому подано митну декларацію, заповнену у звичайному порядку. 

Рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення без їх 

пред'явлення митному органу або про необхідність такого пред'явлення приймається митним 

органом на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту 

прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку відповідно до митного режиму 

експорту. 

Попередня митна декларація 
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     Попередня митна декларація (інший документ, що може використовуватися замість митної 

декларації відповідно до статті 94 МКУ) подається до ввезення в Україну товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці 

товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон 

України. 

   Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою митному 

органу, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть 

пред'явлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання 

митних формальностей. 

    Попередня митна декларація повинна містити відомості, достатні для: 

1) ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та 

забезпечення доставки їх до митного органу призначення; або 

2) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого 

митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього 

інформацію, після пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України та без пред'явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня 

митна декларація; або 

3) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого 

митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього 

інформацію, після пред'явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна 

декларація. 

     За рішенням митного органу, яким оформлена попередня митна декларація, випуск товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за 

попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути 

здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без 

пред'явлення їх цьому митному органу. 

    Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до 

заявленого митного режиму без пред'явлення їх митному органу за попередньою митною 

декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, приймається митним органом, яким 

оформлена така попередня митна декларація, на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше 

чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України. 

     При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної 

декларації, доставка та пред'явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня 

митна декларація, є обов'язковими. 

   При поданні попередньої митної декларації відповідальність декларанта або уповноваженої ним 

особи за достовірність відомостей, наведених в цій декларації, настає з моменту: 

1) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого 

митного режиму без пред'явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна 

декларація; або 

2) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого 

митного режиму після пред'явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна 

декларація, але без проведення митного огляду цим митним органом; або 

3) надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, яким оформлена така 

попередня митна декларація, інформації про проведення митного огляду пред'явлених товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення. 

    Попередня митна декларація приймається митним органом, якщо її перевіркою встановлено, що 

вона містить необхідні відомості щодо товару і до неї додано необхідні документи або їх копії, у 

тому числі у вигляді електронного документа. У разі відсутності на момент подання попередньої 

митної декларації оригіналів документів дозволяється подання їх копій. Факт прийняття декларації 

засвідчується посадовою особою митного органу, яка її прийняла, шляхом проставлення на ній 

відбитка відповідного митного забезпечення та інших відміток (номера декларації, дати та часу її 

прийняття тощо), у тому числі з використанням інформаційних технологій. 
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    Митний орган не має права відмовити в прийнятті попередньої митної декларації, якщо виконано 

всі умови, встановлені МКУ. Відмова митного органу в прийнятті попередньої митної декларації 

повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанта. 

Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 

30 днів з дати її оформлення митним органом. 

    Для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого 

митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього 

інформацію, застосовуються курси валют та заходи тарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, чинні на дату прийняття митним органом такої попередньої митної декларації для 

оформлення, а заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - чинні на дату 

такого випуску. 

    Якщо попередня митна декларація містить лише відомості, достатні для ввезення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення їх 

доставки до митного органу призначення, або після оформлення попередньої митної декларації 

змінюються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, для випуску товарів 

декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларація. 

     Попередня митна декларація, за якою митним органом здійснено випуск товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред'явлення їх 

цьому митному органу відповідно до частини п'ятої цієї статті, або попередня митна декларація 

разом з додатковою декларацією, поданою відповідно до частини тринадцятої цієї статті, становлять 

митну декларацію, заповнену в звичайному порядку. 

Тимчасова та періодична митні декларації 

     Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про 

характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона 

може подати митному органу тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить 

дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов'язання про подання 

додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації. 

    Якщо під час митного оформлення товарів за тимчасовою митною декларацією митним органом 

бралися проби (зразки) цих товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) і рішення 

митного органу за результатами такого дослідження (аналізу, експертизи) не може бути прийнято у 

30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, цей строк продовжується митним 

органом, але не більше ніж на 15 днів. 

    Для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму за тимчасовою митною 

декларацією застосовуються курси валют, заходи тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, чинні на дату прийняття митним органом тимчасової митної 

декларації для оформлення. Якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для 

визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною 

декларацією застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпадати товар. 

    Періодична митна декларація може подаватися на регулярне переміщення через митний кордон 

України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 

180 днів та під зобов'язання про подання додаткової декларації на товари, переміщені за 

періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця, у порядку та на 

умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

   При ввезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення в Україну, у тому числі з 

метою транзиту, періодична митна декларація використовується замість попередньої митної 

декларації. 

    Для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму, що ввозяться на митну територію 

України за періодичною митною декларацією, застосовуються курси валют, заходи тарифного та 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на день прийняття митним 

органом додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом 

попереднього календарного місяця. 

    Для пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого 

митного режиму, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною 
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декларацією, застосовуються заходи тарифного й нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, чинні на день пропуску цих товарів через митний кордон України. 

   Митний орган не має права відмовити в прийнятті тимчасової або періодичної митної декларації, 

якщо виконано всі умови, встановлені МКУ. Відмова митного органу в прийнятті тимчасової або 

періодичної митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути 

письмово повідомлено декларанта. 

Оформлення митним органом тимчасової або періодичної митної декларації передбачає необхідність 

виконання вимог МКУ, передбачених для поміщення товарів в обраний митний режим та сплати 

митних платежів або забезпечення їх сплати відповідно до розділу X МКУ. 

Додаткова декларація 

   У разі подання відповідно до статей 259 і 260 МКУ попередньої, тимчасової або періодичної 

митної декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених 

відповідно до МКУ, подати митному органу додаткову декларацію, яка містить точні відомості про 

товари, задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митною декларацією, що 

подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному 

порядку. 

     У разі відсутності інформації, необхідної для визначення числових значень складових митної 

вартості товарів, яка стане відомою після випуску товарів у вільний обіг та сплати роялті, 

ліцензійних платежів, інших складових вартості, які визначаються залежно від обсягів продажу або 

прибутку від продажу, декларант або уповноважена ним особа має право подати додаткову 

декларацію протягом 180 днів з дати випуску товарів. 

    У разі якщо значення ціни товару в зовнішньоекономічному договорі визначається за формулою і 

на дату декларування невідоме, декларант або уповноважена ним особа має право подати додаткову 

декларацію протягом 90 днів з дати випуску товарів. 

   Додаткова декларація подається до відповідного митного органу, яким була оформлена відповідна 

попередня, тимчасова або періодична митна декларація. 

   Дозволяється подання однієї додаткової декларації до кількох попередніх, тимчасових або 

періодичних митних декларацій, що були оформлені одним митним органом в межах одного 

зовнішньоекономічного договору та одного митного режиму, за умови дотримання строків подання 

додаткової декларації, визначених відповідно до МКУ. 
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