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Тема:Запобігання та протидія контрабанді. Порушення митних правил та відповідальність за 

них. 

1.Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді. 

2.Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення митних правил. 

3.Види порушень митних правил. 

Самостійна робота 

1Переміщення товарів під негласним контролем. 

2Оперативний нагляд правоохоронних органів. 

3Види адміністративних стягнень за порушення митних правил. 

4Завдання та зміст провадження у справах про порушення митних правил. 

5Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил. 

6Постанови у справі про порушення митних правил та їх виконання. 

1.Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді. 

Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

     Відповідно до законів України митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, 

разом з іншими державними органами, що мають право здійснювати оперативно-розшукову 

діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і 

прекурсорів. 

     Порядок проведення контрольованої поставки визначається МКУ і відповідним нормативно-

правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері фінансів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері захисту державного кордону, погодженим із Генеральною прокуратурою України та 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України. 

Переміщення товарів під негласним контролем 

     З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення контрабанди, 

а також з метою вилучення товарів, щодо яких є підозра в незаконному переміщенні через митний 

кордон України, переміщення таких товарів може здійснюватися під негласним контролем та 

оперативним наглядом правоохоронних органів. 

    Порядок проведення негласного контролю за переміщенням товарів визначається МКУ і 

відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері захисту державного кордону, погодженим з Генеральною прокуратурою 

України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України. 

2.Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення митних правил. 

     Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, 

винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений МКУ та 

іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх митним органам для 

проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що 

перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом 

чи іншими законами України, і за які МКУ передбачена адміністративна відповідальність. 

   Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МКУ відповідальність. 

    Адміністративна відповідальність за порушення митних правил встановлюється МКУ. Суб'єктами 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на 

момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних 

правил підприємствами - посадові особи цих підприємств. 

Ст. 460 МКУ  Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил 

    Вчинення порушень митних правил, передбачених частиною третьою статті 469, статтею 470, 

частиною третьою статті 478, статтею 481 МКУ, внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або 

протиправних дій третіх осіб, що підтверджується відповідними документами, а також допущення у 
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митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних 

платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якщо такі помилки не допускаються 

систематично (стаття 268 МКУ), не тягне за собою адміністративної відповідальності, передбаченої 

МКУ. 

    За порушення митних правил можуть бути накладені такі адміністративні стягнення: 

1) попередження; 

2) штраф; 

3) конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення - безпосередніх предметів 

порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами 

(тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення 

митних правил від митного контролю (крім транспортних засобів комерційного призначення, які 

використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за 

визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі 

міжнародних договорів, укладених відповідно до закону), а також транспортних засобів, що 

використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил 

через митний кордон України поза місцем розташування митного органу. 

    Попередження та штраф можуть застосовуватися тільки як основні адміністративні 

стягнення за порушення митних правил. 

    Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 МКУ, може 

застосовуватися як основне і як додаткове адміністративне стягнення. 

    За одне і те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне або основне і 

додаткове адміністративні стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється адміністративна 

відповідальність за порушення митних правил, передбачається основне і додаткове адміністративні 

стягнення, застосування лише додаткового адміністративного стягнення без основного не 

допускається, крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 467 МКУ. 

     Попередження як адміністративне стягнення за порушення митних правил є офіційним 

попередженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому. 

Попередження виноситься у формі постанови про накладення адміністративного стягнення. 

   Штраф як адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у покладенні на особу, 

яка притягується до адміністративної відповідальності за таке правопорушення, обов'язку сплатити 

до державного бюджету грошові кошти у сумі, яка визначається МКУ залежно від виду та характеру 

вчиненого правопорушення. Сплата штрафу, якщо при цьому не застосовується адміністративне 

стягнення у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 

МКУ, не звільняє особу, яка вчинила порушення митних правил, від сплати митних платежів, крім 

випадків, передбачених МКУ. 

    Конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому 

вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 МКУ, і безоплатній 

передачі їх у власність держави. При цьому моторні транспортні засоби та несамохідні транспортні 

засоби, що буксируються ними, розглядаються як самостійні об'єкти конфіскації. 

     Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що 

визначаються МКУ та іншими законами України. Конфіскація товарів, транспортних засобів, 

зазначених у пункті 3 статті 461 МКУ, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні 

засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення. 

    Адміністративні стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на 

підставі та в порядку, що встановлені МКУ та іншими законами України. 

Додержання митними органами вимог закону в разі застосування адміністративних стягнень за 

порушення митних правил забезпечується здійсненням систематичного контролю з боку органів 

вищого рівня та їх посадових осіб, правом оскарження постанов у справах про порушення митних 

правил та іншими заходами, передбаченими законодавством України. 

Ст.467МКУ Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних 

правил 
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1. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу 

розглядаються митними органами, адміністративне стягнення за порушення митних правил може 

бути накладено не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а у разі розгляду 

митними органами справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені 

статтями 469, 477 - 485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через два місяці з дня виявлення цих 

правопорушень. 

2. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу 

розглядаються судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути 

накладено не пізніше, ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами 

(суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477 

- 485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через три місяці з дня виявлення цих правопорушень. 

3. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за 

наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил адміністративні стягнення за 

порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через місяць з дня прийняття 

рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття. 

      Відповідальність за злочин у вигляді контрабанди передбачена нормами статей 201 та 305 

Кримінального кодексу України (далі - КК). 

     Статтею 201 КК визначено, що контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон 

України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих 

розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, 

сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної 

мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих 

сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі 

України, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією предметів 

контрабанди. 

     Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, 

передбачений статтею 201 КК, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з 

конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. 

    Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше 

разув перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

   Предмети контрабанди можна поділити на дві групи: 

1) предмети, яким притаманні спеціальні ознаки, що надають підстави для кваліфікації їх 

незаконного переміщення через митний кордон України за статтею 201 КК незалежно від розміру 

контрабанди: 

а) історичні та культурні цінності; 

б) отруйні, сильнодіючі, радіоактивні або вибухові речовини; 

в) зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї); 

г) стратегічно важливі сировинні товари, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила 

вивезення за межі України, їх вільний обіг згідно з чинним законодавством може істотно 

обмежуватись, і для переміщення їх через митний кордон, як правило, потрібен спеціальний дозвіл; 

2) товари, які вільно обертаються в Україні і незаконне переміщення яких через митний кордон 

України утворює склад злочину, передбаченого частиною 1 ст. 201 КК, лише у випадку вчинення 

його у великих розмірах. 

    Не є предметом цього злочину речі, які відповідно до законодавства України не підлягають 

обов'язковому декларуванню митним органам та не обкладаються митом, речі, що ввозяться 

(пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україні, речі, які 

ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за митним 

кордоном України на користь резидента (за наявності консульської легалізації відповідних 

документів). 

Загальні питання притягнення до відповідальності 

     Недосконалість митного законодавства відносно контрабанди акцентовано в Державній програмі 

"Контрабанді - стоп" на 2012-2013 роки.   Яким чином юридичні та фізичні особи можуть бути 

притягнути до відповідальності? Більш детально про це сказано в постанові Верховного Суду 
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України від 3 червня 2005 р. № 8 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення 

митних правил" (далі - Постанова ВСУ № 8). Крім цього, Постанова ВСУ № 8 дає уявлення про 

узагальнену судову практику у справах зазначених категорий, а саме: помилки, пов'язані з 

неправильним застосуванням норм матеріального права. Це стосується насамперед предмета і 

способів вчинення контрабанди, моменту закінчення цього злочину, добровільної відмови від його 

вчинення, кваліфікації контрабанди за сукупністю з іншими злочинами. 

     В Постанові ВСУ № 8 надаються роз'яснення з найбільш актуальних питань, що виникають у 

судовій практиці при розгляді справ зазначених категорій, з метою забезпечення однакового 

застосування відповідного законодавства всіма судами загальної юрисдикції.  

    Відповідальність за контрабанду за статтею 201 Кримінального кодексу України настає у 

випадках, коли мало місце умисне переміщення товаров через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах. 

    Відповідно до пункту 39 ст. 1 Митного кодексу України (далі - МК) товари - це будь-яке рухоме 

майно (у тому числі валютні та культурні цінності), електрична, теплова й інші види енергії, а також 

транспортні засоби, за винятком тих, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і 

товарів через митний кордон України. 

      Згідно з приміткою до статті 201 КК, контрабанда вважається вчиненою у великих розмірах, 

якщо вартість товарів у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян. Таким чином, умовою настання кримінальної відповідальності за контрабанду товарів є 

вчинення таких дій у великих розмірах. Переміщення товарів поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю, однак не у великих розмірах, тягне адміністративну 

відповідальність згідно з МК. 

     При вирішенні питання щодо розміру контрабанди судам слід керуватися Законом від 22 травня 

2003 p. № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон про ПДФО). 

    Законом про ПДФО запроваджені 1 січня 2004 року податкові соціальні пільги, розміри яких 

визначені у статті 6 Закону про ПДФО. 

     У пункті 22.5 ст. 22 Закону про ПДФО передбачено, що якщо норми законів містять посилання на 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в 

розмірі 17 грн., крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації 

злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні 

податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону про ПДФО для 

відповідного року. Зазначена сума обчислюється виходячи з мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного року. 

   Визначення вартості предмета контрабанди чи порушення митних правил здійснюється у 

відповідності до законодавства про ціни й ціноутворення на відповідні товари. Але не виключено, 

що у разі потреби це питання може бути вирішено на підставі висновку експертизи, а, як відомо, 

висновки експертизи не підлягають сумніву. 

    Якщо контрабандою була іноземна валюта, то її вартість визначається за офіційним курсом 

Національного банку України на час вчинення правопорушення, - як злочин чи як адміністративне 

правопорушення. 

    Якщо, скажімо, контрабанда здійснювалась невеликими партіями, вартість яких менша за 1000 

нмдг, і при цьому особа мала умисел на таке незаконне переміщення через митний кордон товарів у 

великих розмірах, це все одно розглядається як продовжуваний злочин і кваліфікується за статтею 

201 КК. 

    Відповідно до статей 57-64МК основним методом визначення митної вартості товарів, що 

ввозяться (імпортуються) на митну територію України та вивозяться (експортуються) з неї, є метод 

визначення її за ціною угоди, тобто ціною, яку фактично сплачено чи яка підлягає сплаті за товари. 

Складовими такої ціни є: фактичні витрати на навантажування, транспортування, комісійні, 

брокерські та інші платежі, сплата яких є умовою ввезення або вивезення товарів. Роздрібна вартість, 

крім митної, включає ще й суму митних платежів і зборів, податок на додану вартість, акцизний збір 

тощо. 

       Під незаконним переміщенням предметів поза митним контролем розуміється їх переміщення 

через митний кордон України поза місцем розташування митного органу (тобто поза зонами митного 



5 
 

контролю), або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного 

звільнення від митного контролю внаслідок зловживання посадовими особами митного органу своїм 

службовим становищем. 

   Переміщення предметів контрабанди через митний кордон України поза митним контролем 

особою, яка водночас перетинає державний кордон України поза пунктами пропуску, слід 

кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених статтями 201, 331 КК. 

    Пункт 5 Постанови ВСУ № 8 дає роз'яснення щодо способів переміщення предметів через митний 

кордон України із приховуванням від митного контролю. Незаконне переміщення предметів із 

приховуванням від митного контролю - це їх переміщення через митний кордон України з 

використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що 

утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням 

митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних 

незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані. 

   Відповідно до пункту 53 ст. 4 МК під спеціально виготовленим сховищем (тайником) треба 

розуміти спеціально виготовлене сховище (тайник) - виготовлене з метою незаконного переміщення 

товарів через митний кордон України, а також обладнані та пристосовані з цією метою 

конструктивні ємності чи предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо. 

   Під використанням інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, слід розуміти таке 

фізичне приховування переміщуваних предметів, під час якого службова особа митного органу не 

може їх виявити шляхом звичайного візуального огляду або без застосування технічних засобів 

контролю. Щодо іншого способу приховування - шляхом надання одним предметам вигляду інших - 

зазначимо, що це не проста зміна зовнішніх ознак предмета, а така, яка дає змогу віднести його до 

предмета іншого виду (так зване камуфлювання). 

 

    Як відомо, законною підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені 

нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск 

товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, 

ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів. 

    Такі документи, як дозволи служби екологічного контролю, сертифікати про походження товарів, 

фітосанітарні та ветеринарні сертифікати, сертифікати відповідності, банківські документи щодо 

розрахунків за контрактами, довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та 

майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, або довідки про відсутність за 

межами України валютних цінностей і майна та деякі інші, хоч і необхідні для здійснення митного 

оформлення і впливають врешті-решт на винесення митним органом рішення про пропуск 

конкретних предметів через митний кордон, не являються підставою для переміщення товарів або 

інших предметів через митний кордон. 

   Підробленими вважаються як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві 

відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, 

а також документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів. 

    Незаконно одержаними визнаються документи, які особа отримала за відсутності законних підстав 

або з порушенням установленого порядку. 

    Документами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості щодо суті угоди, 

найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи 

одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності. 

    Використання підробленого документа охоплюється поняттям "приховування від митного 

контролю" і додаткової кваліфікації за частиною 3 ст. 358 КК не потребує. 

   Якщо товари ввозяться в режимі тимчасового ввезення або під виглядом транзиту через територію 

України, але з метою їх реалізації в Україні, вчинене кваліфікується як контрабанда або порушення 

митних правил. 

    Не будуть являтися контрабандою дії особи, яка, здійснюючи транзитне перевезення товарів через 

територію України, надала митним органам супровідні документи з відомостями, що не відповідають 

дійсності, без умислу порушити митні правила. 
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    Вчинення контрабанди службовою особою з використанням свого службового становища потрібно 

кваліфікувати за сукупністю злочинів - за частиною 1 чи частиною 2 ст. 201 КК і тією статтею КК, 

якою передбачено відповідальність за вчинений службовий злочин. 

   У випадках, коли вчинення контрабанди пов'язане з підробленням документів, печаток, штампів та 

бланків або з використанням підроблених документів, вчинене також належить кваліфікувати за 

сукупністю злочинів - за частиною 1 чи частиною 2 ст. 201 КК та відповідною частиною ст. 358 КК. 

3.Види порушень митних правил. 

Ст. 468 МКУ Порушення режиму зони митного контролю 

1. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного 

контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, перетинання меж зони митного 

контролю громадянами, які не перетинають митний кордон України, та посадовими особами 

державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього 

Кодексу, та їх пересування в межах цієї зони з порушенням порядку, встановленого статтею 332 

цього Кодексу, - 

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ст.469 МКУ Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з 

товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем 

1. Проведення з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на 

тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі 

організації - отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі, операцій, не передбачених 

статтями 203, 325 цього Кодексу, або проведення операцій, передбачених зазначеними статтями, без 

дозволу митного органу, - 

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2. Зміна стану товарів, митне оформлення яких не закінчено, або товарів, що перебувають на 

тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі 

організації - отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі, користування та 

розпорядження ними без дозволу митного органу, а так само невжиття передбачених частиною 

четвертою статті 204 цього Кодексу заходів щодо товарів, строк тимчасового зберігання яких під 

митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації - отримувача гуманітарної 

допомоги або на митному складі закінчився, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

3. Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, митне оформлення яких не закінчено, або 

товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового 

зберігання, на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ст. 470 МКУ Недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та 

документів до митного органу призначення, видача їх без дозволу митного органу або втрата 

1. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу 

призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності одного митного органу - від одного 

підрозділу цього органу до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби 

не більше ніж на одну добу - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом 

року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення 

встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше 

ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб - 



7 
 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

3. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять 

діб, а так само втрата цих товарів, транспортних засобів, документів чи видача їх без дозволу 

митного органу - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ст. 471 МКУ Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного 

митного контролю 

1. Порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах 

(коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України 

особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений 

коридор", товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено 

законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму 

переміщення через митний кордон України, - 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у 

разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний 

кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - також конфіскацію цих товарів. 

Ст. 472 МКУ Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

1. Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються 

через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних 

відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби 

комерційного призначення, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через 

митний кордон України, - 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів 

з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів. 

Ст. 473 МКУ  Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-

відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання 

1. Пересилання через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях товарів, 

заборонених до такого пересилання законодавством України, а також пересилання у міжнародних 

поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання актами Всесвітнього поштового 

союзу, - 

тягне за собою конфіскацію цих товарів. 

Ст.474 МКУ Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних 

засобів, документів 

1. Перешкоджання посадовій особі митного органу під час здійснення нею митного контролю або 

провадження в справі про контрабанду чи порушення митних правил у доступі до товарів, 

транспортних засобів, документів - 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом 

року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само 

перешкоджання посадовій особі митного органу, невиконання її вимог під час проведення перевірки 

обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним 

контролем, чи документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань 

державної митної справи - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ст.475 МКУ  Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним 

контролем 

1. Неподання утримувачем магазину безмитної торгівлі, складу тимчасового зберігання, митного 

складу, вантажного митного комплексу, особою, відповідальною за експлуатацію складу організації - 
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отримувача гуманітарної допомоги, митному органу звіту про рух товарів, а також порушення 

порядку ведення обліку таких товарів - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ст. 476 МКУ Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав 

інтелектуальної власності 

1. Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених 

для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав 

інтелектуальної власності - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності. 

Ст. 477 МКУ Порушення встановленого законодавством порядку ввезення товарів на територію 

вільної митної зони, вивезення товарів за межі цієї території та/або встановленого 

законодавством порядку проведення операцій з товарами, поміщеними в режим вільної митної зони 

1. Порушення встановленого законодавством порядку ввезення товарів на територію вільної митної 

зони, вивезення товарів з цієї території, проведення операцій з товарами, поміщеними в режим 

вільної митної зони, а так само порушення встановленого частиною другою статті 436 цього Кодексу 

строку розпорядження товарами, розміщеними у вільній митній зоні, у разі анулювання дозволу на 

відкриття та експлуатацію цієї зони - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ст. 478 МКУ Порушення порядку зберігання товарів на митних складах та здійснення операцій із 

цими товарами 

1. Проведення з товарами, що зберігаються в режимі митного складу на митних складах, операцій, 

передбачених частиною другою статті 127 цього Кодексу, без дозволу митного органу - 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

2. Зміна стану товарів, що зберігаються в режимі митного складу на митних складах, без дозволу 

митного органу, невжиття передбачених частиною п'ятою статті 129 цього Кодексу заходів щодо 

товарів, строк зберігання яких в режимі митного складу закінчився, а так само порушення 

встановленого частиною другою статті 429 цього Кодексу строку розпорядження товарами, які 

зберігаються на митному складі, у разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього 

складу - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

3. Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, що зберігаються в режимі митного складу 

на митних складах, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ст.479МКУ  Порушення порядку або строків розпорядження товарами, розміщеними у магазині 

безмитної торгівлі 

1. Порушення встановлених цим Кодексом порядку або строків розпорядження товарами, 

розміщеними у магазині безмитної торгівлі, у разі ліквідації магазину або зупинення дії чи 

анулювання дозволу на його відкриття та експлуатацію - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ст.480 МКУ  Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів 

1. Порушення встановленого цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядку 

здійснення операцій з переробки товарів, у тому числі невивезення за межі митної території України 

(неввезення на митну територію України) товарів, що переміщувалися через митний кордон України 

з метою переробки, та/або продуктів їх переробки після закінчення строку переробки, - 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 
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Ст. 481МКУ Перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів 

1. Перевищення встановленого відповідно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарів на 

митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території 

України не більше ніж на три доби - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом 

року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення 

строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення 

товарів за межі митної території України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку 

тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на десять діб - 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ст. 482МКУ  Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем 

1. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний 

кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу або поза 

робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним 

звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовими 

особами митного органу - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, транспортних засобів - 

безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних 

засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх 

предметів порушення митних правил через митний кордон України. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до 

відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 483 цього 

Кодексу, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товарів, транспортних засобів - 

безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних 

засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх 

предметів порушення митних правил через митний кордон України. 

Ст. 483МКУ Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України 

з приховуванням від митного контролю 

1. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з 

приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ 

(тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом 

надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення 

товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що 

містять неправдиві дані, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх 

предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних 

засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для 

переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до 

відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого цією статтею або статтею 482 цього 

Кодексу, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товарів - безпосередніх 

предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних 

засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для 
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переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України. 

Ст. 484МКУ Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням 

від митного контролю 

1. Зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від 

митного контролю, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних 

засобів або їх конфіскацію. 

Ст. 485 МКУ Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення 

їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів 

1. Заявлення в митній декларації з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи 

зменшення їх розміру неправдивих відомостей та/або надання з цією ж метою митному органу 

документів, що містять неправдиві відомості щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору 

(контракту), ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача товару, неправдиві 

відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, або 

несплата митних платежів у строк, встановлений законом, або інші протиправні дії, спрямовані на 

ухилення від сплати митних платежів, за відсутності ознак злочину, а так само використання товарів, 

стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими 

було надано такі пільги, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів. 
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