
Розділ 2. Особливі положення. 

Тема 2.6. Митне оформлення та декларування. 

Практичне заняття 2 

Тема заняття: Складання митної декларації. 

Мета: вивчити та засвоїти порядок здійснення митного оформлення товарів і 

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, 

здобути та закріпити практичні навички оформлення митної декларації. 

Студенти повинні: 

знати: поняття «митне оформлення», «митна декларація», порядок здійснення 

оформлення; 

вміти: вирішувати практичні  ситуації та заповнювати митну декларацію. 

 заповнити митну декларацію. 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: інструкційно – методична карта, бланк митної 

декларації. 
 

Наочність: опорні конспекти з теми, Митний кодекс. 

 Література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

2. Митний кодекс України    13 березня 2012 г. - 4999-VI від 21.06.2012, ВВР, 

2013, № 19-20, ст.187 

 

Питання  для актуалізації опорних знань 

1. Мета, місце і час митного оформлення. 

2. Поняття «митне декларування». 

3. Загальна процедура декларування. 

4. Місце та строк декларування. 

5. Основні види митної декларації. 

6. Заповнення митної декларації. 

7. Поточний контроль виконання роботи. 

8. Заключний інструктаж, щодо оформлення практичної роботи. 

9.Підведення підсумків заняття та оцінка виконаної роботи. 

                                               

Методичні рекомендації: 

           При вирішенні ситуаційних завдань слід мати на увазі, що положення 

Митного кодексу України можуть бути конкретизовані в інших нормативно-

правових актах, якими регулюється порядок здійснення митного оформлення, 

зокрема в постановах Кабінету Міністрів України. 



Вирішення практичних завдань 

Ситуація 1 

Підприємство «КОНКОР». подало позов про визнання незаконними дій 

працівників митного органу, які відмовилися здійснювати митне оформлення 

товарів безпосередньо в складських приміщеннях підприємства «КОНКОР» на 

основі усного звернення. Підприємство «КОНКОР» просило також стягнути на 

свою користь упущену вигоду, що була спричинена несвоєчасною поставкою 

товарів закордонним партнерам, причиною чому була відмова працівників 

митного органу здійснити митне оформлення в складських приміщеннях 

підприємства. 

Де здійснюється митне оформлення товарів і транспортних засобів, що 

переміщуються через митний кордон України? 

Чи повинен суд задовольнити позов підприємства «КОНКОР»? 

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. 

Ситуація 2 

Громадянин Об’єднаних Арабських Еміратів С., при перетинанні 

державного кордону України, при здійсненні митного оформлення цінностей, 

переміщення яких через державний кордон України він здійснював, заповнив 

митну декларацію арабською мовою. Працівник фіскальної служби, який прийняв 

митну декларацію, поставив вимогу до С. про забезпечення переводу декларації 

на Українську мову за рахунок декларанта. С. відмовився задовольнити вимогу, 

при цьому він стверджував, що має право заповнювати митну декларацію рідною 

мовою. 

Якими мовами може заповнюватися митна декларація? 

Чи повинен С. задовольнити вимогу працівника митного органу? 

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. 

Ситуація 3 

Громадянин Бутов А.П. звернувся до начальника митниці із скаргою 

стосовно того, що він 2 години чекає доки працівники митниці здійснять митне 

оформлення товарів, що ним переміщуються. Бутов А.П. зазначив, що документи 

необхідні  для митного оформлення знаходяться у нього і таким чином митники 

порушують чинне законодавство щодо проміжку часу встановленого на 

проведення даної процедури. Громадянин Бутов А.П. також стверджував, що 

митники протягом 2 годин не запропонували йому пройти процедуру митного 

оформлення. 

 З якого моменту починається процедура митного оформлення та коли 

закінчується? 

 Чи правомірні претензії Бутов А.П.? 



 Який термін встановлюється Митним кодексом  для митного 

оформлення?  

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. 

Ситуація 4 

Підприємство «ОРІОН» під час ввезення на територію України товарів 

побутового вжитку, скористались нормами Митного кодексу та надали тимчасову 

декларацію до митних органів з метою митного оформлення. Представнику 

підприємства було роз’яснено  умови застосування даного виду декларації на які 

він погодився. Через 38 днів після митного оформлення  до підприємства 

«ОРІОН» звернулись представники фіскальної служби із нагадуванням про 

необхідність подання  їм додаткової декларації, але отримали категоричну 

відмову із посиланням на те, що митне оформлення відбулось і  «ОРІОН» не 

повинен надавати жодних документів до митної служби. 

Чи правомірні дії підприємства «ОРІОН»? 

Яка процедура застосування тимчасової декларації? 

Яка мета та строки подання додаткової декларації? 

Чи правомірні дії працівників фіскальної служби? 

 

Викладач:         О.А.Мошенець 

 

 

                                                                                                 

 


