
Юридичне забезпечення імпортних та 
експортних операцій 

"Если больной очень хочет жить, врачи 
бессильны" (Фаина Раневская) 

 



Підготовка до розмитнення 

• Фактори, що слід враховувати при обранні 
митного брокера:  досвід митного брокера, 
наявність митного складу, СТЗ 

 



Підготовка до розмитнення 

• коли товар вимагає особливих умов 
зберігання або митному оформленню 
передує карантин (наприклад, живі 
тварини) доцільно зареєструвати власний 
СТЗ закритого типу. Живі тварини не можуть 
бути розміщені на митному складі (ст.212 
МК)  

 



Підготовка до розмитнення 

• якщо є сумніви щодо коду товару і операція 
планується заздалегідь, доцільно отримати 
попереднє рішення щодо класифікації  

 



Підготовка до розмитнення 

• Можна отримати попереднє рішення щодо 
країни походження товару 



Підготовка до розмитнення 

• до укладення імпортного контракту слід 
детально з’ясувати, які документи потрібні 
будуть для ввезення товару в Україну – 
обов’язок надання цих документів 
необхідно закріпити в контракті. 
Розподілити обов’язки щодо перекладу 
документів: ст. 254 МК. 

 



Підготовка до розмитнення 

• до укладення імпортного контракту 
доцільно через декларантів/брокерів 
отримати інформацію щодо приблизної 
статичної вартості імпорту ідентичного або 
аналогічного товару в Україну 

 



Підготовка до розмитнення 

• обираючи умови поставки, уникайте 
модифікацій існуючих правил, оскільки 
невдала модифікація може призвести до 
розбіжностей в документах, що в свою 
чергу – до негативних результатів митного 
контролю. 



Підготовка до розмитнення 

• опис товару в контракті, а також документи, 
що містять фізичні, хімічні характеристики 
товару буду вкрай важливими при 
класифікації – див. розділ про класифікацію 
товару.   
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Структура митних органів Харківської області 

ГУ Міндоходів у 

Харківській області 

В. о. начальника Пажина 

Світлана Леонідівна 

Управління 

податкового та 

митного аудиту 

Керівник: Галкін О.В. 

Відділ 

проведення 

митного 

аудиту 

Керівник: 

Баклушна 

В.Б. 

Сектор 

контролю 

митної 

вартості та 

митних 

платежів 

 

Митні пости 

(11 постів) 

Митний пост  

«Куп’янськ» 

Управління боротьби з контрабандою та 

митними правопорушеннями 

Керівник: заступник начальника митниці – 

Коваленко В.М. 

Відділ організації митного контролю 

Керівник: Мітяєв Г.Є. 

Митний пост 

«Харків-

пасажирський»  

Митний пост 

«Харків-

центральний

» 

Митний пост 

«Харків-

автомобільний» 

Митний пост 

«Харків-

аеропорт» 

Митний пост 

«Гоптівка» 

 

 

Відділи та управління Харківської митниці 

Міндоходів 

Митний пост  

«Чугунівка» 

Управління митної вартості, класифікації 

товарів та заходів регулювання ЗЕД 

Керівник: Бривко В.В. 

Відділ контролю за переміщенням товарів 

Керівник: Баштенко О.В. 

Митний пост 

«Харків-

сортувальний»  
 

Митний пост 

«Плетенівка» 

Митний пост 

«Козача лопань» 

Адміністративно–господарське управління 

Керівник: Пінський С.Д. 

Юридичний відділ 

Керівник: Левченко В.В. 

Сектор забезпечення доступу до публічної 

інформації та розгляду звернень громадян 

Керівник: Морозова В.С. 

Харківське управління з питань 

експертизи та досліджень 

Митна 

декларація 

(інший 

документ, 

який 

використову

ється 

замість МД) 

Митний пост  

«Пісочин» 

Управління фінансово-економічної роботи та 

бухгалтерського обліку  

Керівник: Кулікова Н.І. 

Харківська митниця Міндоходів 

в.о. начальника Остапчук Валерій 

Васильович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Електронна копія МД, запити: країна походження, код, вартість 

Якщо товар містить об’єкти інтелектуальної власності  

Ознаки ПМП 



Алгоритм розмитнення 

• слід відрізняти документи, що подаються 
для митного контролю при переміщенні 
через митний кордон (ст.335 МК) і 
документи, що подаються для митного 
оформлення 

 



Митна декларація 

• Попередня МД   

Коли є достатньо інформації для 
декларування товару до його ввезення або у 
випадках ввезення підакцизного товару. 
Прискорює процедури. Подається не раніше, 
ніж за 30 днів до ввезення. 

 



Митна декларація 

• Тимчасова МД   

Коли недостатньо інформації для 
декларування на момент ввезення (код, 
кількість, ціна за формулою). Через 45 днів 
подається додаткова декларація. 

 



Митна декларація 

• Періодична МД  

Коли один товар регулярно переміщується за 
одним контрактом, на одних умовах. Також 
використовується разом з додатковою 
декларацією і замість попередньої. 
Додаткова МД подається до 15 числа 
наступного місяця 

 

 



Митна декларація 

• Додаткова МД 

Коли ціна товару визначається за формулою, 
коли буде здійснюватися виплата роялті, коли 
необхідно доповнити тимчасову або 
періодичну МД 

 

 



Митна декларація 

• МД заповнена в звичайному порядку 

В усіх інших випадках 

 



Митна декларація 

• внесення змін і відкликання декларації 
здійснюються з дозволу митного органу, для 
якого не передбачено ні строку ні підстав  

• не допускається внесення змін або 
відкликання декларації у разі, якщо 
декларанту надана інформація про 
призначення митного огляду або перевірку 
документів на товари - розширене тлумачення 
положень статті 259 МК 



Алгоритм розмитнення 

• вимога надати документи має заноситися 
працівником митниці до розділу  IV 
Інформаційного листа, або направлятися у 
вигляді електронного документа (при 
електронному декларуванні).  (п. 2.3 Наказу 
Мінфіну від 30.05.2012 №631).  

 



Алгоритм розмитнення 

• на практиці, крім документів, передбачених 
статтею 335 та 264 МК, митниця запитує 
довідку про відсутність валютних цінностей 
за кордоном (Указ Президента від 
18.06.1994 №319/94) 

 



Митна декларація 

• Правило про помилку (ст.268 МК та п.3.39 
Кіотської конвенції) не спрацьовує. 
Наприклад, помилка в коді сприймається як 
неправомірне звільнення від сплати 
платежів або зменшення їх розміру, 
невизнання сертифікату – як 
незабезпечення дотримання заходів 
тарифного або нетарифного регулювання 

 



Алгоритм розмитнення 

• Індикатори і профілі ризику в АСАУР визначає 
сама митниця і вони не доступні для суб’єкта 
ЗЕД, як і інформація про митну вартість з ЄАІС.  

• ч.4 ст.363 МК  - підприємство вправі дізнатися 
про причини і підстави застосування до нього 
відповідних форм митного контролю, якщо 
протягом року 25% його операцій 
супроводжувались процедурами митного 
контролю внаслідок застосування АСАУР, що 
спричинило затримку оформлення понад 4 
години, але при цьому не було ПМП.  
 



Класифікація товару 

• На взяття зразків декларант має отримати 
дозвіл митниці. Підстави для відмови законом 
не визначені.  

• Всі експертизи робить залежна від митниці 
служба експертного забезпечення. 

• Митниця може змінити код на підставі пост-
аудиту, але є позитивна судова практика 

• Митниця може змінити код навіть, якщо ви 
ввозили раніше ідентичний товар 
неодноразово.  

• Зміна коду – це протокол за статтею 483 МК. 
 



Класифікація товару 

• декларуйте «пробні» партії. Є ризик 
нарахування валютної пені, але поки що 
судова практика з цього питання є 
позитивною.  

 



Класифікація товару 

• за наявності спірних питань класифікації ретельно 
готуйтеся до можливого спору ще до ввезення 
товару. Слід перевірити всі технічні описи товару, 
інструкції з експлуатації, схеми збирання/монтажу, 
фотографії, підготувати експертні висновки. 

• Необхідно одразу визначити код і вказати 
правильний та однаковий опис у всіх 
товаросупровідних документах - контракт, додатки, 
інвойс, коносамент, CMR, сертифікати та інші. 

• Порадьте клієнту вказувати код та опис в 
замовленнях постачальнику.  

• Замовте у постачальника експортну ВМД. 
 



Класифікація товару 

• робіть переклад документів 



Класифікація товару 

• робіть фізичний (ідентифікаційний огляд) 
(ч.2 ст.266 МК). 



Класифікація товару 

• відбирайте зразки і робіть альтернативні 
дослідження 

 



Класифікація товару 

• Вивчайте висновки митної експертизи на 
відповідність Основним правилам 
інтерпретації, Приміткам до УКТЗЕД, 
Поясненням до УКТЗЕД.  



Класифікація товару 

• Недоліки процедури отримання ПРК (попереднього 
рішення про класифікацію): 

- ПРК треба отримувати на кожен артикул; 
- строк винесення ПРК від 30-45 днів – до ∞, 

відраховується від подання всіх документів; 
- ПРК може бути відкликане, якщо воно було прийняте на 

підставі поданих заявником недостовірних документів, 
наданої ним недостовірної інформації, та/або внаслідок 
ненадання підприємством всієї наявної у нього 
інформації, необхідної для прийняття зазначеного 
рішення, що суттєво вплинуло на характер цього 
рішення; 



Класифікація товару 

• «Штрафи та інші санкції за несплату митних 
платежів та за інші порушення, виявлені у зв'язку з 
неправильною класифікацією товарів, 
застосовуються органами доходів і зборів виключно 
у разі, якщо прийняте органом доходів і зборів 
рішення про класифікацію цих товарів у складному 
випадку було прийнято на підставі поданих 
заявником недостовірних документів, наданої ним 
недостовірної інформації та/або внаслідок 
ненадання заявником всієї наявної у нього 
інформації, необхідної для прийняття зазначеного 
рішення, що суттєво вплинуло на характер цього 
рішення.» 



Класифікація товару 

• Складний випадок класифікації - коли  
виникають суперечності щодо тлумачення 
положень УКТ ЗЕД, вирішення яких 
потребує додаткової інформації, 
спеціальних знань, проведення досліджень 
тощо. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-14


Класифікація товару 

• Рішення органів доходів і зборів щодо 
класифікації товарів для митних цілей є 
обов’язковими; 

• Висновки інших органів, установ та 
організацій щодо визначення кодів товарів 
згідно з УКТ ЗЕД при митному оформленні 
мають інформаційний або довідковий 
характер   

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-14


Класифікація товару 

• Правові позиції Верховного Суду України викладені в Постановах від 21 лютого 
2012 року (№ ЄДРСР 22204842), від 16 січня 2012 року (№ ЄДРСР 21839974), від 23 
січня 2012 року (№ ЄДРСР 21438495): якщо митний орган, приймаючи ВМД, відніс 
товар до певного коду товарної номенклатури та пропустив товар на митну 
територію України (після сплати імпортером передбачених законом податків і 
зборів), в подальшому він не має правових підстав для прийняття податкових 
повідомлень про донарахування податкових зобов’язань у зв’язку з виявленням 
помилки стосовно класифікації товару, зокрема з посиланням на результати 
камеральної перевірки. 
 

• Ч.8 ст.345 МК України у разі скасування, зміни за результатами документальної 
перевірки рішень щодо класифікації  або рішень про коригування заявленої митної 
вартості товарів, прийнятих органами доходів і зборів відповідно до розділу III 
цього Кодексу, дії, вчинені підприємством на виконання таких рішень, не тягнуть 
за собою застосування штрафних (фінансових) санкцій, нарахування пені, 
накладення адміністративних стягнень, крім випадків, якщо зазначені рішення 
були прийняті на підставі поданих підприємством недостовірних документів, 
недостовірної інформації та/або внаслідок ненадання підприємством всієї наявної 
у нього інформації, необхідної для прийняття зазначених рішень, що суттєво 
вплинуло на характер цих рішень. 
 



Класифікація 

• особа не може бути позбавлена права власності через 
помилку, допущену представником держави (див., 
наприклад рішення у справі «Стретч проти Об’єднаного 
Королівства» від 24 червня 2003 року). Якщо орган 
доходів і зборів на підставі аналізу одного і того ж 
пакету документів приходить до висновку про 
необхідність класифікації товару за іншим кодом згідно 
з УКТ ЗЕД ніж той код за яким було здійснено митне 
оформлення цього товару і у зв’язку з цим покладає на 
особу додаткові грошові зобов’язання, такі дії органів 
доходів і зборів порушують право особи на мирне 
володіння своїм майном, тобто порушують статтю 1 
Першого протоколу до Конвенції. 
 



Митна вартість 

• Документи з другого і третього списку статті 
53 надаються ЗА НАЯВНОСТІ. 



Митна вартість 

• Складові митної вартості – це конкретні 
елементи, перераховані в ч.10 ст.58 МК. 
Працівник митниці має сформулювати, які 
складові не підтверджені, та на 
підтвердження яких складових він вимагає 
документи 

 



Митна вартість  

• Слід дуже ретельно аналізувати документи, 
які ми подаємо з декларацією.  Часто 
проблеми виникають не через відсутність 
документів, а через зайві документи 

• Звертати увагу на коректність занесення 
документів до графи 44 МД. 

 



Митна вартість 

• Витребування документів митницею і 
процедура консультацій – це різні речі. 
Надання інформації про причини 
коригування здійснюється митницею 
обов'язково в письмовому вигляді п.2 і п.3 
статті 54), а  консультації надаються лише на 
письмову вимогу декларанта (ч.5. і ч. 6 ст. 
55) 



Митна вартість 

• Обов’язково вести листування з митницею, 
реагуючи обґрунтовано на всі її запити. 
Самому використовувати широко таку 
форму спілкування, як вимога та запит – 
наприклад уточнення, які саме документи 
слід надати, якщо це незрозуміло із запиту 
митниці 



Митна вартість 

• Документи слід надавати одразу під час 
митного оформлення, або обґрунтовувати 
письмово їх відсутність чи неможливість 
подання  - див., наприклад рішення ВАСУ 
(березень 2014) у справі К/800/57935/13. 

 



Митна вартість 

• Порушення строків оплати за контрактом не 
є розбіжностями і не може обґрунтовувати 
сумніви. Неспівпадіння підписів на різних 
документах не є розбіжністю. 

 

 



Митна вартість 

• умови застосування першого методу в 
розумінні п.3 ч.6 ст.54 МК - це ч.1 ст.58 МК. 
Причому, якщо умовою коригування є 
взаємозв’язок, тоді він має впливати на ціну 
товару. Якщо митниця не доведе, що 
зв'язок впливає на ціну товару, тоді умови 
дотримані 

 



ПМП 

• Постанова суду, якою залишено в силі 
постанову митниці (наприклад, за статтею 
485), подальшому оскарженню не підлягає 
(ч. 2 ст. 1712 КАСУ). також не підлягає 
подальшому оскарженню постанова 
апеляції у справі, коли постанову про ПМП 
виносить суд (ч. 10 ст. 294 КпАП) 

 



ПМП 

• Розміри штрафів - фіксовані, їх неможливо 
зменшити.  

• Конфіскація  - безальтернативна.  

• В МК і КпАП немає презумпції 
невинуватості 

• немає права заявляти відвід судді 

 



ПМП 

• Після прийняття рішення на користь 
імпортера, товар може зберігатися на 
складі митниці ще 90 днів безкоштовно – 
ч.6 статті 239 МК.  

 



Дякую за увагу! 
Оксана Кобзар 

Голова Харківського регіонального відділення АПУ 
партнер Юридичної фірми FELIX 

52 Moskovskij ave., 4 floor 
Kharkiv, Ukraine, 61001 

tel/fax:  +38(057)731 95 80 
mob: +38 067 571 04 06 

e-mail: kobzar@felix.kh.ua 
Facebook 

www.felix.kh.ua 
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