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Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи

Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи

1. Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів.
2. Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування.
3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору
України.
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1. Закони України з питань державної митної справи, нормативно-правові акти
з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного
опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим
актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
2. Офіційним опублікуванням закону України з питань державної митної справи,
нормативно-правового акта з питань державної митної справи, виданого Кабінетом
Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, вважається опублікування
його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань, визначених законодавством України як офіційні. Днем офіційного опублікування закону України з питань державної митної справи, нормативно-правового акта з питань державної митної справи, виданого Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої
влади, вважається день виходу в світ номера того офіційного друкованого видання, в
якому повний текст зазначеного закону України або нормативно-правового акта опубліковано раніше, ніж в інших офіційних друкованих виданнях. Якщо опублікування
закону України з питань державної митної справи, нормативно-правового акта з питань державної митної справи, виданого Кабінетом Міністрів України, центральним
органом виконавчої влади, здійснювалося частинами, днем його офіційного опублікування вважається день виходу в світ того номера офіційного друкованого видання,
в якому раніше, ніж в інших офіційних друкованих виданнях, опубліковано останню
частину зазначеного закону або нормативно-правового акта.
3. Закон України або інший нормативно-правовий акт з питань державної митної
справи, який набирає чинності з дня офіційного опублікування, вважається чинним з
0 годин дня, наступного за днем офіційного опублікування зазначеного закону України
або нормативно-правового акта.
4. Якщо для набрання чинності законом України або іншим нормативно-правовим актом з питань державної митної справи встановлено певний строк з дня його
офіційного опублікування, визначений днями, цей строк починається з 0 годин дня,
наступного за днем офіційного опублікування зазначеного закону або акта, і закінчується о 24 годині останнього дня відповідного строку.
5. Якщо день набрання чинності законом України або іншим нормативно-правовим актом з питань державної митної справи визначено конкретною датою, цей закон
або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати.
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1. При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон Укра-
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їни, застосовуються виключно норми законів України та інших нормативно-правових
актів з питань державної митної справи, чинні на день прийняття митної декларації
органом доходів і зборів України.
2. У разі якщо законодавством України передбачена можливість виконання митних формальностей без подання митної декларації, застосовуються норми законів
України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні
на день виконання таких формальностей.
3. Норми законів України, які пом’якшують або скасовують відповідальність особи
за порушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну дію в часі,
тобто їх норми поширюються і на правопорушення, вчинені до прийняття цих законів.
Норми законів України, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної дії в часі не мають.
4. У разі якщо норми законів України чи інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи допускають неоднозначне (множинне) трактування
прав та обов’язків підприємств і громадян, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України або здійснюють операції
з товарами, що перебувають під митним контролем, чи прав та обов’язків посадових
осіб органів доходів і зборів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення як на користь таких підприємств та громадян, так і на користь органу доходів і зборів, рішення
повинно прийматися на користь зазначених підприємств і громадян.
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Стаття 3-1. Особливості застосування валютних курсів
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1. Для цілей здійснення митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення застосовується офіційний курс валюти України до
іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня
подання митної декларації, або дня здійснення митних формальностей, якщо вони
здійснюються без подання митної декларації.

1. Для цілей здійснення митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення застосовується офіційний курс валюти України до
іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня
подання митної декларації, або дня здійснення митних формальностей, якщо вони
здійснюються без подання митної декларації.
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Стаття 4. Визначення основних термінів і понять

Стаття 4. Визначення основних термінів і понять

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:
1) валютні цінності:
а) валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів,
монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом
на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;
б) іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських
білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території
відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з
нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;
в) платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші
фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або
банківських металах;
г) банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;
2) вантаж експрес-перевізника — консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні експрес-відправлення, що
не увійшли до складу цих консолідованих міжнародних експрес-відправлень за своїм
характером, розмірами або з інших причин, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником через митний кордон України;
3) вантажне відправлення — товари, що надходять в Україну на адресу осіб або
відправляються ними за межі України, або переміщуються транзитом через митну
територію України, крім товарів, що належать громадянам та переміщуються ними у
ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі;
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5

5

4) ввезення товарів, транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів, транспортних засобів за межі митної території України — сукупність дій,
пов’язаних із переміщенням товарів, транспортних засобів через митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку;
5) випуск товарів — надання органом доходів і зборів права на користування та/
або розпорядження товарами, щодо яких здійснюється митне оформлення, відповідно до заявленої мети;
5-1) візуальне інспектування — дії посадової особи органів доходів і зборів, що
передбачають зняття засобів забезпечення ідентифікації, накладених на транспортний засіб комерційного призначення, без вивантаження товарів та без їх розпакування, з метою виявлення ознак псування цих товарів;
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{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018}
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6) вільний обіг — обіг товарів, який здійснюється без обмежень з боку органів доходів і зборів України;
7) громадяни — фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства;
8) декларант — особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої
здійснюється декларування;
9) декларація митної вартості — документ встановленої форми, що подається
декларантом і містить відомості щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється митний режим;

6) вільний обіг — обіг товарів, який здійснюється без обмежень з боку органів доходів і зборів України;
7) громадяни — фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства;
8) декларант — особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої
здійснюється декларування;
9) декларація митної вартості — документ встановленої форми, що подається
декларантом і містить відомості щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється митний режим;

{Пункт 9-1 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 2530-VIII від 06.09.2018}
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10) дозвіл органу доходів і зборів — надання особі органом доходів і зборів усно,
письмово (паперовим або електронним документом) чи шляхом проставляння відбитка особистої номерної печатки на супровідних документах (деклараціях, відомостях) права на вчинення певних дій;
11) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінне каміння — терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»;
12) експрес-перевізник — перевізник, який з використанням будь-якого виду
транспорту здійснює прискорене перевезення міжнародних експрес-відправлень
за єдиним транспортним документом (загальні авіанакладні (AWB — airwaybill,
MAWB — master airwaybill), CMR, bill of lading (коносамент) тощо), а також забезпечує
приймання, обробку, пред’явлення таких відправлень органам доходів і зборів для
митного контролю та митного оформлення в місцях їх митного оформлення та видачу
одержувачам (повернення відправникам);
13) заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності — не
пов’язані із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через митний кордон
України, встановлені відповідно до закону заборони та/або обмеження, спрямовані
на захист внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на
охорону здоров’я та життя людей і тварин, охорону навколишнього природного середовища, захист прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також на охорону
національної культурної та історичної спадщини;
13-1) заходи офіційного контролю — фітосанітарний контроль, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин, що проводяться згідно із законодавством України;
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митного контролю та митного оформлення в місцях їх митного оформлення та видачу
одержувачам (повернення відправникам);
13) заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності — не
пов’язані із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через митний кордон
України, встановлені відповідно до закону заборони та/або обмеження, спрямовані
на захист внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на
охорону здоров’я та життя людей і тварин, охорону навколишнього природного середовища, захист прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також на охорону
національної культурної та історичної спадщини;
13-1) заходи офіційного контролю — фітосанітарний контроль, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин, що проводяться згідно із законодавством України;

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 13-1 згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018}

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 13-1 згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018}

14) зона митного контролю — місце, визначене органами доходів і зборів в пунктах пропуску через державний кордон України або в інших місцях митної території
України, в межах якого органи доходів і зборів здійснюють митні формальності;
15) іноземні товари — товари, що не є українськими відповідно до пункту 61 цієї
статті, а також товари, що втратили митний статус українських товарів відповідно до
цього Кодексу;
16) контейнер — транспортне обладнання (клітка, знімна цистерна або подібний
засіб), що:

14) зона митного контролю — місце, визначене органами доходів і зборів в пунктах пропуску через державний кордон України або в інших місцях митної території
України, в межах якого органи доходів і зборів здійснюють митні формальності;
15) іноземні товари — товари, що не є українськими відповідно до пункту 61 цієї
статті, а також товари, що втратили митний статус українських товарів відповідно до
цього Кодексу;
16) контейнер — транспортне обладнання (клітка, знімна цистерна або подібний
засіб), що:
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а) являє собою повністю або частково закриту ємність, призначену для поміщення в неї вантажів;
б) має постійний характер і завдяки цьому є достатньо міцним, щоб слугувати для
багаторазового використання;
в) спеціально сконструйоване для полегшення перевезення вантажів одним або
кількома видами транспорту без проміжного перевантаження;
г) сконструйоване таким чином, щоб полегшити його перевантаження, зокрема з
одного виду транспорту на інший;
ґ) сконструйоване таким чином, щоб його можна було легко завантажувати та
розвантажувати;
д) що має внутрішній об’єм не менше одного метра кубічного.
Термін «контейнер» включає приладдя та обладнання, необхідні для цього типу
контейнера, за умови, що вони перевозяться разом із контейнером. Знімні кузови прирівнюються до контейнерів;
17) контрафактні товари — товари, що містять об’єкти права інтелектуальної
власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є
порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону;
18) культурні цінності — об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;
19) моторні транспортні засоби — транспортні засоби, що рухаються за допомогою встановленого на них двигуна;
19-1) механізм «єдиного вікна» — механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими державними
органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних
або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний
веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» документів та/або відомостей з
метою дотримання вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, передбачених цим Кодексом, іншими
законами України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими
на основі та на виконання цього Кодексу та інших законів України;

а) являє собою повністю або частково закриту ємність, призначену для поміщення в неї вантажів;
б) має постійний характер і завдяки цьому є достатньо міцним, щоб слугувати для
багаторазового використання;
в) спеціально сконструйоване для полегшення перевезення вантажів одним або
кількома видами транспорту без проміжного перевантаження;
г) сконструйоване таким чином, щоб полегшити його перевантаження, зокрема з
одного виду транспорту на інший;
ґ) сконструйоване таким чином, щоб його можна було легко завантажувати та
розвантажувати;
д) що має внутрішній об’єм не менше одного метра кубічного.
Термін «контейнер» включає приладдя та обладнання, необхідні для цього типу
контейнера, за умови, що вони перевозяться разом із контейнером. Знімні кузови прирівнюються до контейнерів;
17) контрафактні товари — товари, що містять об’єкти права інтелектуальної
власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є
порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону;
18) культурні цінності — об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;
19) моторні транспортні засоби — транспортні засоби, що рухаються за допомогою встановленого на них двигуна;
19-1) механізм «єдиного вікна» — механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими державними
органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних
або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний
веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» документів та/або відомостей з
метою дотримання вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, передбачених цим Кодексом, іншими
законами України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими
на основі та на виконання цього Кодексу та інших законів України;

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 19-1 згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018}
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20) митна декларація — заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством
відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України
та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури;
21) митна процедура — зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання;
22) митне забезпечення — одноразові номерні запірно-пломбові пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки, засоби електронного цифрового підпису та інші засоби ідентифікації, що використовуються органами доходів і зборів для відображення та
закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;
23) митне оформлення — виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
24) митний контроль — сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів
з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку;

20) митна декларація — заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством
відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України
та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури;
21) митна процедура — зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання;
22) митне забезпечення — одноразові номерні запірно-пломбові пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки, засоби електронного цифрового підпису та інші засоби ідентифікації, що використовуються органами доходів і зборів для відображення та
закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;
23) митне оформлення — виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
24) митний контроль — сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів
з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку;

{Пункт 24 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 405-VII від
04.07.2013}

{Пункт 24 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 405-VII від
04.07.2013}
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25) митний режим — комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають
митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення;

25) митний режим — комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають
митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення;

26) митний статус товарів — належність товарів до українських або іноземних;
27) митні платежі:
а) мито;
б) акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(продукції);
в) податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів
(продукції);
28) митні правила — встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх органам доходів і зборів для
проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з
товарами, що перебувають під митним контролем, або контроль за якими покладено
на органи доходів і зборів цим Кодексом та іншими законами України;
29) митні формальності — сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними
особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України
з питань державної митної справи;
30) міжнародний транспортний документ — номерний товаросупровідний документ, який є договором на перевезення кожного окремого міжнародного експрес-відправлення;
31) міжнародні поштові відправлення — упаковані та оформлені відповідно до
вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового
зв’язку листи, поштові картки, бандеролі, спеціальні мішки з позначкою «М», дрібні
пакети, відправлення з оголошеною цінністю, поштові посилки, згруповані поштові
відправлення з позначкою «Консигнація», відправлення міжнародної прискореної
пошти «EMS», які приймаються для пересилання за межі України, доставляються в
Україну або переміщуються через територію України транзитом операторами поштового зв’язку;
32) міжнародні експрес-відправлення — належним чином упаковані міжнародні
відправлення з документами чи товарним вкладенням, які приймаються, обробляються, перевозяться будь-яким видом транспорту за міжнародним транспортним документом з метою доставки одержувачу прискореним способом у визначений строк;
33) нерезиденти:
а) юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших держав, які здійснюють свою діяльність за межами України, а також їх відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, які не здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України;
б) розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські
установи, інші офіційні представництва іноземних держав та міжнародних організацій, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;
в) фізичні особи: іноземці та особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово
перебувають на території України;
34) несупроводжуваний багаж — товари, що відправляються їх власниками — громадянами з оформленням багажних або інших перевізних документів та
переміщуються через митний кордон України окремо від цих громадян;
34-1) органи доходів і зборів — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні
пости;

26) митний статус товарів — належність товарів до українських або іноземних;
27) митні платежі:
а) мито;
б) акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(продукції);
в) податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів
(продукції);
28) митні правила — встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх органам доходів і зборів для
проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з
товарами, що перебувають під митним контролем, або контроль за якими покладено
на органи доходів і зборів цим Кодексом та іншими законами України;
29) митні формальності — сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними
особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України
з питань державної митної справи;
30) міжнародний транспортний документ — номерний товаросупровідний документ, який є договором на перевезення кожного окремого міжнародного експрес-відправлення;
31) міжнародні поштові відправлення — упаковані та оформлені відповідно до
вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового
зв’язку листи, поштові картки, бандеролі, спеціальні мішки з позначкою «М», дрібні
пакети, відправлення з оголошеною цінністю, поштові посилки, згруповані поштові
відправлення з позначкою «Консигнація», відправлення міжнародної прискореної
пошти «EMS», які приймаються для пересилання за межі України, доставляються в
Україну або переміщуються через територію України транзитом операторами поштового зв’язку;
32) міжнародні експрес-відправлення — належним чином упаковані міжнародні
відправлення з документами чи товарним вкладенням, які приймаються, обробляються, перевозяться будь-яким видом транспорту за міжнародним транспортним документом з метою доставки одержувачу прискореним способом у визначений строк;
33) нерезиденти:
а) юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших держав, які здійснюють свою діяльність за межами України, а також їх відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, які не здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України;
б) розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські
установи, інші офіційні представництва іноземних держав та міжнародних організацій, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;
в) фізичні особи: іноземці та особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово
перебувають на території України;
34) несупроводжуваний багаж — товари, що відправляються їх власниками — громадянами з оформленням багажних або інших перевізних документів та
переміщуються через митний кордон України окремо від цих громадян;
34-1) органи доходів і зборів — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні
пости;

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 34-1 згідно із Законом № 405-VII від 04.07.2013}

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 34-1 згідно із Законом № 405-VII від 04.07.2013}

35) особи — юридичні та фізичні особи;
36) особисті речі — товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування
зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний
кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і
не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам;

35) особи — юридичні та фізичні особи;
36) особисті речі — товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування
зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний
кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і
не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам;

{Пункт 36 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1201-VII від
10.04.2014}

{Пункт 36 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1201-VII від
10.04.2014}
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Стаття 120. Завершення митного режиму тимчасового вивезення
ГЛАВА 20. МИТНИЙ СКЛАД
Стаття 121. Митний режим митного складу
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розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є
пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту
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складі та подальшого розпорядження ними
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Стаття 137. Завершення митного режиму вільної митної зони
Стаття 138. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій з товарами у вільній митній
зоні
Стаття 139. Розпорядження товарами, що знаходяться на території вільної митної зони промислового типу,
в разі скасування на її території митного режиму вільної митної зони
ГЛАВА 22. БЕЗМИТНА ТОРГІВЛЯ
Стаття 140. Митний режим безмитної торгівлі
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Стаття 143. Особливості здійснення митного контролю товарів, що постачаються магазинами безмитної
торгівлі на повітряні, водні або залізничні транспортні засоби комерційного призначення, які виконують
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ГЛАВА 23. ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ
Стаття 147. Митний режим переробки на митній території
Стаття 148. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній
території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим
Стаття 149. Дозвіл на переробку товарів на митній території України
Стаття 150. Операції з переробки товарів
Стаття 151. Строки переробки товарів на митній території України
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Стаття 153. Обсяг виходу продуктів переробки
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Стаття 157. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів
Стаття 158. Еквівалентна компенсація
Стаття 159. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки на митній території
Стаття 160. Завершення митного режиму переробки на митній території
Стаття 161. Розпорядження товарами, що поміщені у митний режим переробки на митній території, у разі
відкликання дозволу на переробку
ГЛАВА 24. ПЕРЕРОБКА ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ
Стаття 162. Митний режим переробки за межами митної території
Стаття 163. Операції щодо переробки товарів за межами митної території
Стаття 164. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки за межами
митної території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим
Стаття 165. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України
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ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
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ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Стаття 186. Засоби та способи переміщення товарів
Стаття 187. Митні формальності на транспорті
Стаття 188. Сприяння посадовим особам органів доходів і зборів у виконанні митних формальностей
Стаття 189. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України
Стаття 190. Товари, помилково ввезені на митну територію України
Стаття 191. Права та обов’язки перевізника
Стаття 192. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії обставин непереборної сили під час перевезення
товарів
Стаття 193. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом
ГЛАВА 28. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Стаття 194. Попереднє повідомлення органів доходів і зборів про намір ввезти товари на митну територію
України
Стаття 195. Пункти пропуску через державний кордон України, в яких товари переміщуються через митний
кордон
Стаття 196. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
Стаття 197. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
Стаття 198. Подання документів та відомостей органам доходів і зборів у пунктах пропуску через державний
кордон України
Стаття 199. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах
пропуску через державний кордон України
Стаття 200. Доставка товарів та документів у місце, визначене органом доходів і зборів
ГЛАВА 29. ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ
Стаття 201. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем
Стаття 202. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання
Стаття 203. Операції з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем
Стаття 204. Строк тимчасового зберігання товарів
Стаття 205. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем
стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
Стаття 206. Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих поза межами пунктів пропуску через
державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів
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Стаття 166. Строки переробки товарів за межами митної території України
Стаття 167. Обсяг виходу продуктів переробки
Стаття 168. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки
Стаття 169. Умови реалізації продуктів переробки за межами митної території України
Стаття 170. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів
Стаття 171. Еквівалентна компенсація
Стаття 172. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки за межами митної території
Стаття 173. Завершення режиму переробки за межами митної території
Стаття 174. Розпорядження товарами, поміщеними у митний режим переробки за межами митної території,
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в разі відкликання дозволу на переробку
ГЛАВА 25. ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ
Стаття 175. Митний режим знищення або руйнування
Стаття 176. Умови поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування
Стаття 177. Умови знищення або руйнування окремих категорій товарів
Стаття 178. Витрати на знищення або руйнування товарів
Стаття 179. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, та їх митний
статус
Стаття 180. Митний контроль товарів, що поміщуються у митний режим знищення або руйнування
Стаття 181. Завершення митного режиму знищення або руйнування
Стаття 182. Відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення або руйнування
ГЛАВА 26. ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ
Стаття 183. Митний режим відмови на користь держави
Стаття 184. Поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави
Стаття 185. Завершення митного режиму відмови на користь держави
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РОЗДІЛ VI. ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОПУСК ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
УКРАЇНИ. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ
МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
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ГЛАВА 27. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УМОВ ТА ПОРЯДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ І
ПРОПУСКУ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Стаття 186. Засоби та способи переміщення товарів
Стаття 187. Митні формальності на транспорті
Стаття 188. Сприяння посадовим особам органів доходів і зборів у виконанні митних формальностей
Стаття 189. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України
Стаття 190. Товари, помилково ввезені на митну територію України
Стаття 191. Права та обов’язки перевізника
Стаття 192. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії обставин непереборної сили під час перевезення
товарів
Стаття 193. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом
ГЛАВА 28. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Стаття 194. Попереднє повідомлення органів доходів і зборів про намір ввезти товари на митну територію
України
Стаття 195. Пункти пропуску через державний кордон України, в яких товари переміщуються через митний
кордон
Стаття 196. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
Стаття 197. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
Стаття 198. Подання документів та відомостей органам доходів і зборів у пунктах пропуску через державний
кордон України
Стаття 199. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах
пропуску через державний кордон України
Стаття 200. Доставка товарів та документів у місце, визначене органом доходів і зборів
ГЛАВА 29. ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ
Стаття 201. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем
Стаття 202. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання
Стаття 203. Операції з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем
Стаття 204. Строк тимчасового зберігання товарів
Стаття 205. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем
стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
Стаття 206. Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих поза межами пунктів пропуску через
державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів
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ГЛАВА 30. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА МОРСЬКОМУ І РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ
Стаття 207. Тривалість перебування суден закордонного плавання під митним контролем
Стаття 208. Строк та черговість митного оформлення суден закордонного плавання
Стаття 209. Місця здійснення митного контролю на морському та річковому транспорті
Стаття 210. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні
Стаття 211. Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територію України на
нетривалий час
Стаття 212. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах АзовоЧорноморського басейну
Стаття 213. Митне оформлення суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон
Стаття 214. Дозвіл органу доходів і зборів на відправлення судна закордонного плавання
ГЛАВА 31. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА АВІАТРАНСПОРТІ
Стаття 215. Документи для контролю за повітряним судном
Стаття 216. Вимушена посадка
Стаття 217. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами
ГЛАВА 32. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Стаття 218. Здійснення митного контролю на залізничному транспорті
Стаття 219. Відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів до органу доходів і зборів призначення
Стаття 220. Місце здійснення митних формальностей у міжнародному залізничному сполученні
ГЛАВА 33. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Стаття 221. Порядок декларування автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять
товари через митний кордон України
Стаття 222. Порядок декларування порожніх автотранспортних засобів комерційного призначення та
автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять пасажирів через митний кордон України
Стаття 222-1. Документальний контроль у сфері міжнародних автомобільних перевезень
ГЛАВА 34. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ЩОДО ПРИПАСІВ
Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення припасів через митний кордон України
Стаття 224. Умови звільнення від оподаткування митними платежами припасів, які ввозяться на митну
територію України
Стаття 225. Декларування припасів, які ввозяться на митну територію України
Стаття 226. Видача припасів
Стаття 227. Інші операції з припасами
Стаття 228. Забезпечення схоронності припасів
Стаття 229. Декларування припасів, що вивозяться за межі митної території України
Стаття 230. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв і тютюнових виробів через митний кордон
України на борту транспортного засобу
ГЛАВА 35. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА ТРУБОПРОВІДНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ЛІНІЯХ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
Стаття 231. Місця здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та
лініями електропередачі
Стаття 232. Порядок і строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються
трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
ГЛАВА 36. ПЕРЕМІЩЕННЯ (ПЕРЕСИЛАННЯ) ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯХ
Стаття 233. Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень
через митний кордон України
Стаття 234. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях
Стаття 235. Заборони та обмеження щодо переміщення (пересилання) окремих видів товарів у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях
Стаття 236. Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у
міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Стаття 237. Порядок та умови здійснення митного та інших видів контролю товарів, що переміщуються
(пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

РОЗДІЛ VII. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА СКЛАДАХ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І
ЗБОРІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ
ГЛАВА 37. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ НА СКЛАДАХ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
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ГЛАВА 30. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА МОРСЬКОМУ І РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ
Стаття 207. Тривалість перебування суден закордонного плавання під митним контролем
Стаття 208. Строк та черговість митного оформлення суден закордонного плавання
Стаття 209. Місця здійснення митного контролю на морському та річковому транспорті
Стаття 210. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні
Стаття 211. Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територію України на
нетривалий час
Стаття 212. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах АзовоЧорноморського басейну
Стаття 213. Митне оформлення суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон
Стаття 214. Дозвіл органу доходів і зборів на відправлення судна закордонного плавання
ГЛАВА 31. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА АВІАТРАНСПОРТІ
Стаття 215. Документи для контролю за повітряним судном
Стаття 216. Вимушена посадка
Стаття 217. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами
ГЛАВА 32. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Стаття 218. Здійснення митного контролю на залізничному транспорті
Стаття 219. Відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів до органу доходів і зборів призначення
Стаття 220. Місце здійснення митних формальностей у міжнародному залізничному сполученні
ГЛАВА 33. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Стаття 221. Порядок декларування автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять
товари через митний кордон України
Стаття 222. Порядок декларування порожніх автотранспортних засобів комерційного призначення та
автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять пасажирів через митний кордон України
Стаття 222-1. Документальний контроль у сфері міжнародних автомобільних перевезень
ГЛАВА 34. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ЩОДО ПРИПАСІВ
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Стаття 366. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через

митний кордон України громадянами
Стаття 367. Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях
Стаття 368. Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний
кордон України, для цілей нарахування митних платежів
Стаття 369. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон України
Стаття 370. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян
ГЛАВА 54. ПРОПУСК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ
(ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ГРОМАДЯНАМИ ЗА МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Стаття 371. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
Стаття 372. Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі
митної території України
Стаття 373. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України
окремих товарів
ГЛАВА 55. ПРОПУСК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ
(ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ГРОМАДЯНАМИ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
Стаття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України
Стаття 375. Ввезення громадянами на митну територію України домашніх тварин
Стаття 376. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Стаття 377. Особливості митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну
територію України для вільного обігу
Стаття 378. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну територію України
Стаття 379. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України
громадянами
Стаття 380. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування
та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України
Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в
митному режимі транзиту через митну територію України

РОЗДІЛ XIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ
ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ УКРАЇНИ, ЩО
ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
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митний кордон України громадянами
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та експрес-відправленнях
Стаття 368. Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний
кордон України, для цілей нарахування митних платежів
Стаття 369. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон України
Стаття 370. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян
ГЛАВА 54. ПРОПУСК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ
(ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ГРОМАДЯНАМИ ЗА МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Стаття 371. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
Стаття 372. Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі
митної території України
Стаття 373. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України
окремих товарів
ГЛАВА 55. ПРОПУСК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ
(ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ГРОМАДЯНАМИ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
Стаття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України
Стаття 375. Ввезення громадянами на митну територію України домашніх тварин
Стаття 376. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Стаття 377. Особливості митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну
територію України для вільного обігу
Стаття 378. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну територію України
Стаття 379. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України
громадянами
Стаття 380. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування
та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України
Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в
митному режимі транзиту через митну територію України

186
186
186
187
187
188
189
189
189
193
193
193
194
194
195
197

198

РОЗДІЛ XIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ
ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ УКРАЇНИ, ЩО
ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

ГЛАВА 56. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ,
ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ІНОЗЕМНИХ
ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ
ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ УКРАЇНИ,
ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
198
Стаття 382. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні
198
Стаття 383. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
главою дипломатичного представництва іноземної держави, членами дипломатичного персоналу
представництва та членами їх сімей
198
Стаття 384. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
членами адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та
членами їх сімей
199
Стаття 385. Поширення митних пільг, що надаються згідно з цим Кодексом членам дипломатичного
персоналу представництва іноземної держави, на членів адміністративно-технічного персоналу цього
представництва та на членів їхніх сімей
199
Стаття 386. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
консульськими установами іноземних держав та членами їх персоналу
199
Стаття 387. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний
кордон України
199
Стаття 388. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України іноземними
дипломатичними і консульськими кур’єрами
200
Стаття 389. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
представниками та членами делегацій іноземних держав
200
Стаття 390. Застосування умов взаємності
200
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Стаття 391. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
міжнародними організаціями, представництвами іноземних держав при них, а також їх персоналом
Стаття 392. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Стаття 393. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та
міжнародних організацій в Україні
Стаття 394. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Стаття 395. Декларування товарів, що належать членам персоналу представництв іноземних держав та
міжнародних організацій в Україні
Стаття 396. Порядок переміщення через митний кордон України товарів закордонних дипломатичних установ
України та товарів, призначених для особистого користування працівників дипломатичної служби України, які
направляються у довготермінові відрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон
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РОЗДІЛ XIV. СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
202
ГЛАВА 57. ЗАХОДИ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ЩОДО СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ
КОРДОН УКРАЇНИ
Стаття 397. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права
інтелектуальної власності
Стаття 398. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності
Стаття 399. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру
Стаття 400. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою органу доходів і зборів
Стаття 401. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у
порушенні прав інтелектуальної власності
Стаття 402. Зміна маркування на товарах та їх упаковці
Стаття 403. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у сфері захисту права
інтелектуальної власності

РОЗДІЛ XV. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ КОНТРОЛЮ
ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ГЛАВА 58. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І
ЗБОРІВ КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Стаття 404. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів
Стаття 405. Дозволи, що надаються підприємствам
Стаття 406. Органи, уповноважені надавати дозволи
Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю
підприємств, які їх отримали
Стаття 408. Особливі умови отримання дозволів
Стаття 409. Строк розгляду заяв про надання дозволів
Стаття 410. Відмова у наданні дозволу
Стаття 411. Безстроковість дії дозволів
Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу
Стаття 413. Переоформлення дозволу
Стаття 414. Безоплатність надання та переоформлення дозволів
Стаття 415. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи
ГЛАВА 59. МИТНА БРОКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 416. Митний брокер
Стаття 417. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє
Стаття 418. Агент з митного оформлення
Стаття 419. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками — агентами з митного
оформлення від особи, яку представляє митний брокер
ГЛАВА 60. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАГАЗИНУ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ
Стаття 420. Магазин безмитної торгівлі
Стаття 421. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгівлі
Стаття 422. Права, обов’язки та відповідальність утримувача магазину безмитної торгівлі
Стаття 423. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії
або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього магазину
ГЛАВА 61. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МИТНОГО СКЛАДУ
Стаття 424. Митний склад
Стаття 425. Правове регулювання взаємовідносин утримувача митного складу з іншими особами та органами
доходів і зборів
Стаття 426. Розміщення товарів на митних складах
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Стаття 391. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
міжнародними організаціями, представництвами іноземних держав при них, а також їх персоналом
Стаття 392. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Стаття 393. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та
міжнародних організацій в Україні
Стаття 394. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Стаття 395. Декларування товарів, що належать членам персоналу представництв іноземних держав та
міжнародних організацій в Україні
Стаття 396. Порядок переміщення через митний кордон України товарів закордонних дипломатичних установ
України та товарів, призначених для особистого користування працівників дипломатичної служби України, які
направляються у довготермінові відрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон
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РОЗДІЛ XIV. СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
202
ГЛАВА 57. ЗАХОДИ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ЩОДО СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ
КОРДОН УКРАЇНИ
Стаття 397. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права
інтелектуальної власності
Стаття 398. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності
Стаття 399. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру
Стаття 400. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою органу доходів і зборів
Стаття 401. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у
порушенні прав інтелектуальної власності
Стаття 402. Зміна маркування на товарах та їх упаковці
Стаття 403. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у сфері захисту права
інтелектуальної власності

РОЗДІЛ XV. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ КОНТРОЛЮ
ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ГЛАВА 58. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І
ЗБОРІВ КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Стаття 404. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів
Стаття 405. Дозволи, що надаються підприємствам
Стаття 406. Органи, уповноважені надавати дозволи
Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю
підприємств, які їх отримали
Стаття 408. Особливі умови отримання дозволів
Стаття 409. Строк розгляду заяв про надання дозволів
Стаття 410. Відмова у наданні дозволу
Стаття 411. Безстроковість дії дозволів
Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу
Стаття 413. Переоформлення дозволу
Стаття 414. Безоплатність надання та переоформлення дозволів
Стаття 415. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи
ГЛАВА 59. МИТНА БРОКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 416. Митний брокер
Стаття 417. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє
Стаття 418. Агент з митного оформлення
Стаття 419. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками — агентами з митного
оформлення від особи, яку представляє митний брокер
ГЛАВА 60. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАГАЗИНУ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ
Стаття 420. Магазин безмитної торгівлі
Стаття 421. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгівлі
Стаття 422. Права, обов’язки та відповідальність утримувача магазину безмитної торгівлі
Стаття 423. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії
або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього магазину
ГЛАВА 61. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МИТНОГО СКЛАДУ
Стаття 424. Митний склад
Стаття 425. Правове регулювання взаємовідносин утримувача митного складу з іншими особами та органами
доходів і зборів
Стаття 426. Розміщення товарів на митних складах
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Стаття 427. Зберігання товарів на митному складі
Стаття 428. Облік товарів на митному складі
Стаття 429. Розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, в разі зупинення дії або

анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
ГЛАВА 62. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВІЛЬНОЇ МИТНОЇ ЗОНИ КОМЕРЦІЙНОГО
АБО СЕРВІСНОГО ТИПУ
Стаття 430. Вільна митна зона
Стаття 431. Правове регулювання діяльності вільної митної зони комерційного або сервісного типу
Стаття 432. Повноваження органів доходів і зборів щодо встановлення вимог до облаштування та
організації роботи вільних митних зон
Стаття 433. Забезпечення митного контролю на територіях вільних митних зон
Стаття 434. Допуск товарів на територію вільної митної зони
Стаття 435. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної зони
Стаття 436. Розпорядження товарами, що перебувають у вільній митній зоні комерційного або сервісного
типу, в разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони
ГЛАВА 63. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СКЛАДУ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ
Стаття 437. Склад тимчасового зберігання
Стаття 438. Правове регулювання взаємовідносин утримувача складу тимчасового зберігання відкритого
типу з особами, які розміщують товари на складі
Стаття 439. Обмеження щодо розміщення товарів на складах тимчасового зберігання
Стаття 440. Забезпечення схоронності товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання
Стаття 441. Розпорядження товарами, які зберігаються на складі тимчасового зберігання під митним
контролем, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового
зберігання
ГЛАВА 64. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВАНТАЖНОГО МИТНОГО КОМПЛЕКСУ
Стаття 442. Вантажний митний комплекс
Стаття 443. Послуги, які надаються утримувачем вантажного митного комплексу особам, що переміщують
товари через митний кордон України
Стаття 444. Правове регулювання взаємовідносин утримувача вантажного митного комплексу з особами,
які користуються послугами комплексу, та органами доходів і зборів
Стаття 445. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу
Стаття 446. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу

РОЗДІЛ XVІ. МИТНА СТАТИСТИКА
ГЛАВА 65. МИТНА СТАТИСТИКА
Стаття 447. Завдання митної статистики
Стаття 448. Система митної статистики
Стаття 449. Митна статистика зовнішньої торгівлі
Стаття 450. Спеціальна митна статистика
Стаття 451. Документи та відомості, що використовуються для формування митної статистики
Стаття 452. Використання інформації, що надається органам доходів і зборів
Стаття 453. Використання статистичної інформації з питань зовнішньої торгівлі
Стаття 454. Відомчі класифікатори
Стаття 455. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами

РОЗДІЛ XVІI. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ
ГЛАВА 66. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ
Стаття 456. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Стаття 457. Переміщення товарів під негласним контролем

РОЗДІЛ XVІІІ. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА НИХ
ГЛАВА 67. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НИХ
Стаття 458. Порушення митних правил
Стаття 459. Відповідальність за порушення митних правил
Стаття 460. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил
Стаття 461. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил
Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення
Стаття 463. Попередження
Стаття 464. Штраф
Стаття 465. Конфіскація
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Стаття 427. Зберігання товарів на митному складі
Стаття 428. Облік товарів на митному складі
Стаття 429. Розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, в разі зупинення дії або

212

анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
ГЛАВА 62. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВІЛЬНОЇ МИТНОЇ ЗОНИ КОМЕРЦІЙНОГО
АБО СЕРВІСНОГО ТИПУ
Стаття 430. Вільна митна зона
Стаття 431. Правове регулювання діяльності вільної митної зони комерційного або сервісного типу
Стаття 432. Повноваження органів доходів і зборів щодо встановлення вимог до облаштування та
організації роботи вільних митних зон
Стаття 433. Забезпечення митного контролю на територіях вільних митних зон
Стаття 434. Допуск товарів на територію вільної митної зони
Стаття 435. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної зони
Стаття 436. Розпорядження товарами, що перебувають у вільній митній зоні комерційного або сервісного
типу, в разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони
ГЛАВА 63. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СКЛАДУ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ
Стаття 437. Склад тимчасового зберігання
Стаття 438. Правове регулювання взаємовідносин утримувача складу тимчасового зберігання відкритого
типу з особами, які розміщують товари на складі
Стаття 439. Обмеження щодо розміщення товарів на складах тимчасового зберігання
Стаття 440. Забезпечення схоронності товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання
Стаття 441. Розпорядження товарами, які зберігаються на складі тимчасового зберігання під митним
контролем, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового
зберігання
ГЛАВА 64. ВІДКРИТТЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВАНТАЖНОГО МИТНОГО КОМПЛЕКСУ
Стаття 442. Вантажний митний комплекс
Стаття 443. Послуги, які надаються утримувачем вантажного митного комплексу особам, що переміщують
товари через митний кордон України
Стаття 444. Правове регулювання взаємовідносин утримувача вантажного митного комплексу з особами,
які користуються послугами комплексу, та органами доходів і зборів
Стаття 445. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу
Стаття 446. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу
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ГЛАВА 65. МИТНА СТАТИСТИКА
Стаття 447. Завдання митної статистики
Стаття 448. Система митної статистики
Стаття 449. Митна статистика зовнішньої торгівлі
Стаття 450. Спеціальна митна статистика
Стаття 451. Документи та відомості, що використовуються для формування митної статистики
Стаття 452. Використання інформації, що надається органам доходів і зборів
Стаття 453. Використання статистичної інформації з питань зовнішньої торгівлі
Стаття 454. Відомчі класифікатори
Стаття 455. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами
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ГЛАВА 66. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ
Стаття 456. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Стаття 457. Переміщення товарів під негласним контролем

РОЗДІЛ XVІІІ. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА НИХ
ГЛАВА 67. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НИХ
Стаття 458. Порушення митних правил
Стаття 459. Відповідальність за порушення митних правил
Стаття 460. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил
Стаття 461. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил
Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення
Стаття 463. Попередження
Стаття 464. Штраф
Стаття 465. Конфіскація
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Стаття 466. Забезпечення законності у разі застосування адміністративних стягнень до порушників митних
правил
Стаття 467. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил
ГЛАВА 68. ВИДИ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 468. Порушення режиму зони митного контролю
Стаття 469. Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами,
що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем
Стаття 470. Недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до
органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата
Стаття 471. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного
контролю
Стаття 472. Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення
Стаття 473. Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
товарів, заборонених до такого пересилання
Стаття 474. Перешкоджання посадовій особі органу доходів і зборів в доступі до товарів, транспортних
засобів, документів
Стаття 475. Неподання органу доходів і зборів звітності щодо товарів, які перебувають під митним
контролем
Стаття 476. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної
власності
Стаття 477. 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
Стаття 478. Порушення порядку зберігання товарів на митних складах та здійснення операцій із цими
товарами
Стаття 479. Порушення порядку або строків розпорядження товарами, розміщеними у магазині безмитної
торгівлі
Стаття 480. Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів
Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів
Стаття 482. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного
призначення через митний кордон України поза митним контролем
Стаття 483. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю
Стаття 484. Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення,
ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю
Стаття 485. 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

РОЗДІЛ XІX. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ
ПРАВИЛ
ГЛАВА 69. ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ
ПРАВИЛ
Стаття 486. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних правил
Стаття 487. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
Стаття 488. Порушення справи про порушення митних правил
Стаття 489. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення митних правил
Стаття 490. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил
Стаття 491. Підстави для порушення справи про порушення митних правил
Стаття 492. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил
Стаття 493. Посадові особи органів доходів і зборів, які здійснюють провадження у справі про порушення
митних правил
Стаття 494. Протокол про порушення митних правил
Стаття 495. Докази у справі про порушення митних правил
Стаття 496. Провадження у справі про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від
правоохоронних органів
Стаття 497. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил
Стаття 498. Права та обов’язки осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення
митних правил, та заінтересованих осіб
Стаття 499. Представники осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних
правил, та заінтересованих осіб
Стаття 500. Захисник у справі про порушення митних правил
Стаття 501. Представник органу доходів і зборів
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Стаття 502. Експерт
Стаття 503. Перекладач
Стаття 504. Свідок у справі про порушення митних правил
Стаття 505. Поняті у справі про порушення митних правил
Стаття 506. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою органу доходів і зборів

провадження у справі про порушення митних правил
ГЛАВА 70. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ
Стаття 507. Мета і порядок застосування адміністративного затримання
ГЛАВА 71. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА
ПОРЯДОК ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
Стаття 508. Проведення процесуальних дій
Стаття 509. Опитування осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних
правил, свідків, інших осіб
Стаття 510. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил
Стаття 511. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів
Стаття 512. Оскарження тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів
Стаття 513. Проведення митних обстежень
Стаття 514. Пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання
Стаття 515. Експертиза та висновок експерта
Стаття 516. Порядок призначення експертизи
Стаття 517. Одержання проб та зразків для проведення експертизи
Стаття 518. Доручення на проведення окремих процесуальних дій
Стаття 519. Витрати у справі про порушення митних правил
Стаття 520. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил
Стаття 521. Компроміс у справі про порушення митних правил
Стаття 522. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил
Стаття 523. Повноваження посадових осіб органів доходів і зборів щодо розгляду справ про порушення
митних правил
Стаття 524. Місце розгляду справи про порушення митних правил
Стаття 525. Строк розгляду справи про порушення митних правил
Стаття 526. Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності за порушення митних правил, або її представника
Стаття 527. Види постанов у справі про порушення митних правил
Стаття 528. Особливості розгляду судом справ про порушення митних правил
ГЛАВА 72. ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ
ПРАВИЛ
Стаття 529. Порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил
Стаття 530. Перевірка законності та обґрунтованості постанови у справі про порушення митних правил
Стаття 531. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення адміністративного стягнення
за порушення митних правил
Стаття 532. Строки розгляду скарги (адміністративного позову) на постанову у справі про порушення
митних правил
Стаття 533. Наслідки подання скарги (адміністративного позову)
ГЛАВА 73. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ПРО НАКЛАДЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Стаття 534. Обов’язковість постанов органів доходів і зборів про накладення адміністративних стягнень
за порушення митних правил
Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови органу доходів і зборів про накладення
адміністративного стягнення за порушення митних правил
Стаття 536. Давність виконання постанови органу доходів і зборів про накладення адміністративного
стягнення за порушення митних правил
Стаття 537. Контроль за виконанням постанови органу доходів і зборів про накладення адміністративного
стягнення за порушення митних правил
Стаття 538. Порядок виконання постанови органу доходів і зборів про винесення попередження
Стаття 539. Порядок виконання постанови органу доходів і зборів про накладення штрафу
Стаття 540. Примусове виконання постанови органу доходів і зборів або суду про накладення штрафу
Стаття 541. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію
Стаття 542. Виконання постанови органу доходів і зборів про накладення адміністративного стягнення
за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України
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