
Тема: Митний статус товарів. 
 
План: 
 
1. Визначення загальних понять і термінів.  
2. Митний статус товарів, що поміщуються у відповідний митний режим. 

 
Література: 
 
1. Митний кодекс України 13.03.12 № 4495-VI ст.4, ст.76, 80, 84, 88, 101, 111, 

119, 126, 136, 145, 159, 172, 179  
 

1. Визначення загальних понять і термінів.  

митний статус товарів - належність товарів до українських або іноземних; 
українські товари - товари: 
а) які повністю отримані (вироблені) на митній території України та які не 

містять товарів, ввезених із-за меж митної території України. Товари, повністю 
отримані (вироблені) на митній території України, не мають митного статусу 
українських товарів, якщо вони отримані (вироблені) з товарів, які не 
перебувають у вільному обігу на митній території України; 

б) ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу на цій 
території; 

в) отримані (вироблені) на митній території України виключно з товарів, 
зазначених у підпункті "б", або з товарів, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього 
пункту; 

іноземні товари - товари, що не є українськими відповідно до визначення 
наведеного вище, а також товари, що втратили митний статус українських товарів 
відповідно до норм Митного кодексу України 
 
2. Митний статус товарів, що поміщуються у відповідний митний режим. 

За митним статусом товари поділяються на українські та іноземні. 
Усі товари на митній території України (за винятком територій вільних митних 

зон) вважаються такими, що мають статус українських товарів, якщо відповідно 
до цього Кодексу не встановлено, що такі товари не є українськими. 
 
- митний статус товарів, поміщених у митний режим імпорту 

Товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських 
товарів. 

Підтвердженням українського статусу товарів, поміщених у митний режим 
імпорту, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг. 



- митний статус товарів, поміщених у митний режим реімпорту 
Українські товари, поміщені у митний режим реімпорту, зберігають статус 

українських товарів. Наприклад: українські товари, вивезені за межі митної 
території України згідно митного режиму тимчасового вивезення зберігають 
статус українських, відповідно, при їх реімпорті на митну територію України до 
завершення строків тимчасового вивезення такі товари збережуть статус 
українських 

Іноземні товари, що реімпортуються після їх експорту за межі митної території 
України, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов 
зовнішньоекономічного договору, після поміщення у митний режим реімпорту 
набувають статусу українських товарів. Підтвердженням українського статусу 
таких товарів, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг. 

 
- митний статус товарів, поміщених у режим експорту 

Товари, поміщені у митний режим експорту, втрачають статус українських 
товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України. 

Товари, що знаходяться за межами митної території України, втрачають статус 
українських товарів з моменту поміщення їх у митний режим експорту. 
Наприклад: українські товари, вивезені за межі митної території України згідно 
митного режиму тимчасового вивезення для виставкових цілей, можуть бути 
продані на підставі договору купівлі-продажу та оформлені згідно митного 
режиму експорту без їх фактичного вивезення за межі митної території України, 
оскільки безпосередньо перебуватимуть за межами митної території України. 

 
- митний статус товарів, що поміщуються у митний режим реекспорту 

Іноземні товари, поміщені у митний режим реекспорту, зберігають статус 
іноземних товарів. 

Товари, що набули статусу українських внаслідок імпорту та реекспортуються 
згідно з пунктом 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, втрачають 
статус українських товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної 
території України. 

 
- митний статус товарів, що поміщуються у митний режим транзиту 

Іноземні товари, поміщені у митний режим транзиту, зберігають статус 
іноземних товарів. 

Українські товари, поміщені у митний режим транзиту, зберігають статус 
українських товарів. 

 
- митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення 
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Іноземні товари, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, зберігають 
статус іноземних товарів. 

 
- митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення 

Українські товари, поміщені в митний режим тимчасового вивезення, 
зберігають статус українських товарів. 

 
- митний статус товарів, поміщених у митний режим митного складу 

Іноземні товари, поміщені в митний режим митного складу, зберігають статус 
іноземних товарів. 

Українські товари, поміщені в митний режим митного складу, втрачають статус 
українських товарів з моменту відшкодування сум податку на додану вартість 
відповідно до положень Податкового кодексу України. 

 
- митний статус товарів, що поміщуються в митний режим вільної митної зони 

Іноземні товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, зберігають 
статус іноземних товарів. 

Товари, виготовлені (вироблені, одержані) у вільній митній зоні, мають статус 
іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим вільної 
митної зони. 

Українські товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, отримують 
статус іноземних товарів. 

Українські товари, що не використовуються у виробничих та інших 
господарських операціях і необхідні для забезпечення функціонування 
підприємств, розташованих на території вільної митної зони, а також українські 
товари, що використовуються у виробничих та інших господарських операціях і 
не витрачаються при цьому, допускаються на такі території (випускаються з них) 
з письмовим інформуванням митного органу без зміни їх митного статусу та 
поміщення у митні режими. 

 
- митний статус товарів, що поміщуються у митний режим безмитної торгівлі 

Іноземні товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, зберігають 
статус іноземних товарів. 

Українські товари, поміщені у митний режим безмитної торгівлі, отримують 
статус іноземних товарів. 

Українські товари, що не призначені для реалізації в магазині безмитної 
торгівлі та необхідні для забезпечення його функціонування, допускаються у 
приміщення такого магазину (випускаються з нього) з письмовим інформуванням 
митного органу без зміни їх митного статусу та поміщення у митні режими. 
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Українські та іноземні товари, які використовуються магазином безмитної 
торгівлі в рекламних та/або презентаційних цілях і не призначені для реалізації 
зазначеним магазином, розміщуються у магазині безмитної торгівлі у тому ж 
порядку та на тих же умовах, що й товари, призначені для реалізації. 

 
- митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки на митній 
території 

Іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, 
зберігають статус іноземних товарів. 

Продукти переробки, залишки (відходи), виготовлені (одержані) в процесі 
здійснення операцій з переробки іноземних товарів, мають статус іноземних 
товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки на митній 
території. 

Українські товари, що використовувалися в процесі переробки іноземних 
товарів на митній території України, отримують статус іноземних товарів у 
момент вивезення продуктів переробки за межі митної території України. 

 
- митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки за межами 
митної території 

Українські товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної 
території, отримують статус іноземних товарів з моменту їх фактичного 
вивезення за межі митної території України. 

Продукти переробки, виготовлені (одержані) у процесі здійснення операцій з 
переробки товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що 
поміщені у митний режим переробки за межами митної території. 

 
- митний статус відходів (залишків), що утворилися в результаті знищення 

або руйнування товарів, поміщених у митний режим знищення або руйнування  
Залишки, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, у тому 

числі складові товару, які не були знищені або зруйновані, та отримані в 
результаті знищення або руйнування товарів відходи, які мають господарську 
цінність, підлягають поміщенню протягом 10 днів від дати знищення товарів у 
відповідний митний режим як іноземні товари, які перебувають під митним 
контролем. 

Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів і не 
мають господарської цінності та не можуть бути утилізовані, підлягають 
видаленню відповідно до законодавства України як українські товари 
підприємством, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товарів. 



- митний статус товарів, що поміщуються у митний режим відмови на 
користь держави 

Відмова на користь держави - це митний режим, відповідно до якого власник 
відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на 
свою користь. 

У митний режим відмови на користь держави поміщуються іноземні товари. 


