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1. Декларування товарів та транспортних засобів. Строки декларування. 
 

Керуючись ст.257 Митного кодексу України процедура декларування 
здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, 
шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення 
через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення 
їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової 
форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і 
документи на паперовому носії. 

Електронне декларування здійснюється з використанням електронної 
митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших 
електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках. 

Митна декларація та інші документи, подання яких митним органам 
передбачено цим Кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді 
електронних документів, мають однакову юридичну силу. 

У Держмитслужбі створюється акредитований центр сертифікації ключів, 
який безоплатно надає митним органам послуги у сфері електронного 
цифрового підпису. 



Формат митних декларацій, що подаються як електронні документи, 
базується на міжнародних стандартах електронного обміну даними. 

Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для 
здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Митним 
Кодексом.  

Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до 
якої декларантом залежно від митних формальностей, установлених цим 
Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносяться такі 
відомості, у тому числі у вигляді кодів: 

1) заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості 
переміщення; 

2) відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, 
відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного 
договору (контракту) або іншого документа, що використовується в 
міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі якщо 
зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено на підставі 
посередницького договору, - також про іншу, крім сторони 
зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого посередницького 
договору; 

3) відомості про найменування країн відправлення та призначення; 
4) відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що 

використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення 
митною територією України під митним контролем, та контейнери; 

5) відомості про товари: 
а) найменування; 
б) звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та 

класифікувати товар; 
в) торговельна марка та виробник товарів (за наявності у 

товаросупровідних та комерційних документах); 
г) код товару згідно з УКТ ЗЕД; 
ґ) найменування країни походження товарів (за наявності); 
д) опис упаковки (кількість, вид); 
е) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях 

виміру; 
є) фактурна вартість товарів; 
ж) митна вартість товарів та метод її визначення; 
з) відомості про уповноважені банки декларанта; 
и) статистична вартість товарів; 
6) відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про 

застосування заходів гарантування їх сплати: 
а) ставки митних платежів; 
б) застосування пільг зі сплати митних платежів; 
в) суми митних платежів; 
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г) офіційний курс валюти України до іноземної валюти, у якій складені 
рахунки, на день подання митної декларації; 

ґ) спосіб і особливості нарахування та сплати митних платежів; 
д) спосіб забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування 

заходів гарантування їх сплати); 
7) відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший 

документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору 
(контракту), та його основні умови; 

8) відомості, що підтверджують дотримання встановлених 
законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний 
кордон України; 

9) відомості про документи, що надаються для митного контролю разом з 
митною декларацією відповідно до статті 335 Митного кодексу Кодексу; 

10) довідковий номер декларації (за бажанням декларанта). 
Митним органам забороняється вимагати внесення до митної декларації 

інших відомостей, ніж зазначені у цій статті. 
Статтею 263 Митного кодексу України визначено строки декларування, в 

якій вказується, що митна декларація подається митному органу, який здійснює 
митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 
протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів 
до зазначеного органу. 

У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні 
товарів, у тому числі у зв'язку з прийняттям митним органом рішення про 
коригування митної вартості товарів нова митна декларація подається митному 
органу, який здійснює митне оформлення товарів, не пізніше 10 робочих днів з 
дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на 
складі тимчасового зберігання чи на складі митного органу. 

Товари, які протягом 30 днів з дня доставлення їх у митному органу 
призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі 
тимчасового зберігання чи складі митного органу, набувають статусу таких, що 
зберігаються на складі митного органу. 

Строки, зазначені вище, продовжуються митними органами на прохання 
декларанта: 

1) у разі хвороби власника товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення або уповноваженої ним особи, що настала після прибуття у місця, 
встановлені митним органом для здійснення митного контролю, що 
підтверджується документом, виданим медичним закладом; 

2) коли процедура контролю, який здійснюється іншими державними 
органами під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення через митний кордон України, потребує додаткового часу, що 
підтверджується довідкою відповідного органу; 

3) якщо виникли обставини та/або сталися події, що перешкоджають 
поданню митному органу митної декларації, зокрема: 

а) стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи 
надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях у зоні митного 
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контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (обставини 
непереборної сили); 

б) протиправні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, 
транспортного засобу комерційного призначення чи товарів, що підлягають 
декларуванню; 

в) неможливість подальшого руху транспортного засобу внаслідок зсуву, 
пошкодження або розпакування товару, що унеможливлює пред’явлення 
митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення. 

Залежно від характеру обставин і подій, документи, що підтверджують їх 
наявність і тривалість дії, видаються державними органами та іншими 
суб’єктами відповідно до їх компетенції. 

Для продовження строків пред’явлення або декларування митному органу 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення власник або 
уповноважена ним особа звертається до митного органу з письмовою заявою, у 
тому числі в електронній формі. До заяви додаються відповідні документи, які 
підтверджують обставини та події. 

Митний орган на підставі заяви та доданих до неї документів продовжує 
строк декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
на час, необхідний для усунення причин, що не дали змоги своєчасно 
задекларувати ці товари, транспортні засоби. 

Декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
може здійснюватися до прибуття їх на митну територію України або до 
митного органу призначення. 

Документи, відомості про які зазначені в митній декларації, повинні 
зберігатися декларантом протягом не менше ніж 1095 днів, крім документів на 
паперових носіях, що надані митному органу для здійснення митних 
формальностей та не повернені митним органом після їх виконання. Декларант 
та уповноважена ним особа несуть установлену цим Кодексом та іншими 
законами України відповідальність за подання недостовірних відомостей, 
внесених ними до митної декларації, за знищення або втрату документів, 
відомості про які зазначені в митній декларації, до закінчення строку 
зберігання, передбаченого цією частиною. 

 
2. Декларанти. Обов’язки, права та відповідальність. 

 
Декларант – особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені 

якої здійснюється декларування.  
Згідно статті 265 МКУ декларантами мають право виступати: 
1) при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо 
товарів на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного резидентом, - 
резидент, яким або від імені якого укладено цей договір; 

2) в інших випадках - особа, яка відповідно до законодавства України має 
право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
юридично значущі дії від свого імені. 



Декларантами можуть бути тільки резиденти, крім випадків переміщення 
через митний кордон України: 

1) громадянами - особистих речей, транспортних засобів особистого 
користування та інших товарів для особистих, сімейних чи інших потреб, не 
пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності; 

2) особами, які мають пільги згідно із статтями 383-386 (глава 
дипломатичного представництва іноземної держави, члени дипломатичного 
персоналу представництва та членами їх сімей; члени адміністративно-
технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та 
члени їх сімей), 388 (іноземні дипломатичні і консульські кур'єри), 
389(представники та члени делегацій іноземних держав), 391 (міжнародні 
організації, представництва іноземних держав при них, а також їх персонал), 
392 (посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних 
організацій в Україні) Митного кодексу України, - товарів, у зв’язку із 
ввезенням яких на митну територію України та вивезенням їх за межі цієї 
території такі пільги надаються; 

3) представництвами іноземних фірм - товарів, що не підлягають 
відчуженню та призначені для службового користування цих представництв 
при декларуванні у митні режими тимчасового ввезення, реекспорту, транзиту, 
а також імпорту щодо товарів, ввезених для власних потреб таких 
представництв; 

4) іноземними перевізниками - товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, що переміщуються територією України прохідним 
транзитом; 

5) інших випадків, коли відповідно до законодавства України нерезидент 
має право розпоряджатися товарами на митній території України. 

Підприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на 
обліку в митних органах України. 

Громадяни можуть бути декларантами після досягнення ними 16-річного 
віку. 

Декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на 
здійснення декларування від свого імені. 

Декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися 
цими громадянами або іншими громадянами, уповноваженими на це 
власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями. 

Стаття 266. визначає обов’язки, права та відповідальність декларанта та 
уповноваженої ним особи. 

Декларант зобов’язаний: 
1) здійснити декларування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом; 
2) на вимогу митного органу пред’явити товари, транспортні засоби 

комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення; 
3) надати митному органу передбачені законодавством документи і 

відомості, необхідні для виконання митних формальностей; 
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4) у випадках, визначених цим Кодексом та Податковим кодексом 
України, сплатити митні платежі або забезпечити їх сплату відповідно до 
розділу Х Митного кодексу України шляхом надання (фінансової гарантії; 
гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення 
вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року; 
гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) 
із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.); 

5) у випадках, визначених Митним кодексом України та іншими законами 
України, сплатити інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на 
митні органи. 

Перед подачею митної декларації декларант має право з дозволу митного 
органу здійснювати фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності 
опису (відомостям), зазначеному у товаросупровідних документах, брати проби 
та зразки товарів. 

У випадках та в порядку, визначених Митним кодексом України, 
декларант має право вимагати від митного органу випуску товарів, за умови 
забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу Х Митного 
кодексу України. 

У разі самостійного декларування товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення декларантом передбачену Митним кодексом 
України відповідальність за вчинення порушення митних правил у повному 
обсязі несе декларант. 

Особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов’язки, права і 
несе таку саму відповідальність, що й декларант. 

Статтею 267. Митного кодексу України передбачено декларування 
товарів значної кількості найменувань, які надійшли однією партією. 

У разі надходження товарів різних найменувань у кількості більше 10 
товарних підкатегорій однією партією вони за бажанням декларанта або 
уповноваженої ним особи можуть декларуватися для вільного обігу на митній 
території України за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД за умови, 
що цьому коду відповідає найбільша ставка ввізного мита. Якщо до окремих 
товарів, які входять до зазначеної партії, застосовуються передбачені законом 
заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий 
спосіб декларування не звільняє декларанта або уповноважену ним особу від 
додержання зазначених заходів щодо цих товарів. 

З метою перевірки додержання декларантом умов, зазначених у частині 
першій цієї статті, митний орган має право вимагати більш детальну 
інформацію щодо окремих товарів, які декларуються. 

Положення цієї статті не поширюються на імпорт: 
1) підакцизних товарів; 
2) товарів, на які законами встановлені кількісні обмеження імпорту; 
3) товарів, щодо яких встановлено особливі види мита. 

 
3. Митна брокерська діяльність. 
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Згідно статті 416. митний брокер - це підприємство, що надає послуги з 

декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які 
переміщуються через митний кордон України. 

Митний брокер провадить митну брокерську діяльність у будь-якому 
митному органі України. 

Згідно статті 417. МКУ передбачається, що правове регулювання 
взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє 
визначаються відповідним договором. 

Відповідно до статті 418. агент з митного оформлення - це фізична особа - 
резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і 
безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, 
пов’язані з пред’явленням митному органу товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх 
митного контролю та митного оформлення. 

Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з 
пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та 
митного оформлення, у будь-якому митному органі України. 

Стаття 419. вказує, що інформація, отримана митним брокером та його 
працівниками - агентами з митного оформлення від особи, яку представляє 
митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може 
використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей. 

За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є 
конфіденційною, митний брокер та його працівники – агенти з митного 
оформлення несуть відповідальність відповідно до закону. 

В статті 404. МКУ «Види діяльності, контроль за провадженням яких 
здійснюється митними органами» зазначається, що до видів діяльності, 
контроль за провадженням яких здійснюється митними органами, належать: 

1) митна брокерська діяльність; 
2) відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі; 
3) відкриття та експлуатація митного складу; 
4) відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або 

сервісного типу; 
5) відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання; 
6) відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу. 
Стаття 405. вказує, що на провадження видів діяльності, зазначених у 

статті 404, надаються дозволи. Підприємства, які отримали такі дозволи, 
включаються до відповідних реєстрів, які ведуться центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику. Таким підприємствам видаються витяги із зазначених реєстрів. 

Набуття права на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 
Митного кодексу України, без отримання відповідного дозволу не 
допускається, за винятком випадків, передбачених главою 2 Митного кодексу 
України (Уповноважений економічний оператор). 



З метою провадження митної брокерської діяльності підприємства 
повинні отримати Дозвіл, що надається Держмитслужбою та Адміністрацією 
Держприкордонслужби відповідно до поданої заяви про 
надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської 
діяльності за формою, затвердженою цим наказом. 

Будь-які виправлення та підчистки у Заяві про надання/переоформлення 
Дозволу не допускаються. 

Держмитслужба перевіряє повноту та достовірність відомостей, 
зазначених у Заяві про надання/переоформлення Дозволу. 

Інформація про надання/переоформлення Дозволу вноситься до реєстру 
митних брокерів посадовою особою структурного підрозділу Держмитслужби, 
на який покладено обов’язки з ведення такого реєстру, протягом 24 годин з 
моменту оформлення відповідного протоколу спільної групи. 

Реєстр митних брокерів1 містить такі відомості: 
дата, номер звернення підприємства про надання, переоформлення, 

анулювання або зупинення дії Дозволу; 
дата, номер протоколу спільної групи про надання, переоформлення, 

анулювання або зупинення дії Дозволу; 
реєстраційний номер митного брокера, який формується за такою 

схемою: 
серія АA № BВВВВВ, 
де АА - літери, які відображають серію Дозволу; 
ВВВВВВ - порядковий номер у реєстрі, який присвоюється у порядку 

зростання, починаючи з 000001; 
дата внесення інформації до реєстру митних брокерів; 
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 

найменування митного брокера або прізвище, ім'я, по батькові 
громадянина-підприємця; 

адреса місцезнаходження підприємства або місця проживання 
громадянина-підприємця; 

дата, до якої зупиняється дія Дозволу, підстави для зупинення дії 
Дозволу; 

дата анулювання Дозволу, підстави для анулювання Дозволу; 
телефон, факс та електронна адреса підприємства; 
код організаційно-правової форми господарювання підприємства; 
код території підприємства (КОАТУУ); 
підстави для переоформлення Дозволу. 

 
1 Реєстр митних брокерів - програмно-інформаційний комплекс автоматизованої системи центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, призначений 
для накопичення, систематизації і зберігання відомостей про митних брокерів. 



Дія Дозволу, наданого підприємству, поширюється на всі його 
відокремлені підрозділи. 

Право використання Дозволу не може передаватись іншій особі. 
Митний брокер може розпочати декларування товарів з моменту 

включення його до реєстру митних брокерів. 
У разі виникнення підстав для переоформлення Дозволу, передбачених 

ст.413 МКУ (Підставою для переоформлення дозволу є необхідність внесення змін у 
відомості, зазначені у дозволі (у тому числі зміна найменування юридичної особи або 
прізвища, ім’я, по батькові громадянина - підприємця, зазначених у дозволі, зміна 
місцезнаходження юридичної особи або місця проживання громадянина - підприємця, яким 
надано дозвіл, зміна кількісних характеристик тощо).), підприємство зобов’язане 
протягом 30 днів з дати виникнення таких підстав звернутися до 
Держмитслужби із Заявою про надання/переоформлення Дозволу. 

Під час переоформлення Дозволу його дія не зупиняється. 
Прийняття рішення про надання, переоформлення Дозволу спільною 

групою, створеною відповідно до наказу Держмитслужби та Адміністрації 
Держприкордонслужби та внесення відповідної інформації до реєстру митних 
брокерів здійснюється протягом 20 робочих днів з дня надходження до 
Держмитслужби заяви про надання/переоформлення Дозволу. 

Рішення спільної групи фіксуються у протоколі засідання. 
Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання 

Дозволу Витяг з реєстру митних брокерів надається підприємству за формою, 
затвердженою цим наказом. 

Держмитслужба забезпечує оприлюднення та оновлення на офіційному 
сайті реєстру митних брокерів. 

Інформація, яка міститься у реєстрі митних брокерів і розміщена в 
автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, є доступною для 
перегляду посадовими особами Держмитслужби, митниць у межах їх 
компетенції. 

 Стаття 415. «Реєстри підприємств, яким надаються дозволи» 
говорить про те, що Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстри 
підприємств, контроль за провадженням діяльності яких здійснюється митними 
органами, які провадять види діяльності, зазначені у статті 404 Митного 
кодексу України, та забезпечує їх оприлюднення. 

Дозвіл на здійснення брокерської діяльності може бути анульовано або 
його дію зупинено на строк до 30 днів за рішенням спільної групи. 

Дія дозволу зупиняється: 
у разі невиконання підприємством вимог, встановлених МКУ, актами 

Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, - в 
межах строку, встановленого пунктом 1 цього розділу(30 днів), але не більше, 
ніж до моменту виконання цих вимог; 
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у разі подання підприємством заяви про анулювання/зупинення дії 
дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі - Заява про 
анулювання/зупинення дії Дозволу) за формою, затвердженою цим наказом. 

Дозвіл анулюється: 
1) у разі не усунення підприємством обставин протягом 30 днів, що 

настають за днем зупинення дії Дозволу; 
2) у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії 

Дозволу, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних 
платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів 
тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

3) у разі подання підприємством Заяви про анулювання/зупинення дії 
Дозволу; 

4) у разі припинення підприємства, якому надано Дозвіл; 
5) у разі встановлення факту надання під час отримання Дозволу 

недостовірної інформації. 
Відсутність або пошкодження витягу з реєстру митних брокерів не є 

підставою для анулювання або зупинення дії Дозволу. 
Розгляд питань про анулювання або зупинення дії Дозволу (крім 

випадків, коли такі питання розглядаються за Заявою про 
анулювання/зупинення дії Дозволу підприємства) здійснюється спільною 
групою з обов'язковим запрошенням представників підприємства, якому надано 
Дозвіл. 

Зупинення дії Дозволу здійснюється на підставі рішення спільної групи 
шляхом блокування реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних 
брокерів із зазначенням причини такого зупинення. 

Анулювання Дозволу здійснюється на підставі рішення спільної групи 
шляхом анулювання реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних 
брокерів із зазначенням причини анулювання. 

Держмитслужба протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення 
про анулювання або зупинення дії Дозволу, оформленого у встановленому 
законодавством порядку, письмово повідомляє підприємство із зазначенням 
причин такого рішення. 

Підприємство після усунення порушень, які були підставою для 
зупинення дії Дозволу, може направити до Держмитслужби заяву про 
надання/переоформлення Дозволу. 

Оскарження рішення про зупинення дії чи анулювання дозволу 
здійснюється у порядку, встановленому законом. 

Контроль за діяльністю митних брокерів у частині дотримання ними 
вимог законодавства у сфері державної митної справи здійснюється 
митницями, які в свою чергу зобов’язуються письмово інформувати 
Держмитслужбу (з детальним описом та документальним підтвердженням) про 
встановлені: 

порушення митним брокером вимог законодавства України з питань 
державної митної справи, які призвели до неправомірного звільнення від сплати 
митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання 



заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності; 

систематичні помилки, які допустили агенти з митного оформлення у 
митних деклараціях. 

У разі притягнення агента з митного оформлення до кримінальної 
відповідальності у справах про контрабанду або до адміністративної 
відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із провадженням 
митної брокерської діяльності, митниця, яка встановила або отримала 
інформацію про таке порушення, протягом п’яти робочих днів повідомляє 
Держмитслужбу шляхом надання (надсилання) до Держмитслужби наявних 
документальних підтверджень, у тому числі завірених митницею постанов у 
справах про порушення митних правил, які набрали законної сили. 

 
4. Поняття митної декларації.  

 
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; 

Митна процедура - зумовлені метою переміщення товарів через митний 
кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання; 

Митні формальності - сукупність дій, що підлягають виконанню 
відповідними особами і митними органами з метою дотримання вимог 
законодавства України з питань державної митної справи; 

«Положенням про митні декларації» від 21 травня 2012 р. № 450 
визначено вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на 
підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через 
митний кордон України підприємствами, та інші товари, що відповідно до 
законодавства України декларуються шляхом подання митної декларації, 
передбаченої для підприємств, а також порядок внесення змін до митних 
декларацій, їх відкликання та визнання недійсними. 

 
5. Оформлення митної декларації на бланку єдиного адміністративного 
документа. 

 
Бланки єдиного адміністративного документа використовуються для 

оформлення митних декларацій (загальної декларації прибуття, митної 
декларації, заповненої у звичайному порядку, попередньої, тимчасової, 
періодичної, спрощеної та додаткової митних декларацій), передбачених 
статтями 258 - 261 Митного кодексу України. 

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа 
заповнюється з використанням: 

− форми МД-2 (до якої у разі потреби можуть додаватися),  
− доповнення форми МД-6; 



− додаткового аркуша форми МД-3  
− специфікації форми МД-8. 
В одній митній декларації на бланку єдиного адміністративного 

документа може бути задекларовано не більш як 999 товарів. 
Додаткові аркуші форми МД-3, доповнення форми МД-6 та специфікації 

форми МД-8 у разі їх застосування є невід'ємною частиною митної декларації 
на бланку ЄАД форми МД-2. 

На додаткових аркушах форми МД-3 зазначаються відомості про: 
− товари, що мають різні коди згідно з УКТЗЕД; 
− товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД, які мають різні дані 
(країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на 
застосування ставок ввізного (вивізного), особливих видів мита, 
акцизного податку, податку на додану вартість); 
− інші товари у випадках, визначених Мінфіном. 
Замість додаткових аркушів форми МД-3 у випадках, визначених 

Мінфіном, дозволяється застосування специфікації форми МД-8. 
Допускається застосування специфікації при декларуванні гуманітарної 

допомоги, припасів, консолідованого вантажу в митний режим митного складу 
або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони 
комерційного типу, а також поміщенні товарів у митні режими: 

− тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від 
оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних 
платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України й при 
наступному реекспорті таких товарів; 
− тимчасового вивезення з умовним повним звільненням від 
оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних 
платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України й при 
наступному реімпорті таких товарів; 
− транзиту без застосування заходів забезпечення сплати митних 
платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України. 
 При застосуванні специфікації на паперовому носії у правому верхньому 
куті у верхній частині графи, що розташована над назвами колонок, 
цифрами проставляється позначення примірника специфікації, що має 
відповідати позначенню аркуша МД ("1/6", "2/7", "3/8", "4/5"), а через 
тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з 
одиниці. У нижній частині цієї графи зазначається реєстраційний номер, 
наведений у графі A МД, до якої додається специфікація. 
У специфікації порядковий номер товару проставляється у порядку 

зростання, починаючи з номера 2. 
Після останнього використаного рядка специфікації на паперовому носії 

проводиться горизонтальна лінія, а невикористані рядки специфікації 
перекреслюються по всій ширині аркуша специфікації та вниз по діагоналі 
позначкою "Z". 



Разом із специфікацією на паперовому носії подається її електронна 
копія. Інформація, унесена до електронної копії специфікації на паперовому 
носії, повинна відповідати інформації, унесеній Декларантом до оригіналу. 

На всіх аркушах специфікації на паперовому носії у нижній частині 
проставляється відбиток штампа ПМК під час прийняття МД до оформлення та 
особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення. 

Доповнення форми МД-6 використовується у разі, коли: 
− в будь-якій графі форми МД-2, МД-3 або МД-8 митної декларації на 
паперовому носії не вистачає місця для внесення необхідних відомостей 
декларантом; 
− або для проставлення службових відміток чи внесення відомостей 
посадовою особою митного органу. 

Розподіл аркушів МД. 
Порядок розподілу аркушів митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа на паперовому носії визначається наказом 
Мінфіну № 651. 

Після завершення митного оформлення товарів до заявленого митного 
режиму аркуші МД на паперовому носії розподіляються в такому порядку: 

− аркуші з позначенням "1/6" ЄАД, додаткових аркушів і доповнення 
(у разі наявності) зберігаються разом з комплектом документів, на 
підставі яких здійснювалося митне оформлення, у підрозділі митного 
органу, що здійснював митне оформлення; 
− аркуші з позначенням "2/7" та "3/8" ЄАД, додаткових аркушів і 
доповнення (у разі наявності) повертаються Декларанту; 
− при розміщенні товарів у митні режими, що передбачають їх 
вивезення за межі митної території України, аркуші з позначенням "4/5" 
ЄАД, додаткових аркушів і доповнення (у разі наявності) передаються 
уповноваженій особі для доставлення разом з товаром у структурний 
підрозділ митного органу в пункті пропуску через митний кордон 
України, зокрема для оформлення доручення на навантаження. Після 
проведення процедури пропуску ці аркуші зберігаються митним органом, 
що здійснив пропуск товару через митний кордон України. При вивезенні 
товарів за періодичною або електронною МД номер відповідної МД 
зазначається в товарно-транспортному документі. 

  Аркуші з позначенням "4/5" ЄАД і додаткових аркушів МД на 
паперовому носії не використовуються при: 
− декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України (за 
винятком транзиту); 
− декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами 
транспортування; 
− поданні періодичної МД, додаткової декларації. 
За бажанням особи, яка подає МД на паперовому носії, допускається 

оформлення додаткового набору копій аркушів з позначенням "3/8" ЄАД і 
додаткових аркушів, відповідних їм доповнень і специфікації. При цьому в 



нижній частині графи E/J особою, що склала МД, учиняється запис: "Складено 
додаткові аркуші "3/8" МД", який засвідчується печаткою Декларанта. 
Оформлений митним органом додатковий набір копій аркушів повертається 
декларанту. 

За письмовим зверненням осіб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у 
випадках, передбачених законодавством, митний орган (підрозділ митного 
органу) засвідчує ксерокопії оформлених аркушів МД на паперовому носії або 
копії оформлених електронних МД на папері. 

Для засвідчення ксерокопій оформлених аркушів МД на паперовому 
носії, за якими оформлено транспортні засоби, складові частини, що мають 
ідентифікаційні номери та підлягають державній реєстрації, письмове 
звернення не вимагається. 

Копія електронної МД на папері являє собою засвідчене посадовою 
особою митного органу в порядку, передбаченому цим підпунктом, візуальне 
подання на папері оформленої митним органом електронної МД, відображеної 
у форматі *.xps. 

Засвідчення здійснюється шляхом проставлення посадовою особою 
митного органу у верхній частині лицьового боку кожного аркуша ксерокопії 
МД на паперовому носії або роздрукованої на папері копії електронної МД 
відмітки "Копія. Згідно з оригіналом", особистого підпису, ініціалів і прізвища, 
дати засвідчення копії та відбитка особистої номерної печатки. 

Ознака оформлення МД 
Під час здійснення митного оформлення товарів із застосуванням митних 

декларацій на бланку єдиного адміністративного документа факт виконання 
окремих митних формальностей підтверджується шляхом внесення посадовою 
особою митного органу, яка виконала таку формальність, за допомогою 
автоматизованої системи митного оформлення відповідної відмітки до 
електронної митної декларації або електронної копії митної декларації, поданої 
на паперовому носії. 

Митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за 
наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової 
особи митного органу, яка завершила митне оформлення. 

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності 
внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне 
оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення 
відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації 
електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка 
завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за 
допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у 
візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що 
унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним 
цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне 
оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі. 

Оформлення МД на партію товарів.  



Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа 
заповнюється на партію товарів, що переміщуються через митний кордон 
України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або 
іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість 
зовнішньоекономічного договору (контракту), та поміщується у визначений 
митний режим. 

У разі наявності в партії товарів, що можуть декларуватись з поданням 
замість митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа 
іншого документа, декларування таких товарів здійснюється з поданням такого 
іншого документа. 

Партією товарів вважаються: 
1. товари, що переміщуються через митний кордон України від одного 

відправника на адресу одного одержувача за одним товарно-
транспортним документом на перевезення; 

2. товари, що переміщуються через митний кордон України 
трубопровідним транспортом або лініями електропередачі протягом 
одного календарного місяця; 

3. товари, що пересилаються на митну територію України від одного 
відправника на адресу одного одержувача в міжнародних поштових 
відправленнях в одній депеші; 

4. товари, що пересилаються на митну територію України в міжнародних 
експрес-відправленнях протягом однієї доби, незалежно від кількості 
товарно-транспортних документів на перевезення; 

5. товари, що переміщуються через митний кордон України одним 
громадянином в ручній поклажі у пасажирському відділенні (салоні) 
транспортного засобу, яким прямує такий громадянин, або 
супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі. 

За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна 
декларація на бланку єдиного адміністративного документа може бути 
заповнена на кілька партій товарів, що вивозяться за межі митної території 
України залізничним транспортом та відправляються від одного відправника на 
адресу одного одержувача або переміщуються транзитом від одного 
відправника на адресу одного одержувача та відправляються з однієї 
прикордонної передавальної станції за місцем ввезення на митну територію 
України, за умови, що такі товари переміщуються через митний кордон 
України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або 
іншого документа, який використовується в міжнародній практиці замість 
зовнішньоекономічного договору (контракту), поміщуються у визначений 
митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здійснюється 
їх митне оформлення, та за наявності можливості заповнення відповідно до 
встановленого порядку спільних для всіх задекларованих товарів граф митної 
декларації на бланку єдиного адміністративного документа. 

За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи товари, що 
ввозяться на митну територію України у складі однієї партії, можуть 
декларуватись за кількома митними деклараціями за умови, що таке розділення 



не впливає на ставки митних платежів та митні декларації подаються на всі 
товари у складі цієї партії незалежно від їх вартості. 

Одна митна декларація на кілька партій товарів або кілька митних 
декларацій на одну партію товарів можуть складатись у випадках, визначених 
наказом Мінфіну № 651. 

Товари, що входять до однієї партії, на яку поширюється вимога щодо 
складання МД, обов'язково декларуються за окремими МД з поданням МД (у 
передбачених законодавством випадках - іншого документа, що може 
використовуватись замість МД) на всі товари у складі цієї партії незалежно від 
їх вартості, за наявності в партії: 

− товарів, до яких застосовані або застосовуються різні митні режими 
(за винятком зворотного вивезення (ввезення) контейнерів, піддонів, 
упаковок, етикеток, марок акцизного податку та інших подібних товарів, 
що відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове 
ввезення переміщуються в рамках торгової операції, водночас власне їх 
переміщення не є торговою операцією); 
− товарів, що переміщуються за різними зовнішньоекономічними 
договорами (контрактами) та/або на виконання різних посередницьких 
договорів, укладених між резидентами; 
− товарів, визнаних відповідною комісією з питань гуманітарної 
допомоги гуманітарною допомогою, і товарів, які не визнано 
гуманітарною допомогою; 
− товарів, що були оформлені за різними попередніми, тимчасовими 
або періодичними МД (крім випадку, визначеного частиною п'ятою статті 
261 Митного кодексу України); 
− природного газу, ввезеного на митну територію України 
трубопровідним транспортом для зберігання в підземних сховищах газу 
за різними МД, при вивезенні за її межі після такого зберігання; 
− складових комплектних об'єктів, що належать різним комплектним 
об'єктам; 
− складових комплектного об'єкта та інших товарів. 
За бажанням Декларанта товари, що ввозяться на митну територію 

України у складі однієї партії, можуть декларуватись за кількома МД за умови, 
що фактурна вартість кожної частини партії, отриманої в результаті такого 
розділення, перевищує суму, еквівалентну 100 євро. 

За можливості заповнення відповідно до встановленого порядку граф 
МД, які заповнюються тільки в ЄАД, одна МД на кілька партій товару може за 
бажанням Декларанта оформлюватись у разі: 

− декларування товарів, ввезених на митну територію України від 
одного відправника на адресу одного одержувача на підставі одного 
зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що 
використовується в міжнародній практиці замість 
зовнішньоекономічного договору (контракту), що поміщуються у 



визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, 
яким здійснюється їх митне оформлення; 
− декларування машин, обладнання, механізмів, установок тощо, які 
згідно з УКТ ЗЕД у зібраному стані класифікуються як комплектний чи 
завершений товар, поміщуються у визначений митний режим, одночасно 
пред'являються митному органу, яким здійснюється їх митне 
оформлення, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться 
на митну територію України (вивозяться за межі митної території 
України) розібраними на кількох транспортних засобах (за кількома 
товарно-транспортними документами); 
− подання відповідно до пункту 5 частини другої статті 15 Митного 
кодексу України уповноваженим економічним оператором, якому видано 
сертифікат на спрощення митних процедур, однієї МД, якщо протягом 
певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово 
ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі однією 
особою за одним зовнішньоекономічним договором; 
− декларування припасів, переміщених на транспортний засіб 
комерційного призначення, експлуатантом якого є нерезидент, за умови 
дотримання відповідних строків згідно з частиною першою статті 229 
Митного кодексу України; 
− подання за умови дотримання відповідних строків згідно з 
частиною п'ятою статті 261 Митного кодексу України однієї додаткової 
декларації до кількох попередніх або тимчасових чи періодичних МД, 
оформлених одним митним органом у межах одного 
зовнішньоекономічного договору й одного митного режиму; 
− подання до 15 числа місяця, наступного за місяцем поміщення в 
митний режим реекспорту продуктів переробки товарів на митній 
території України, що вивозяться на підставі одного 
зовнішньоекономічного договору (контракту), МД на експорт 
українських товарів (крім палива та енергії), що повністю використані під 
час переробки відповідних іноземних товарів, ввезених на підставі одного 
дозволу на переробку товарів на митній території України. 
Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання 
За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з 

дозволу митного органу відомості, зазначені в поданій митному органу митній 
декларації, можуть бути змінені, зокрема шляхом доповнення, або митна 
декларація може бути відкликана. 

У заяві за формою згідно з додатком 3 ПКМУ № 450, підписаній 
декларантом або уповноваженою ним особою, зазначаються причини зміни або 
відкликання митної декларації. Якщо відповідні нові відомості або причини 
відкликання митної декларації підтверджуються документами, що не 
подавались під час декларування, до заяви додаються завірені в установленому 
порядку копії таких документів. 



Дозвіл митному органу на зміну митної декларації, митне оформлення 
якої не завершено, надається посадовою особою митному органу, яка здійснює 
оформлення цієї митної декларації, в усній формі. 

Не дозволяється: 
− внесення змін до граф 1 (перший і другий підрозділи), 14, 37 
(перший підрозділ) і 54 митної декларації на бланку єдиного 
адміністративного документа; 
− внесення змін або відкликання митної декларації у разі виявлення 
порушень митних правил щодо задекларованих у цій митній декларації 
товарів; 
− внесення змін до митної декларації, якщо з поданих документів не 
випливає, що відомості, зазначені у цій митній декларації, необхідно 
змінювати; 
− внесення змін або відкликання митної декларації після надання 
декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, якому подана 
така митна декларація, інформації про призначення митним органом 
митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
або перевірки документів на товари; 
− внесення змін до митної декларації або її відкликання у разі 
відсутності документів, що підтверджують необхідність внесення таких 
змін або її відкликання; 
− внесення змін до митної декларації на бланку єдиного 
адміністративного документа з метою подання відомостей у випадках, 
коли Митним кодексом України передбачена необхідність подання з цією 
метою додаткової декларації. 
У разі виявлення за результатами документальної перевірки порушень 

законодавства України з питань державної митної справи за конкретною 
митною декларацією внесення змін до такої митної декларації, зокрема шляхом 
доповнення, дозволяється виключно після погашення декларантом суми 
узгодженого грошового зобов'язання, визначеного за результатами 
документальної перевірки. 

Зміни до митної декларації на паперовому носії, оформлення якої 
митному органу не завершене, вносяться до всіх аркушів цієї декларації 
шляхом перекреслення помилкових і зазначення правильних відомостей (або 
відомостей, якими доповнюється митна декларація) кульковою ручкою 
чорного, синього або фіолетового кольору. 

Кожна зміна засвідчується підписом особи, яка подала митну декларацію, 
та скріплюється печаткою декларанта або уповноваженої ним особи. В 
електронній копії митної декларації на паперовому носії такі зміни 
відображаються посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення 
цієї митної декларації. 

Внесення змін до поданої митному органу електронної митної декларації 
здійснюється шляхом її відкликання. 



Заява декларанта або уповноваженої ним особи щодо відкликання 
електронної митної декларації надсилається декларантом митному органу у 
складі засвідченого електронним цифровим підписом електронного 
повідомлення. 

Після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на 
бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом: 

− подання у випадках, визначених Митним кодексом України, 
декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної 
декларації та оформлення її митним органом; 

− заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за 
формою згідно з додатком 4 до ПКМУ № 450. 

− Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним 
органом у разі: 

− отримання митним органом інформації про перерахування 
декларантом до державного бюджету митних платежів у вигляді доплати 
або підтвердження Казначейством факту повернення з державного 
бюджету коштів після закінчення митного оформлення; 

− необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта 
або уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі 
після закінчення митного оформлення товарів, не пов'язаних з 
перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку 
єдиного адміністративного документа. 
Електронні копії аркушів коригування зберігаються в локальних базах 

даних митних органів та ЄАІС митних органів України окремо від електронних 
копій відповідних митних декларацій (електронних митних декларацій), без 
внесення змін до таких електронних копій митних декларацій (електронних 
митних декларацій). 

Декларант або уповноважена ним особа може змінити заявлений у 
попередній митній декларації митний режим товарів, що ввозяться на митну 
територію України, шляхом подання митному органу додаткової декларації з 
іншим заявленим митним режимом, до інформування декларанта або 
уповноваженої ним особи митного органу, яким оформлена така попередня 
митна декларація, про намір здійснити митний огляд товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення. 

Визнання митної декларації недійсною здійснюється митним органом, 
яким її оформлено. 

Після визнання митної декларації недійсною товари, задекларовані в цій 
митній декларації, вважаються такими, що не були випущені в заявлений 
митний режим. 

Повідомлення про визнання недійсною митної декларації на бланку 
єдиного адміністративного документа засвідчується електронним цифровим 
підписом посадової особи митному органу, що його оформила, вноситься цією 
посадовою особою до локальних баз даних митного органу і ЄАІС 



Держмитслужби та передається спеціалізованим митним органом до 
відповідного органу державної податкової служби. 

Визнання митної декларації недійсною здійснюється посадовими особами 
митного органу шляхом внесення відповідних записів та відміток до митної 
декларації на паперовому носії та її електронної копії або до електронної 
митної декларації. 

Товари, оформлені за митною декларацією, що визнається недійсною, 
пред'являються митному органу за їх місцезнаходженням для проведення 
митного огляду, за результатами проведення якого складається відповідний акт. 

Якщо переміщення товарів через митний кордон України за періодичною 
або попередньою митною декларацією не здійснювалося, за письмовим 
зверненням декларанта або уповноваженої ним особи така декларація 
визнається недійсною без проведення митного огляду товарів, задекларованих у 
цій декларації. 

У разі коли частина задекларованих у митній декларації товарів була 
переміщена через митний кордон України, така митна декларація не визнається 
недійсною. 
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