Тема: Взяття проб (зразків) товарів органами Держмитслужби
для проведення експертних досліджень
План
1. Мета та загальні положення взяття проб і зразків товарів.
2. Оформлення документів на взяті проби і зразки товарів.
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1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI.
2. Наказ Мінфіну України від 02.12.2016 № 1058 «Про затвердження Порядку
взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної
фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань
експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів,
експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення
дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та
висновку».
1. Мета та загальні положення взяття проб і зразків товарів.
Взяття проб (зразків) товарів здійснюється посадовими особами митного
органу в рамках процедур митного контролю та митного оформлення з метою
встановлення характеристик, визначальних для:
1) класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;
2) перевірки задекларованої митної вартості товарів;
3) встановлення країни походження товарів;
4) встановлення належності товарів до наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних
речовин;
5) встановлення належності товарів до предметів, що мають художню,
історичну чи археологічну цінність;
6) встановлення належності товарів до таких, що виготовлені з
використанням об’єктів права інтелектуальної власності, що охороняються
відповідно до закону.
Взяття проб (зразків) товарів проводиться уповноваженими посадовими
особами митного органу на підставі вмотивованого письмового рішення
керівника цього митного органу або його заступника.
У разі проведення огляду і переогляду ручної поклажі та багажу за
відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи взяття проб (зразків)
повинно здійснюватися у присутності двох понятих.
З дозволу митного органу можуть також братися проби (зразки) товарів,
що зберігаються на митному складі, складі тимчасового зберігання.
При вивезенні товарів з митної території України взяття проб (зразків)
товарів може здійснюватися тільки в митному органі відправлення. При цьому

проби (зразки) можуть братися до завантаження товарів у транспортний засіб,
за умови забезпечення надійної ідентифікації всіх товарів, призначених для
завантаження.
Взяття проб (зразків) товарів, що перебувають під митним контролем,
посадовими особами інших державних органів, а також декларантами або
уповноваженими ними особами здійснюється спільно з посадовими особами
відповідного митного органу.
Декларанти або уповноважені ними особи мають право бути присутніми
під час взяття проб (зразків) товарів посадовими особами митного органу та
інших державних органів.
Митні органи повинні бути ознайомлені з результатами проведених
досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів, взятих іншими
державними органами, декларантами або уповноваженими ними особами, не
пізніше наступного робочого дня після їх отримання зазначеними органами та
особами, а також отримати примірники результатів таких досліджень (аналізів,
експертиз).
Декларанти або уповноважені ними особи сприяють посадовим особам
митних органів під час взяття проб (зразків) товарів і здійснюють вантажні та
інші необхідні операції.
Для великогабаритних і технічно складних товарів (машини, технологічні
лінії, промислові конструкції тощо) митні органи можуть вимагати від суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності надання тільки техніко-технологічної
документації.
Достовірною техніко-технологічною документацією вважаються офіційно
видані книги, державні та галузеві стандарти, технічні умови, специфікації,
каталоги, креслення і паспортні дані на виріб виробника.
Проби (зразки) товарів, крім великогабаритних і технічно складних,
беруться в мінімальній кількості у двох примірниках (досліджуваний та
контрольний), кількість кожного з яких у одиницях виміру є достатньою для
проведення дослідження (аналізу, експертизи) згідно з Нормативами взяття
проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), наказом
Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року № 1058 «Про
затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних
органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією
з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень
(аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення
дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та
висновку» (далі – Порядок).
У разі, якщо взяття контрольних проб (зразків) товарів з об’єктивних
причин не видається можливим (одиничний товар, обмежена кількість, вміст
поштового відправлення тощо), проби (зразки) товарів беруться в одному
примірнику (досліджуваному).

Взяття проб (зразків) товарів здійснюється з обов’язковим додержанням
вимог міжнародних та національних стандартів, іншої нормативно-технічної
документації, правил техніки безпеки та пожежної безпеки.
Дослідження (аналіз, експертизу) взятих проб та зразків проводить
спеціалізований орган з питань експертизи та досліджень центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, чи до його
відокремлений підрозділ або до інша експертна установа (організація).
Призначення дослідження (аналізу, експертизи) в інших установах
(організаціях) допускається лише у разі неможливості проведення дослідження
(аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та
досліджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, чи його відокремленим підрозділом або за заявою декларанта
чи уповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування результатів
проведеного дослідження (аналізу, експертизи).
Декларанти або уповноважені ними особи повинні бути ознайомлені з
результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків
товарів і отримати від митного органу, яким призначено таке дослідження
(аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного
робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи)
спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, чи його
відокремленим підрозділом або після отримання митним органом примірників
результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних
органів. Ненадання примірників результатів досліджень у зазначений термін є
порушенням службових обов’язків посадовими особами митного органу.
Митні органи не відшкодовують витрат, здійснених декларантом або
уповноваженою ним особою внаслідок взяття проб (зразків) товарів, що
перебувають під митним контролем. Витрати на проведення дослідження
(аналізу, експертизи) проб (зразків) товарів, здійснені митними органами, не
відшкодовуються декларантом або уповноваженою ним особою, крім випадків,
коли таке дослідження (аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи зазначених
осіб.
З метою встановлення характеристик товару, необхідних для його
митного оформлення, митні органи можуть письмово, у тому числі з
використанням засобів інформаційних технологій, затребувати з підприємстввиробників, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян наявну у
них техніко-технологічну документацію про склад, фізико-хімічні властивості
товарів, інформацію про основні технологічні стадії їх виробництва та
призначення.
2. Оформлення документів на взяті проби і зразки товарів.
Кожен із примірників (досліджуваний та контрольний) проби (зразка)
товару упаковується та опломбовується (опечатується) окремо, обов'язково

маркується маркувальною етикеткою, форму якої наведено в додатку 2 до
Порядку.
У випадках взяття проб (зразків) одного найменування товару, але різних
номерів артикулів, партій, серій, ці номери обов’язково зазначаються на
маркувальних етикетках відібраних проб (зразків) товарів.
Про взяття проб (зразків) товарів складається акт у трьох примірниках,
форму якого затверджено Порядком.
Відомості про проби (зразки) товарів кожного відібраного найменування
або виду, артикулу, серії товару наводяться в акті під окремим порядковим
номером.
Мета взяття проб (зразків) товарів в акті повинна відповідати меті
подання запиту.
Один примірник акта передається разом з відібраними пробами
(зразками) товарів до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та
досліджень Держмитслужби (далі – СЛЕД), другий - залишається у справах
митного органу, третій - у декларанта, платника податків або уповноваженої
ними особи, стосовно якого здійснюється податковий або митний контроль.
У разі взяття проб (зразків) товарів згідно зі статтею 517 Митного кодексу
України складається протокол про одержання проб і зразків, копія якого
надається до СЛЕД разом із постановою про призначення експертизи у справі
про порушення митних правил.
Взяті проби (зразки) товарів під митним забезпеченням разом з актом про
їх взяття у строк, що не перевищує трьох календарних днів після їх взяття,
надсилаються поштою або доставляються посадовою особою митного до
спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, чи до його
відокремленого підрозділу або до іншої експертної установи (організації) для
проведення їх дослідження (аналізу, експертизи). Проби (зразки) товарів, що
швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, доставляються для
проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) не пізніше наступного дня
після їх взяття.
Відібрані проби (зразки) товарів повинні зберігатися та транспортуватися
в умовах, що унеможливлюють доступ до них, забезпечують їх цілісність
(збереження герметичності) та незмінність характеристик, за якими буде
проводитися їх дослідження (експертиза).
У разі потреби посадові особи митного органу забезпечують експертам
СЛЕД доступ до товарів, транспортних засобів та можливість їх огляду за
місцем їх зберігання.
Окрема митна декларація на проби (зразки) товарів не подається за
умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка подається
щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України.

