
Тема: Типи митних декларації на ЄАД та їх застосування 

План 

 
1. Форми письмового декларування. 
2. Порядок застосування митної декларації, заповненої у звичайному 

порядку, загальної декларації прибуття, попередньої, тимчасової, 
періодичної, спрощеної та додаткової митних декларацій. 
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1.  Форми письмового декларування. 

 
ПКМУ № 450 розписано форми письмового декларування, зокрема 

товари декларуються шляхом подання митному органу: 
− митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа; 
− або митної декларації М-16; 
− або письмової заяви за формою згідно з додатком 1 до ПКМУ № 
450; 
− або митної декларації для письмового декларування товарів, що 
переміщуються через митний кордон України громадянами для 
особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням 
підприємницької діяльності; 
− або декларації транскордонного переміщення фізичними особами 
валютних цінностей; 
− або іншого документа, що відповідно до законодавства може 
використовуватись замість митної декларації. 
Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа для 

декларування товарів (крім тих, що пересилаються через митний кордон 
України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що 



переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), 
заповнюється на: 

− товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 150 євро; 
− товари, які підлягають державному експортному контролю та 
переміщення яких через митний кордон України згідно із законодавством  
потребує надання відповідного дозволу чи висновку; 
− товари, які ввозяться на митну територію України і підлягають 
державній реєстрації відповідно до законодавства; 
− товари, які поміщуються в митні режими митного складу, вільної 
митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території України, 
переробки за межами митної території України та після перебування у 
таких митних режимах поміщуються в інші митні режими. 
Декларування товарів з використанням замість митної декларації на 

бланку єдиного адміністративного документа іншого документа може 
здійснюватися у випадках, передбачених Митним кодексом України та 
укладеними в установленому законом порядку міжнародними договорами 
України.  

Товари (крім тих, що пересилаються через митний кордон України у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через 
митний кордон України декларантами (крім громадян), на які не заповнюється 
митна декларація на бланку ЄАД та які не можуть декларуватись за іншим 
документом, декларуються шляхом подання митному органу письмової заяви. 
Така заява може подаватись митному органу на паперовому носії або як 
електронний документ.  

Товари, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних 
поштових відправленнях, декларуються шляхом подання митному органу: 

1) митної декларації на бланку ЄАД у разі: 
1. надходження на адресу декларанта підакцизних товарів; 
2. або надходження на адресу декларанта (крім громадянина) в одній депеші від 

одного відправника товарів, що відповідно до Митного кодексу України та 
Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування митними платежами; 

3. або пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна 
вартість яких перевищує суму, еквівалентну 150 євро; 

4. або надходження на адресу громадянина в одній депеші від одного 
відправника товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, 
еквівалентну 10000 євро (декларація для підприємств та сплата 
ввізного мита, ПДВ ст.. 374); 

5. або пересилання громадянином товарів, сумарна фактурна вартість 
яких перевищує суму, еквівалентну 10000 євро (декларація для 
підприємств та сплата вивізного мита ст.. 371); 

2) або у випадках, не зазначених вище - уніфікованих міжнародних 
документів, форми яких установлені актами Всесвітнього поштового союзу, а 
саме: 

1. митної декларації CN 23, використання якої обов'язкове під час 
пересилання посилок, міжнародних згрупованих поштових 



відправлень з позначкою "Консигнація" і відправлень "EMS" та 
можливе у разі пересилання відправлень з оголошеною цінністю; 

2. або митної декларації CN 22, використання якої обов'язкове під час 
пересилання дрібних пакетів, мішків "М" і відправлень "EMS" з 
вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання 
бандеролей. 

Товари, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних 
експрес-відправленнях, декларуються шляхом подання митному органу: 

1) митної декларації на бланку ЄАД: 
1. у разі надходження на адресу декларанта підакцизних товарів; 
2. або у разі надходження на адресу декларанта (крім громадянина) 

товарів, що відповідно до Митного кодексу України та Податкового 
кодексу України є об'єктами оподаткування митними платежами; 

3. або у разі пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна 
вартість яких перевищує суму, еквівалентну 150 євро; 

4. або у разі надходження на адресу громадянина товарів, сумарна 
фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10000 євро; 

5. або у разі пересилання громадянином товарів, сумарна фактурна 
вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10000 євро; 

2) або у випадках, не зазначених вище - митної декларації М-16: 
1. у разі надходження на адресу громадянина товарів, сумарна 

фактурна вартість яких перевищує суму, що не є об'єктом 
оподаткування митними платежами, але не перевищує суму, 
еквівалентну 10000 євро; 

2. у разі пересилання громадянином товарів, які є об'єктом 
оподаткування вивізним митом, та/або якщо відповідно до закону 
державними органами видаються документи, необхідні для 
здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів; 

або письмової заяви за формою згідно з додатком 1 у разі пересилання 
декларантом (крім громадянина) товарів, митна вартість яких не перевищує 
суму, еквівалентну 150 євро. 

Під час переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України 
громадянами митна декларація на бланку ЄАД заповнюється у разі, коли такі 
товари відповідно до МКУ та Положення декларуються з поданням митної 
декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також для 
декларування товарів (у тому числі транспортних засобів особистого 
користування), що ввозяться на митну територію України і підлягають 
державній реєстрації відповідно до законодавства. 

Для письмового декларування громадянами особистих речей, інших 
товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з 
провадженням підприємницької діяльності може використовуватися митна 
декларація на бланку ЄАД, а також може застосовуватися інший документ, що 
відповідно до законодавства може використовуватись замість митної 
декларації. 

Технічні вимоги до МД 



Митна декларація на бланку ЄАД та митна декларація М-16 
виготовляються типографським способом або за допомогою комп'ютера. 

Митна декларація М-16 заповнюється державною мовою від руки або за 
допомогою комп'ютера. 

Митна декларація на бланку ЄАД заповнюється державною мовою за 
допомогою комп'ютера. 

Якщо оригінальне написання прізвища, імені та по батькові (за наявності) 
осіб, власних назв і адрес підприємств - нерезидентів, торговельних марок, 
моделей, артикулів тощо виконується іноземною мовою, яка використовує 
латинський алфавіт, у митних деклараціях такі відомості зазначаються 
латинськими літерами. 

Митна декларація на бланку ЄАД подається разом з її електронною 
копією. Інформація, внесена декларантом до електронної копії митної 
декларації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу 
на паперовому носії, за винятком тієї інформації, яка в установленому порядку 
вноситься тільки до електронної копії. 

Електронна митна декларація складається з полів електронного 
документа, що відповідають формам митних декларацій на паперовому носії, та 
засвідчується електронним цифровим підписом особи, яка її склала. 

Формат електронної копії митної декларації на паперовому носії, 
електронної митної декларації, інших електронних документів, необхідних для 
здійснення митного контролю та оформлення, кодування символів, засоби 
пересилання визначаються Держмитслужби з оприлюдненням відповідної 
інформації на веб-сайті Держмитслужби. 

 
2. Порядок застосування митної декларації, заповненої у звичайному 
порядку, загальної декларації прибуття, попередньої, тимчасової, 
періодичної, спрощеної та додаткової митних декларацій. 
 

Згідно статті 194-1 загальна декларація прибуття подається до митного 
органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний 
кордон України, де товари вперше перетнуть митний кордон України, до 
прибуття таких товарів на митну територію України, у тому числі в митному 
режимі транзиту, з дотриманням строків, встановлених статтею 194-2. 

У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, загальна 
декларація прибуття може подаватися до іншого митного органу, ніж 
зазначений в абзаці першому цієї частини. 

Загальна декларація прибуття не подається у разі ввезення: 
1) товарів, що переміщуються морськими, річковими та повітряними 

суднами, які під час перебування на митній території України не роблять 
зупинок у портах чи аеропортах, розташованих на цій території; 

2) товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями 
електропередачі; 

3) листів, поштових карток та секограм; 
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4) товарів, що переміщуються відповідно до вимог актів Всесвітнього 
поштового союзу; 

5) військової техніки та інших товарів; 
6) товарів, що ввозяться на митну територію України особами, яким 

надано митні пільги, передбачені статтями 383-386, 388, 389, 391 і 392 митного 
Кодексу, та які ввозяться на митну територію України у зв’язку з наданням 
таких пільг; 

7) товарів, що переміщуються із застосуванням книжки (карнета) А.Т.А.; 
8) товарів, що переміщуються громадянами для особистих, сімейних та 

інших потреб, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, у 
ручній поклажі або в супроводжуваному багажі; 

9) товарів, що ввозяться для спортивних цілей учасниками офіційних 
спортивних змагань; 

10) припасів, які знаходяться на борту транспортного засобу, що прибуває 
на митну територію України; 

11) транспортних засобів особистого користування; 
12) товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, 

катастроф, епідемій; 
13) органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб 

трансплантації. 
Загальна декларація прибуття подається до митного органу перевізником, 

що переміщує товари, або від його імені іншою особою. 
Загальна декларація прибуття подається до митного органу у вигляді 

електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом, 
або через інтерфейс для подання такої декларації, розміщений на офіційному 
веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну 
політику. 

У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, для подання 
загальної декларації прибуття можуть використовуватися комерційні портові 
або транспортні інформаційні системи, за умови що такі системи забезпечують 
передачу загальних декларацій прибуття до митних органів у строки, 
встановлені статтею 194-2 митного Кодексу. 

Загальна декларація прибуття реєструється автоматизованою системою 
митного оформлення в автоматичному режимі після її отримання. Присвоєний 
загальній декларації прибуття реєстраційний номер надсилається особі, яка 
подавала таку декларацію, автоматизованою системою митного оформлення в 
автоматичному режимі. 

Перелік відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття 
залежно від засобу та способу переміщення товарів через митний кордон 
України, наявності авторизації АЕО, затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, з урахуванням вимог митного законодавства Європейського Союзу. 

З моменту пред’явлення митному органу товарів, що ввозяться на митну 
територію України на підставі загальної декларації прибуття, така декларація є 
документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а перевізник 
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несе адміністративну відповідальність відповідно митного Кодексу. Відомості, 
зазначені у загальній декларації прибуття, можуть бути змінені особою, яка 
подала таку декларацію, крім випадків, якщо: 

1) митним органом повідомлено про наміри проведення митних 
формальностей, пов’язаних із фізичною перевіркою товарів; 

2) митним органом виявлено помилки у відомостях, зазначених у 
загальній декларації прибуття; 

3) товари вже були пред’явлені митному органу. 
Митний орган, зазначений у частині першій цієї статті, здійснює аналіз 

ризиків за загальною декларацією прибуття протягом однієї години з моменту її 
отримання та виконує митні формальності, визначені за результатами такого 
аналізу, після прибуття товарів у перший пункт пропуску (пункт контролю) 
через державний кордон України. 

У разі визначення за результатами аналізу ризиків необхідності 
виконання митних формальностей митний орган невідкладно, але не раніше ніж 
після прибуття товарів у перший пункт пропуску (пункт контролю) через 
державний кордон України, повідомляє про такі митні формальності 
перевізника. 

Якщо товари, зазначені у загальній декларації прибуття, не були ввезені 
на митну територію України, загальну декларацію прибуття може бути 
анульовано за письмовим зверненням особи, зазначеної в частині третій цієї 
статті. 

Якщо протягом 200 днів з дня реєстрації загальної декларації прибуття 
товари не були ввезені, а письмове звернення про анулювання загальної 
декларації прибуття не було подано, така декларація анулюється 
автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі. 

Відсутність на момент здійснення митних формальностей у пункті 
пропуску через державний кордон України загальної декларації прибуття на 
товари є підставою для відмови у пропуску через митний кордон України 
товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що їх перевозять, та 
притягнення перевізника до адміністративної відповідальності відповідно до 
митного кодексу України. Пропуск через митний кордон України таких товарів 
та транспортних засобів комерційного призначення, що їх перевозять, 
здійснюється після подання митному органу загальної декларації прибуття та 
виконання необхідних митних формальностей, визначених за результатами 
аналізу ризиків за такою декларацією. 

Вимоги абзацу першого цієї частини не застосовуються до випадків, 
визначених частиною другою цієї статті. 

Строки подання загальної декларації прибуття. Залежно від засобів та 
способів переміщення товарів через митний кордон України загальна 
декларація прибуття подається з дотриманням таких строків: 

1) для перевезення товарів морським транспортним засобом - не пізніше 
ніж за чотири години до прибуття товарів у перший пункт пропуску на митній 
території України; 



2) для перевезення товарів річковим транспортним засобом - не пізніше 
ніж за дві години до прибуття товарів у перший пункт пропуску на митній 
території України; 

3) для перевезення товарів повітряним транспортним засобом: 
а) тривалістю чотири години і більше - не пізніше ніж за чотири години 

до прибуття товарів у перший пункт пропуску на митній території України; 
б) тривалістю менше чотирьох годин - не пізніше моменту вильоту 

повітряного судна; 
4) для перевезення товарів залізничним транспортним засобом: 
а) тривалістю дві години і більше - не пізніше ніж за дві години до 

прибуття товарів у перший пункт пропуску на митній території України; 
б) тривалістю менше двох годин - не пізніше ніж за одну годину до 

прибуття товарів у перший пункт пропуску на митній території України; 
5) для перевезення товарів автомобільним транспортним засобом - не 

пізніше ніж за одну годину до прибуття товарів у перший пункт пропуску на 
митній території України". 

Так, в статті 258. «Митна декларація, заповнена у звичайному порядку» 
МКУ під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміють 
митну декларацію, що містить обсяг відомостей (даних), достатній для 
завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення у заявлений митний режим. 

Оформлення митним органом митної декларації, заповненої у звичайному 
порядку, є випуском товарів у заявлений митний режим. 

За рішенням митному органу митне оформлення та випуск товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму 
експорту може здійснюватися без їх пред’явлення митному органу, якому 
подано митну декларацію, заповнену у звичайному порядку. Рішення про 
можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
без їх пред’явлення митному органу або про необхідність такого пред’явлення 
приймається митним органом на основі результатів аналізу ризиків у строк не 
більше чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації, 
заповненої у звичайному порядку відповідно до митного режиму експорту. 

В статті 259. «Попередня митна декларація» МКУ зазначається, що 
попередня митна декларація (інший документ, що може використовуватися 
замість митної декларації відповідно до статті 94 МКУ - авiацiйна вантажна 
накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading), книжка А.Т.А. або 
книжка CPD.) подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх 
ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту 
пропуску через державний кордон України. 

Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою 
ним особою митному органу, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби 
комерційного призначення будуть пред’явлені для митного оформлення, з 
метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних 
формальностей. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495%D0%B1-17/ed20120313/paran166#n166


Попередня митна декларація повинна містити відомості, достатні для: 
1) ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на 

митну територію України та забезпечення доставки їх до митному органу 
призначення; або 

2) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною 
декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пропуску 
цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 
кордон України та без пред’явлення їх митному органу, яким оформлена така 
попередня митна декларація; або 

3) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною 
декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після 
пред’явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна 
декларація. 

За рішенням митному органу, яким оформлена попередня митна 
декларація, випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною 
декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути 
здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний 
кордон України без пред’явлення їх цьому митному органу. 

Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх 
митному органу за попередньою митною декларацією, яка містить всю 
необхідну для цього інформацію, приймається митним органом, яким 
оформлена така попередня митна декларація, на основі результатів аналізу 
ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 
України. 

При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання 
попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів митному 
органу, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими. 

При поданні попередньої митної декларації відповідальність декларанта 
або уповноваженої ним особи за достовірність відомостей, наведених в цій 
декларації, настає з моменту: 

1) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх митному органу, 
яким оформлена така попередня митна декларація; або 

2) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
відповідно до заявленого митного режиму після пред’явлення їх митному 
органу, яким оформлена така попередня митна декларація, але без проведення 
митного огляду цим митним органом; або 

3) надання декларанту або уповноваженій ним особі митному органу, 
яким оформлена така попередня митна декларація, інформації про проведення 



митного огляду пред’явлених товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення. 

Попередня митна декларація приймається митним органом, якщо її 
перевіркою встановлено, що вона містить необхідні відомості щодо товару і до 
неї додано необхідні документи або їх копії, у тому числі у вигляді 
електронного документа або електронної (сканованої) копії паперового 
документа, засвідченої електронним цифровим підписом декларанта або 
уповноваженої ним особи. У разі відсутності на момент подання попередньої 
митної декларації оригіналів документів дозволяється подання їх копій. Факт 
прийняття декларації засвідчується посадовою особою митному органу, яка її 
прийняла, шляхом проставлення на ній відбитка відповідного митного 
забезпечення та інших відміток (номера декларації, дати та часу її прийняття 
тощо), у тому числі з використанням інформаційних технологій. 

Митний органне має права відмовити в прийнятті попередньої митної 
декларації, якщо виконано всі умови, вказані вище. 

Відмова митному органу в прийнятті попередньої митної декларації 
повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово 
повідомлено декларанта. 

Ввезення товару на територію України за попередньою митною 
декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення митному 
органу. 

Для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною 
декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, застосовуються 
курси валют відповідно до статті 3-1 МКУ (офіційний курс валюти України до 
іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 
годин дня подання МД) та заходи тарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, чинні на дату прийняття митним органом 
такої попередньої митної декларації для оформлення, а заходи нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності - чинні на дату такого випуску. 

Якщо попередня митна декларація містить лише відомості, достатні для 
ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну 
територію України та забезпечення їх доставки до митному органу 
призначення, або після оформлення попередньої митної декларації змінюються 
заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, для 
випуску товарів декларантом або уповноваженою ним особою подається 
додаткова декларація. 

Попередня митна декларація, за якою митним органом здійснено випуск 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до 
заявленого митного режиму без пред’явлення їх цьому митному органу, або 
попередня митна декларація разом з додатковою декларацією становлять митну 
декларацію, заповнену в звичайному порядку. 

В статті 260. «Тимчасова та періодична митні декларації» МКУ зазначено 
умови застосування тимчасової та періодичної митної декларацій. 



Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними 
відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної 
декларації у звичайному порядку, вона може подати митному органу тимчасову 
митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для 
поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов’язання про подання 
додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової 
митної декларації. 

Оформлення митним органом тимчасової митної декларації є випуском 
товарів у заявлений митний режим. Якщо під час митного оформлення товарів 
митним органом бралися проби (зразки) цих товарів для проведення їх 
дослідження (аналізу, експертизи), випуск таких товарів до одержання 
результатів відповідних досліджень (аналізу, експертиз), якщо вони не 
підпадають під дію встановлених законодавством України заборон та/або 
обмежень щодо переміщення через митний кордон України, може бути 
здійснений митним органом за тимчасовою митною декларацією у порядку та 
на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

ПКМУ № 450. П 29. визначено, що декларування партії товарів, ввезених 
на митну територію України, або партії товарів, що вивозяться за межі митної 
території України, може бути здійснено з використанням тимчасової митної 
декларації за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи у разі, коли 
декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, 
необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, зокрема 
коли: 

1. точні відомості про код товару згідно з УКТЗЕД або 
характеристики, які впливають на оподаткування товару, зокрема 
особливими видами мита, можуть бути встановлені після проведення їх 
дослідження; 
2. у процесі контролю правильності заявленого декларантом або 
уповноваженою ним особою коду товару згідно з УКТЗЕД виникають 
суперечності щодо тлумачення положень УКТЗЕД, розв'язання яких 
вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення 
досліджень тощо; 
3. відомості про кількісні характеристики товарів можуть бути 
встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб або 
вивантаження товару з транспортного засобу; 
4. ціна товарів визначається за формулою1. 
Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарів, 

ввезених на митну територію України, за поданою митною декларацією на 
бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митного 
органу відбиралися проби (зразки) товарів, за бажанням декларанта або 
уповноваженої ним особи декларування таких товарів може бути здійснено з 
використанням тимчасової митної декларації. Випуск таких товарів до 

 
1 ПКМУ від 21 травня 2012 р. N 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» 



одержання результатів відповідних досліджень (аналізу, експертиз) 
здійснюється митним органом за таких умов: 

товари не підпадають під дію встановлених законодавством заборон 
та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України відповідно 
до частини двадцять першої статті 356 Митного кодексу України (З метою 
встановлення характеристик товару, необхідних для його митного оформлення, 
митні органи можуть письмово, у тому числі з використанням засобів 
інформаційних технологій, затребувати з підприємств-виробників, 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); 

усі митні платежі, що можуть підлягати сплаті під час поміщення товарів 
у митний режим, сплачені за найбільшими ставками з тих, під які може 
підпадати товар, відповідно до частини третьої статті 260 Митного кодексу 
України, без урахування податкових пільг у разі, коли результати досліджень 
можуть вплинути на застосування таких пільг; 

якщо митним органом не визнано заявленої митної вартості товарів згідно 
із частиною третьою статті 54 Митного кодексу України, митному органу 
надається відповідно до розділу X Митного кодексу України забезпечення 
сплати різниці між сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною 
вартістю товарів, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та 
сумою митних платежів, обчисленою виходячи з найбільшої величини вартості 
таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з часом імпорту 
задекларованих товарів або є максимально наближеним до нього, що 
визначається митним органом на підставі наявних відомостей відповідно до 
статті 308 Митного кодексу України. 

У разі прийняття митним органом рішення про відмову у митному 
оформленні у зв’язку з неправильним розрахунком суми фінансової гарантії 
інформація про найбільшу величину вартості таких товарів, час імпорту яких в 
Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів або є максимально 
наближеним до нього, для розрахунку такої суми зазначається митним органом 
у рішенні про відмову у митному оформленні згідно із статтею 256 Митного 
кодексу України. 

Тимчасова митна декларація підтверджує взяття декларантом або 
уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткову 
декларацію у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної 
декларації. 

Для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму за 
тимчасовою митною декларацією застосовуються курси валют, заходи 
тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 
чинні на дату прийняття митним органом тимчасової митної декларації для 
оформлення. Якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними 
для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів 
за тимчасовою митною декларацією застосовується найбільша ставка митних 
платежів з тих, під яку може підпадати товар. 



Періодична митна декларація може подаватися на регулярне переміщення 
через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же 
умовах та підставах протягом не більше 180 днів та під зобов’язання про 
подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною 
декларацією протягом попереднього календарного місяця, у порядку та на 
умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Згідно ПКМУ № 450 періодична митна декларація подається для 
декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України 
суднами закордонного плавання, трубопровідним транспортом або лініями 
електропередачі, періодичних друкованих видань та товарів, переміщення яких 
через митний кордон України планується з періодичністю не рідше ніж два 
рази протягом строку її дії. 

При ввезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення в 
Україну, у тому числі з метою транзиту, періодична митна декларація 
використовується замість попередньої митної декларації. 

Для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму, що 
ввозяться на митну територію України за періодичною митною декларацією, 
застосовуються курси валют, заходи тарифного та нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, чинні на день прийняття митним органом 
додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною митною 
декларацією протягом попереднього календарного місяця. 

Для пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
відповідно до заявленого митного режиму, що вивозяться за межі митної 
території України за періодичною митною декларацією, застосовуються заходи 
тарифного й нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні 
на день пропуску цих товарів через митний кордон України. 

Митний органне має права відмовити в прийнятті тимчасової або 
періодичної митної декларації, якщо виконано всі умови, встановлені митним 
кодексом України. 

Відмова митному органу в прийнятті тимчасової або періодичної митної 
декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути 
письмово повідомлено декларанта. 

У разі ввезення на митну територію України товарів для отримання 
дозволу на їх випуск згідно з абзацом третім пункту 25 ПКМУ № 450 у 
безперервному виробництві (металургійному, хімічному тощо) разом з 
періодичною митною декларацією митному органу подається також лист 
декларанта, в якому зазначаються місце розташування такого виробництва та 
відомості, що підтверджують необхідність використання цих товарів у такому 
виробництві. 

Пропуск товарів через митний кордон України за періодичною митною 
декларацією може здійснюватися з моменту її оформлення митним органом 
протягом строку її дії у межах кількості товарів, зазначеної в періодичній 
митній декларації. 

Товари, що вивозяться за межі митної території України за періодичною 
митною декларацією (крім товарів, що переміщуються через митний кордон 



України трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, та 
періодичних друкованих видань), можуть бути переміщені через митний 
кордон України у разі: 

1. пред'явлення митному органу в пункті пропуску через 
державний кордон України в паперовій або електронній формі 
документів (засвідчених у встановленому порядку копій, якщо 
законодавством не передбачено обов'язкове подання оригіналів), що 
свідчать про дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного 
регулювання (крім тих, відомості про які зазначались у встановленому 
порядку в періодичній митній декларації) та про здійснення передбачених 
статтею 319 Митного кодексу України необхідних видів контролю; 

2. подання у разі переміщення товарів залізничним і 
автомобільним транспортом декларантом або уповноваженою ним 
особою митному органу, зокрема з використанням інформаційно-
телекомунікаційних технологій, не пізніше ніж через дві доби з дати 
прийняття товарів до перевезення реєстру номерів транспортних засобів 
та товарно-транспортних документів за відповідною формою згідно з 
додатком 2 до ПКМУ № 450. 
Товари, що вивозяться (ввозяться) за межі (на) митної(у) території(ю) 

України за періодичною митною декларацією трубопровідним транспортом або 
лініями електропередачі, можуть бути переміщені через митний кордон 
України після оформлення митним органом періодичної митної декларації. 

Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією 
у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях періодичні 
друковані видання випускаються митним органом після здійснення 
передбачених частиною першою статті 319 Митного кодексу України видів 
контролю (крім випадку, визначеного частиною третьою статті 237 Митного 
кодексу України (переміщення через МКУ у міжнародних поштових 
відправленнях та експрес-відправленнях товарів, що відповідно до МКУ та 
Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування митними 
платежами)) на підставі товарно-транспортних і товаросупровідних документів. 

Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією 
товари для безперервного виробництва (металургійного, хімічного тощо) за 
зверненням декларанта або уповноваженої ним особи, поданим на паперовому 
носії у двох примірниках, з дозволу митному органу можуть бути випущені 
після проведення в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з 
контролем за доставкою таких товарів, та здійснення передбачених частиною 
першою статті 319 Митного кодексу України видів контролю. 

Підтвердженням надання дозволу митному органу на випуск товарів, що 
переміщуються в експрес-відправленнях (періодичні друковані видання), 
товари для безперервного виробництва - є проставлення посадовою особою 
підрозділу митного оформлення митному органу відбитку штампу "Під митним 
контролем" на відповідних товарно-транспортних документах, а у випадку 
ввезення на митну територію України за періодичною митною декларацією 
товарів для безперервного виробництва, - на примірниках звернення. Один 



примірник звернення залишається у митному органі, а другий повертається 
декларанту або уповноваженій ним особі та є підставою для видачі вантажу. У 
разі потреби - проводиться митний огляд, взяття проб і зразків товарів у 
встановленому законодавством порядку.  

 Інші, ніж зазначені у цьому пункті товари, що ввезені на митну 
територію України за періодичною митною декларацією, можуть бути 
випущені лише після здійснення у повному обсязі їх митного оформлення, а 
саме: до 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем 
переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною 
декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов'язані: 

1. подати додаткову декларацію із зазначенням точних відомостей про 
товари, переміщені через митний кордон України за періодичною митною 
декларацією відповідно до заявленого митного режиму протягом 
попереднього календарного місяця; 
2. подати передбачені законодавством документи, необхідні для 
здійснення митного оформлення товарів, крім документів, поданих разом 
з періодичною митною декларацією; 
3. сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або 
у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України. 
У разі ввезення товарів (крім переміщуваних стаціонарними засобами 

транспортування) на митну територію України за періодичною митною 
декларацією календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон 
України є місяць, у якому товари доставлені до митниці оформлення 
періодичної митної декларації. 

У разі вивезення товарів (крім переміщуваних стаціонарними засобами 
транспортування) за межі митної території України за періодичною митною 
декларацією календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон 
України є місяць, у якому митницею здійснено пропуск товарів за межі митної 
території України. 

У разі коли місця митного контролю товарів, що ввезені трубопровідним 
транспортом або лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через 
митну територію України, розташовані на тимчасово окупованій території 
України або переміщення на тимчасово окуповану територію України товарів 
трубопровідним транспортом або лініями електропередачі здійснено з території 
суміжної держави, на якій розташовані прилади обліку, оформлення 
додаткових декларацій на кількість товарів, переміщених на підконтрольну 
українській владі територію, здійснюється без надання актів приймання-
передачі та на підставі довідки, наданої перевізником, що підтверджує кількість 
таких товарів. 

У разі коли під час ввезення товарів трубопровідним транспортом 
покупцем оскаржено ціну товару у порядку, передбаченому 
зовнішньоекономічним договором (контрактом), оформлення додаткових 
декларацій здійснюється без надання актів приймання-передачі та рахунків-
фактур на підставі копії зовнішньоекономічного договору (контракту), копії 



остаточного і обов’язкового арбітражного рішення, яке визначає ціну товару, та 
довідки, наданої перевізником, що підтверджує кількість таких товарів. 

Дія спеціальних санкцій, застосованих або поновлених після закінчення 
строку тимчасового зупинення до українського суб'єкта зовнішньоекономічної 
діяльності та/або іноземного суб'єкта господарювання відповідно до статті 37 
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" після вивезення товарів 
за межі митної території України або випуску їх згідно з пунктом 25 ПКМУ № 
450 товари, що ввозяться на митну територію України за періодичною митною 
декларацією трубопровідним транспортом, у міжнародних поштових 
відправленнях та експрес-відправленнях, для безперервного виробництва, не 
поширюється на оформлення додаткової декларації на такі товари. 

Митний орган, що здійснив оформлення періодичної митної декларації, 
відмовляє у випуску товарів, що ввезені на митну територію України за 
періодичною митною декларацією, з наданням відмови у митному оформленні 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення у разі невиконання 
декларантом або уповноваженою ним особою вимог пункту 26 ПКМУ № 450 
(подати додаткову декларацію, подати передбачені законодавством документи, 
необхідні для здійснення митного оформлення товарів, сплатити митні платежі, 
що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів 
через митний кордон України) та/або закінчення строку тимчасового 
припинення дії спеціальної санкції чи застосування такої спеціальної санкції до 
українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного 
суб'єкта господарювання - його контрагента. 

Митний органу пункті пропуску через державний кордон України 
відмовляє у пропуску товарів через митний кордон України за періодичною 
митною декларацією (крім товарів, що переміщуються через митний кордон 
України трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, та 
періодичних друкованих видань) протягом строку її дії з наданням картки 
відмови у митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення у разі: 

1. невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог 
частини четвертої статті 260 Митного кодексу України (Періодична 
митна декларація може подаватися на регулярне переміщення через 
митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же 
умовах та підставах протягом не більше 180 днів та під зобов'язання про 
подання додаткової декларації на товари, переміщені за періодичною 
митною декларацією протягом попереднього календарного місяця, у 
порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України) та 
пункту 26 цього Положення щодо товарів, що вивозяться за межі митної 
території України, за попередній місяць (відмітка про заборону пропуску 
товарів через митний кордон України у зв'язку з невиконанням вимог 
пункту 26 цього Положення вноситься до ЄАІС митних органів України 
митним органом оформлення ПМД); 
2. недотримання декларантом або уповноваженою ним особою вимог 
щодо застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання 



зовнішньоекономічної діяльності, діючих на день пропуску товарів, що 
вивозяться за межі митної території України, через митний кордон 
України; 
3. переміщення через митний кордон України за періодичною митною 
декларацією товарів у кількості більшій, ніж задекларована в цій 
періодичній митній декларації; 
4. закінчення строку тимчасового припинення дії спеціальної санкції 
відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну 
діяльність" чи застосування такої спеціальної санкції до українського 
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта 
господарювання - його контрагента; 
5. запровадження відповідно до законодавства режиму ліцензування 
або заборони експорту (імпорту) товарів, що переміщуються за 
періодичною митною декларацією. 
В статті 260-1 зазначено особливості використання спрощеної митної 

декларації для декларування та випуску в заявлений митний режим товарів, 
декларантом яких є підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-С і має 
дозвіл на застосування спеціального спрощення "процедура спрощеного 
декларування". 

Спрощена митна декларація може подаватися безпосередньо 
підприємством, яке отримало авторизацію АЕО-С і має дозвіл на застосування 
спеціального спрощення "процедура спрощеного декларування", або від його 
імені підприємством, яке отримало авторизацію АЕО-Б і має дозвіл на 
здійснення митної брокерської діяльності. 

Обов’язковою умовою отримання дозволу на застосування спеціального 
спрощення "процедура спрощеного декларування" є наявність у підприємства, 
яке отримало авторизацію АЕО-С, дозволів на застосування спеціальних 
спрощень "загальна фінансова гарантія" та "процедура випуску за 
місцезнаходженням". 

Спрощена митна декларація відповідно до вимог, установлених митним 
законодавством Європейського Союзу, містить зменшений обсяг відомостей 
(порівняно з митною декларацією, заповненою у звичайному порядку), який є 
достатнім для ідентифікації товарів. Разом із спрощеною митною декларацією 
до митному органу подається лише рахунок або інший документ, який визначає 
вартість товару. 

Спрощена митна декларація подається для декларування: 
1) товарів, які переміщувалися у вантажних відправленнях автомобільним 

або залізничним транспортом внутрішнім транзитом від пункту ввезення 
(пропуску) на митну територію України до відповідного об’єкта підприємства, 
яке отримало авторизацію АЕО-С (будівлі, споруди, відкритого або закритого 
майданчика тощо), визначеного дозволом на застосування спеціального 
спрощення "процедура випуску за місцезнаходженням", за митною декларацією 
(у тому числі попередньою митною декларацією), та декларуються у митні 
режими: 

а) імпорту; 



б) митного складу; 
в) переробки на митній території; 
г) тимчасового ввезення; 
ґ) вільної митної зони; 
д) реімпорту; 
2) товарів, що поміщуються у митний режим імпорту після поміщення в 

митний режим митного складу згідно з підпунктом "б" (митний склад); 
3) товарів, які для вивезення за межі митної території України у 

вантажних відправленнях авіаційним, водним, автомобільним або залізничним 
транспортом пред’явлені на об’єкті підприємства, яке отримало авторизацію 
АЕО-С і має дозвіл на застосування спеціального спрощення "процедура 
випуску за місцезнаходженням", або пред’явлені у зоні митного контролю за 
місцезнаходженням митному органу, або декларуються без такого пред’явлення 
відповідно до частини другої статті 258 цього Кодексу у митні режими: 

а) експорту; 
б) реекспорту; 
в) тимчасового вивезення; 
г) переробки за межами митної території. 
Митні формальності під час застосування процедури спрощеного 

декларування виконуються із застосуванням автоматизованої системи митного 
оформлення. У разі якщо автоматизованою системою митного оформлення або 
посадовою особою митному органу за результатами застосування системи 
управління ризиками не визначено необхідність участі посадових осіб митних 
органів у виконанні митних формальностей за спрощеною митною 
декларацією, митні формальності за такою спрощеною митною декларацією 
виконуються автоматизованою системою митного оформлення в 
автоматичному режимі протягом 15 хвилин з моменту її реєстрації. 
Особливості виконання митних формальностей під час застосування процедури 
спрощеного декларування визначаються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

Оформлення спрощеної митної декларації є випуском товарів у заявлений 
митний режим. 

Строк подання додаткової декларації до спрощеної декларації залежно від 
строку використання підприємством процедури спрощеного декларування 
становить: 

1) 15 днів - у разі, якщо строк використання підприємством процедури 
спрощеного декларування не перевищує одного року; 

2) 30 днів - у разі, якщо строк використання підприємством процедури 
спрощеного декларування перевищує один рік. 

Для оформлення товарів за спрощеною митною декларацією 
застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, чинні на дату прийняття такої спрощеної митної декларації митним 
органом, а заходи тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 
курси валют - чинні на дату прийняття митним органом додаткової митної 
декларації на товари, оформлені за такою спрощеною митною декларацією. 



У дозволі на застосування спеціального спрощення "процедура 
спрощеного декларування" зазначаються відомості про: 

1) митницю (митні пости або інші структурні підрозділи митниці), якою 
здійснюватимуться митні формальності під час застосування спеціального 
спрощення "процедура спрощеного декларування"; 

2) митні режими, в які можуть поміщуватися товари із застосуванням 
спеціального спрощення "процедура спрощеного декларування"; 

3) способи забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування); 
4) перелік товарів, щодо яких надається дозвіл, із зазначенням їх кодів на 

рівні товарної підкатегорії (10 знаків) згідно з УКТ ЗЕД, найменування та 
звичайного торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та 
класифікувати ці товари; 

5) перелік засобів та способи переміщення товарів, щодо яких надається 
дозвіл; 

6) порядок інформаційного обміну між підприємством, яке отримало 
авторизацію АЕО-С, митницею, яка видала дозвіл, та єдиною автоматизованою 
інформаційною системою митних органів із використанням відповідних веб-
сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет; 

7) порядок інформаційного обміну між підприємством, яке отримало 
авторизацію АЕО-С, та митницею, яка видала дозвіл, у разі виходу з ладу 
єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, відповідних 
веб-сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет; 

8) інші відомості, визначені формою такого дозволу. 
Статтею 261. «Додаткова декларація» МКУ передбачено, що у разі 

подання попередньої, тимчасової, періодичної та спрощеної митних декларацій 
декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених 
відповідно до цього Кодексу, подати митному органу додаткову декларацію, 
яка містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою, 
тимчасовою, спрощеною або періодичною митною декларацією, що подавалися 
б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у 
звичайному порядку. 

У разі відсутності інформації, необхідної для визначення числових 
значень складових митної вартості товарів, яка стане відомою після випуску 
товарів у вільний обіг та сплати роялті, ліцензійних платежів, інших складових 
вартості, які визначаються залежно від обсягів продажу або прибутку від 
продажу, декларант або уповноважена ним особа має право подати додаткову 
декларацію протягом 180 днів з дати випуску товарів. 

У разі випуску товарів за спрощеною митною декларацією в межах 
спеціальних спрощень, наданих підприємству, яке отримало авторизацію АЕО-
С, таке підприємство зобов’язане подати до митному органу, який здійснив 
такий випуск, додаткову декларацію (додаткові декларації) на такі товари та 
сплатити митні та інші платежі, якими відповідно до законодавства України 
обкладаються товари під час поміщення їх у відповідний митний режим, 
протягом строків, визначених митним кодексом України. 



Додаткова декларація також може бути подана для сплати мита на товари, 
що ввезені на митну територію України та випущені у відповідний митний 
режим із звільненням або умовним звільненням від сплати мита і використані у 
виробництві інших товарів, та якщо така сплата є умовою набуття виробленими 
в Україні товарами походження з України та це передбачено законами України 
та/або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

У разі, якщо значення ціни товару в зовнiшньоекономiчному договорi 
визначається за формулою i на дату декларування невiдоме, декларант або 
уповноважена ним особа має право подати додаткову декларацію протягом 90 
днів з дати випуску товарів. 

Додаткова декларація подається до відповідного митному органу, яким 
була оформлена відповідна попередня, тимчасова, спрощена або періодична 
митна декларація. 

Дозволяється подання однієї додаткової декларації до кількох попередніх, 
тимчасових, спрощених або періодичних митних декларацій, що були 
оформлені одним митним органом в межах одного зовнішньоекономічного 
договору та одного митного режиму, за умови дотримання строків подання 
додаткової декларації. 

У межах строків подання додаткової декларації дозволяється подання 
кількох додаткових декларацій до однієї попередньої, тимчасової, спрощеної, 
періодичної митної декларації або митної декларації, заповненої у звичайному 
порядку. 

 
 


	Тема: Типи митних декларації на ЄАД та їх застосування
	1.  Форми письмового декларування.
	ПКМУ № 450 розписано форми письмового декларування, зокрема товари декларуються шляхом подання митному органу:


