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1. Загальні положення.
За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з
дозволу митного органу відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути
змінені або митна декларація може бути відкликана. У разі відмови у наданні
такого дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в
електронному вигляді, повідомити декларанта про причини і підстави такої
відмови.
Внесення змін до митної декларації, прийнятої митним органом,
допускається до моменту завершення митного оформлення товарів,
транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого
митного режиму, а також протягом трьох років з дня завершення їх митного
оформлення. Зміни повинні стосуватися лише товарів, транспортних засобів
комерційного призначення, зазначених у митній декларації.
Якщо після випуску у вільний обіг товарів, митний контроль яких
здійснювався без проведення митного огляду, декларантом виявлені товари,
переміщені через митний кордон України і не зазначені в митній декларації, за
письмовим зверненням декларанта та з дозволу митного органу допускається
внесення до митної декларації змін щодо збільшення кількості товарів,
випущених у вільний обіг на митній території України, у зв’язку з виявленням
не задекларованих товарів.
Внесення до митної декларації змін, які впливають на застосування до
товарів
заходів
тарифного
та/або
нетарифного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, здійснюється за умови дотримання таких
заходів.

Відкликання митної декларації допускається лише до моменту завершення
митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення
відповідно до заявленого митного режиму.
Якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за
декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули
державний кордон України протягом 180 днів, митний орган визнає цю митну
декларацію недійсною. Зазначений строк може бути зменшений за письмовим
зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.
Після відкликання або визнання недійсною митної декларації товари,
транспортні засоби комерційного призначення, що в ній задекларовані, повинні
бути видані з-під митного контролю за заявою декларанта або уповноваженої
ним особи, якщо до початку митного оформлення цих товарів, транспортних
засобів комерційного призначення вони перебували у вільному обігу на митній
території України, або задекларовані протягом 10 днів до обраного митного
режиму.
Посадові особи митних органів не мають права заповнювати митну
декларацію, змінювати відомості, зазначені в митній декларації, крім внесення
до неї відомостей, що належать до повноважень митних органів.
У разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у митній
декларації товарів, транспортних засобів комерційного призначення внесення
змін, відкликання та визнання недійсною цієї декларації до закінчення
провадження у відповідних справах забороняються. Не порушується
провадження у справах про порушення митних правил у випадках, якщо
декларант або уповноважена ним особа самостійно звернулися до митного
органу з проханням про внесення змін до митної декларації відповідно до
частин другої - четвертої статті 269 Митного кодексу України.
2. Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання.
За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з
дозволу митного органу вiдомостi, 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 до Положення про митні декларації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450
«Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» (далі - Положення
про митні декларації), 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 митного органу на зміну або відкликання митної декларації, митне
оформлення якої не завершено, надається посадовою особою митного 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 (крім випадків, коли після проведення зазначених
митних формальностей порушень митних правил не виявлено);
− 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 митним
органом не завершене, вносяться до всіх аркушів цієї декларації шляхом
перекреслення помилкових i 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 з метою сплати митних платежів у випадках, передбачених
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової
декларації та оформлення її митним органом;
− подання з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з
частковим звільненням від оподаткування митними платежами, для сплати
рівними частинами податку на додану вартість у разі надання розстрочення
сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію
України устаткування та обладнання на підставах, визначених Податковим
кодексом України, а також 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 Положення про митні декларації.
Внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного
документа шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється відповідно
до Порядку оформлення аркуша коригування та визнання такими, що втратили
чинність, деяких наказів Державної митної служби України, затвердженого
наказом Мінфіну від 06.11.2012 №1145. Після оформлення аркуша коригування
його електронний примірник засвідчується електронним цифровим підписом
посадової особи митного органу, вноситься до локальних баз даних митного
органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів
України посадовою особою митного органу, що його оформила, та передається
спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової
служби.
Оформлений митним органом аркуш коригування є невід'ємною частиною
відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.
Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним органом у разі:

− необхідності виправлення відомостей, пов’язаних з доплатою або
поверненням митних платежів, у тому числі у зв’язку із скасуванням рішення
митного органу;
− необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або
уповноваженої ним особи відомостей, пов’язаних з коригуванням ціни
товару, що вивозиться за межі митної території України, для цілей
податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо таке
коригування не призведе до зменшення суми податків, що підлягає сплаті до
бюджету;
− необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або
уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній
декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про
товари, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою
митною декларацією;
− 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 Єдиній автоматизованій інформаційній системі 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).
Якщо під час вивезення товарів, що відправляються залізничним
транспортом (зокрема в митному режимі транзиту під час перевантаження чи
заміни активного транспортного засобу на залізничний транспорт або
поміщення товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через
митний кордон України), відомості про номер залізничного вагона, платформи,
яким (якими) відправлені товари, та залізничні накладні не зазначалися у
митній декларації у зв’язку з відсутністю інформації, такі відомості подаються
декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій не пiзнiше ніж
через дві доби з дати прийняття товарів до перевезення шляхом оформлення
реєстру за формою згідно з додатком 2 до Положення про митні декларації.
3. Порядок визнання митних декларацій недійсними.
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 митного органу, що його оформила, вноситься цією посадовою
особою до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої
інформаційної системи митних органів України та передається спеціалізованим
митним органом до відповідного органу державної податкової служби згідно з
пунктом 32 Положення про митні декларації.
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.
Якщо товари перебувають в зоні діяльності іншого митного органу, ніж
митний орган, яким оформлена відповідна митна декларація, за результатами
застосування системи управління ризиками митний орган, яким оформлена
митна декларація, може прийняти рішення про проведення огляду товарів.
У разі прийняття такого рішення про це невідкладно повідомляється
митному органу за місцезнаходженням товарів для проведення огляду. Копія
акта про проведення огляду надсилається засобами електронного зв’язку
митному органу, яким оформлена відповідна митна декларація.
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.
Не допускається також визнання недійсною митної декларації, якщо частина
або всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, що в ній
задекларовані, після оформлення такої декларації видані з-під митного
контролю.

Додаток 3
до Положення
Форма
Начальнику ______________________________
(найменування митного
органу)
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові декларанта
/уповноваженої ним особи)
_________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ місце
проживання фізичної особи - підприємця)
ЗАЯВА
_____ ______________ 20___ р.

№ _________

Прошу відповідно до статті 269 Митного кодексу України надати дозвіл на
____________________________________ митної декларації № _______.
(внесення змін, відкликання)
Зміст змін (заповнюється у разі внесення змін до митної декларації)
Номер товару в
митній декларації

Графа митної
декларації

Відомості
зазначені у митній
повинні бути
декларації
зазначені у митній
декларації

Обґрунтування
________________________________________________________________
Додані
документи_________________________________________________________
(назва, номер, дата)
Декларант або
___________________ _________________________
(ініціали, прізвище)
уповноважена ним особа
(підпис)
Місце для відбитка
печатки декларанта або
уповноваженої ним
особи

Додаток 4
до Положення
Форма
Аркуш коригування
митної декларації від ___ __________ 20___р. №______
I. Аркуш коригування складено для відображення нових відомостей про
товари, що стали відомі після закінчення їх митного оформлення, зазначених у
таких графах митної декларації на бланку єдиного адміністративного
документа:
Номер товару в
Графа
митній
митної
декларації
декларації

Відомості
зазначені у митній
декларації

повинні бути зазначені у
митній декларації

II. Розрахунок сум митних платежів за новими відомостями (графа 47
митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа):
Номер товару в
митній
декларації

Код виду
платежу

Основа
нарахування

Ставка

Сума

III. Доплачено (повернуто) митних платежів, штрафних санкцій (у разі
наявності):
Код виду
платежу

Сума

Дата

Підстава

Напрям руху
коштів

_________________________ __________________ ________________________
_
_
_
(найменування посади
(підпис, дата)
(ініціали, прізвище)
посадової особи митного
органу)
Місце для відбитка
особистої номерної печатки

Додаток 2
до Положення
Форма
Реєстр №* ___________
номерiв транспортних засобів та товарно-транспортних документів
за митною декларацією № ____________________
Реєстр

черговий

уточнюючий

дата відправлення транспортних засобів ____ ____________ 20___ р.
Номер Номер Відомості про Відомості про
запису товару в транспортний
товарнов
засіб
митній
транспортний
Реєстрі декларації
документ

Код товару
згідно з
УКТЗЕД

Кількість
товару в
основній
одиниці виміру

Декларант або
___________________ _________________________
(ініціали, прізвище)
уповноважена ним особа
(підпис)
Місце для відбитка
печатки декларанта або
уповноваженої ним
особи

