Основні положення здійснення митного оформлення та декларування
Загальні положення митного оформлення
Митне оформлення товарів здійснюється на підставі "Типової технології митного контролю та
митного оформлення товарів та інших предметів", розробленої відповідно до МКУ, "Положення про
ВМД", інших нормативних актів ДМСУ з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних
органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів.
Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших
документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів,
визначаються Кабінетом Міністрів України. Загальна технологія митного оформлення товарів
наведена на рисунку 3.6.
Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх
необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів
і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню. Засвідчення митним органом
прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного
оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації та
товаросупровідних документах. Відповідальна особа після перевірки поданих документів на
комплектність та відповідність іншим вимогам передає їх начальнику підрозділу митної статистики.
За наявності достатніх підстав на кожному з етапів відповідальною особою може бути відмовлено у
митному оформленні у порядку встановленому чинним законодавством України.
При розслідуванні справ про порушення митних правил посадова особа митного підрозділу, у
провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, може письмово витребувати
документи, необхідні для розгляду справи. При цьому у справах відділу залишається письмова
вимога про надання документів, а також копії витребуваних документів.
Згідно зі ст. 70 МКУ метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час
митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,
та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну
територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів.
Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу.

Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів
протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими
здійснювати певні види контролю. Відповідно до міжнародних договорів, укладених в
установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон
України може здійснюватися цілодобово.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України резидентами (крім громадян), крім випадків переміщення товарів і транспортних засобів
через територію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності
яких розташовані ці резиденти.

У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, митне оформлення в іншому митному органі
може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у
зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України у
режимі транзиту, здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і транспортних
засобів на митну територію України. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які
вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому
митному органі на всій митній території України.
Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у
несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або
тимчасового перебування зазначених громадян.
За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або
поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб
справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Розмір такої
плати не може перевищувати вартості фактичних витрат митних органів на вчинення зазначених
дій.
З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за
вмотивованим письмовим розпорядженням керівника відповідного митного органу або його
заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу,
експертизи). Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу митного
органу можуть братися також декларантами та відповідними органами державного контролю. Про
взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, складається акт за формою,
встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи (ст. 75 МКУ).
Декларанти мають право бути присутніми під час взяття проб та зразків товарів посадовими
особами митного органу та інших органів державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що
перебувають під митним контролем, іншими органами державного контролю, а також
декларантами здійснюється у присутності посадових осіб митних органів. Декларанти зобов' язані
сприяти посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків товарів і здійснювати за
свій рахунок вантажні та інші необхідні операції. Декларанти мають право ознайомлюватися з
результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та зразків товарів та
отримувати копії результатів досліджень (аналізів, експертиз). Митні органи не відшкодовують
витрат, понесених декларантом в результаті взяття проб та зразків товарів, що перебувають під
митним контролем. Витрати на проведення дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків
товарів, понесені митними органами та митними лабораторіями, особою, яка має повноваження
щодо таких товарів, не відшкодовуються, крім випадків, коли таке дослідження (аналіз, експертиза)
проводиться з ініціативи зазначеної особи.
Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу пред'
явлення товарів і транспортних засобів, що підлягають митному оформленню, подання митної
декларації та всіх необхідних документів і відомостей (ст. 78 МКУ).

Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур,
визначених ним на підставі МКУ відповідно до заявленого митного режиму.
МКУ (ст. 79) передбачає, що у разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних
для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів
та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений
строк чи особливий режим зберігання, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для
засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, товарів, що
слідують за процедурою МДП, їх митне оформлення здійснюється першочергово у спрощеному
порядку.
У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і
транспортних засобів митний орган зобов' язаний видавати заінтересованим особам письмове
повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких
забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через
митний кордон України.

