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Спрощення 
митних 
процедур

З метою спрощення митних процедур Міністерство доходів 
та зборів зробило технічно можливим завершувати митне 
оформлення товарів із застосуванням попереднього 
декларування. 

Ця можливість була передбачена Митним кодексом України, 
прийнятим в 2012 році, згідно з яким митна декларація 
може бути надана імпортером, а митні формальності можуть 
бути завершені митним органом до моменту надходження 
товарів на митну територію України. Втім досі цією 
можливістю не можна було скористатись на практиці.

Відповідно до цієї процедури митний орган може перевірити 
та оформити митну декларацію до моменту прибуття товарів 
до пункту пропуску через митний кордон країни. Протягом 
чотирьох годин після того, як товари перетнуть митний 
кордон України, митні органи мають поінформувати 
імпортера, чи є необхідність проведення фізичного огляду 
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імпортера, чи є необхідність проведення фізичного огляду 
цих товарів. Якщо така необхідність відсутня, товари 
вважаються такими, що оформлені у митному відношенні та 
випущені з-під митного контролю. Це дозволить імпортеру 
вільно розпоряджатися товарами одразу після того, як 
товари надійшли на митну територію України. 

Ми сподіваємося, що реалізація цієї нової митної процедури 
дасть можливість багатьом імпортерам вдосконалити бізнес
процеси та знизити витрати на проведення митного 
оформлення в Україні
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метою спрощення митних процедур Міністерство доходів 
та зборів зробило технічно можливим завершувати митне 
оформлення товарів із застосуванням попереднього 
декларування. 

Ця можливість була передбачена Митним кодексом України, 
прийнятим в 2012 році, згідно з яким митна декларація 
може бути надана імпортером, а митні формальності можуть 
бути завершені митним органом до моменту надходження 
товарів на митну територію України. Втім досі цією 
можливістю не можна було скористатись на практиці.

Відповідно до цієї процедури митний орган може перевірити 
та оформити митну декларацію до моменту прибуття товарів 
до пункту пропуску через митний кордон країни. Протягом 
чотирьох годин після того, як товари перетнуть митний 
кордон України, митні органи мають поінформувати 
імпортера, чи є необхідність проведення фізичного огляду 
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імпортера, чи є необхідність проведення фізичного огляду 
цих товарів. Якщо така необхідність відсутня, товари 
вважаються такими, що оформлені у митному відношенні та 

під митного контролю. Це дозволить імпортеру 
вільно розпоряджатися товарами одразу після того, як 
товари надійшли на митну територію України. 

Ми сподіваємося, що реалізація цієї нової митної процедури 
дасть можливість багатьом імпортерам вдосконалити бізнес-
процеси та знизити витрати на проведення митного 
оформлення в Україні.
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