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КОРПОРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПИТАНЬ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 
ТА МИТНОГО ОФ ОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ ЗА ТОВАРНИМИ 

ПОЗИЦІЯМИ 870 1-8707, 8 7 1 1 ,  8 7 1 6  УКТ ЗЕД, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ 
ГРОМАДЯНАМИ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 

ДЛЯ ВІЛЬНОГО ОБІГУ 

Останнім часом процеси, які напряму або опосередковано пов'язані 
з митним контролем та митним оф ормленням моторних транспортних 
засобів як товару, за товарними позиціями 870 1-8707, 871 1 ,  8716 згідно 
з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 
(далі - УКТ ЗЕД), зрушили з місця у цілком позитивному напрямку. 
Так, наприклад, з 1 січня 20 16  р. набрав чинності Закон України від 25 
листопада 2015 року NQ 822-VII <<Про внесення змін до Закону України 
<<Про митний тариф УкраїнИ>> щодо ввізного мита на електромобілі>>, 
яким скасовано ввізне мито на транспортні засоби, оснащені виключ
но електричними двигунами (одним чи декількома) за товарною під
категорією 8703 90 10 10 згідно УКТ ЗЕД [ 1 ] .  З 1 січня 20 16  року згідно 
Закону України від 24 грудня 2015 р. NQ 912-VIII <<Про заходи щодо сти
мулювання зовнішньоекономічної діяльності>> скасовано додатковий 
імпортний збір [ 3 ] ,  тимчасово запроваджений у 2015 р. щодо товарів, 
які імпортувались на територію України суб'єктами господарювання, а 
також товарів, які ввозились (пересилались) на територію України фі
зичними особами (додатковий імпортний збір справлявся за ставкою 
5 %  з товарів, що класиф ікувались у товарній групі 87 <<Засоби наземно
го транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх 
частини та обладнання>> згідно УКТ ЗЕД) [4, ч. 1 ст. 4] . 

Митний контроль та митне оформлення товарів за товарними по
зиціями 870 1-8707, 871 1 ,  8716  згідно УКТ ЗЕД, які ввозяться громадя
нами на митну територію України для вільного обігу, регламентуються 
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положеннями Митного кодексу України [5 ,  ст. 377] , Податкового ко
дексу України [6, ст. 2 15 ,  ст. 193] , Закону України <<Про митний тариф 
УкраїнИ>> [7] ,  наказу Міністерства ф інансів України від 22.02.20 12  р .  
NQ 58 1  <<Про затвердження Порядку справляння митних платежів при 
ввезенні на митну територію України товарів громадянами>> [8 ]  та на
казу Державної митної служби України (далі - ДМСУ) від 17. 1 1 .2005 р .  
NQ 1 1 18 <<Про затвердження Правил митного контролю та митного 
оформлення транспортних засобів, які переміщуються громадянами 
через митний кордон УкраїнИ>> (далі - Наказ NQ 1 1 18)  з послідуючими 
редакціями та змінами до нього [9] . 

Порядок здійснення митних формальностей по відношенню до то
варів за товарними позиціями 8701-8707, 871 1 ,  8716  згідно УКТ ЗЕД, 
що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного 
обігу, врегульовано Наказом NQ 1 1 18 ,  який було прийнято ще у 2005 р .  
та  став носієм прогресивних зрушень [9] . Так, у ньому, зокрема, було 
передбачено, що митне оформлення ввезених на митну територію 
України моторних транспортних засобів, які підлягають реєстрації, 
здійснюється за місцем постійного проживання (тимчасового перебу
вання) власників-громадян на митній території України, а не на тери
торіях пунктів пропуску через державний кордон України, як це було 
закріплено в практиці митниць ДМСУ до 2005 р .  (ще до принципу екс
територіальності в питаннях митного оформлення, який було введено у 
20 12 р. Митним кодексом України [9, ч. З ст. 247] ) .  Також Наказ NQ 1 1 18 
забезпечує проведення співробітниками митниць ДМСУ спільного з 
представниками ДАІ МВС України огляду моторних транспортних за
собів, що ввозяться громадянами на митну територію України для віль
ного обігу, облік та контроль моторних транспортних засобів, що нале
жать громадянам і ввозяться ними на митну територію України з метою 
їх подальшого тимчасового ввезення (вивезення) тощо [9] .  

Проте, поза увагою Наказу NQ 1 1 18 залишились питання регулюван
ня митного контролю та митного оформлення моторних транспортних 
засобів, які надходять на митну територію України на адресу громадян 
у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для віль
ного обігу. При цьому, практично усі Закони України, акти Кабінету 
Міністрів України, накази реорганізованої ДМСУ (за невеликим ви
ключенням), на які є посилання в Наказі NQ 1 1 18 ,  втратили чинність. 
У зв'язку з чим Державною фіскальною службою України підготовлено 
Проект наказу Міністерства ф інансів України, який у разі його при
йняття змінив би не тільки Наказ NQ 1 1 18 з його додатковими редакці
ями, але й врахував би усі питання, винесенні поза межі Наказу NQ 1 1 18 
[2] . В цьому контексті нагальною є проблема прийняття зазначеного 
Проекту [7] , оскільки положення Наказу NQ 1 1 18 та Митного кодексу 
України конфліктують у правових форматах. А питання, що стосують
ся, наприклад, порядку здійснення працівниками митниць Державної 
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фіскальної служби України митного контролю та митного оформлення 
товарів за товарними позиціями 870 1-8707, 871 1 ,  8716  згідно УКТ ЗЕД, 
що надходять на митну територію України на адресу громадян у несу
проводжуваному багажі або у вантажних відправленнях для вільного 
обігу, не врегульовано на правовому рівні жодним організаційно-роз
порядчим актом Міністерства фінансів України. 
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