
МИТНА СПРАВА



Основи митної справи

Митна справа  - порядок переміщення товарів та 
транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане із 

встановленням та справлянням податків і зборів, процедури 
митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою 

та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію 
митної політики України.
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Законодавство України з питань митної справи 
складається з Конституції України, Митного Кодексу України 

(МКУ), законів України та інших нормативно-правових актів з 
питань митної справи.



Структура митної справи
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1 • Митна політика

2 • Переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів (ТЗ)

3 • Митні режими

4 • Митне регулювання

5 • Митне оформлення

6 • Митний контроль (митний огляд і т.д.)

7 • Митні пільги

8 • Ведення митної статистики та товарної номенклатури ЗЕД

9 • Боротьба з контрабандою та порушенням митних правил

10 • Здійснення дізнання в митних органах

11 • Притягнення винних осіб до відповідальності

12 • Інформаційна, консультативна та роз’яснювальна діяльність

13 • Проходження служби в митних органах

14 • Міжнародне співробітництво в галузі митної справи та митного регулювання



Основні принципи 
державної митної справи:

 1) виключної юрисдикції України на її території

 2) виключних повноважень митних органів

 3) законності та презумпції невинуватості

 4) єдиного порядку переміщення товарів

 5) спрощення законної торгівлі

 6) додержання прав та інтересів осіб

 7) заохочення доброчесності

 8) відповідальності всіх осіб
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Основні завдання митної справи:
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Забезпечення правильного 
застосування митного 
законодавства

Полегшення торгівлі

Здійснення митного контролю Справляння митних платежів

Застосування заходів митно-
тарифного та нетарифного 
регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності

Здійснення експортного 
контролю



Основні завдання митної справи 
(продовження):
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Захисту прав 
інтелектуальної власності

Запобігання та протидія 
контрабанді

Видача дозволів та ліцензій 
на здійснення митних 
операцій з товарами

Ведення УКТЗЕД

Проведення верифікації 
(встановлення 
достовірності)сертифікатів 
на товари

Впровадження новітніх 
технологій обміну 
інформацією з органами 
України та іноземних держав



Основні завдання митної справи 
(продовження):
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Забезпечення виконання 
міжнародних зобов'язань

Здійснення міжнародного 
співробітництва у сфері 
митної справи

Кінологічне забезпечення 
митного контролю

Управління об'єктами 
інфраструктури та 
митного кордону

Здійснення інших 
повноважень, передбачених 
законодавством

Здійснення контролю за 
переміщенням валютних 
цінностей


