
Яким чином ЮО (в т.ч. постійне представництво нерезидента) може 

ввести  автотранспортний засіб комерційного призначення на 

іноземній реєстрації на митну територію України з метою 

використання у  комерційній діяльності (перевезення по території 

України та міжнародні перевезення)? 
 

ЗІР, категорія 207.04 

Згідно з п. 57 ст. 4 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі 

змінами і доповненнями (далі – МКУ) товари - будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які 

законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного 

призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що 

переміщується лініями електропередачі. 

Пунктом 59 частини першої ст. 4 МКУ визначено, що до транспортних засобів 

комерційного призначення належать, зокрема автотранспортні засоби (моторні транспортні 

засоби, причепи, напівпричепи), що використовуються в міжнародних перевезеннях для 

платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи 

комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, 

приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних 

баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного 

призначення. 

Відповідно до частин першої та третьої ст. 71 МКУ декларант має право обрати митний 

режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, 

що визначені МКУ. 

Митний режим, у який поміщено товари, може бути змінено на інший, обраний 

декларантом відповідно до частини першої ст. 71 МКУ, за умови дотримання заходів 

тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, встановлених 

відповідно до закону для товарів, що поміщуються у такий інший митний режим. 

Зокрема, ст. 103 МКУ встановлено, що тимчасове ввезення – це митний режим, 

відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення 

ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або 

частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до 

завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в 

результаті їх використання. 

При цьому відповідно до частини першої ст. 105 МКУ у митний режим тимчасового 

ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами 

поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у 

ст. 189 МКУ та в Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 

1990 рік) (далі – Конвенція), на умовах, визначених цими Додатками, а також повітряні 



судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за 

договорами оперативного лізингу. 

Згідно з п. (а) ст. 5 Додатка С до Конвенції транспортні засоби комерційного 

використання можуть поміщуватися в режим тимчасового ввезення з умовним повним 

звільненням від оподаткування за умови дотримання наступних вимог: 

 вони повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією 

тимчасового ввезення;  

 вони повинні бути зареєстрованими на ім’я особи, яка зареєстрована або 

постійно проживає за межами території тимчасового ввезення; 

 вони повинні ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою 

діяльність з такої території. 

Пунктом (а) ст. 8 Додатка С до Конвенції та частиною третьою ст. 189 МКУ визначено, 

що тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію 

України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для 

внутрішніх перевезень на митній території України. 

В свою чергу у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням 

від оподаткування митними платежами відповідно до положень Додатка Е до Конвенції 

можуть поміщуватися товари (за винятком підакцизних), не зазначені у ст. ст. 105, 189 МКУ, 

а також у Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенції, або такі, що не відповідають вимогам 

зазначених Додатків. 

У разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від 

оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць 

заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми 

митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній 

території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення 

(частина друга ст. 106 МКУ).  

Також відповідно до ст. 74 МКУ імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний 

режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених 

законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних 

формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України. 

Для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається 

дотримання вимог митного режиму, повинна подати органу доходів і зборів, що здійснює 

випуск товарів, документи на такі товари; сплатити митні платежі, якими відповідно до 

законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі 

імпорту; виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

При цьому відповідно до п.п. «г» п. 50 частини першої ст. 4 МКУ до резидентів 

відносяться, зокрема відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб з 

місцезнаходженням на території України, які здійснюють господарську діяльність відповідно 

до законодавства України. 



Враховуючи викладене, автомобільні транспортні засоби комерційного призначення, 

що ввозяться на митну територію України юридичними особами (в т.ч. постійними 

представництвами нерезидента) з метою використання у комерційній діяльності 

(перевезення по території України та міжнародні перевезення) можуть поміщуватися:  

 у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від 

оподаткування митними платежами відповідно до положень Додатка Е до 

Конвенції (за винятком підакцизних), не зазначені у ст. ст. 105, 189 МКУ, а 

також у Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенції, або такі, що не відповідають 

вимогам зазначених Додатків; 

 у митний режим імпорту за умови подання документів на такі товари; сплати 

митних платежів та виконання встановлених відповідно до закону вимог щодо 

заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

 або в інший митний режим за умови дотримання вимог, встановлених МКУ для 

товарів, що поміщуються у такий інший митний режим. 


