
Чи зобов’язана ФО громадянин (в т.ч. пішохід) надавати посадовій 

особі органу доходів і зборів в пункті пропуску через державний 

кордон України дані з його закордонного паспорту (іншого документу, 

що посвідчує особу) для введення до бази даних митниці? 
 

ЗІР, категорія 212.04 

Відповідно до ст. 246 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі 

змінами та доповненнями (далі – МКУ) метою митного оформлення є забезпечення 

дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також 

забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі 

і транзиту через її територію товарів. 

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення 

визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, якщо інше не передбачено МКУ. 

Згідно з положеннями ст. 318 МКУ, митному контролю підлягають усі товари, 

транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон 

України. 

Митний контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів відповідно до МКУ 

та інших законів України. 

Митний контроль передбачає виконання органами доходів і зборів мінімуму митних 

формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань 

державної митної справи. 

Частиною першою ст. 374 МКУ визначено вагові та вартісні показники товарів, що не 

підлягають оподаткуванню у разі їх ввезення на митну територію України громадянами. 

При цьому частиною другою ст. 374 МКУ передбачено, що норма частини першої ст. 374 

МКУ застосовується у разі, якщо особа, яка ввозить товари на митну територію України, 

в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом однієї доби. 

Особливості визначення бази оподаткування податком на додану вартість для товарів, що 

ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у 

супроводжуваному багажі визначаються ст. 191 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

Абзацом другим п.п. 191.2.3 п. 191.2 ст. 191 ПКУ визначено, що у разі ввезення на митну 

територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім 

підакцизних та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 

500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного 

сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була 

відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу 



протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, 

що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті. 

Відповідно до ст. 31 МКУ проведення передбачених МКУ митного контролю та митного 

оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється з 

використанням інформаційних технологій, у тому числі заснованих на інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, і засобів їх забезпечення. 

Можливість використання для здійснення державної митної справи інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, а 

також порядок і умови їх застосування визначаються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Для автоматизованого оформлення митних документів у структурних підрозділах 

митного органу, зайнятих в процесі митного оформлення вантажів призначена 

Автоматизована система митного оформлення (далі – АСМО) «Інспектор». 

З метою посилення контролю за дотриманням громадянами України положень частини 

другої ст. 374 МКУ стосовно звільнення від оподаткування товарів, які ввозяться на митну 

територію України громадянином не частіше одного разу на добу, як додаткові інструменти 

контролю модуль «Журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор» доповнено 

розділом «Пасажири», за допомогою якого реалізована можливість введення інформації про 

пасажирів транспортних засобів (прізвища, ім’я, по-батькові, адреси, серії та номеру 

паспортів), що переміщуються через митний кордон України. 

Крім того, митницею вживаються заходи щодо застосування вказаного інструменту з 

урахуванням положень частини другої ст. 361 МКУ, Порядку здійснення аналізу та оцінки 

ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та 

обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

31.07.2015 № 684, що дозволить оптимізувати роботу згаданого інструменту та мінімізувати 

виникнення черги у пунктах пропуску.  


