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Відповідно до частини першої ст. 309 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року 

№ 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) забезпечення сплати митних платежів 

фінансовою гарантією здійснюється у таких формах: 

1) надання фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, що надається у вигляді 

документа); 

2) внесення коштів на відповідний рахунок або в касу органу доходів і зборів 

(грошова застава). 

Фінансова гарантія може бути індивідуальною (одноразовою), багаторазовою та 

генеральною (частина друга ст. 309 МКУ). 

Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у паперовому вигляді застосовується 

виключно під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної 

декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому 

носії. Електронна копія такої індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії надсилається 

до єдиної автоматизованої інформаційної системи контролюючих органів України 

авторизованим електронним повідомленням гаранта. Індивідуальна (одноразова) фінансова 

гарантія у вигляді електронного документа застосовується під час переміщення товарів через 

митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за 

переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії або у вигляді електронного 

документа (частина четверта ст. 309 МКУ). 

Багаторазова фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за 

кількома митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів при 

ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або для вільного обігу на цій 

території для одного власника в рамках одного зовнішньоекономічного договору (частина 

п’ята ст. 309 МКУ). 

Генеральна фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за 

митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант 

або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року (частина шоста ст. 309 

МКУ). 

Багаторазова та генеральна фінансові гарантії надаються виключно у вигляді 

електронного документа (частина сьома ст. 309 МКУ). 

Згідно із частиною першою ст. 311 МКУ органи доходів і зборів як забезпечення сплати 

митних платежів приймають фінансові гарантії, видані гарантами, включеними до реєстру 

гарантів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику. 

Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням 

гаранта, внесеного до реєстру гарантів, виплатити на вимогу контролюючого органу кошти в 

межах певної суми у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань із сплати 

митних платежів (частина друга ст. 311 МКУ). 



Форми бланків фінансових гарантій встановлюються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (частина 

третя ст. 311 МКУ). 

При цьому форма бланку фінансової гарантії для кожного незалежного фінансового 

посередника встановлена окремою угодою. 

Відповідно до частини третьої ст. 314 МКУ взаємовідносини між центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, та гарантами регулюються на підставі укладених угод, у яких зазначається обов’язок 

гаранта безумовно сплатити суму митних платежів у разі невиконання відповідними особами 

зобов’язань перед органами доходів і зборів та щорічно, не пізніше 1 березня року, наступного 

за звітним, надавати підтвердження умов, визначених у п.п. 1 - 5 частини другої ст. 314 МКУ, 

за попередній рік. 

Згідно з частиною четвертою ст. 314 МКУ центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр гарантів 

та форм фінансових гарантій, що надаються ними відповідно до укладених угод, які 

затверджуються цим органом, та забезпечує регулярне (не рідше чотирьох разів на рік) 

оприлюднення зазначеного реєстру на своєму офіційному веб-сайті. Включення гарантів до 

реєстру здійснюється безоплатно. 

Так, на підставі відповідних угод до реєстру гарантів внесено: 

 Командитне товариство «Бізнес Гарант» (Приватне підприємство «ВІП БІЗНЕС і 

компанія»); 

 Повне товариство «Велта П. М. С. Г. «Гарант-Сервіс»; 

 Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»; 

 Командитне товариство «Донтрансгарант і компанія» (з 00.00 26.03.2014 

прийняття гарантій призупинено); 

 Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК»; 

 Публічне акціонерне товариство комерційний банк «МТБ БАНК». 


