
Які санкції застосовуються органами доходів і зборів до перевізника 

(резидента та нерезидента) за порушення ним норм Митної конвенції 

про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 

1975 року? 
ЗІР, категорія 205.06 

Відповідно до ст. 36 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року (далі – Конвенція МДП) будь-яке 

порушення положень Конвенції МДП тягне за собою застосування до винного в країні, у якій 

порушення було вчинено, передбачених законодавством цієї країни санкцій. 

Статтею 38 Конвенції МДП встановлено, що кожна Договірна Сторона має право 

тимчасово або остаточно позбавляти права користування постановами цієї Конвенції будь-яку 

особу, винну в серйозному порушенні митних законів або правил, застосовуваних при 

міжнародному перевезенні вантажів.  

Про таке позбавлення права негайно повідомляється митним органам Договірної Сторони, 

на території якої дана особа перебуває або має постійне місцеперебування, а також 

гарантійному(им) об’єднанню(ям) у країні, у якій вчинено порушення.  

Порядок реалізації положень Конвенції МДП визначено наказом Міністерства фінансів 

України від 20.11.2017 № 953, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2017 за                 

№ 1496/31364 (далі – Порядок № 953). 

Відповідно до п. 2 розд. І Порядку № 953 до держателя книжки МДП належить фізична 

або юридична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенції МДП у 

порядку, передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник,             

і яка придбала право користування книжкою МДП у гарантійному об’єднанні, реквізити якого 

зазначено в розд. 3 титульної сторінки книжки МДП. 

Пунктом 1 розд. Х Порядку № 953 визначено, що у разі отримання митницею 

відправлення інформації про порушення умов перевезення товарів під час виконання операції 

МДП митниця надсилає держателю книжки МДП та гарантійному об’єднанню повідомлення 

про порушення умов перевезення товарів під час виконання операції МДП (далі – 

Повідомлення), що складається за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку № 953. 

Якщо держатель книжки МДП або гарантійне об’єднання протягом трьох місяців з дня 

відправлення їм Повідомлення не нададуть доказів належного виконання держателем книжки 

МДП операції МДП або такі докази будуть спростовані митницею ДФС шляхом проведення 

експертиз або інших заходів, то відповідно до п. 2 ст. 11 Конвенції МДП митниця ДФС 

виставляє держателю книжки МДП претензію щодо сплати передбачених законодавством сум 

митних платежів і пені (за наявності) за недоставку товарів під час проведення операції МДП 

за формою, наведеною у додатку 5 до Порядку № 953 (далі – Претензія держателю книжки 

МДП). 

При цьому митницею ДФС розраховується сума митних платежів, які мали бути сплачені 

під час митного оформлення товарів у вільний обіг відповідно до законодавства України, що 

діяло на момент пропуску товарів на митну територію України, і пені (за наявності) (п. 1 розд. 

ХІІ Порядку № 953). 



Відповідно до п. 3 розд. ХІІ Порядку № 953 у разі несплати держателем книжки МДП 

необхідних сум згідно з Претензією держателю книжки МДП протягом трьох місяців з дати її 

направлення митниця ДФС надсилає листом з повідомленням гарантійному об’єднанню 

Претензію щодо сплати передбачених законодавством суми митних платежів та пені                                

(за наявності) за недоставку товарів під час проведення операції МДП за формою, наведеною у 

додатку 7 до Порядку № 953 (далі – Претензія гарантійному об’єднанню).  

Разом з Претензією гарантійному об’єднанню МДП подаються розрахунок суми митних 

платежів та пені (за наявності) за формою, наведеною у додатку 8 до Порядку № 953, та інші 

матеріали і документи, визначені підпунктами 2 - 4 п. 2 розд. ХІІ, та копія Претензії держателю 

книжки МДП. 

Згідно з п. 3 ст. 11 Конвенції МДП гарантійне об’єднання має у тримісячний термін, 

починаючи з дати отримання ним Претензії гарантійному об’єднанню, сплатити необхідні 

суми.  

У разі несплати гарантійним об’єднанням необхідних сум згідно з Претензією 

гарантійному об’єднанню протягом тримісячного терміну з дня її отримання гарантійним 

об’єднанням митниця ДФС надсилає інформацію до головних управлінь ДФС в областях та м. 

Києві, відповідно, для проведення невиїзної документальної перевірки гарантійного об’єднання 

та направлення йому податкового повідомлення-рішення відповідно до законодавства України 

(п. 4 розд. ХІІ Порядку № 953). 

При цьому згідно з пп. 1,2 розд. XV Порядку № 953 засвідчені копії матеріалів щодо 

порушення перевізником умов виконання операції МДП, Повідомлення та Претензії одразу 

після виставлення Претензії гарантійному об’єднанню надсилаються митницею ДФС до ДФС 

для вирішення питання щодо застосування до перевізника санкцій, передбачених Конвенцією 

МДП. 

У разі несплати гарантійним об’єднанням необхідних сум згідно з Претензією протягом 

трьох місяців митниця ДФС, що надсилала Претензію, негайно письмово повідомляє про це 

ДФС та направляє належним чином завірені копії матеріалів, що свідчать про невиконання 

держателем книжки МДП та гарантійним об’єднанням умов Конвенції МДП. 

В свою чергу ДФС керуючись ст. 38 Конвенції МДП може позбавити права на перевезення 

товарів на умовах Конвенції МДП держателя книжки МДП. 


