
Як здійснюється процедура декларування? 
ЗІР, категорія 209.01 

Відповідно до частини першої ст. 257 Митного кодексу України від 13 березня            

2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) декларування 

здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом 

вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон 

України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного 

оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися 

як електронні документи, так і документи на паперовому носії або їх електронні 

(скановані) копії, засвідчені електронним цифровим підписом декларанта або 

уповноваженої ним особи. 

Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної 

декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних 

документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках, а також електронних 

(сканованих) копій паперових документів, засвідчених електронним цифровим підписом 

декларанта або уповноваженої ним особи (частина друга ст. 257 МКУ). 

Митна декларація та інші документи, подання яких органам доходів і зборів 

передбачено МКУ, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, 

мають однакову юридичну силу (частина третя ст. 257 МКУ). 

Форми митних декларацій затверджені постановою Кабінету Міністрів України             

від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій». 

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення 

товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного 

документа, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за № 1360/21672. 

Форма митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються 

через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не 

пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 431. 

Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що 

переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та 

інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 614, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 20.06.2012 за № 1014/21326. 

Перелік відомостей, що підлягають внесенню до митних декларацій, обмежується 

лише тими відомостями, які є необхідними для цілей справляння митних платежів, 

формування митної статистики, а також для забезпечення додержання вимог МКУ та 

інших законодавчих актів (частина сьома ст. 257 МКУ). 

Органам доходів і зборів забороняється вимагати внесення до митної декларації 

інших відомостей, ніж зазначені у ст. 257 МКУ (частина дев’ята ст. 257 МКУ). 

Перелік товарів, що не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, 

встановлюється МКУ та іншими законодавчими актами України (частина десята ст. 257 

МКУ). 



Окремо слід зазначити наступне. 

У зв’язку з набранням 07.11.2018 чинності Законом України від 05 жовтня 2017 року 

№ 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) втратив чинність 

Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» 

(далі – Закон № 852). 

Відповідно до п. 5 розд. VII Закону № 2155, електронний цифровий підпис та 

посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог 

Закону № 852-IV до набрання чинності Законом № 2155, використовуються 

користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими надавачами електронних 

довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований 

електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення 

строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня 

набрання чинності Законом № 2155. 


