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ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ 

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, 

винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений Митним  Кодексом 

(далі – МК) та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх митним органам для проведення 

митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під 

митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи МК чи іншими законами України, і за 

які МК передбачена адміністративна відповідальність. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МК, настає у разі, якщо ці 

правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність [1, с. 201].  

Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, 

які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, або посадова особа підприємства 

[3, с. 193]. 

Вчинення порушень митних правил, передбачених ч. 3 ст. 469, ст. 470,   ч. 3 ст. 478, ст. 481 МК 

України, внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або протиправних дій третіх осіб, що 

підтверджується відповідними документами, а також допущення у митній декларації помилок, які не 

призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до 

незабезпечення дотримання заходів тарифного та / або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, якщо такі помилки не допускаються систематично (ст. 268 МК України), не тягне за собою 

адміністративної відповідальності, передбаченої МК України. 

Перевізники несуть відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як 

підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості       (ст. 483 МК 

України), виключно у разі якщо ці відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та 

номерів, а перевізниками не вжито заходів до перевірки правдивості зазначених відомостей або у разі 

неможливості такої перевірки не внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної [2, c. 

306]. 

За порушення митних правил можуть бути накладені такі адміністративні стягнення: 

1) попередження;

2) штраф;

3) конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів

порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами 

(тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення 

митних правил від митного контролю (крім транспортних засобів комерційного призначення, які 

використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за 

визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі 

міжнародних договорів, укладених відповідно до закону), а також транспортних засобів, що 

використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил через 

митний кордон України поза місцем розташування митного органу [2, c. 298]. 

Попередження та штраф можуть застосовуватися тільки як основні адміністративні стягнення за 

порушення митних правил. 

Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 3 ст. 461 МК України, може 

застосовуватися як основне і як додаткове адміністративне стягнення. 

За одне і те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне або основне і додаткове 

адміністративні стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється адміністративна відповідальність за 

порушення митних правил, передбачається основне і додаткове адміністративні стягнення, застосування 
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лише додаткового адміністративного стягнення без основного не допускається, крім випадку, 

передбаченого ч. 3 ст. 467 Митного Кодексу України. 

Попередження як адміністративне стягнення за порушення митних правил є офіційним 

попередженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому. Попередження 

виноситься у формі постанови про накладення адміністративного стягнення [2, c. 299]. 

Штраф як адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у покладенні на особу, яка 

притягується до адміністративної відповідальності за таке правопорушення, обов’язку сплатити до 

державного бюджету грошові кошти у сумі, яка визначається МК України залежно від виду та характеру 

вчиненого правопорушення. 

Сплата штрафу, якщо при цьому не застосовується адміністративне стягнення у вигляді конфіскації 

товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 3 ст. 461 МК, не звільняє особу, яка вчинила порушення 

митних правил, від сплати митних платежів, крім випадків, передбачених Митним  Кодексом України. 

Конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому 

вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 3 ст. 461 МК України, і безоплатній передачі їх у 

власність держави. При цьому моторні транспортні засоби та несамохідні транспортні засоби, що 

буксируються ними, розглядаються як самостійні об’єкти конфіскації. 

 Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що 

визначаються МК України та іншими законами України [2, c. 299]. 

Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 3  ст. 461 МК України, застосовується 

незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення. 

Адміністративні стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на 

підставі та в порядку, що встановлені МК України та іншими законами України. 

Додержання митними органами вимог закону в разі застосування адміністративних стягнень за 

порушення митних правил забезпечується здійсненням систематичного контролю з боку органів вищого 

рівня та їх посадових осіб, правом оскарження постанов у справах про порушення митних правил та іншими 

заходами, передбаченими законодавством України. 

Якщо справи про порушення митних правил відповідно до ст. 522 МК України розглядаються 

органами доходів і зборів, адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не 

пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а у разі розгляду митними органами справ 

про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені ст. 469, 477-481, 485 МК України, – не 

пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень [2, с. 326]. 

Якщо справи про порушення митних правил відповідно до ст. 522 МК України розглядаються судами 

(суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж 

через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі 

порушення митних правил, у тому числі передбачені ст. 469, 477-485 МК України, - не пізніше, ніж через 

шість місяців з дня виявлення цих правопорушень. 

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак 

порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не 

пізніше ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не 

пізніше ніж через два роки з дня вчинення правопорушення. 

Отже, відповідно до МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, 

яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, які посягають на 

встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МК України, настає у разі, якщо ці 

правопорушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Відповідальність за порушення митних 

правил встановлюється виключно МК України. 
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