Громадянам в пункті пропуску
ЗАБОРОНЕНО
Вживати нецензурну лайку

-

Відповідальність (наслідок) за
Підстава для застосування санкцій
порушення
адміністративний арешт на строк Стаття 173 Кодексу України про
до п'ятнадцяти діб;
адміністративні правопорушення
виправні роботи;
громадські роботи;
штраф;

Застосовувати насильство, знищувати
або пошкоджувати майно, опиратися
представникові
влади
під
час
виконання ним службових обов’язків

- штрафом 8500-17000 грн;
Стаття 296 Кримінального кодексу
- арештом на строк до шести місяців; України
- обмеженням волі на строк до семи
років;

Відмовлятися від заповнення митної
декларації на вимогу інспектора
митниці

- штраф від 1700 грн до 8500 грн

Стаття 474 Митного кодексу України

- штраф від 1700 грн до 8500 грн

Стаття 474 Митного кодексу України

Я не хочу
заповнювати
декларацію

Відмовлятися від пред’явлення на
вимогу інспектора митниці товарів для
контролю
і
оформлення
та
відмовлятися
від
надання
всієї
необхідної інформації та документів

Відмовлятися від сплати податків та
зборів у випадках, передбачених
Законом

- відмова митного органу у пропуску Стаття 256 Митного кодексу України
через митний кордон України або
відмова у митному оформленні за
митною декларацією

Я НЕ БУДУ
СПЛАЧУВАТИ
ПОДАТКИ

Надавати
неправдиві
відомості
інспектору митниці про переміщувані
товари та предмети

- попередження;

Глава 68 Митного кодексу України.

- штраф (від 1700 грн до 100% вартості
предметів ПМП);
- конфіскація товарів;

Здійснювати несанкціоновану фото- чи
відеозйомку

- штраф від 51 до 119 грн

Стаття 202 Кодексу України
адміністративні правопорушення

про

Здійснювати
підкуп
або
погрожувати інспектору митниці
вбивством або пошкодженням майна

- штраф від 170 грн до 8500 грн або
- виправні
роботи;

роботи;

громадські

- обмеження чи позбавлення волі на
строк до 3-х років;

Стаття 129, 195 та 354 Кримінального
кодексу України;

Громадянин у пункті пропуску
Підстава
МАЄ ПРАВО
Виступати декларантом самостійно або уповноважувати п. 5 та п. 6 ст. 265 Митного кодексу України
інших осіб на здійснення декларування від свого імені (за
нотаріально посвідченими дорученнями)

Отримати роз’яснення стосовно правил
товарів через митний кордон України

перевезення ст. 57 Конституції України;
ст. 19, 20, 21 Митного кодексу України;

Обрати самостійно усну чи письмову форму декларування, п. 4 ст. 366 Митного кодексу України;
а також необхідну смугу руху для проходження митного
контролю

Бути присутнім під час здійснення огляду товарів та п. 1.1. розділу III Порядку проведення огляду та переогляду

предметів, що Вам належать

товарів, транспортних засобів комерційного призначення

На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе Ст. 28 Конституції України;
п. 1 ст. 297 Цивільного кодексу України;
ставлення до себе з боку митників
ст. 8, 61 Закону України «Про державну службу»;
абз. 6 ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування»
Вимагати від митного органу випуску товарів, за умови ч.3 ст. 266 Митного кодексу України
забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу
X Митного кодексу України

Митник у пункті пропуску
Підстава
Відповідальність митника за
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ
невиконання
Виявляти високий рівень культури, ст. 62 Закону України «Про державну Дисциплінарна відповідальність згідно
ст. 65 Закону України «Про державну
професіоналізм та витримку, не службу»
службу»
допускати
проявів
порушення
службової дисципліни, грубого та
нетактовного ставлення до громадян

Надати
громадянам,
в
межах ст. 57 Конституції України;
компетенції, роз’яснення
щодо
порядку переміщення товарів через ст. 19, 20, 21 Митного кодексу України;
митний кордон України

Дисциплінарна відповідальність згідно
ст. 65 Закону України «Про державну
службу»

Дисциплінарна відповідальність згідно
Контролювати належне заповнення глава 40 Митного кодексу України;
Наказ Міністерства фінансів України від ст. 65 Закону України «Про державну
декларацій, нарахування податків
28.05.2012 № 614;
службу»
Наказ Міністерства фінансів України від
30.05.2012 № 631;

Дисциплінарна відповідальність згідно
Видавати
громадянину
письмове ст. 256 Митного кодексу України;
повідомлення про причини відмови в розділ 7 Порядку виконання митних ст. 65 Закону України «Про державну
пропуску чи митному оформленні формальностей при здійсненні митного службу»

товарів, що їм належать

оформлення товарів із застосуванням
митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа.

Митник у пункті пропуску
МАЄ ПРАВО

Підстава

Вимагати від громадян пред’явлення
документів на право переміщення
через митний кордон України товарів,
предметів, валютних цінностей та
транспортних засобів

ст. 334 Митного кодексу України;
ст. 335 Митного кодексу України;
ч. 6 ст. 265 Митного кодексу України;
п. 51 Постанови КМУ від 07.09.1988 №
1388.

Проводити огляд предметів, які ст. 338 Митного кодексу України;
ст.339 Митного кодексу України;
переміщуються через митний кордон
ст. 336 Митного кодексу України;
Постанова КМУ від 23.05.2012 № 467;
Перелік індикаторів ризику;
п. 1 розділ Порядку здійснення аналізу та
оцінки ризиків, розроблення і реалізації
заходів з управління ризиками для
визначення форм та обсягів митного
контролю.
У виключних випадках, проводити ст. 340 Митного кодексу України;
особистий огляд громадян

Вимагати

від

громадян

заповнити глава 40 Митного кодексу України;

Відповідальність особи за
невиконання вимоги інспектора
митниці
Стаття 474 Митного кодексу України.
Штраф від 1700 до 8500 грн

Стаття 474 Митного кодексу України.
Штраф від 1700 до 8500 грн

Стаття 474 Митного кодексу України.
Штраф від 1700 до 8500 грн

Стаття 474 Митного кодексу України.

митну декларацію

ч.1 ст. 379 Митного кодексу України;
Штраф від 1700 до 8500 грн
Наказ Міністерства фінансів України від
28.05.2012 №614.

Відмовити у пропуску чи митному ст. 256 Митного кодексу України від
оформленні товарів, що перевозяться 13.03.2012 №4495-VI;
громадянами
розділ 7 Наказу Міністерства фінансів
України від 30.05.2012 № 631

За відмову виконати вимогу про
повернення
передбачено
відповідальність за статтею 202 Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення

Визначати митну вартість товарів за ч. 4 ст. 368 Митного кодексу України від
відсутності у громадянина документів, 13.03.2012 №4495-VI
які б підтверджували їх вартість

Припиняти
та
фіксувати порушення
митних правил

Ст. 347 Митного кодексу України

Ст. 474 Митного кодексу України.
Перешкоджання інспектору митниці під
час складання чи провадження у справі
про
порушення
митних
правил
передбачено відповідальність у вигляді
штрафу від 1700 до 8500 грн.

Перелік нормативно-правових актів, використаних під час підготовки матеріалів:
Конституція України;
Митний кодекс України;
Кодекс України про адміністративні правопорушення ;
Кримінальний кодекс України;
Цивільний кодекс України;
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу»;
Закон України від 07.06.2001 № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
Постанова Кабінету міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних
засобів та мопедів»;
9) Постанова Кабінету міністрів України від 23.05.2012 № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності
яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і
зборів України»;
10)
Постанова Кабінету міністрів України від 27.07.1998 № 1147 «Про прикордонний режим»;
11)
Наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316 «Про затвердження Порядку проведення огляду та
переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення»;
12)
Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 614 «Про затвердження Порядку 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»;
13)
Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних
формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа»;
14)
Наказ Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки
ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю»;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

