УВАГА
У випадках якщо:

• Ви обрали для проходження митного контролю смугу руху
«зелений коридор» та маєте при собі товари, заборонені
або обмежені до переміщення, або товари у кількостях,
що перевищують неоподатковувану норму їх переміщення;
• під час переміщення через митний кордон Ви не заявили у митній
декларації точні відомості про наявні у Вас товари, їх кількість та
найменування.
• Ви приховали товари серед своїх особистих речей, у своєму
багажі, або у спеціально виготовленому тайнику, або надали
працівнику митниці неправдиві, підроблені або незаконно
отримані документи.

такі дії розцінюються як порушення митних правил, за які
законодавством України передбачена адміністративна
відповідальність у вигляді штрафу або конфіскації.

Якщо:
• у Вас виникли проблеми або затримки під
час проходження митного контролю;
• по відношенню до Вас митник поставився нетактовно;
• у Вас є пропозиції або зауваження щодо
організації роботи митних органів;
• Вам необхідна консультація з митних питань;

Ви можете звернутися до підрозділу швидкого
реагування — Моніторингового центру Держмитслужби

Державна
митна служба
України
Чесність • Відданість • Ефективність

Шановні подорожуючі!

за багатоканальним телефоном +380 44 247-27-19,
за допомогою факсимільного зв’язку +380 44 247-26-52,

Державна митна служба
України взяла за мету:

а також на спеціальну електронну скриньку Держмитслужби:

У випадках якщо:
Ви приховали товари від митного контролю на суму більше
470 500 гривень (близько 59 000 доларів США або 42 000 євро);

m_center@customs.gov.ua

зробити перетин кордону
максимально швидким
і непомітним.

Ви приховали від митного контролю або
перевозите без спеціального дозволу:
• історичні та культурні цінності;
• отруйні та сильнодіючі
речовини (які здатні заподіяти
шкоди живому організму);
• радіоактивні матеріали;
• зброю та боєприпаси (крім
гладкоствольної мисливської
зброї та бойових припасів
до неї);
• спеціальні технічні засоби
негласного отримання
інформації (засоби
прослуховування, візуального
спостереження та інші);

• вибухові речовини (порох,
тротил, пластид та інші);
• стратегічно важливі сировинні
товари (при вивезенні);
• наркотичні засоби (гашиш,
марихуана, героїн, кокаїн та
інші), психотропні речовини
(ЛСД) та інші хімічні сполуки, які
мають подібні до наркотичних
засобів та психотропних
речовин властивості або
використовуються для
їх виготовлення;

Такі дії розцінюються, як вчинення контрабанди, за яке
законодавством України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією
предметів контрабанди.

Дана Пам’ятка підготовлена спеціально
для ознайомлення Вас з основними
митними правилами, заощадження Вашого
часу та уникнення можливих непорозумінь.

Щасливої Вам дороги!
Моніторинговий центр Держмитслужби України
забезпечує обов’язкове прийняття, невідкладне
реагування, а також повноту, якість та об’єктивність
перевірки усіх звернень громадян.

Не дозволяється ввозити
на територію України

Державна митна служба України

1.

товари та особисті речі, для пропуску яких потрібні дозвільні
документи (ліцензії, сертифікати, довідки, свідоцтва тощо), без
їх наявності;

вул. Дегтярівська, 11г, Київ, 04119
Тел.:

(044) 247-27-06

2. товари, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати

Факс:

(044) 247-28-51, 489-02-12

життю населення та тваринному світу чи призвести до заподіяння
шкоди довкіллю;

Эл. пошта: dmsu@customs.gov.ua

3. літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована

продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують
війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну
ворожнечу, закликають до насильницького повалення
конституційного ладу в Україні.

Інформація, що міститься в Пам’ятці, не є вичерпною, підготовлена
в інформаційних цілях і не може бути юридичною підставою для
будь-яких дій.

З повагою,
Голова Державної
митної служби України

Ігор Калєтнік

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ
ПАСАЖИРІВ ЛІТАКІВ
міжнародного сполучення

Пам’ятка для пасажирів літаків міжнародного сполучення
ПРОХОДЖЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПЕРЕДБАЧАЄ
Здійснення Вами усного або письмового декларування
товарів та предметів, які Ви перевозите у ручній поклажі
або у супроводжуваному багажі.

Для зручності пасажирів у міжнародних аеропортах
запроваджені смуги руху: «зелений» та «червоний» коридори.

ВИ МАЄТЕ ПРАВО САМОСТІЙНО ОБИРАТИ:

ЗЕЛЕНИЙ
КОРИДОР
якщо ви ввозите :

ЧЕРВОНИЙ
КОРИДОР
якщо ви ввозите:

особисті речі:

Товари та предмети, на які необхідні дозвільні

• мобільний телефон,
відеокамера, фотоапарат,
портативний комп’ютер;

• одяг, взуття, призначені
виключно для власного
користування;

• спортивне спорядження;

• інші предмети для
особистого користування;

• особисті прикраси, які були
у користуванні;

товари (призначені для відчуження, в т.ч. для дарування)
загальна вартість яких менше 200 євро, а загальна вага
менше 50 кг;

готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі
менше, ніж 10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу;

алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі
та інші) у кількості 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л;

тютюнові вироби — 200 цигарок (або 250 г цих виробів);
продукти харчування для власного споживання на

одного громадянина на загальну суму не більш як 50 євро
в одній упаковці або загальною вагою до двох кілограмів;

домашніх тварин за наявності оригіналів міжнародних

ветеринарних сертифікатів країн, з яких походять ці тварини;

лікарські засоби для індивідуального використання

в кількості, розрахованій на курс лікування та за наявності
довідки лікаря і рецепту на препарат.

Проходження митного контролю по «зеленому коридору»
звільняє громадян від заповнення митної декларації.

Слід пам’ятати, що, обравши «зелений
коридор», Ви підтверджуєте відсутність
у Вас будь-яких предметів, які підлягають
письмовому декларуванню та оподаткуванню.

документи:

боєприпаси й
вибухові речовини,
предмети
старовини та
мистецтва,

будь-яка зброя,
отруйні й
сильнодіючі
речовини, ліки,

об’єкти флори
й фауни,
інші, визначені
Законами України.

радіоактивні
матеріали,

Товари, загальна вартість яких перевищує 200 євро та/або
загальна вага яких перевищує 50 кг;

ВИ

Пiд час проходження митного контролю
у мiжнародних аеропортах:

Маєте право:

Зобов’язані:

отримати роз’яснення
стосовно правил
перевезення товарів через
митний кордон України;

пред’явити на вимогу митника
товари для контролю
i оформлення та надати
всю необхідну інформацію
і документи;

обрати усну чи письмову
форму декларування, а
також необхідну смугу руху
для проходження митного
контролю;
бути присутніми під час
здійснення огляду товарів та
предметів, що Вам належать;

задекларувати товари, в тому
числі на вимогу митника
заповнити митну декларацію;
сплатити податки i збори
у випадках, передбачених
Законом.

на повагу особистої гідності,
справедливе і шанобливе
ставлення до себе з боку
митників.

Готівкову валюту України або іноземну валюту в сумі понад
10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу;

Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них.
Проходження «червоного коридору» передбачає
заповнення громадянами митної декларації, а у разі
наявності товарів вартістю і вагою понад встановлену
норму – і сплату податків.

При цьому, якщо Ви ввозите товари:
загальна митна вартість яких
від 200 до 1 000 євро та/або
вага від 50 до 100 кг, такі товари
оподатковуються ввізним
митом у розмірі 20 % митної
вартості, податком на додану
вартість, акцизним податком;
Податки нараховуються із
розрахунку вартості товарів,
для чого Вам слід пред’явити
митнику товарні чеки, ярлики
та інші наявні документи.

загальна митна вартість яких
більше, ніж 1 000 євро та/або
вага більше 100 кг, такі товари
оподатковуються ввізним
митом за повними ставками
згідно з Митним тарифом
України, податком на додану
вартість, акцизним податком.
Якщо такі документи у Вас
відсутні, митники будуть
вимушені визначити митну
вартість товарів на підставі
цін на ідентичні або подібні
товари.

Слід пам’ятати, що у митній декларації Ви
маєте зазначати точні відомості про наявні
у Вас товари, їх кількість та найменування.

МИТНИК

Пiд час проведення
митного контролю:

Має право:

Зобов’язаний:

отримати від громадян документи
на право перевезення через
митний кордон України товарів,
предметів, валютних цінностей;

виявляти високий рівень
культури, професіоналізм
та витримку, не допускати
проявів порушення службової
дисципліни, грубого та
нетактовного ставлення
до громадян;

проводити огляд предметів, які
перевозяться громадянами;
у виключних випадках, проводити
особистий огляд громадян;
вимагати від громадян заповнити
митну декларацію;
відмовити в пропуску чи
митному оформленні товарів,
що перевозяться громадянами;
визначати митну вартість товарів
за відсутності у громадянина
документів, які підтверджували
б їх вартість.

надати громадянам, в межах
компетенції, роз’яснення щодо
порядку переміщення товарів
через митний кордон України;
контролювати належне
заповнення декларацій,
нарахування податків;
видати громадянину
письмове повідомлення про
причини відмови в пропуску
чи митному оформленні
товарів, що їм належать.

