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Шановний Юрію Васильовичу!

На Ваше звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини від 15.11.2021, зокрема, щодо протиправних дій посадових осіб 
Закарпатської митниці ДМС України, стосовно невиконання постанови 
Закарпатського апеляційного суду від 07.02.2020 у справі № 308/8208/19, 
повідомляємо.

У відповідь на лист Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Державна митна служба України листом від 02.12.2021 
№ 08/21-05/1/10826 поінформувала, що відповідно до статті 242 Митного 
кодексу України (далі – МКУ) товари, що зберігаються на складах митних 
органів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або 
уповноваженим ними особами, а також особам, до яких протягом строку 
зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, 
лише після митного оформлення зазначених товарів, відшкодування витрат 
митних органів на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.

Частиною третьою статті 243 МКУ встановлено, що якщо за рішенням 
суду у справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде 
застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів, 
зазначених у пункті 3 статті 461 МКУ, або провадження у справі про 
порушення митних правил буде припинено, ці товари, транспортні засоби 
можуть бути видані власникові або уповноваженій ним особі лише після 
здійснення їх митного оформлення зі сплатою відповідних митних платежів, 
якщо таке оформлення не було попередньо здійснено, а митні платежі не 
сплачувалися. При цьому у разі припинення провадження у справі про 
порушення митних правил за відсутністю події і складу адміністративного 
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правопорушення витрати митного органу на зберігання зазначених вище 
товарів, транспортних засобів власником цих товарів, транспортних засобів або 
уповноваженою ним особою не відшкодовуються.

Частиною сьомою статті 239 МКУ визначено, що відшкодування витрат 
на зберігання товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 6 частини 
п’ятої статті 238 МКУ (тимчасово вилучені у справі про порушення митних 
правил товари та транспорті засоби), здійснюється з урахуванням положень 
частини третьої статті 243 та частини третьої статті 541 МКУ. Розмір суми, що 
підлягає відшкодуванню, визначається центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, 
і розраховується в порядку, передбаченому для визначення собівартості 
платних послуг.

Таким чином, оскільки Закарпатським апеляційним судом 07.02.2020 
у справі № 308/8208/19 Вас визнано винним у вчиненні правопорушення, 
передбаченого статтею 471 МКУ, витрати та зберігання товару на складі 
митниці на підставі зазначених вище норм законодавства підлягають 
відшкодуванню.

Механізм обрахунку витрат митних органів та зберігання товарів, 
транспортних засобів врегульований Порядком відшкодування витрат за 
зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2012 № 731, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.2012 за № 1140/21452 
(далі – Порядок № 731).

Відповідно до положень розділу ІІІ Порядку № 731 витрати митного 
органу за зберігання товарів, транспортних засобів, тимчасово вилучених 
у справі про порушення митних правил, понесені в ході провадження та 
розгляду справи, відшкодовуються в порядку, визначеному статтями 519 та 520 
МКУ. Витрати митного органу за зберігання товарів, транспортних засобів, 
тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, після набрання 
законної сили рішенням, винесеним у справі про порушення митних правил, 
відшкодовуються у разі, якщо особу визнано винною, а вилучені у справі про 
порушення митних правил товари та/або транспортні засоби підлягають 
поверненню власнику. Розрахунковий строк зберігання для обчислення витрат 
в такому випадку обраховується, починаючи з одинадцятого дня з дня набрання 
законної сили судовим рішенням у справі про порушення митних правил, 
і закінчується датою видачі товарів та/або транспортних засобів власнику або 
вповноваженій ним особі. День видачі зі складу митного органу товарів, 
транспортних засобів власникам або вповноваженим особам до загального 
строку при обрахунку витрат не включається.

Процедурні питання видачі товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення зі складу митниці врегульовано Порядком роботи складу митного 
органу, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 



№ 627, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за 
№ 1097/21409 (далі – Порядок № 627).

Згідно з пунктом 9.2. Порядку № 627 видача зі складу Митниці товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення особам, зазначеним у пункті 
9.1 цього розділу, здійснюється за умови подання на ім'я керівника Митниці або 
особи, яка виконує його обов'язки, відповідної заяви/звернення, у якій 
зазначаються поштова адреса та за наявності електронна адреса і контактний 
телефон заявника.

До заяви/звернення долучаються документи, що засвідчують особу 
(повноваження особи), а також інші необхідні документи з числа визначених 
у пунктах 9.8 та 9.9 цього розділу, а, це зокрема, документи (митна декларація 
або інший документ, який її замінює), що підтверджують оформлення товарів 
у відповідний митний режим або згідно із заявленою метою, належним чином 
завірену копію постанови у справі про порушення митних правил про 
повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення власнику, 
та документи, що підтверджують відшкодування витрат митниці на зберігання 
товарів і транспортних засобів на складі митниці.

Пунктами 9.4. та 9.10 розділу ІХ Порядку № 627 встановлено, що 
остаточне рішення щодо видачі товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення зі складу митниці та застосування процедур, які цьому 
передуватимуть, приймається уповноваженою особо. Особам, зазначеним 
у пункті 9.1 цього розділу, відмовляється у видачі зі складу товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення з причин недотримання ними 
пунктів 9.2, 9.3 цього розділу, а також за наявності інших визначених 
законодавством правових підстав, що не дозволяють видачу майна зі складу 
митниці.

Таким чином, вимоги Закарпатської митниці щодо надання відповідного 
переліку документів в зазначеному випадку відповідають нормам чинного 
законодавства.

Також поінформовано, що на Ваше звернення від 26.10.2021 б/н щодо 
повернення товару Держмитслужбою надано відповідь від 10.11.2021 № 08-
2/10-04/10/10206. (копія листа додається).

Беручи до уваги зазначене, правових підстав для вжиття заходів 
реагування за Вашим зверненням не вбачається.

Додаток на 6 арк. в 1 прим.

З повагою
Директор Департаменту
моніторингу процесуальних прав                                           Юлія БОЧАРОВА

Томчук Ю. 0800-50-17-20


