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Ломейко Ю. А. Напрями вдосконалення видів і форм митного контролю в Україні та необхідність їх реалізації

Мета статті полягає в дослідженні видів і форм митного контролю в контексті постійного виникнення нових митних ризиків залежно від зо-
внішніх та внутрішніх факторів. Установлено, що митний контроль необхідно поділяти за часом проведення на попередній, поточний, наступ-
ний (митний пост-аудит). Передбачається здійснення документальних перевірок дотримання як митного, так і податкового законодавства 
департаментом аудиту з підпорядкованими йому управліннями у складі ГУ ДФСУ та ЦООВПП. Доцільним є одночасне проведення єдиних доку-
ментальних перевірок з питань митного та податкового законодавства. Водночас чинний порядок формування плану-графіка документальних 
перевірок передбачає такий підхід тільки для суб’єктів ЗЕД – самозайнятих осіб. Тоді як суб’єкти ЗЕД – юридичні особи розглядаються взагалі як 
окрема категорія платників у складі юридичних осіб в цілому. Повноваження структурних підрозділів органів ДФСУ щодо проведення митницями 
та митними постами попереднього, поточного, а ГУ ДФСУ та ЦООВПП – наступного контролю створюють ризики незацікавленості працівників 
митниць та митних постів у результатах митного постаудиту. Перспективою подальших досліджень є розробка поетапних заходів вдоскона-
лення планування документальних перевірок з питань податкового та митного законодавства в цілому, у т. ч. митних «кросс-перевірок».
Ключові слова: митний контроль, види митного контролю за часом проведення, форми митного контролю, документальна перевірка дотри-
мання митного законодавства, митний пост-аудит.
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Ломейко Ю. А. Направления усовершенствования видов и форм  

таможенного контроля в Украине и необходимость их реализации
Цель статьи – исследование видов и форм таможенного контроля в контек-
сте постоянного изменения таможенных рисков в зависимости от внешних 
и внутренних факторов. Установлено, что таможенный контроль необхо-
димо разделять в зависимости от момента осуществления на предвари-
тельный, текущий и последующий (таможенный пост-аудит). Предусмо-
трено проведение документальных проверок соблюдения как таможенного, 
так и налогового законодательства департаментом аудита и его управле-
ниями в составе ГУ ГФСУ и ЦООБПН. Целесообразно проводить одновременно 
единые документальные проверки по вопросам таможенного и налогового 
законодательства. В то же время существующий порядок формирования 
плана-графика документальных проверок предусматривает такой подход 
только для субъектов ВЭД – самозанятых лиц. Субъекты ВЭД – юридические 
лица рассматриваются как отдельная категория плательщиков в составе 
юридических лиц в целом. Полномочия структурных подразделений органов 
ГФСУ по проведению таможнями и таможенными постами предваритель-
ного и текущего контроля, а ГУ ГФСУ и ЦООБПН – последующего создают 
риски незаинтересованности сотрудников таможен и таможенных постов 
в результатах таможенного постаудита. Перспективой дальнейших иссле-
дований является разработка поэтапных мер по усовершенствованию пла-
нирования документальных проверок соблюдения налогового и таможенно-
го законодательства в целом, в т. ч. таможенных «кросс-проверок».
Ключевые слова: таможенный контроль, виды таможенного контроля 
зависимо от времени осуществления, формы таможенного контроля, 
документальная проверка соблюдения таможенного законодательства, 
таможенный пост-аудит.
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Lomeiko Yu. A. The Directions for Improving the Types and Forms  
of Customs Control in Ukraine, the Need for Their Implementation

The article is aimed at studying the types and forms of customs control in the con-
text of permanent change of customs risks, depending on both the external and 
the internal factors. It is found that customs control must be separated subject to 
the moment of its implementing into the preliminary, current and further (cus-
toms post audit). Carrying out documentary checks of compliance with customs 
as well as tax legislation by the Audit Head Office and by its departments con-
sisting of the Head Department of the State Fiscal Service of Ukraine (GU GFSU) 
and the Central Office for Servicing Large Taxpayers (COOBPN) is provisioned. It is 
advisable to carry out unified documentary checks on issues of the customs and 
tax legislation simultaneously. At the same time, the existing procedure for the 
formation of a plan-schedule of documentary checks provides such an approach 
only for subjects of FEA – self-employed persons. The subjects of FEA – legal enti-
ties – are treated as a separate category of payers, as part of the legal entities as 
a whole. Authority of structural divisions of the GFSU for carrying out by customs 
and customs posts of preliminary and current control, and GU GFSU along with 
COOBPN – of further control, pose risks of disinterest on the part of employees at 
the customs and customs posts in the results of the customs post audit. Prospect 
for further research will be developing graduated measures to improve planning 
of documentary control of compliance with tax and customs legislation in general, 
incl. the customs cross-checks.
Keywords: customs control, types of customs control depending on the time of 
implementation, forms of customs control, documentary verification of compli-
ance with customs legislation, customs post audit.
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Митний контроль є обов’язковою складовою 
системи фінансових відносин в будь-якій краї-
ні. Саме від якості митного контрою залежить 

можливість досягнення мети митної політики. У сучас-
них умовах для України пріоритетними завданнями є: 
реалізація програми євроінтеграції, пошук додаткових 
ринків збуту вітчизняної продукції, а також захист на-
ціонального економічного кордону та наповнення бю-
джету митними платежами. Необхідність одночасного 
виконання зазначених завдань створює нагальну по-
требу в дієвому, ефективному, прогресивному митному 
контролі. Водночас види та форми митного контролю 
необхідно постійно вдосконалювати з огляду на їх здат-
ність долати ризики у сфері митних відносин, які по-
стійно виникають та еволюціонують відповідно до змін 
митного та податкового законодавства, проведення ад-
міністративних реформ, розвитку інноваційних техно-
логій та інших зовнішніх і внутрішніх факторів.

Сутність митного контролю, його місце у фінан-
сово-бюджетних відносинах, окремі його види та фор-
ми досліджувались багатьма науковцями, серед яких:  
І. Г. Бережнюк [2], О. П. Гребельник [5], А. А. Дубініна [6], 
О. М. Вакульчик [3], Р. Б. Шишка [26], В. А. Тур жанський 
[24], В. В. Козик [10], В. М. Голомовзий [12], О. В. Годова-
нець [4] та інші.

І. Г. Бережнюк зауважує: «Митний конт роль – це 
встановлені дії митних органів щодо товарів та тран-
спортних засобів, які переміщуються через митний кор-
дон, а також осіб, причетних до такого переміщення, для 
гарантування реалізації митних правил» [2, с. 15]. На 
нашу думку, таке твердження визначає митний конт роль 
за формою, тоді як за змістом це, перш за все, – процес 
встановлення відповідності переміщення товарів, тран-
спортних засобів та фізичних осіб через митний кор-
дон України нормам митного законодавства. Окремі дії 
митних органів можуть відбуватися або ні залежно від 
їх доцільності в рамках такого процесу.

О. П. Гребельник зазначає: «Митний контроль –  
сукупність заходів, що здійснюються митними орга-
нами в межах своєї компетенції з метою забезпечення 
додержання норм національних нормативно-правових 
актів з питань митної справи, міжнародних договорів 
України, укладених в установленому законом порядку» 
[5, с. 297]. Зауважимо, що «сукупність заходів», як і «дії 
митних органів», зазначені попереднім автором, одна-
ково визначають тільки форму митного контролю, а не 
його економічну сутність.

А. А. Дубініна пише: «Здійснення митного конт-
ролю та митного оформлення товарів і транспортних 
засобів, які переміщуються через митний кордон Укра-
їни, є одним із основних завдань митної справи, покла-
дених на митні органи України» [6, с. 87]. На нашу думку, 
здійснення митного контролю не просто є основним за-
вданням митної справи, а навіть більше, усі інші завдан-
ня митної справи так чи інакше в кінцевому підсумку 
забезпечують здійснення митного контролю. 

О. М. Вакульчик, досліджуючи таку форму митно-
го контролю, як митний постаудит, стверджує: «Під час 
митного постаудиту працівники митних органів опра-
цьовують величезні масиви інформації, досліджують різ-

ні сфери ризику, такі як законослухняність, організацій-
на структура, товаропотоки тощо. Ефективна організа-
ція митного постаудиту дозволяє проводити фінансовий 
аналіз на основі даних бухгалтерської звітності для отри-
мання ключових, найбільш інформативних параметрів, 
які даватимуть об’єктивну і точну картину фінансового 
стану організації, її прибутків та збитків, змін у структурі 
активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами та кредито-
рами, на підставі яких можна оцінювати можливості ор-
ганізації виконувати зобов’язання щодо сплати митних 
платежів, пені, штрафів. Здійснення митного постауди-
ту надає змогу виявляти незаконні схеми ухилення від 
сплати податків і зборів, що мають системний характер, 
розробити відповідні критерії ризиків для виявлення 
порушень чинного законодавства, сприяти вирішенню 
проблемних питань шляхом формування пропозицій 
щодо зміни законодавчої бази. Крім того, результати 
перевірок суб’єктів ЗЕД можуть використовуватись у 
формуванні негативної та позитивної історії профілю 
ризику, що може як підвищити, так і знизити ступінь 
ризику. Наприклад, якщо під час постаудиту було вияв-
лено порушення законодавства з питань митної справи, 
то факти мають заноситись до відповідних баз даних.  
У подальшому значення негативної історії залежатиме 
від характеру порушення, адже для конкретного профі-
лю ризику певні порушення можуть бути більш вагоми-
ми, а деякі – взагалі несуттєвими» [3, с. 22]. 

Зауваження автора щодо включення позитивної або 
негативної історії платника митних платежів до 
профілю ризику для здійснення митного контролю 

є вкрай важливим у контексті об’єднання органів митно-
го та податкового контролю в Державну фіскальну служ-
бу України (далі – ДФСУ) (з 2013 р. до 2014 р. – Мініс-
терство доходів і зборів України) та створення єдиного 
структурного підрозділу, а саме: департаменту аудиту, 
до функцій якого належить проведення документальних 
перевірок дотримання як податкового, так і митного за-
конодавства. Таким чином, автор підкреслює важливість 
ролі податкової та митної історії для аналізу митних ри-
зиків, а отже – для визначення необхідних форм митного 
контролю, що більш детально буде розглянуто далі.

В. А. Туржанський зауважує: «Митний контроль 
повинен забезпечувати комплексне управління усім 
ланцюгом руху товару при здійсненні зовнішньоеко-
номічної діяльності. Враховуючи зарубіжний досвід,  
в Україні необхідно активізувати митний постаудит, на-
лагоджуючи взаємодію з митними органами інших кра-
їн, податковими та іншими контролюючими органами. 
При проведенні постаудиту потрібно застосовувати 
методики, які засновані на процедурах аудиту. Такий 
контроль дозволить проводити фінансовий аналіз, який 
здійснюється на основі даних бухгалтерської звітності 
та призначений для отримання ключових, найбільш ін-
формативних параметрів, які дають об’єктивну та точну 
картину фінансового стану суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності. З огляду на зазначене, пріоритетни-
ми на сьогодні для митниці в Україні є запровадження 
системи постаудиту як важливого елементу оптимізації 
митного контролю, що дозволяє значно пришвидшити 
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митне оформлення та випуск товарів у вільний обіг, за-
побігти втратам державного бюджету, а також гаран-
тувати захист внутрішнього ринку від недобросовісної 
конкуренції при імпорті товарів» [24, с. 18]. 

Зауважимо, що важливим, на нашу думку, є твер-
дження автора щодо запровадження митного пост - 
аудиту як пріоритетного завдання митниці. Слід 

зазначити, що на момент оприлюднення результатів 
дослідження ще не набрав чинності Указ Президента 
України «Про створення Міністерства доходів і зборів» 
від 18.03.2013 р. № 141/2013 [25]. Отже, автор розгля-
дав митний постаудит разом з іншими видами митного 
контролю як функції митниць. Однак, у зв’язку з по-
стійним проведенням адміністративних реформ у сфері 
діяльності митних і податкових органів, митниці втра-
тили функції з проведення митного постаудиту, тобто 
втратили повноваження щодо проведення докумен-
тальних перевірок дотримання митного законодавства. 
Натомість у структурі Головних управлінь Державної 
фіскальної служби України (далі – ГУ ДФСУ) та в Цен-
тральному офісі з обслуговування великих платників 
податків (далі – ЦООВПП) діють підрозділи аудиту, до 
повноважень яких, крім перевірок дотримання подат-
кового законодавства, включено проведення докумен-
тальних перевірок дотримання митного законодавства. 
Здійснення митного контролю, а саме: різних його видів 
за часом проведення, окремими структурними підроз-
ділами ДФСУ та наслідки таких змін законодавства бу-
дуть розглянуті далі.

В. В. Козик, Л. А. Пайкова, Я. С. Карп’як, О. Ю. Гри - 
гор’єв, А. О. Босак зауважують: «Миттний контроль – 
сукупність заходів, здійснюваних митними органами 
України з метою забезпечення дотримання законодав-
ства країни про митну справу і міжнародних договорів, 
укладених державою, контроль за виконанням яких по-
кладено на митні органи» [10, с. 126]. На нашу думку, су-
купність заходів – це сукупність видів, форм та методів 
митного контролю, які можуть використовуватись або 
ні в тих чи інших випадках. Водночас митний контроль 
є безперервним процесом, який буде існувати постійно, 
до тих пір, поки існує державний економічний кордон 
та здійснюється зовнішньоекономічна діяльність, а його 
види, форми та методи можуть постійно змінюватися.

В. М. Голомовзий, Л. А. Панкова вважають: «Ор-
ганізація митного контролю і митного оформлення – це 
комплекс заходів, вжитих митними органами у зв’язку 
з переміщенням через митний кордон товарів і тран-
спортних засобів. Цей комплекс містить створення мит-
ної інфраструктури, що дає змогу забезпечити митний 
контроль і митне оформлення, як у передбачених місцях 
їх здійснення, так і в інших місцях, де можуть знаходи-
тися товари і транспортні засоби, що підлягають мит-
ному контролю, або здійснювати діяльність, контроль 
за якою покладено на митні органи» [12, с. 23]. Ми вва-
жаємо, що митне оформлення та митний контроль не є 
рівнозначними категоріями. Митний контроль включає 
в себе митне оформлення, а митне оформлення – митне 
декларування, що більш детально буде розглянуто далі.

О. В. Годованець зауважує: «Ланцюжок комплекс-
ного контролю за переміщуваними товарами через 
митний кордон, представлений митним контролем і 
оцінкою ризиків, як на етапі митного оформлення то-
варів, так і після їх випуску у вільний обіг. Такі основні 
елементи представляють постійний спільний процес для 
забезпечення безпеки, усунення порушень податкового 
і митного законодавства, недопущення дублювання за-
ходів контролю. Контроль, який здійснюється відносно 
переміщуваних товарів через митний кордон України, 
наділений специфічними властивостями, якому прита-
манні риси фінансового контролю» [4]. Вкрай важливим 
є зауваження автора, що контроль товарів, які переміщу-
ються через митний кордон, наділений рисами фінан-
сового контролю. На нашу думку, митний контроль не 
просто «наділений рисами», а є складовою державного 
фінансового контролю, а отже, і складовою фінансового. 

Р. Б. Шишка, досліджуючи митний контроль, на-
водить такий перелік його видів, поділяючи їх за окре-
мими класифікаційними ознаками, а саме: 

1) залежно від предмету: А) загальний: а) товарів; 
б) транспортних засобів); Б) спеціальний;

2) залежно від напряму переміщення: А) імпортних 
товарів; Б) експортних товарів; В) транзитних товарів;

3) залежно від виду транспортного засобу: А) ав-
тотранспортних засобів; Б) повітряних засобів; В) заліз-
ничних засобів; Г) річкових суден; Д) морських суден;  
Е) трубопровідного транспорту та електромереж;

4) залежно від виду й характеру співробітництва 
митних органів країн, сусідів: А) односторонній; Б) дво-
сторонній; В) спільний;

5) залежно від кількості перетинів державного 
кордону: А) однократний; Б) двократний [26, с. 134].

Вважаємо, щр з наведеною класифікацією в цілому 
можна було б погодитись, однак, необхідно додати певні 
уточнення: 

1) митний контроль може бути: «А) загальним:  
а) товарів; б) транспортних засобів; Б) спеціальним» за-
лежно від ОБ’ЄКТА, а не предмета контролю. Оскіль-
ки товари та транспортні засоби є об’єктами митного 
контролю, тоді як дотримання митного законодавства в 
процесі їх переміщення через державний кордон – його 
предметом;

2) важливо поділяти митний контроль за часом 
проведення на: 1) попередній, 2) поточний, 3) наступний.

На нашу думку, вітчизняною наукою недостатньо 
уваги приділено дослідженню напрямів вдоско-
налення видів і форм митного контролю як скла-

дової державного фінансового контролю. Саме розумін-
ня ролі митного контролю у фінансових відносинах має 
бути передумовою для встановлення його видів і форм.

Мета статті полягає у визначенні сутності існую-
чих форм і видів митного контролю в Україні та вияв-
ленні можливих напрямів їх вдосконалення, ураховуючі 
існуючі ризики у сфері державної митної справи. 

Специфічність митного контролю полягає в тому, 
що він застосовується до всіх осіб, товарів і транспорт-
них засобів комерційного призначення, які переміщу-
ються через митний кордон України, тобто для виник-
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нення митного контролю, як такого, першочерговою 
умовою є намір або факт перетину митного кордону. 

Розглядаючи види та форми митного контролю,  
в першу чергу зауважимо, що доцільним є поділ митного 
контролю залежно від часу проведення на: 1) попередній, 
2) поточний, 3) наступний, або митний постаудит.

Зауважимо, що встановлені нормами Митного ко-
дексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI (далі – МКУ)
[13] форми митного контролю не мають поділу залежно 
від того, при здійсненні якого виду митного контролю 
застосовуються. Зокрема, не містять таких, які можна 
було б віднести до попереднього митного контролю, 
які здійснюються до фактичного перетину товарами та 
транспортними засобами митного кордону, а саме, під 
час їх митного оформлення у відповідний митний режим, 
тобто з моменту подання митному органу митної декла-
рації, що відповідно до п. 248.1 ст. 248 МКУ і є початком 
митного оформлення. Положеннями п. 246. 1 ст. 246  
МКУ встановлено: «метою митного оформлення є за-
безпечення дотримання встановленого законодавством 
України порядку переміщення товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення через митний кор-
дон України, а також забезпечення статистичного облі-
ку ввезення на митну територію України, вивезення за її 
межі та транзиту через її територію товарів». 

Розглянемо порядок переміщення товарів та транс-
портних засобів через митний кордон України. 
Відповідно до ст. 194 МКУ в разі ввезення товарів 

на митну територію України декларант або уповноваже-
на ним особа попередньо повідомляють орган доходів і 
зборів, у зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені 
для митного оформлення, про намір ввезти ці товари. 
Таке попереднє повідомлення здійснюється шляхом на-
дання органу митного контролю, в зоні діяльності яко-
го товари будуть пред’явлені для митного оформлення, 
попередньої митної декларації або іншого документа, 
що може використовуватися замість неї в разі оформ-
лення товарів та транспортних засобів у митний режим 
транзиту. Водночас фактичне вивезення товарів за межі 
митної території України не може бути здійснено без їх 
оформлення у відповідний митний режим.

Відповідно до п. 255.1 ст. 255 МКУ митне оформ-
лення закінчується протягом чотирьох робочих годин 
з моменту пред’явлення органу доходів і зборів това-
рів, транспортних засобів комерційного призначення, 
що підлягають митному оформленню (якщо ці товари, 
транспортні засоби комерційного призначення підляга-
ють пред’явленню), подання митної декларації або до-
кумента, який відповідно до законодавства її замінює, 
та всіх необхідних документів і відомостей.

Таким чином, митний контроль щодо недопущен-
ня порушень митного законодавства починається в 
момент отримання органом доходів і зборів відповідної 
митної декларації, тобто, згідно із зазначеними нор-
мами законодавства, – до фактичного перетину (неза-
лежно від його напряму) товарами та транспортними 
засобами державного кордону. Водночас завершення 
митного оформлення, на нашу думку, не є завершенням 
митного контролю. 

Отже, митне оформлення є складовою митного 
контролю, а митне декларування – складовою митного 
оформлення.

Взаємозв’язок понять «митний контроль», «митне 
оформлення», «митне декларування» наведемо на рис. 1.

Митний контроль

Митне оформлення

Митне декларування

Рис. 1. Співвідношення понять «митний контроль»,  
«митне оформлення», «митне декларування»

Джерело: складено за даними [13].

Рис. 1 ілюструє, що митне декларування та митне 
оформлення здійснюються з метою проведення митно-
го контролю, тобто є його інструментами.

Слід зазначити, що обов’язок зі сплати митних 
платежів відповідно до ст. 289 МКУ виникає:  
1) при ввезенні товарів – у момент фактично-

го ввезення цих товарів на митну територію України;  
2) при вивезенні – у момент прийняття контролюючим 
органом митної декларації для митного оформлення. 
Крім того, ст. 297 МКУ передбачено окремі строки сплати 
митних платежів: 1) при ввезенні товарів на митну тери-
торію України – до або на день подання контролю ючому 
органу митної декларації для митного оформлення;  
2) при вивезенні – не пізніше прийняття контролю ючим 
органом митної декларації. Строки митного деклару-
вання становлять 10 робочих днів з дати пред’явлення 
їх митному органу, який здійснює митне оформлення, 
відповідно до ст. 263 МКУ. Таким чином, варто заува-
жити, що борг з митних платежів може виникнути в разі 
їх донарахування за результатами митного постаудиту 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД). 

Важливо зазначити, що при ввезенні товарів та 
транспортних засобів на митну територію України їх 
переміщення починається з прикордонного контролю, 
а закінчується митним, тоді як при вивезенні навпаки – 
починається з митного, а закінчується прикордонним. 

У цьому контексті наведемо на рис. 2 схему про-
ведення попереднього, поточного та наступного видів 
митного контролю при ввезенні та вивезенні товарів та 
транспортних засобів на (з) територію (ї) України.

Рис. 2 ілюструє порядок проведення заходів мит-
ного контролю залежно від етапів його здійснення. 
Важливим висновком, який можна зробити виходячи з 
даних зазначеного рисунку, є те, що поточний митний 
контроль можна поділити на підетапи: 1) контроль в 
пункті пропуску через державний кордон; 2) контроль 
в митниці призначення при імпорті (відправлення при 
експорті), який здійснюється в процесі митного оформ-
лення товарів та транспортних засобів у відповідний 
митний режим. Узагальнюючи, можна стверджувати, 
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що поточний митний контроль стосується тих товарів 
та транспортних засобів, які: 1) у разі ввезення – уже 
знаходяться на митній території України, але розпоря-
дження ними ще неможливе без відповідних дій митних 
органів; 2) у разі вивезення – ще знаходяться на митній 
території України, але розпорядження ними вже немож-
ливе без відповідних дій органів митного контролю.

Таким чином, дієвий попередній митний конт-
роль на етапі декларування є передумовою ефективності 
та результативності поточного та наступного митного 
конт ролю. Своєю чергою, поточний митний конт роль є 
перед умовою для наступного та попереднього, і відповід-
но наступний – необхідний для ефективності поперед-
нього та поточного.

Отже, доцільним, на нашу думку, було б групуван-
ня затверджених нормами ст. 336 тап 356 МКУ 
форм митного контролю залежно від того, коли 

вони здійснюються, а відтак – до якого виду митного 
контролю належать. Наведемо такий поділ в табл. 1.

За даними табл. 1 зауважимо, що такі форми мит-
ного контролю, як: проведення митних експертиз і на-
правлення запитів уповноваженим органам іноземних 
держав щодо підтвердження автентичності документів, 
можуть бути заходами як поточного, так і наступного 
митного контролю, якщо здійснюються під час прове-
дення документальних перевірок. 

Крім того, на нашу думку, положення ст. 336 МКУ 
в частині визначення однією з форм митного контро-
лю «перевірку документів та відомостей, які надаються 
органам доходів і зборів під час переміщення товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення че-
рез митний кордон України» варто доповнити словами  
«і під час митного оформлення товарів і транспортних 
засобів у відповідний митний режим в момент отри-
мання митної декларації» що відображено в табл. 1.

З огляду на розглянутий поділ форм митного 
контролю на попередні, поточні та наступні, наголоси-

мо на необхідності віднесення результатів проведених 
документальних перевірок до профілів ризику, які ма-
ють оцінюватися ще на етапі митного оформлення това-
рів і транспортних засобів. Якщо за результатами таких 
перевірок було нараховано митними органами та спла-
чено суб’єктом ЗЕД митні платежі та фінансові санкції, 
це має бути підставою для посиленого поточного мит-
ного контролю. Зокрема, на нашу думку, обов’язковим 
має бути огляд та облік товарів і ТЗ під час перетину 
ними митного кордону. 

Водночас, з метою мінімізації податкового боргу,  
з митних платежів варто було б розглянути заборону по-
дальшого здійснення зовнішньоекономічних операцій 
суб’єктами ЗЕД, які мають такий борг.

Крім того, розглядаючи форми митного контролю, 
варто зазначити, що відповідно до ст. 22 Закону Украї-
ни «Про зовнішньоекономічну діяльність»16.04.1991 р. 
№ 959-XII (далі – ЗУ «Про ЗЕД») [7] передбачено: «По-
даткова ревізія суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності провадиться органами державної податкової ін-
спекції згідно з її компетенцією не частіше одного разу 
на рік». На нашу думку, таке визначення контрольно-
перевірочних заходів, що застосовуються до суб’єктів 
ЗЕД, не є коректним, оскільки згідно з ПКУ та МКУ 
такої форми контролю, як «податкова ревізія», не іс-
нує. Крім того, аналіз вітчизняного законодавства з пи-
тань організації та проведення державного фінансового 
контролю засвідчує, що така форма контролю, як ре-
візія, передбачена тільки ст. 2 ЗУ «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Украї-
ні» [8], а, отже, здійснюється тільки органами Держав-
ної аудиторської служби України. 

Визначивши основні види та форми митного 
контролю, розглянемо повноваження та функції струк-
турних підрозділів органів ДФСУ, які їх здійснюють.

На рис. 3 наведемо структуру митних органів від-
повідно до чинного законодавства. 

 Ввезення товарів та транспортних засобів на митну територію України  

Декла-
рування

Декла-
рування

 

Митний контроль
в пункті пропуску через

державний кордон 

Оформлення товарів та транспорт-
них засобів у митниці призначення

у відповідний митний режим  
 

Документальна (виїзна/невиїзна)
(планова/позапланова) перевірки

дотримання норм митного
законодавства

 
 

Поточний Попередній Наступний 

Вивезення товарів та транспортних засобів на митну територію України  

 

Оформлення товарів та транспорт-
них засобів в митниці відправ-

лення у відповідний митний
режим  

 

Митний контроль в пункті
пропуску через

державний кордон 

Документальна (виїзна/невиїзна)
(планова/позапланова) перевірка

дотримання норм митного
законодавства 

Поточний Попередній Наступний 

Рис. 2. Заходи митного контролю залежно від етапів його здійснення
Джерело: складено за даними [13].
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таблиця 1

Форми попереднього, поточного та наступного митного контролю

попередній поточний Наступний

Перевірка документів 
та відомостей які нада-
ються органам доходів 
і зборів:  
а) під час митного 
оформлення товарів  
і транспортних засобів 
у відповідний митний  
режим в момент 
отримання митної 
декларації

а) перевірки документів та відомостей, які надаються органам 
доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення через митний кордон України;  
б) митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі  
та багажу, особистий огляд громадян);  
в) облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення,  
що переміщуються через митний кордон України;  
г) усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;  
д) огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, 
митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та 
інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного 
призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться 
діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів;  
е) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон 
України та/або перебувають під митним контролем;  
ж) направлення запитів до інших державних органів, установ та 
організацій, уповноважених органів іноземних держав для встанов-
лення автентичності документів, поданих органу доходів і зборів;  
з) проведення митних експертиз

а) проведення докумен-
тальних перевірок до-
тримання вимог законо-
давства України з питань 
державної митної справи, 
у тому числі своєчасності, 
достовірності, повноти 
нарахування та сплати 
митних платежів;  
б) направлення запитів 
до інших державних 
органів, установ та 
організацій, уповнова-
жених органів іноземних 
держав для встановлення 
автентичності документів, 
поданих органу доходів  
і зборів;  
в) проведення митних 
експертиз

Джерело: складено за даними [13].

 ДФС України  
(центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну

податкову та митну політику)  

Митниці (27 одиниць, 
з них 1 Енергетична

митниця, 1 Міжрегіо-
нальна митниця,

1 митниця в місті Києві,
24 митниці в областях)

 

 

Митні пости (205 одиниць,
з них 8 – митні пости

Енергетичної митниці) 

Спеціалізовані
навчальні заклади

та науково-дослідна
установа органів
доходів і зборів  

Головні
управління

ДФС
в областях 
та м. Києві

(25 одиниць)
 
 

Міжрегіональне
Головне управління

ДФС – ЦООВПП
(1 одиниця

та 7 підпорядкованих
СДПІ)

 

 

Рис. 3. Структура органів митного контролю
Джерело: складено за даними [13, 15, 16, 19, 21–23].

Рис. 3 ілюструє систему органів митного контро-
лю за даними чинного законодавства. Зауважимо, що в 
сучасних умовах, коли постійно відбувається реоргані-
зація митних і податкових органів, додаткового вивчен-
ня потребує питання здійснення окремих видів митного 
контролю підрозділами ДФСУ. 

На рівні апарату ДФСУ до підрозділів, відпові-
дальних за здійснення митного контролю, належать:  
1) Департамент організації митного контролю; 2) Де-
партамент адміністрування митних платежів; 3) Депар-
тамент боротьби з митним правопорушеннями; 4) Де-
партамент аудиту.

Зазначимо, що відповідно до чинного законодав-
ства [23], за офіційними даними, проведення докумен-
тальних перевірок дотримання суб’єктами господа-

рювання митного законодавства належить до функцій 
Департаменту аудиту. Водночас управління аудиту, під-
порядковані даному департаменту, входять до складу 
ГУ ДФС та ЦООВПП. Управління організації митного 
контролю, управління адміністрування митних плате-
жів, управління боротьби з митними правопорушення-
ми, підпорядковані відповідним департаментам апарату 
ДФСУ, входять до структури митниць.

За результатами аналізу даних з офіційного веб-
сайту Державної фіскальної служби України [23] наведе-
мо узагальнену структуру митниць в табл. 2.

За даними табл. 2 зазначимо, що в структурі мит-
ниць дійсно відсутні структурні підрозділи, які б відпо-
відали за здійснення митного постаудиту (проведення 
документальних перевірок дотримання митного зако-
нодавства).
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таблиця 2

Узагальнена структура митниць України

№ 
з/п Назва структурного підрозділу -- Управління

1 Керівництво

2 Сектор охоронидержавноїтаємниці, технічного  
та криптографічного захисту інформації

3 Управління матеріального забезпечення 
та розвитку інфраструктури

4 Відділ по роботі з персоналом

5 Управління фінансування, бухгалтерського обліку  
та звітності

6 Сектор митної статистики

7 Спеціаліст з розглядузвернень та забезпечення  
доступу до публічної інформації

8 Сектор інформаційнихтехнологій

9 Юридичний відділ

10 Управління організації митного контролю 

11 Управління адміністрування митних платежів

12 Управління боротьби з митними правопорушеннями

13 Сектор чергових

14 Митні пости

Джерело: складено за даними [23].

Зауважимо, що відповідно до Звіту Рахункової па-
лати «Про результати аудиту ефективності виконання 
повноважень органами Державної фіскальної служби 
у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях в 
частині контролю за повнотою нарахування та своєчас-
ністю сплати до державного бюджету митних платежів 
суб’єктами підприємницької діяльності», затвердженого 
Рішенням Рахункової палати від 30.06.20106 р. № 13-5 [9]: 
«За результатами реорганізації територіальних органів 
Міндоходів та утворення юридичних осіб публічного пра-
ва – територіальних органів ДФС митницям повернено 
повноваження з ведення митної статистики та супрово-
дження митних спорів. При цьому здійснення контролю 
за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності 
законодавства України з питань державної митної справи 
покладено на підрозділи митного аудиту Головних управ-
лінь ДФС, що в умовах відсутності нормативних доку-
ментів, які регламентують взаємодію між територіальни-
ми органами ДФС з вказаного питання, створює ризики 
неналежного виконання повноважень контролюючих ор-
ганів в частині здійснення митного постаудиту».

Отже, маємо підстави стверджувати, що поперед-
ній і поточний митний контроль здійснюється 
безпосередньо митницями та в їх складі митни-

ми постами. Водночас митний постаудит проводиться 
підрозділами аудиту в складі ГУ ДФСУ та ЦООВПП.

На нашу думку, такий поділ функцій структурних 
органів ДФСУ в частині проведення різних видів мит-
ного контролю також створює ризики незацікавленості 
посадових осіб митниць та митних постів як митного 
постаудиту, а отже – ризики недосконалого рівня запобі-

гання митним порушенням при здійсненні попереднього 
та поточного митного контролю. Тобто, існує ризик, що 
посадові особи митниць можуть бути здебільшого заці-
кавлені в кількісних показниках роботи, тоді як оцінка 
якості митного декларування та митного оформлення 
може бути здійснена під час проведення підрозділами 
аудиту ГУ ДФСУ та ЦООВПП митного постаудиту.

Водночас ст. 367 ККУ [11] встановлено, що: «Служ-
бова недбалість, тобто невиконання або нена-
лежне виконання службовою особою своїх служ-

бових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що 
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окремих громадян, державним чи 
громадським інтересам або інтересам окремих юридич-
них осіб, карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо 
воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавлен-
ням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот 
п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або без такого».

На нашу думку, в сучасних умовах потребує до-
даткового розгляду питання посилення відповідальності 
працівників органів митного контролю, які здійснювали 
попередній або поточний митний контроль, якщо за ре-
зультатами митного постаудиту було виявлено порушен-
ня суб’єктом ЗЕД митного законодавства. Це має сприя-
ти зацікавленості працівників митних постів та митниць 
в якості митного декларування та митного оформлення, 
що може бути оцінено підрозділами аудиту у складі ГУ 
ДФСУ та ЦООВПП. Це набуває вкрай важливого зна-
чення з огляду на те, що рішення про надання цільових 
пільг з митних платежів приймається під час митного 
оформлення, а аналіз його законності може бути прове-
дено тільки при проведенні митного постаудиту.

Розглянемо більш детально форми наступного 
митного контролю (митного постаудиту) та визначимо 
співвідношення перевірок дотримання митного законо-
давства та перевірок дотримання податкового законо-
давства.

Згідно зі ст. 62 Податкового кодексу України від 
02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) [20] податковий 
контроль здійснюється шляхом: 1) ведення обліку плат-
ників податків; 2) інформаційно-аналітичного забезпе-
чення діяльності контролюючих органів; 3) перевірок 
та звірок, перевірок щодо дотримання законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контро-
люючі органи.

Отже, перевірка є формою і митного, і податко-
вого контролю. Зокрема, за даними МКУ існують такі 
види перевірок: 1) перевірка документів та відомостей, 
які подаються органам доходів і зборів під час перемі-
щення товарів через митний кордон; 2) перевірка обліку 
товарів, транспортних засобів комерційного призна-

http://www.business-inform.net


320

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2016
www.business-inform.net

чення, що переміщуються через митний кордон України 
та/або перебувають під митним контролем; 3) докумен-
тальна виїзна планова перевірка; 4) документальна ви-
їзна позапланова перевірка; 5) документальна невиїзна 
перевірка; 6) зустрічна звірка.

Водночас нормами ПКУ передбачені такі види 
перевірок: 1) камеральна перевірка; 2) документальна 
планова виїзна перевірка; 3) документальна позаплано-
ва виїзна перевірка; 4) документальна планова невиїзна 
перевірка; 5) документальна позапланова невиїзна пере-
вірка; 6) фактична перевірка.

Слід зазначити, що невиїзні документальні пере-
вірки дотримання норм податкового законодав-
ства можуть бути плановими та позаплановими. 

Водночас документальну невиїзну перевірку дотри-
мання норм митного законодавства слід розглядати як 
позапланову, оскільки вона проводиться не на підставі 
плану-графіка.

Отже, документальні перевірки здійснюються під-
розділами ДФСУ з питань дотримання як митного, так і 
податкового законодавства.

У табл. 3 наведемо порівняльний аналіз предме-
тів перевірок дотримання митного та податкового за-
конодавства.

За даними табл. 3 зауважимо, що «проведення 
документальної планової перевірки за окремими ви-
дами зобов’язань перед бюджетами, крім правильно-
сті обчислення, повноти і своєчасності сплати податку 
з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними 
позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними ко-
штами» заборонено п. 77.3 ст. 77 ПКУ. Це певною мірою 
не узгоджується з тим, що митні платежі визначено як 
податки, «що відповідно до ПКУ або митного законо-
давства справляються під час переміщення або у зв’язку 
з переміщенням товарів через митний кордон України 
та контроль за справлянням яких покладено на контр-
олюючі органи» відповідно до п. п. 14.1.113, п. 14.1 ст. 14 
ПКУ. Таким чином, із розглянутих законодавчих норм 

випливає, що зазначена заборона поширюється і на 
документальні планові виїзні перевірки дотримання 
митного законодавства в частині зобов’язань з мит-
них платежів.

У зазначеному контексті особливої уваги потребує 
порядок планування та проведення докумен-
тальних перевірок дотримання митного та по-

даткового законодавства.
Підставою для включення платника податків  

(у тому числі митних платежів) до плану-графіка про-
ведення документальних перевірок податкового та мит-
ного законодавства є ступінь ризику.

Водночас система управління ризиками, яка вико-
ристовується при здійсненні митного контролю (у тому 
числі наступного), передбачає, що об’єктом ризику є:  
1) характеристики товарів, що переміщуються через мит-
ний кордон; 2) характер зовнішньоекономічної операції; 
3) характеристики, суб’єктів, що беруть участь у зовніш-
ньоекономічній операції. Сам ризик визначено відповід-
но до ст. 361 МКУ як: «ймовірність недотримання норм 
законодавства з питань державної митної справи».

Водночас п. 77.2 ст. 77 ПКУ встановлено, що 
окремі особливості діяльності платника податків є ви-
рішальним чинником для оцінки ступеня ризику плат-
ника податків щодо порушення норм податкового зако-
нодавства.

З огляду на структуру органів ДФСУ слід зазна-
чити, що документальні перевірки дотримання норм як 
митного, так і податкового законодавства проводяться 
підрозділами аудиту за керівництвом департаменту ау-
диту в складі апарату ДФСУ.

На нашу думку, це дає підстави запропонувати 
розробку єдиного підходу до формування плану-графіка 
документальних перевірок одночасно і податкового,  
і митного законодавства.

Зокрема сьогодні зазначене питання регламенту-
ють норми Наказу Міністерства фінансів України № 524 
від 02.06.2015 р. (далі – Наказ 524) [17]: «Періодичність 

таблиця 3

предмет проведення документальних перевірок дотримання митного та податкового законодавства

предмет проведення перевірок дотримання митного законодавства (ст. 345 
МКУ)

предмет проведення перевірок  
дотримання податкового  

законодавства (ст. 75 пКУ)

1) правильність визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності,  
повноти нарахування та сплати митних платежів;  
2) обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від опо-
даткування;  
3) правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо яких проведено митне 
оформлення;  
4) відповідності фактичного використання переміщених через митний кордон  
України товарів заявленій меті такого переміщення та/або відповідності фінансо-
вих і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших 
документів підприємства, що перевіряється, інформації, зазначеній у митній 
декларації, декларації митної вартості, за якими проведено митне оформлення 
товарів у відповідному митному режимі;  
5) законності переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі 
ввезення

1) своєчасність, достовірність, повнота 
нарахування та сплати всіх, передбаче-
них ПКУ податків та зборів;  
2) дотримання валютного та іншого зако-
нодавства, контроль за дотриманнямя-
когопокладено на контролюючіоргани;  
3) дотримання роботодавцем законодав-
ства щодо укладення трудового догово-
ру, оформлення трудових відносин  
з працівниками (найманими особами)

Джерело: складено за даними [23].
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проведення документальних планових перевірок плат-
ників податків визначається залежно від ступеня ризику 
в діяльності таких платників податків, який поділяється 
на високий, середній та незначний.Платникиподаткі-
візнезначнимступенемризикувключаються до плану-
графіка не частішеніж раз на три календарних роки, 
середнім– не частішеніж раз на два календарних роки, 
високим – не частіше одного разу на календарнийрік». 

Водночас згідно з Накаом № 524 план-графік про-
ведення документальних планових перевірок платників 
податків складається з чотирьох розділів: Розділ І. До-
кументальні планові перевірки платників податків – 
юридичних осіб (відповідальні: підрозділи податкового 
та митного аудиту). Розділ ІІ. Документальні планові пе-
ревірки фінансових установ, постійних представництв 
та представництв нерезидентів (відповідальні: підроз-
діли податкового та митного аудиту). Розділ ІІІ. Доку-
ментальні планові перевірки самозайнятих осіб (відпо-
відальні: підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб). 
Розділ ІV. Документальні планові перевірки платників 
податків – юридичних осіб з питань правильності обчис-
лення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів 
фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (відповідальні: підроз-
діли доходів і зборів з фізичних осіб). 

Отже, діяльність суб’єктів ЗЕД (юридичних та фі-
зичних осіб (у т. ч. самозайнятих)), може бути 
предметом перевірок підрозділів аудиту, а та-

кож підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб. Варто 
також було б звернути увагу на назви підрозділів, упов-
новажених здійснювати документальних перевірок до-
тримання митного та податкового законодавства, які 
зазначені в Наказі № 524. Як було встановлено вище, 
згідно з чинним законодавством, у структурі органів 
ДФСУ відсутні департамент та підрозділи податкового 
та митного аудиту, натомість створені департамент та 
підрозділи аудиту. Оскільки ефективне законодавство 
має бути узгодженим, на нашу думку, доцільним було б 
внести відповідні зміни до Наказу № 524.

Зауважимо, що положеннями зазначеного наказу 
передбачено розподіл за ступенями ризику (низький, се-
редній, високий) усіх платників податків, крім платників 
податків – учасників зовнішньоекономічної діяльності, 
які, на нашу думку, не виправдано віднесено до окремої 
категорії у складі групи юридичних осіб. Натомість для 
суб’єктів ЗЕД застосовуються окремі критерії, згідно з 
якими вони можуть потрапити до відповідного плану-
графіку, а саме: 1) оформлення митних декларацій у мит-
них режимах за кодами 31, 51 згідно з класифікатором 
митних режимів, затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011 «Про 
затвердження відомчих класифікаторів інформації з пи-
тань державної митної справи, які використовуються у 
процесі оформлення митних декларацій» (далі – Наказ 
№ 1011) [18], зі звільненням від оподаткування митними 
платежами; 2) оформлення митних декларацій зі звіль-
ненням від сплати митних платежів за кодами пільг 014, 
099, 102, 112, 120, 137, 153, 202, 400, 401, 402, 403, 404, 500, 
501, 502, 503, 517 згідно з класифікатором звільнень від 

сплати митних платежів, затвердженим Наказом № 1011; 
3) сплата «ліцензійних платежів» на рахунок нерезиден-
та; 4) митне оформлення товарів суб’єктом зовнішньо-
економічної діяльності за ціною, що є нижчою, ніж 
митна вартість ідентичних/подібних товарів попередніх 
митних оформлень; 5) митне оформлення товарів з ри-
зиком неправильної класифікації згідно з УКТ ЗЕД, що 
впливає на надходження митних платежів до бюджету; 
6) декларування в одній партії товарів з високим подат-
ковим навантаженням та незначною вагою разом з то-
варами з низьким податковим навантаженням та вели-
кою вагою; 7) декларування складових митної вартості 
в декларації митної вартості з ризиком недостовірності 
зазначення числових значень (витрати на транспорту-
вання, навантаження, розвантаження, страхування, ін-
женерні, дослідно-конструкторські роботи тощо).

Крім того, існують окремі критерії включення 
платників податків – юридичних осіб до плану-
графіка проведення документальних переві-

рок дотримання податкового законодавства. Оскільки 
суб’єкти ЗЕД – юридичні особи розглядаються в Наказі 
№ 524 як окрема категорія юридичних осіб, то виникає 
ризик, що юридична особа – суб’єкт ЗЕД може одно-
часно потрапити до: 1) переліку перевірок дотримання 
митного законодавства за наведеними критеріями та  
2) переліку перевірок дотримання податкового законодав-
ства в цілому за передбаченими Наказом № 524 окремими 
критеріями, залежно від визначеного ступеня ризику.

До того ж, порядком передбачено, що окремі по-
казники ЗЕД самозайнятих фізичних осіб є підставою 
для включення їх до плану-графіка перевірок податко-
вого та митного законодавства в цілому відповідно до 
ступеня ризику, а саме: 1) до високого ступеня ризи-
ку: перевищення обсягів експортних операцій над за-
декларованою сумою доходу на 10 відсотків і більше;  
2) до середнього ступеня ризику: а) невідповідність об-
сягів імпортних операцій задекларованій сумі загально-
го оподатковуваного доходу або обсягам постачання з 
податку на додану вартість у розмірі, що перевищує 20 
відсотків; б) ввезення на митну територію України під-
акцизних товарів в обсягах понад 50 відсотків задекла-
рованої суми доходу за рік.

Отже, розглянувши порядок формування плану-
графіка документальних перевірок, зауважимо: основ - 
ним його недоліком є виокремлення суб’єктів ЗЕД – 
юридичних осіб в окрему категорію платників без роз-
поділу їх за категоріями ризику. Критерії для включення 
таких платників до плану-графіка є результатом мит-
ного оформлення та декларування товарів у відповідні 
митні режими з окремими особливостями. Тобто, на-
явність митного ризику можна виявити за результата-
ми оформлення та декларування товарів, що має бути 
підставою для проведення планової перевірки з питань 
як митного, так і податкового законодавства. Таким 
чином, розглядати такі митні ризики можна було б як 
критерії включення юридичної особи до категорії плат-
ників з високим, середнім або низьким ступенем ризи-
ку в цілому, як це вже передбачено для самозайнятих 
фізичних осіб – суб’єктів ЗЕД.
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Крім того, зауважимо, що із набранням чинності 
МКУ від 13.03.2012 р. № 4495-VI митне оформлення то-
варів, транспортних засобів комерційного призначен-
ня здійснюється в будь-якому органі доходів і зборів з 
пред’явленням їх цьому органу. Тоді як за попереднім 
МКУ від 11.07.2002 р. № 92-IV [14] митне оформлення 
можливо було здійснити тільки в митному органі, в яко-
му обліковувся суб’єкт ЗЕД. 

Вітчизняні науковці характеризують такі зміни, як 
«новації» МКУ від 2012 р. [1, с. 26]. 

Неможливо не погодитися з доцільністю надання 
права суб’єктам ЗЕД здійснювати митне оформ-
лення в будь-якому органі митного контролю, 

незалежно від місця акредитації такого суб’єкта, у кон-
тексті сприяння активізації зовнішньоекономічної ді-
яльності, полегшення ведення бізнесу та спрощення 
митних процедур і мінімізації часу на їх здійснення. 

Водночас особливої уваги заслуговує питання до-
цільності обрання того чи іншого органу митного конт-
ролю для митного оформлення товарів і транспортних 
засобів. Зокрема, доцільним, на нашу думку, можна вва-
жати митне оформлення в органі: 1) за місцем реєстрації 
платника, або 2) за місцем розташування його окремих 
виробничих потужностей, або 3) за місцем перетину то-
варами та транспортними засобами митного кордону, 
або 4) здійснення операції з купівлі-продажу ввезеного 
товару. Якщо митне оформлення товарів та транспорт-
них засобів було здійснено в митному органі, який за на-
веденими ознаками не можна визначити доцільним, на 
нашу думку, це має бути підставою для включення такого 
суб’єкта ЗЕД до плану-графіка проведення документаль-
них перевірок як платника із високим ступенем ризику. 

Зауважимо, що за даними Звіту Рахункової палати 
«Про результати аудиту ефективності виконання повно-
важень територіальними органами Державної фіскаль-
ної служби у Одеській, Миколаївській та Херсонській 
областях в частині контролю за повнотою нарахування 
та своєчасністю сплати до державного бюджету митних 
платежів суб’єктами підприємницької діяльності» вста-
новлено, що: «враховуючи викладене та можливість 
здійснювати суб’єктами ЗЕД митне оформлення товарів 
в будь-якій митниці незалежно від їх юридичної реєстра-
ції, організація контрольно-перевірочної роботи таких 
платників щодо дотримання ними вимог законодавства 
України з питань державної митної справи на сьогодні 
потребує впровадження нових методів та підходів» [9].

У контексті вдосконалення системи митного 
контролю, а зокрема митного постаудиту, на нашу дум-
ку, доцільно було б розробити порядок проведення пла-
нових документальних виїзних перевірок дотримання 
митного законодавства платниками, які обліковуються 
в митниці однієї області, підрозділами аудиту у складі 
органів ГУ ДФСУ іншої області. Така пропозиція ґрун-
тується на необхідності попередження маніпулювання 
зазначеними змінами законодавства з метою ухилення 
від сплати митних платежів на одній митниці шляхом 
оформлення товарів на іншій, а також з метою запобі-
гання виникнення корупційної складової при здійсненні 

як попереднього і поточного, так і наступного митного 
контролю.

Запропоновані документальні перевірки умовно 
можна було б вважати «кросс-перевірками». 

У цьому контексті варто наголосити, що реалі-
зація даної пропозиції передбачатиме формування 
квартальних планів-графіків документальних пере-
вірок безпосередньо департаментом аудиту ДФСУ, а 
не територіальними органами ДФСУ, що передбачено  
п. 346.3 ст. 346 МКУ та п. 4 Розділу ІІІ Наказу № 524.

Крім того, на нашу думку, результати проведених 
перевірочних заходів мають бути враховані митними 
органами при подальшому оформленні товарів і тран-
спортних засобів перевіреного суб’єкта. 

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження слід 

зауважити, що види та форми митного контролю ма-
ють встановлюватися з урахуванням його економічної 
сутності. Митний контроль є складовою державного 
фінансового контролю, отже, необхідним є чітке визна-
чення попереднього, поточного та наступного митного 
контролю, як це передбачено для державного фінансо-
вого контролю в цілому.

Поділ видів митного контролю за часом проведен-
ня має бути передумовою для визначення відповідаль-
них структурних підрозділів контролюючих органів, які 
їх здійснюють. Водночас кожному виду контролю має 
відповідати перелік форм митного контролю. Зокрема 
важливо розуміти, що митний контроль починається в 
момент подання митної декларації для здійснення мит-
ного оформлення, а закінчується після отримання до-
відки (або акта) документальної перевірки дотримання 
платником митного законодавства. 

Крім того, існуюча структура органів податково-
го та митного контролю створює ризики недотримання 
норм законодавства з питань державної митної справи. 
З одного боку, закріплення повноважень щодо: 1) здій-
снення митного декларування і митного оформлення за 
митницямиі митними постами та 2) проведення митно-
го постаудиту за ГУ ДФСУ та ЦООВПП знижує ризик 
виникнення корупційних правопорушень. Однак, разом 
із тим, знижує зацікавленість працівників митниць та 
митних постів у якості результатів митного постаудиту. 
На нашу думку, виявлення порушень законодавства з 
питань державної митної справи під час митного поста-
удиту має бути підставою для визначення ролі праців-
ників митниці та митного посту, які здійснювали мит-
не декларування та митне оформлення з обов’язковим 
притягненням їх до певного виду відповідальності. 

Удосконалення також потребує порядок плануван-
ня документальних перевірок дотримання податкового 
та митного законодавства, які проводяться підрозділами 
митного аудиту. Зауважимо, що суб’єктами ЗЕД є одно-
часно як юридичні, так і фізичні особи. Проте підхід щодо 
роботи з таким платниками згідно з існуючим порядком 
суттєво відрізняється. Так, юридичні особи – суб’єкти 
ЗЕД згруповано в окрему категорію у складі юридичних 
осіб без розподілу за ступенем ризику (низький, серед-
ній, високий), що передбачено для всіх інших категорій 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

323БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2016
www.business-inform.net

та груп, платників податків. Водночас, окремі показники 
діяльності самозайнятих фізичних осіб-суб’єктів ЗЕД є 
підставою для включення їх до певної групи платників 
залежно від ступеня ризику. На нашу думку, є всі під-
стави розробити порядок планування перевірок до-
тримання юридичними особами – суб’єктами ЗЕД 
як митного, так і податкового законодавства в цілому 
(як це передбачено для самозайнятих фізичних осіб –  
суб’єктів ЗЕД).

Розглянувши напрями оптимізації митного контро-
лю в цілому та митного постаудиту зокрема, у кон-
тексті прискорення митного оформлення та надан-

ня права суб’єктам ЗЕД оформлювати товар в будь-якому 
органі митного контролю, вважаємо за доцільне запро-
понувати такий вид митних перевірок, як «митні кросс-
перевірки». Сутність запропонованих форм митного 
контролю полягає в перевірці дотримання суб’єктами 
ЗЕД митного законодавства, які обліковуються митни-
цею однієї області, підрозділами аудиту ГУ ДФСУ (або 
ЦООВПП) іншої області. Основне завдання таких переві-
рок – зниження ризиків виникнення корупційної складо-
вої при здійсненні митного постаудиту в контексті надан-
ня суб’єктам ЗЕД права здійснювати митне оформлення 
в будь-якому органі митного контролю, незалежно від 
митниці обліку, та можливості навмисного зловживання 
суб’єктами ЗЕД такими змінами законодавства з метою 
заниження суми митних платежів.                   
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