
Тимчасове спрощення митного оформлення 
транспортних засобів, ввезених на митну 
територію України 

(відповідно до Закону України від 15.04.2021 № 1403−IX)



180 днів 
до  10 листопада 2021 р.

Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)

Період  дії:

! фізична особа, яка є власником 

ТЗ* особистого користування або 

уповноважена розпоряджатися ним

270 днів 
до  08 лютого 2022 р.

!  учасники бойових дій  

відповідно до пунктів 19 і 20 ч. 1 ст. 6 ЗУ 

«Про статус ветеранів війни, гарантії  
їх соціального захисту» 

 

! документальне підтвердження 

перебування на території проведення 

ООС більш як 90 днів  
(з дня набрання чинності ЗУ №1403−ІХ)



Поширюється на ТЗ*: 

! 8703 - автомобілі легкові, крім 

            8703 10 - ТЗ* спеціального призначення для переміщення по снігу, 
            8703 40 - обладнані електродвигуном 

! 8704 -  для перевезення вантажів (загальною масою до 3,5 тонн)

! станом на 31.12.2020 перебували в Україні в митному режимі тимчасового ввезення 

або транзиту

! були у використанні та з року випуску яких минуло більше 5 (п’яти) років

! не більше 1 (однієї) одиниці на кожну товарну позицію 

       (1 шт. – за кодом 8703 та 1 шт. – за кодом 8704)

Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)

класифікуються за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД:



Загальні положення

Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)

! Інформація про митниці за посиланням:  

https://customs.gov.ua/contacts. 

! Самостійне заповнення та подання митної 

декларації https://cabinet.customs.gov.ua  

або  
 

! за допомогою митного брокера (Реєстр 

митних брокерів за посиланням:  

https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri)

Місце митного оформлення

Будь-який митний орган на всій 

митній території України

Декларування

Митна декларація на бланку єдиного 

адміністративного документа

https://cabinet.customs.gov.ua
https://customs.gov.ua/contacts


Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)

! Відповідно до абзацу першого частини другої статті 2 Закону України від 06.07.2015 

№ 2739−ІV «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації 
транспортних засобів» митне оформлення з метою вільного обігу транспортних засобів за 

кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8704, 8705, нових і таких, що були в користуванні, а 

також нових транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД 

здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО−5», а митне 

оформлення транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703, що були в користуванні – 

не нижче рівня «ЄВРО−2»

! Статтею 3 цього Закону передбачено що документом, що засвідчує відповідність 

транспортних засобів вимогам технічних регламентів, є сертифікат або інший документ про 

підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому 

саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб ("ЄВРО−2" – 

"ЄВРО−6" або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає ТЗ*

Щодо дотримання екологічних стандартів (євро)  
при митному оформленні з метою вільного обігу



Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)

! Згідно із статтею 29 Закону України від 16.04.1991 № 959−XII «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються 

державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-

окупантом, заходи у відповідь, визначені частиною третьою цієї статті, можуть 

застосовуватися за рішенням Кабінету Міністрів України

! Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1147 (із змінами) (далі –

 Постанова № 1147) затверджено Перелік товарів, заборонених до ввезення на митну 

територію України, що походять з Російської Федерації  (далі – Перелік)

Щодо застосування заборони на ввезення товарів, що 
походять з Російської Федерації

! Згідно з пунктом 1 Постанови № 1147 заборонено до 31 грудня 2021 року (включно) 

ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації та 

наводяться у Переліку, в тому числі ТЗ*, що класифікуються у товарній позиції 8703 та 8704 

згідно з УКТЗЕД



Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)

! паспортні та інші документи, визначені законодавством України та міжнародними 

договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт 

громадянина

! на право володіння чи розпорядження ТЗ*

! реєстраційні (технічні) документи на ТЗ* з відмітками про зняття його з обліку

Документи для оформлення ТЗ* з метою вільного обігу

! рахунок-фактура (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару

! сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності екологічним 

стандартам

! заява про видачу Посвідчення про реєстрацію ТЗ*



ТЗ* знято з обліку дистанційно (ТЗ* знаходиться в Україні)

! заповнити митну декларацію: 

     • у графі 37 зазначається особливість переміщення «HK»

! внести на рахунок митного органу кошти в сумі митних платежів (графа 47 МД) 

якщо строки та умови (вимоги) митного режиму не дотримані  - додатково              

сплачуються кошти в сумі 8500 грн (нарахування та сплата – по митній декларації)

Алгоритм дій громадянина (оформлення у вільний обіг)

! подати митному органу МД, документи, заяву про видачу Посвідчення про реєстрацію            

транспортного засобу та пред'явити ТЗ*

! по завершенні митного оформлення звернутися до сервісного центру МВС для 

реєстрації транспортного засобу

Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)



Право вивезти ТЗ* особистого користування за межі митної території України

! надано фізичній особі, яка є власником ТЗ* особистого користування або 

уповноважена розпоряджатися ним

! якщо строки та умови (вимоги) митного режиму не дотримані, до виїзду або в пункті 

пропуску необхідно сплатити кошти в сумі 8500 грн (посадова особа митниці оформлює 

уніфіковану митну квитанцію МД−1)

Алгоритм дій громадянина (вивезення з України)

! таке вивезення звільняє фізичних осіб, відповідальних за дотримання строків та умов 

(вимог) митного режиму тимчасового ввезення або транзиту, від адміністративної 

відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 Митного кодексу України

Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)



Спрощення митного оформлення транспортних засобів (ТЗ*) 

(Закон України № 1403−ІХ)

Повторний в’їзд в Україну після виїзду для знаття ТЗ* з обліку

! оформити попередню митну декларацію в митниці оформлення ТЗ*: 
 

     • у графі 37 зазначається особливість переміщення «HK»;    

     • на рахунок митного органу вносяться кошти в сумі митних платежів

! у пункті пропуску через державний кордон України: 
 

     • повідомити номер попередньої митної декларації; 

      • подати загальну декларацію прибуття; 

      • подати документи (паспортні та на ТЗ*)

Алгоритм дій громадянина (повторне ввезення в Україну)

! доставити ТЗ* у митницю призначення

• подати митному органу призначення МД, документи, заяву на отримання посвідчення та пред'явити ТЗ*

• якщо кошти в сумі 8500 грн сплачені при виїзді із України, повторно ця сума не сплачується

! по завершенні митного оформлення звернутися до сервісного центру МВС для реєстрації ТЗ*

! у митниці призначення:



Підстави для звільнення від адміністративної відповідальності  
за порушення митних правил,  

передбачені статтями 470, 481, 485 Митного кодексу України

Пропуск транспортного засобу 
особистого користування під час 
його вивезення за межі митної 

території України 

Сплата добровільного внеску  
 на суму 8 500 грн

Митне оформлення 
транспортного засобу в митному 

режимі імпорт

Сплата добровільного внеску  
 на суму 8 500 грн

У разі виконання вказаних умов протокол про ПМП не складається, 

провадження у раніше порушеній справі про ПМП підлягає закриттю 

Увага!

Сплата добровільного внеску під час митного оформлення транспортного засобу чи вивезення його 
за межі України не звільняє особу від обов'язку сплатити штраф, раніше накладений згідно з 

постановою у справі про порушення митних правил, яка набрала законної сили

Не підлягає митному оформленню та пропуску транспортний засіб, щодо якого судом 

винесено рішення про його конфіскацію, яке набрало законної сили 



Оподаткування транспортних засобів (ТЗ*) 

Відповідно до законів України № 1402−ІХ, № 1403−ІХ



Оподаткування транспортних засобів (ТЗ*) 
Відповідно до законів України № 1402−ІХ, № 1403−ІХ

Для підтвердження того, що транспортні 
засоби не заборонені до ввезення в Україну, 
громадяни декларують країну походження 
транспортних засобів на підставі  документів 
про походження та/або відомостей, що 
містяться в VIN-коді, інформація про який 
вказана у технічному паспорті на транспортний 
засіб або в інших документах

Пунктом 2 розділу І Закону України №1402−ІХ 
встановлено, що дія п. 36 підр. 5 розд. ХХ Податкового 
кодексу України не поширюється на транспортні 
засоби, якщо вони мають походження з країни, визнаної 
державою-окупантом згідно із законом України або 
визнаної державою-агресором по відношенню до 
України згідно із законодавством, та/або ввозяться з 
території такої держави - окупанта (агресора) та/або 
тимчасово окупованої території України, визначеної 
такою згідно із Законом України

"❌

*Дія закону не поширюється на ТЗ* походженням з РФ та/або на ТЗ*, ввезених з РФ незалежно від їх країни походження


