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• Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку, порядок і 
умови його виконання, встановлюються не лише Податковим 
кодексом, а й законами з питань митної справи.  

п.3.1. ст.3, п.5 ст.5, п. 36.1. ст.36,  п.37.1., 37.2. ст.37 ПК України ч.2 ст.1 МК України 
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Обов’язок митного органу визначити зобов’язання: 
 
54.3.6. результати митного контролю, отримані після закінчення 
процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про 
заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених 
платником податків у митних деклараціях. 
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Подання МД за 1-им методом 

Перевірка та коригування 
вартості  

Випуск товару під фінансові 
гарантії 

Списання гарантій і аркуш 
коригування до МД 
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Абзац 4 п.46.6. ст.46 ПК України: 
 
…вимоги статей 46 - 50 цього Кодексу не поширюються на 
декларування товарів (продукції), ввезених на митну територію 
України або вивезених з неї відповідно до митного законодавства 
України. 

п. 46.1. ст. 46 ПК України: 
 
…митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для 
цілей нарахування та/або сплати податкових зобов'язань. 
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Пункт 37 Положення про митні декларації (КМУ №450 від 21.05.2012), 
випадки оформлення аркушу коригування: 
 
-отримання митним органом інформації про перерахування декларантом до 
державного бюджету митних платежів у вигляді доплати або підтвердження 
Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після 
закінчення митного оформлення; 
- необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або 
уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній 
декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про 
товари, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою 
митною декларацією; 
- необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або 
уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після 
закінчення митного оформлення товарів, не пов'язаних з перерахуванням 
сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного 
адміністративного документа 
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- Передбачити чіткі правові наслідки у разі скасування рішення 
про коригування митної вартості товарів (повернення коштів, 
коригування МД, відображення в базах митниці); 
 
-Внести зміни в Податковий кодекс в пп. 54.3.6.  п.54.3. ст.54 
щодо випадків визначення зобов’язання контролюючим 
органом; 
 

- Передбачити чітку і зрозумілу процедуру повернення митних 
платежів із бюджету.  
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