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У статті розглянуто та проаналізовано зміст, місце та особливості митного режиму безмитної торгівлі у системі 

митно-правових режимів на підґрунті чинних нормативно-правових актів. Висвітлено порядок здійснення операцій з 

товарами, що поміщені у митний режим безмитної торгівлі уповноваженими суб’єктами, згідно з чинним законодавством.  

Визначена правова формалізація митного режиму безмитної торгівлі через функціонування магазинів безмитної торгівлі. 
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Постановка проблеми. Набрання чинності 

у 2012 році Митного кодексу України 

дозволило здійснити правове регулювання 

базисних положень митних режимів, включаю-

чи митний режим безмитної торгівлі. Тим не 

менш, деякі правові характеристики названого 

режиму, до цього часу, залишаються не закріп-

леними на законодавчому рівні. З цього слідує 

нагальна проблема здійснення правової регла-

ментації порядку застосування та визначення 

особливих ознак митного режиму безмитної 

торгівлі на національному рівні.  На сьогодніш-

ній день, правові відносини, що пов’язані із 

застосуванням митного режиму безмитної 

торгівлі, потребують поетапного аналізу. Це 

насамперед пов’язано з теоретичними та прак-

тичними проблемами, які заважають розвитку 

безмитної процедури у напрямку євроінтеграції 

та прийняті нових вдосконалених актів законо-

давства, що регламентують  цю сферу. 

Прагнення оновити та покращити діяльність 

магазинів безмитної торгівлі згідно з міжнарод-

ним зразком є передумовою зростання рівня 

економіки (адже збільшиться кількість продаж 

безмитних товарів, спираючись на їх низьку 

вартість) та вітчизняного потенціалу для 

впровадження нових технологій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз останніх наукових досліджень і 

публікацій свідчить, що правова роль митного 

режиму безмитної торгівлі у реалізації митної 

справи України, у тому числі, в економічній 

системі країни є малодослідженою та 

дискусійною темою. Змісту даного режиму 

присвячені наукові праці вчених-представників 

різних галузей права. У ході дослідження були 

узагальнені думки з даної проблеми таких 

представників юридичної науки, як Козиріна А. 

Н., Бєлєвцевої В. В., Осадчої Н. В., Кормича Б. 

А. та інших вчених. 

Мета статті. Мета наукової роботи полягає 

в аналізі наукової літератури та чинних 

нормативно-правових актів щодо визначення 

внутрішньої структури митного режиму 

безмитної торгівлі, яка розкриває його зміст та 

являє собою умови, вимоги та обмеження 

даного митного режиму. 

Основні результати дослідження. 

Відповідно до Митного кодексу Європейського 

Союзу митний режим звучить як «customs 

procedure» – митні процедури [8]. Але 

фактично це і є митні режими, під які можуть 

бути розміщені товари: імпорт, експорт та 

спеціальні режими. В офіційному перекладі 

Міністерства юстиції України термін «митні 

процедури» перекладається як режими [7].  

Н. В. Осадча дає власне визначення поняття 

«митний режим», а саме – дієвий інструмент 

реалізації митної політики, сукупність стимулів 

та обмежень щодо здійснення зовнішньоеконо-

мічної діяльності [4, с. 345]. Відповідно до 

Митного кодексу України від 13.03.2012 р. 

(далі – МКУ) під митним режимом розуміють 

сукупність норм, які встановлені законодав-

ством України щодо питань митної справи, які 

залежно від заявлених цілей переміщення това-

рів та транспортних засобів через митний кор-

дон України визначають порядок переміщення 

та обсяг митних процедур, які здійснюються 

при цьому, залежно від їх призначення [4].   

Легальне визначення митного режиму 

безмитної торгівлі надане у ст. 140 МКУ. У 

проекті нового Митного кодексу 2012 року ре-

жим «магазин безмитної торгівлі», відповідно 
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до міжнародних вимог, замінено на поняття 

режим безмитної торгівлі. Законодавець норма-

тивно закріпив, що у режим «безмитна торгів-

ля» поміщуються товари, не призначені для 

вільного обігу на митній території України. У 

свою чергу, з подальшою метою реалізувати ці 

товари та вивезти за межі митної території 

України під митним контролем у відкритих для 

міжнародного сполучення пунктах пропуску 

через державний кордон України. Це здійсню-

ється за допомогою повітряних, водних або 

залізничних транспортних засобів комерцій-

ного призначення, які виконують міжнародні 

рейси. Особливістю даного режиму є умовне 

звільнення від оподаткування митними плате-

жами, установленими на імпорт та експорт то-

варів. До товарів, що поміщені у даний режим 

не застосовуються заходи нетарифного регу-

лювання зовнішньо- економічної діяльності, у 

тому числі контроль, види якого зазначені у ч. 

1 ст. 319 МКУ [3]. 

Митний режим безмитної торгівлі виконує од-

разу дві функції –  стимулюючу та пільгову. Сти-

мулююча функція зазначеного митного режиму 

полягає в його економічній доцільності, можли-

вості одержання валютного прибутку фактично 

за рахунок імпортного товару та зовнішнього 

споживача через функціонування магазинів без-

митної торгівлі (далі – МБТ). Значне зниження 

собівартості товару за рахунок фактичної 

відсутності митних витрат збільшує товарообіг 

МБТ, створює сприятливі умови для розвитку 

інфраструктури аеропортів, портів тощо [9, с. 9].  

Друга функція, а саме пільгова, передбачає, 

з одного боку, надання митних пільг, а з іншого, 

незастосування заходів нетарифного регулю-

вання, крім випадків зазначених у ч. 2 ст. 141 

МКУ. Останній встановлює умовне повне 

звільнення від оподаткування ввізним митом 

товарів, поміщених у митний режим безмитної 

торгівлі. Сутність умовного повного звільнен-

ня від оподаткування митними платежами 

полягає у звільнення від сплати всіх податків 

(обов’язкових платежів) при митному оформ-

ленні товарів, що поміщуються у митний 

режим безмитної торгівлі. Наведена процедура 

можлива при дотриманні певних умов та 

обмежень під час перебування товарів під цим 

митним режимом. Тобто, умовне звільнення 

передбачає звільнення від сплати митних 

платежів у випадку дотримання певних умов та 

обмежень, встановлених митним режимом 

безмитної торгівлі, під час використання 

товарів і розпорядження ними після їх 

випуску(ч. 5 ст. 141 МКУ).  При наданні таких 

пільг держава переслідує інтереси збільшення 

сальдо торговельного балансу за рахунок 

розвитку експортного потенціалу [1, с. 80].  

Поміщення   товарів  у  режим  БТ  

здійснюється  органом доходів і зборів,  у зоні 

діяльності якого розташований магазин,  на 

підставі документів, що подаються органу 

доходів і зборів його власником для  

здійснення митного контролю та митного 

оформлення товарів. Товари, що поміщуються 

у режим безмитної торгівлі, перебувають під 

митним контролем з моменту поміщення їх у 

режим безмитної торгівлі до моменту 

завершення цього режиму. Заповнення митної 

декларації на товари, що поміщуються у режим 

безмитної торгівлі, та на товари, реалізовані в 

МБТ, здійснюється згідно наказу Міністерства 

фінансів України № 631 від 30.05.2012 р. [6]. 

Митний режим безмитної торгівлі, згідно з 

правовими нормами чинного законодавства 

України, має такі риси: передбачає умовне пов-

не звільнення від оподаткування митними пла-

тежами, установленими на імпорт та експорт та-

ких товарів; не застосовуються заходи нетариф-

ного регулювання зовнішньо- економічної ді-

яльності, у тому числі державного санітарно-

епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, 

фіто-санітарного, екологічного та радіологічно-

го контролю; товари, незалежно від походжен-

ня, мають статус іноземних товарів; товари, не 

призначені для вільного обігу на митній терито-

рії України; продаж товарів у зазначених магази-

нах здійснюється виключно громадянам, які 

виїжджають за межі митної території України, 

пасажирам міжнародних рейсів повітряних і 

водних транспортних засобів комерційного 

призначення [3]. 

Діяльність магазинів безмитної торгівлі рег-

ламентується низкою нормативних документів, 

основними серед яких є МКУ та розроблені 

Правила № 1089, які передбачають реалізацію 

положень статей 73, 140 – 146 Митного кодексу 

України [5]. Магазин безмитної торгівлі – це 

спеціалізований торговельний заклад, розташо-

ваний у пункті пропуску через державний 

кордон України, відкритому для міжнародного 

сполучення, а також на повітряному або вод-

ному транспортному засобі комерційного приз-

начення, що виконує міжнародні рейси, та при-

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009561
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значений для реалізації товарів, поміщених у 

митний режим безмитної торгівлі (ч. 1 ст. 420 МКУ). 

Надходження, зберігання, підготовка до 

продажу і безпосередньо продаж товарів МБТ 

здійснюється  згідно  з  Правилами продажу   

товарів магазинами безмитної  торгівлі [5]. Від-

повідно до останніх, МБТ здійснюють торгівлю 

майже всіма видами продовольчих і непродо-

вольчих товарів. Робота МБТ організовується 

таким чином, щоб надходження та продаж 

товарів здійснювались відповідно до вимог 

законодавства України, а порядок зберігання і 

продажу товарів гарантував постійне 

перебування цих товарів під митним контролем 

та виключав можливість надходження або 

вилучення товарів поза митним контролем. 

МБТ здійснюють продаж товарів (ч. 2 ст. 420 

МКУ, п. 3 Правил № 1089): 

  громадянам, які виїжджають за межі 

митної території України; 

 пасажирам міжнародних рейсів, які 

виконуються повітряними та водними 

транспортними засобами комерційного 

призначення, що експлуатуються  резидентами. 

Реалізація МБТ товарів, поміщених у митний 

режим безмитної торгівлі, підприємствам 

забороняється (ч. 2 ст. 420 МКУ). 

МБТ реалізують товари фізичним особам, 

які від'їжджають за кордон, за умови пред'яв-

лення ними документа, який посвідчує особу, з 

відміткою про проходження митного контролю 

або належного їм проїзного документа на 

транспортний засіб, який прямує за межі Укра-

їни (п. 5 Правил № 1089). З приводу правомір-

ності одержання цієї інформації необхідно 

керуватися листом Державної служби України 

з питань захисту персональних даних [2]. 

Поміщення МБТ може включати в себе (ч. 1 

ст. 421 МКУ): 

1) торговельний зал (зали), у тому числі бари 

та пункти громадського харчування; 

2) допоміжні приміщення; 

3) склади магазину, в тому числі склади для 

товарів, що реалізуються в торговельних залах, 

розташованих у різних пунктах пропуску, та 

переміщуються між ними виключно під митним 

контролем, та для майна, яке використовується 

в таких залах для реалізації товарів. Для 

забезпечення діяльності МБТ їх власниками 

можуть використовуватись митні склади.  

Розташування МБТ та умови реалізації в них 

товарів повинні виключати можливість 

безпосереднього ввезення цих товарів для 

споживання на митній території України (ч. 2 

ст. 421 МКУ). У приміщенні МБТ створюється 

зона митного контролю (ч. 3 ст. 421 МКУ), а 

самі товари, поміщені в митний режим 

безмитної торгівлі, протягом всього строку 

перебування в цьому режимі знаходяться під 

митним контролем (ч. 2 ст. 142 МКУ). 

Висновки та пропозиції. У результаті ана-

лізу застосування режиму «безмитна торгівля» 

виявлено, що остання має такі риси: передбачає 

умовне повне звільнення від оподаткування 

митними платежами, установленими на імпорт 

та експорт таких товарів; до товарів не застосо-

вуються заходи нетарифного регулювання зов-

нішньоекономічної діяльності; товари, незалеж-

но від походження, мають статус іноземних то-

варів; товари, не призначені для вільного обігу 

на митній території України; продаж товарів у  

МБТ здійснюється виключно громадянам, які 

виїжджають за межі митної території України, 

пасажирам міжнародних рейсів повітряних і 

водних транспортних засобів комерційного 

призначення. 

МБТ функціонують у зонах митного 

контролю і є беззаперечним досягненням в 

економічному житті країни. Фізичні особи 

зацікавлені у їх функціонуванні, а з цього слідує 

те, що необхідно спростити, удосконалити, 

привести то міжнародного рівня нормативне 

регулювання та фактичну діяльність МБТ. 

Слушним на даний час є залучення до створення 

нових торгових мереж МБТ для іноземних 

юридичних осіб та інвесторів. Те, як в 

майбутньому буде розвиватися митний режим 

безмитної торгівлі безпосередньо пов'язано з 

майбутніми змінами в нормативно-правовій 

базі, яка внесе свої корективи в діяльність 

органів доходів і зборів щодо більш чіткої 

регламентації зазначеного митного режиму. У 

свою чергу, необхідно створити норми, 

впровадження яких  дало би змогу нормативно 

закріпити усі нюанси поміщення товарів у 

режим безмитної торгівлі, надати необхідні 

положення про статус утримувача МБТ.  

Діяльність МБТ формує подвійно перспек-

тивний, хоча і не дуже об'ємний ринковий сег-

мент. Розвиток міжнародного туризму, розши-

рення міжнародних ділових контактів підтвер-

джує цю тенденцію. В зазначених умовах мож-

на обмежитися екстенсивним напрямком роз-

витку, нарощуючи безмитний торговий бізнес 
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тільки за рахунок кількості відкритих магази-

нів. Однак найбільш ефективним варіантом 

буде поєднання екстенсивних та інтенсивних 

способів розвитку. При цьому інтенсифікацію 

діяльності МБТ забезпечує застосування 

логістики та маркетингу з урахуванням 

специфіки режиму безмитної торгівлі. 

На сьогодні, важливою законодавчою 

ініціативою може стати Закон України, який 

буде спрямований на регулювання індустрії 

безмитної торгівлі, що сприятиме активізації 

підприємницької та інвестиційної активності 

суб’єктів ринку МБТ.  
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Наливайко М.М. 

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ 

В статье рассмотрены и проанализированы содержание, место и особенности таможенного режима беспошлинной 

торговли в системе таможенно-правовых режимов, на основе действующих нормативно-правовых актов. Освещен 

порядок осуществления операций с товарами, помещенными под таможенный режим беспошлинной торговли 

уполномоченными субъектами, согласно действующему законодательству. Определена правовая формализация 

таможенного режима беспошлинной торговли через функционирование магазинов беспошлинной торговли. 

Ключевые слова: беспошлинная торговля; Государственная фискальная служба Украины; магазин беспошлинной 

торговли; таможенная процедура; таможенный режим; налогообложение; специальные таможенные процедуры. 

 

Nalyvaiko M.  

LEGAL CHARACTERISTICS OF THE CUSTOMS MODALITY OF NON-MARKET TRADE 

The article considers and analyzes the content, place and features of the customs regime of duty-free trade in the system of customs-

legal regimes on the basis of current normative legal acts. The procedure for carrying out operations with goods placed in the duty-

free regime of duty-free trade by authorized entities is outlined in accordance with the current legislation. The legal formalization of 

the duty-free customs regime through the operation of duty-free shops is determined. 

Key words: duty-free trade; State Fiscal Service of Ukraine; duty free shop; customs procedure; customs regime; taxation; special 

customs procedures. 
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