ДЕРЖАВНА
ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ

Пам’ятка

для подорожуючих за кордон в рамках дії
безвізового режиму з країнами ЄС
Товари, що заборонені або обмежені до вивезення
за межі митного кордону України

Товари, що дозволені до вивезення
за межі митного кордону України
зелений коридор

червоний коридор

червоний коридор

переміщення товарів
без заповнення митної декларації

переміщення товарів за умови обов’язкового декларування
та дозвільних документів на переміщення

переміщення товарів за умови обов’язкового письмового декларування та дозвільних документів на переміщення

Особисті речі
мобільні телефони
персональні комп’ютери
фото-, відео-, аудіоапаратура
1 одиниця кожного найменування

Товари, на пропуск яких потрібні
дозвільні документи
загальна вартість яких перевищує
10 000 євро, що не оподатковуються
вивізним митом та/або потребують
дозвільних документів
загальна вартість яких перевищує
10 000 євро

електронні книги

лікарські засоби із вмістом
наркотичних, психотропних речовин
або прекурсорів

особисті прикраси,

культурні цінності

в тому числі з дорогоцінних металів
та каміння з ознаками б/в

інвалідна коляска
спортивне спорядження
1 шт. чи 1 комплект

0,5 л туалетної води
та/або 100 г парфумів

годинники
дитяча коляска
індивідуальні медичні
вироби з ознаками б/в
косметичні засоби
Товари
загальна вартість яких не перевищує
10 000 євро,
що не оподатковуються вивізним митом,
не потребують дозвільних документів
Валюта
готівкова валюта України або іноземна
валюта у сумі, яка в еквіваленті
не перевищує 10 000 євро на одну особу
Підакцизні товари
алкогольні напої та тютюнові вироби
лише для громадян, які досягли
18-річного віку
Лікарські засоби
не більше 5 упаковок кожного
найменування на одну особу

Лікарські засоби понад дозволену
норму

Наркотичні та психотропні речовини

Вивезення за межі митної території
України алкогольних напоїв
та тютюнових виробів громадянами,
які не досягли 18-річного віку

інші, визначені законами України

Готівкова валюта
готівкова валюта України або іноземна
валюта у сумі, яка в еквіваленті
перевищує 10 000 євро на одну особу

Домашні тварини
за наявності оригіналів міжнародних
ветеринарних сертифікатів
та ветеринарного паспорта
Вогнепальна зброя
на підставі дозволів правоохоронних
органів України

З повним переліком товарів, що дозволені до вивезення
за межі митного кордону України, ви можете ознайомитися
на сайті: http://sfs.gov.ua

Вивезення товарів, валюти, зброї,
тварин та транспортних засобів понад
установлену норму та без відповідних
дозвільних документів

Культурні та історичні цінності без
спеціальних дозволів на вивезення

Вогнепальна зброя без дозволів
правоохоронних органів України

Оподаткування товарів громадян,
які виїжджають з України
оподаткування
Податки нараховуються
із розрахунку вартості товарів,
для чого вам слід пред’явити
митнику товарні чеки, ярлики
та інші наявні документи.
Якщо такі документи у вас відсутні,
митники визначатимуть митну
вартість товарів на підставі цін
на ідентичні або подібні товари.

Товари, сумарна фактурна
вартість яких перевищує
еквівалент 10 000 євро, підлягають
письмовому декларуванню
з поданням митної декларації,
яка передбачена для підприємств,
та зі сплатою вивізного мита
у випадках, установлених законами
України.

З детальнішими правилами обмеження чи заборони вивезення товарів за межі митної території України можна
ознайомитися в постановах Кабінету Міністрів України вiд 21.05.2012 р. № 436 «Про затвердження перелiкiв
товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України» та вiд 28.05.2012 р. № 468
«Про затвердження перелiку товарiв, вивезення (пересилання) яких громадянами за межi митної територiї України
не допускається»)

Повноваження працівників митниці у пунктах пропуску
мають право
®® отримувати від громадян документи на право переміщення через
митний кордон України товарів, валютних цінностей;
®® проводити огляд товарів, які переміщуються громадянами;
®® у виняткових випадках проводити особистий огляд громадян;
®® вимагати від громадян заповнити митну декларацію;
®® відмовити в пропуску чи митному оформленні товарів,
що переміщуються громадянами;
®® визначати митну вартість товарів за відсутності у громадянина
документів, які підтверджують їх вартість

зобов’язані
®® виявляти високий рівень культури, професіоналізм та витримку,
не допускати проявів порушення службової дисципліни, грубого
та нетактовного ставлення до громадян;
®® надавати громадянам у межах компетенції роз’яснення щодо
порядку переміщення товарів через митний кордон України;
®® контролювати належне заповнення декларацій, нарахування
податків;
®® видавати громадянам письмові повідомлення про причини
відмови в пропуску чи митному оформленні товарів

