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I. ВСТУП
Незаконне переміщення товарів через митний кордон
шкодить інтересам суспільства, держави, а також
доброчесного бізнесу. Порушення митних правил
призводять до ухилення від оподаткування, потрапляння на ринок небезпечної продукції, спотворення
конкуренції. Відтак, встановлюючи відповідальність за
порушення митного законодавства, законодавець має
забезпечити ефективність, пропорційність та справедливість системи санкцій за такі порушення.

Існуюча система адміністративної відповідальності за
порушення митних правил (ПМП) у Митному кодексі
України далека від ефективності1. Водночас удосконалення норм щодо санкцій за ПМП має відбуватися у
контексті загального напрямку реформ у митній сфері.

Зобов’язання України в рамках Угоди про асоціацію з
ЄС передбачають встановлення пропорційних та
недискримінаційних стягнень (що не призводитимуть
до необґрунтованих затримок товарів) за порушення
митного законодавства2. Ідентичні положення також
містяться у Митному кодексі ЄС3, який Україна теж
повинна імплементувати до національного законодавства на виконання Угоди.

Відтак, під час гармонізації митного законодавства
України з нормами ЄС доцільно поглянути на досвід
окремих країн ЄС, які запровадили у себе
відповідальність за порушення митного законодавства
з урахуванням наведених вище вимог Митного
кодексу ЄС.

Метою дослідження є аналіз норм законодавства
окремих країн ЄС у сфері застосування адміністративних санкцій за порушення митних правил.

Слід зауважити, що у самому ЄС обговорення
гармонізації адміністративних санкцій за порушення
митних правил на рівні загальноєвропейського зако-

1 Див., наприклад висновки системного звіту

нодавства триває вже кілька років.

На даний час відповідальність за порушення митних
правил у державах-членах ЄС регулюється на рівні
національного законодавства відповідної держави.
Тобто, кожна з країн ЄС сама обирає, у який спосіб
досягти справедливого й ефективного застосування
стягнень за порушення митного законодавства (у т.ч.
з урахуванням специфіки національної системи права,
політики та правової культури).

Тому опис і види діянь, які визначаються як адміністративні правопорушення, а також типи відповідних
стягнень у різних країнах-членах ЄС можуть відрізнятися – у т.ч. за видом стягнення, величиною
штрафів та застосування стягнень.

Дослідження ставить перед собою наступні завдання:

а. Вивчення національного законодавства окремих
країн ЄС у сфері адміністративної відповідальності
за порушення митних правил;

б. Проведення порівняльного аналізу та узагальнення
національних підходів з метою виокремлення
тенденцій/кращих практик застосування адміністративних санкцій;

в. Формулювання загальних рекомендацій щодо
побудови системи ефективних, недискримінаційних
та пропорційних санкцій за порушення митних
правил при розробці змін до митного законодавства України.

Дослідження базується на результатах опрацювання
окремих норм митного/адміністративного, податкового та кримінального законодавства деяких країн
ЄС, а також окремих Регламентів та Директив Європейського парламенту.

Ради бізнес-омбудсмена «Актуальні проблеми бізнесу у митній сфері», а також дослідження

Американської торговельної палати в Україні «Керівні принципи для митної справи в Україні» у частині необхідності реформування інституту
адміністративної відповідальності за ПМП.


2 П. L) статті 76 Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).


3 Регламент (ЄС) № 450/2008 (Митний кодекс Співтовариства). На даний час триває робота по актуалізації відповідного додатку до Угоди про
асоціацію та заміні посилань на норми чинного Митного кодексу Союзу (Регламент No 952/2013).
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II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Загальноєвропейський дискурс щодо відповідальності за митні порушення

В ЄС митне законодавство переважно гармонізоване.

В цілому ідея гармонізації митних правопорушень та

Перший загальноєвропейський Митний кодекс був

санкцій знайшла підтримку серед бізнес-спільноти7 та

прийнятий ще у 1993 році (Community Customs Code –

у науковому середовищі8910. Однак напрацювати

Регламент Ради (EEC) № 2913/92 від 12 жовтня 1992).

єдине бачення такої гармонізації так і не вдалося. У

Починаючи з 1 травня 2016 року і дотепер діє Митний

2020 році проєкт Директиви був відкликаний. 


кодекс Союзу (Регламент Європейського Парламенту
і Ради № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року4).


Одна з причин тимчасової відмови від цієї ідеї

Разом з цим, відповідальність за порушення митного

санкції можливо тільки за одночасної гармонізації

законодавства регулюється лише на рівні націо-

кримінальних

нального законодавства відповідної країни-члена ЄС.

критеріїв розмежувань між ними у всіх державах ЄС.

У результаті, кожна країна ЄС, керуючись своїми

Крім того, розмір штрафів, встановлюваний проєктом

законодавчими

традиціями,

Директиви (після її доопрацювання Європарламен-

визначає свій власний перелік порушень митних

том11), суттєво перевищував існуючі на той момент

правил, розмежування адміністративних та кримі-

стягнення у багатьох країнах ЄС. Наприклад, за

нальних правопорушень (там, де це застосовно), а

порушення, не пов’язані зі сплатою мита, Директивою

також характер та тяжкість санкцій, що за такі

пропонувалося застосовувати штрафи у розмірі від

порушення застосовуються.


7 500 євро до 45 000 євро. У той же час у Німеччині за

та

адміністративними

полягала у тому, що гармонізувати адміністративні

У 2004 році США подали до СОТ скаргу5 на ЄС щодо
окремих митних питань. Серед іншого, у цій скарзі
порушувалося

питання

не

однакових

процедур

притягнення до відповідальності та адміністративного
оскарження рішень митних органів у різних країнах
ЄС. Хоча скарга не була задоволена, вона надала
поштовх до дискусій в країнах-членах та керівних
органах ЄС щодо необхідності уніфікувати санкції за

покарань

та

встановлення

чітких

такі порушення штраф стягується у розмірі до 5 000
євро, в Ірландії – 2 000 євро, в Литві – до 2 000 євро.
Тож

прийняття

цієї

Директиви

призвело

б

до

зростання рівня штрафів у цілому, та їх непропорційно
високої величини у порівнянні з штрафами за інші
однорідні порушення в окремих країнах ЄС.
Разом з цим, у липні 2017 року ЄС було прийнято

порушення митних правил.


Директиву (ЄС) 2017/1371 від 5 липня 2017 року щодо

У 2013 році Єврокомісія розробила та подала на

Союзу за допомогою кримінального законодавства12.

боротьби з шахрайством у сфері фінансових інтересів

розгляд Європарламенту проєкт Директиви щодо

Ц

митних порушень та санкцій (проєкт Директиви)6.

встановлює рамки для покарань за його вчинення.

я

Директива

дає

визначення

шахрайства»

«

та

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1 

5

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds315_e.htm 


6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.487.01.0057.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2016%3A487%3ATOC

7 https://amchameu.eu/system/files/position_papers/amcham_eu_position_on_customs_infringements_and_sanctions_-_march_2016.pdf 

8

Carsten Weerth, 'Customs Sanctions of the EU-27: A Detailed Analysis and a Preview on the Modernized Customs Code of the EU and the European Union

Customs Code', (2013), 8, Global Trade and Customs Journal, Issue 2, pp. 42-52,
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Global+Trade+and+Customs+Journal/8.2/GTCJ2013007 


9 Nikolaos Theodorakis, Arnoud Willems, 'Customs Sanctions Harmonization in Europe: Why the Commission Is Taking the Wrong Approach', (2016), 11, Global
Trade and Customs Journal, Issue 7, pp. 290-295,

10

https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Global+Trade+and+Customs+Journal/11.7/GTCJ2016039


Pablo Muñiz, 'EU Harmonization of Customs Infringements and Sanctions Is Needed but the EU Must Proceed with Caution', (2018), 13, Global Trade and

Customs Journal, Issue 7, pp. 272-273,

https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Global+Trade+and+Customs+Journal/13.7/GTCJ2018031 


11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0300&rid=4 

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1371
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Зокрема,

Директива

передбачає,

що

2017/1371

шахрайство

у

(стаття
сфері

3(с))

Каратися

мають

тільки

умисел

має

надходження від ПДВ. Під цю категорію підпадає

наявності формальних його ознак.


зокрема і мито. Тобто, під дію Директиви 2017/1371
злочини,

які

умовно

можна

шахрайством

є

будь-яка

умисна

дія

визнаватися

правопорушенням,

навіть

за

товарів.

же базуватися на вартості
Натомість, там, де це застосовно, штрафи

мають

базуватися

Розмір штрафів не мо

назвати

«митним шахрайством».


Таким

груба

недбалість ( r

інтересів Союзу може стосуватися доходів, інших, ніж

підпадають

або

g oss negligence14). Необережність не

фінансових

на

розмірі

несплачених

податків. У інакшому випадку, штрафи, обчислювані

чи

від

бездіяльність, що стосується:

вартості

товарів,

можуть

призводити

до

накладення непропорційного стягнення за дрібні
використання або подання неправдивих, непра-

порушення

вильних або неповних заяв чи документів, що має

вартістю.


наслідком

незаконне

зменшення

ресурсів

бюд-

при

Європарламент

жету Союзу або бюджетів, якими керує Союз, або

переміщенні

також

товарів

підтримує

з

високою

встановлення

фіксованих штрафів в одних випадках і діапазон

від його імені;


х

ї

штрафів у інших – для забезпечення необ ідно

ї

дискреці у рішеннях митних органів.

неповідомлення наявної інформації (за наявності
відповідного зобов’язання), з тим самим наслідком;


Позиція

Європейського

Суду

стосовно

санкцій

за

(яка

митні правопорушення виражена в кількох рішеннях

первинно була отримана законно) з тим самим

суду, зводиться до того, що кожна країна-член ЄС

ефектом.


може обрати свої правила та покарання за умови, що

або

неправомірне

використання

пільги

ці покарання будуть справедливим, пропорційним і
Згідно зі статтею 7 Директиви 2017/1371, якщо збитки

стримувати правопорушення15.


внаслідок шахрайства перевищують 100 000 євро, то
такий злочин вважається тяжким (не менше 4 років

У контексті прецедентного права ЄС також доцільно

позбавлення волі). Якщо збитки менші за 10 000 євро,

звернути

то

Європейським

країни-члени

можуть

застосовувати

інші,

ніж

кримінальні, види покарань.

увагу

на

правову

судом

у

позицію,

справі

№

висловлену

C-655/18

від

4

березня 2020 року. У цій справі оператор митного
складу Schenker прийняв товари, які були поміщені в

З

урахуванням

викладеного

у

разі

вчинення

режим митного складу. Однак у момент прийняття

митних

товарів на митний склад вони фізично на ньому не

платежів) існують наступні загальноєвропейські

перебували. Під час транспортування контейнерів з

критерії, що відмежовують кримінально каране

товарами на митний склад один з 13 контейнерів був

діяння від адміністративного правопорушення:

втрачений. Митниця у Варні (Болгарія) наклала штраф

митного

шахрайства

(ухилення

від

Умисна форма вини;

Сума заподіяної шкоди перевищує 10 тис. євро.

на

оператора

Schenker

за

неправомірну

видачу/

втрату товару, поміщеного у режим митного складу. 


У цій справі суд постановив, що:

Як зазначалося вище, однією з ключових причин, чому
ЄС досі не зміг гармонізувати санкції за митні правопорушення – це відмінності у застосуванні різних
видів

відповідальності

у

різних

країнах-членах ЄС.

На

утримувача

Не

попередньої спроби запровадження гармонізованих

порушника

санкцій13. Ця позиція (підтримана також Європейською

основного

Комісією) передбачає наступне:

товарів1 .

може

бути

може вважатися «пропорційним» стягнення з

6

вартості
штрафу

товарів

від

100

%

у
до

доповнення
200

%

до

вартості

European Parliament legislative resolution of 5 July 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the Union legal

framework for customs infringements and sanctions. (2018/C 334/37)

14

складу

випадку, якщо такі товари були викрадені. 


Разом з цим, на нашу думку доцільно звернути увагу

13

митного

накладено стягнення у разі втрати товару, у т.ч. у

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017AP0300 


У зв’язку з відсутністю повного аналогу поняття «gross negligence» у праві України, у даному дослідженні використане словосполучення «Груба

недбалість».


15

Nikolaos Theodorakis, Arnoud Willems, 'Customs Sanctions Harmonization in Europe: Why the Commission Is Taking the Wrong Approach', (2016), 11,

Global Trade and Customs Journal, Issue 7, pp. 290-295

https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Global+Trade+and+Customs+Journal/11.7/GTCJ2016039
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Рішення Суду ЄС від

4 березня 2020 року у справі № C-655/18,
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Юридична техніка викладення норм про відповідальність за порушення
митних правил у законодавстві країн ЄС
Типова схема викладення законодавчих норм щодо
відповідальності за митні правопорушення є такою:
адміністративні правопорушення (якщо такі передбачені) визначаються у законі про митне регулювання
(чи у аналогічному законі), кримінальні – в кримінальному кодексі відповідної держави.

Однак на практиці відповідне законодавство може
бути складнішим і його частини можуть описуватися
різними законами. Наприклад, у Німеччині відповідальність за порушення митних правил врегульована наступними нормативними актами:
Податковий кодекс – містить інформацію про
діяння, які визначаються як правопорушення;

Кримінальний кодекc – опис діянь, які є «тяжкими» правопорушеннями і караються кримінальними інструментами;

Закон про митне управління – розкриває зміст
правопорушень, вказаних у статті 382 Податкового кодексу, тобто містить частину об’єкта та
об’єктивної сторони (правовідносини, на яке
здійснюється посягання/обов’язок, який повинен був бути виконаний)

Закон про адміністративні правопорушення встановлює процедуру накладення та стягнення
штрафів.

Закон про зовнішню торгівлю – містить опис
правопорушень, пов’язаних з торгівлею з країнами, до яких застосовуються санкції.
Застосування всіх вище згаданих нормативних актів є
компетенцією митних органів.

У країнах, де адміністративна відповідальність не 


застосовується взагалі, санкції за митні правопорушення розкриваються у спеціалізованих кримінальних кодексах (Кримінальний закон про фінанси в
Австрії, Кримінальний податковий кодекс в Польщі)
або ж в митних кодексах та законах (Митні кодекси
Франції, Кіпру, Загальний закон про митні збори та
акциз Бельгії).

В окремих країнах митні правопорушення, пов’язані зі
сплатою податків, визначаються податковим кодексом, неподаткові порушення – кодексом про
адміністративні правопорушення, кримінальні – кримінальним кодексом. Така ситуація спостерігається,
наприклад, у Литві. 

Перелік законодавства про санкції за митні правопорушення окремих країн наведено в Додатку 117.

До основних видів санкцій, які накладаються за
порушення митних правил, належать:

штрафи;


ув’язнення (у випадку кримінальних правопорушень);

конфіскація товарів;


тимчасова чи постійна дискваліфікація у сфері
промислової або комерційної діяльності.
Тимчасова чи постійна дискваліфікація у сфері
промислової або комерційної діяльності передбачає
тимчасову чи постійну заборону юридичній особі, яка
вчинила порушення, займатися певними видами
діяльності, що потребують попереднього дозволу.
Прикладом такої дискваліфікації може бути втрата
статусу АЕО внаслідок вчинення митного правопорушення.

Межа адміністративної та кримінальної відповідальності
Кримінальне переслідування у порівнянні з адміністративними санкціями пов’язане з більш високим
рівнем засудження незаконної діяльності як з боку
держави, так і суспільства.

У країнах ЄС застосовуються два підходи до встановлення відповідальності за порушення митного законодавства.

Лише кримінальна відповідальність

Близько третини країн ЄС мають лише кримінальну
відповідальність за порушення митних правил. До
таких країн належать: Австрія, Бельгія, Кіпр, Франція,
Мальта і Польща18. Оскільки Люксембург не має
власного законодавства щодо санкцій за митні
правопорушення, то в країні користуються законо-

17 Звертаємо увагу, що перелік законодавства може бути неповним.
18 Analysis and Effects of the Different Member States’ Customs Sanctioning Systems (2016),

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)569990
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давством Бельгії19, яке є досить жорстким і
передбачає виключно кримінальну відповідальність20.

Як правило, у зазначених вище країнах кримінально
каране митне правопорушення може бути визначено
як кримінальний злочин або як кримінальний проступок.

За кримінального провадження санкції зазвичай
накладає кримінальний суд. Тоді як адміністративні
санкції можуть накладатися відповідними органами
влади (у випадку митних санкцій – митні або фіскальні
органи).

Однак навіть у країнах, де діє виключно кримінальна
відповідальність, до незначних кримінальних проступків може застосовуватися простіша процедура
розслідування та призначення покарань (митними
органами, а не кримінальним судом), а також
невисокий рівень санкцій. Наприклад, у Польщі, де
митні санкції встановлюються Кримінальним подат-

ковим кодексом (Kodeks karny skarbowy)21, митні
правопорушення караються виключно в межах
кримінальної відповідальності. Але у випадку
несуттєвих порушень штрафи також можуть
накладатися митними органами.

Альтернативні види відповідальності

До країн ЄС, в яких діє як кримінальна відповідальність
за митні правопорушення, так і адміністративна,
відносяться: Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія,
Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія,
Литва, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Іспанія.

У випадку наявності двох альтернативних видів
юридичної відповідальності за митні правопорушення
важливого значення набувають критерії розмежування правопорушень, за якими вони поділяються на
кримінально карані та адміністративно карані
(таблиця 1).


Таблиця 1. Приклади порогових значень для визначення виду відповідальності (кримінальна чи адміністративна) у деяких
країнах ЄС:
Країна

Вартість товарів

Сума несплачених податків

Форма вини

1 500 датських крон

Данія

40 000 євро

Естонія
Фінляндія

умисел або груба недбалість

Нідерланди

умисел

Німеччина

умисел або груба недбалість
1 450 євро

Угорщина

умисел

10 000 євро (для мита), 20 000 євро для ПДВ і акцизного податку

Латвія
Литва

7 500 євро

Іспанія

50 000 євро

Джерело: митне, податкове і кримінальне законодавство окремих країн.

Для розмежування порушень митного законодавства
на адміністративні правопорушення та кримінально
карані діяння використовують кілька критеріїв.

Як видно з табл. 1 в Литві та Іспанії вирішальним
фактором є вартість товарів, тоді як в Данії, Естонії,
Угорщині та Латвії – це сума несплачених податків. 

У Німеччині, Нідерландах та Фінляндії вартість товарів
та сума несплачених платежів не мають жодного
значення для визначення типу відповідальності, а
визначальним є тільки тип вини. Тобто, навіть якщо

фінансові наслідки для бюджету були невеликі, але
діяння було умисним – то застосовується кримінальна
відповідальність. А правопорушення зі значними
наслідками для бюджету, але вчинене з необережності
буде класифіковане як адміністративне.

Існують також випадки, коли вид вини поєднується з
вартісними показниками, як, наприклад, в Угорщині, де
для кваліфікації діяння як кримінального правопорушення потрібно одночасно і перевищення порогу
несплачених податків, і наявність умислу.

19 Weerth, Carsten. (2013). Customs Sanctions of the EU-27: A Detailed Analysis and a Preview on the Modernized Customs Code of the EU and the
European Union Customs Code. Global Trade and Customs Journal. 8. 42-52. 

20 Bert Gevers, Levi Goossens, 'Feasibility of Harmonizing Customs Sanctioning Systems in the European Union: Some Considerations from a Belgian Point
of View', (2018), 13, Global Trade and Customs Journal, Issue 7, pp. 329-334,
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Global+Trade+and+Customs+Journal/13.7/GTCJ2018038 


21 https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2137
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У країнах, що мають змішану систему санкцій, також
можуть існувати види стягнень, яким віддається
перевага на практиці. Так, в Угорщині невисокий поріг
для застосування кримінальних санкцій при несплаті
податків призводить до того, що саме кримінальні
санкції частіше застосовуються для цього виду
правопорушень22. Тоді як в Нідерландах митні органи
частіше обирають адміністративне провадження, що
обумовлено простішою процедурою розгляду,
більшими штрафами (в Нідерландах існують обмеження максимальних кримінальних штрафів, а для
адміністративних таких обмежень не передбачено) та
менш тривалими термінами розгляду справ23.

Незважаючи на домінування тієї чи іншої відповідальності в різних країнах, у ЄС немає жодної країни,
де б до митних правопорушень застосовувалися би
виключно адміністративні санкції.

Очевидно, єдиної тенденції щодо розмежування на
кримінальну та адміністративну відповідальність у
країнах ЄС так і не склалося. Самі критерії такого
розмежування сформувалися внаслідок правової та
адміністративної традиції, які в різних країнах ЄС дуже
відрізняються.

Окрім того, митні правопорушення не існують самі по
собі, а оцінюються в контексті загальної кримінальної
чи адміністративної традиції, що склалася в країні.
Тобто, покарання за несплату податків при їх переміщенні через митний кордон мають бути
співставними з покараннями за несплату внутрішніх
податків, а також іншими правопорушеннями, що
мають схожі негативні наслідки для суспільства. В
Естонії до кримінальної відповідальності притягуються особи за несплату 40000 євро (незалежно
від виду податку, від якого ухиляються), так як всі такі
порушення потрапляють під дію однієї статті
кримінального кодексу Естонії. Саме тому спроби
уніфікувати підходи до застосування митних санкцій в
ЄС досі не були успішними (як зазначалося вище, це
потребувало б змін у кримінальному законодавстві
щодо податкових злочинів).

У більшості європейських країн до адміністративної
відповідальності можуть бути притягнені як фізичні
особи, так і юридичні особи. Щоправда, в Німеччині та
Угорщині до відповідальності можуть бути притягнені
тільки фізичні особи. Але і там в деяких випадках

можуть бути накладені стягнення на юридичних осіб.
До фізичних осіб, які притягаються до відповідальності
в Німеччині, відносяться:


особи, які безпосередньо вчинили правопорушення (в тому числі співвиконавці, пособники та
підбурювачі)2
будь-яка особа, яка вважається відповідальною
стороною, або яка доглядає за справами відповідальної сторони (ст.
одаткового кодексу)
власник або менеджмент компанії, які мали
здійснювати нагляд за діяльністю компанії і не
здійснили його належним чином навмисно або з
необережності (ст. 0 а он ро ад іні
ра и ні ра о ор енн ).
Однак згідно ст. 0 акону про адміністративні
правопорушення у разі вчинення посадовими особами
юридичної особи правопорушення, штраф накладається на таку юридичну особу (хоча у статтях за
митні правопорушення відповідальність передбачена
саме для фізичних осіб).

обов язання щодо введення відповідальності для
юридичних осіб було передбачене в так і не
затвердженій Директиві щодо гармонізації митних
санкцій.

Таким чином, притягнення до відповідальності юридичних осіб є загальноєвропейським трендом і можна
очікувати його поступового поширення і на ті країни,
де зараз такої відповідальності не перед-бачено. 

В законодавстві більшості країн ЄС передбачені як
обтяжуючі, так і пом якшуючі обставини, які враховуються при призначенні покарання за вчинені
правопорушення.

окрема до основних обтяжуючих обставин
відносяться
повторні правопорушення 

порушення, вчинені організованою групою осіб 

шахрайські наміри 

розмір несплачених податків (чим більше несплачено податків, тим більший розмір штрафів).

4;


382 П

;
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;

;

;

До пом якшувальних обставин відносяться
співпраця з митними органами 

відсутність умислу 

сплата недоплачених платежів 

сумлінність та хороша репутація порушника 

серйозність правопорушення (чим менша серйозність, тим легше покарання).
’

:

;

;

;

;

22 Analysis and Effects of the Different Member States’ Customs Sanctioning Systems (2016),

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)569990

23 https://www.customsknowledge.nl/nl/publication/overtreding-van-de-communautaire-douanewetgeving-strafbaar-feit-of-bestuurlijke-boete. 

24 Інститут співучасті у адміністративних правопорушенням зустрічається також у деяких інших країнах ЄС.
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Митні правопорушення, пов’язані зі сплатою податків

Серйозні правопорушення, пов’язані з несплатою чи

У таких випадках застосовується штраф до 50 тис.

недоплатою

євро. Штраф не застосовується у разі, якщо платник

товарів,

податків

в

усіх

кримінально
Разом

з

країнах

каране

цим,

при

митному
ЄС

ухилення

якщо

сума

оформленні

розглядаються
від

сплати

несплачених

як

податків.

податків

є

податків

самостійно

повідомляє

митний

орган

про

помилку та доплачує несплачені податки до відкриття
провадження у справі або накладання штрафу.


незначною та/або недоплата відбулася не з умислу, в
окремих

країнах

за

такі

правопорушення

застосо-

В Угорщині стаття 209 Закону про правопорушення,

вуються адміністративні стягнення (див. вище щодо

розслідування

розмежування

реєстрації28

передбачає,

притягається

особа,

адміністративної

та

кримінальної

відповідальності).


правопорушень
що

яка

та
до

вилучає

систему

їх

відповідальності
товари

під

час

митного контролю або заявляє неправдиві відомості в
Так,

у

Болгарії

стаття

234

Митного

кодексу25

декларації

щодо

митного

боргу,

інших

зборів

або

передбачає, що за уникнення чи спробу уникнення

обставин, що мають значення для встановлення чи

повної

платежів

стягнення податків, за умови, що матеріальна шкода

передбачено штраф з фізичної або юридичної особи у

не перевищує п'ятсот тисяч форинтів (приблизно 1410

розмірі

євро).


або

від

часткової

100

до

200

сплати

митних

відсотків

несплаченої

суми

податків.

Якщо ж несплата податків відбувається з необережПри

цьому

предметом

незаконно

переміщувані

правопорушення,

товари,

що

конфіскуються

є
на

користь держави (незалежно від того, у чиїй власності
вони

перебувають),

реалізовані,
дорівнює

з

а

якщо

порушника

митній

товари

відсутні

стягується

вартості

таких

ності,

то

це

кваліфікується

правопорушення,

незалежно

як
від

адміністративне
суми

недоборів

податків.


або

сума,

що

товарів.

Як

зазначалося вище, Судом ЄС практика накладення
«подвійного» стягнення визнана незаконною.


За порушення статті 209 накладається штраф, розмір
якого становить 5 000-150 000 форинтів.


Французький
передбачає,

У разі самостійного виправлення і доплати податків це
розглядається як пом’якшувальна обставина26.


митний
що

нормативно-правових
компетенції

кодекс

будь-яке

митної

(стаття

порушення

актів,

які

адміністрації,

411)29

законів

чи

належать
якщо

до

наслідком

цього порушення є ухилення від сплати або дії, які
У Німеччині найбільш релевантне правопорушення

ставлять під сумнів правильність визначення зборів,

цієї категорії – необережне заниження суми податків,

будь-яких

що підлягають сплаті (ст. 378 Податкового кодексу27).

розмірі одно- чи двократної суми несплачених мит та

Відповідно

податків.


до

порушення
податків,

цієї

статті,

вчиняє

особа,

легковажно

адміністративне
яка

будучи

вчиняє

одне

з

право-

мит

чи

податків,

карається

штрафом

у

платником
наступних

Під

положення

порушення,

порушень:

які

цієї

статті

стосуються

зокрема
товарів

підпадають

чи

категорій

товарів, які обкладаються митами та податками:

надає

податковим

органам

або

іншим

органам

неправильну або неповну інформацію про факти,
що стосуються оподаткування
не

повідомляє

податкові

податкових фактів

.

а

;


органи

нестача

кількості

упаковок,

задекларованих,

вказаних чи транспортованих згідно з транзитним

;


документом
щодо

суттєвих

;


не застосовує акцизні марки.


b.

нестача

кількості

спеціальну

митну

товарів,

що

процедуру,

поміщені

що

умовне звільнення від сплати платежів

25

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134384640

26

Elif Mehmedova. Penalties, fines and sanctions under Bulgarian tax law (2020). CCRM Journal for Practitioners in Europe, Issue 5.


27

https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/ 


28

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200002.tv 


29

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071570/

під

передбачає

;
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c. непредставлення

товарів, розміщених на приватному, спеціальному чи виробничому складі;


d. представлення із пошкодженою чи зміненою
пломбою в пункті призначення товарів, відправлених під митним штампом або пломбою;

e. повне або часткове невиконання зобов'язань,
взятих за фінансовими гарантіями; 

f. перевищення задекларованої ваги, кількості чи
міри.
Відповідальність за порушення податкового законодавства, пов'язаного з митною діяльністю, передбачена главою VIII Закону про податкову
адміністрацію Литовської Республіки30. Згідно зі
статтею 139 цього закону, якщо контролюючий орган
під час податкової перевірки виявить, що платник
податку не нарахував податок, що мав бути
задекларований (включаючи податок, розрахований у
митних деклараціях), або не задекларував податок,
який мав бути задекларований, або незаконно
застосував нижчу ставку податку та незаконно
зменшив сплату податку, стягується сума відсутнього
податку та штраф у розмірі від 10 до 50 відсотків суми
відсутнього податку.

Штрафи не накладаються, якщо платник податків
самостійно визначив недостатню суму податку та
сплатив її.

Стаття 653 Рішення № 707 від 7 червня 2006 р. «Про
затвердження Положення про застосування Митного
кодексу Румунії»31 передбачає, що штрафом у розмірі
від 3000 до 8000 леїв (наближено еквівалентно від
606,20 до 1616,53 євро) караються наступні митні
правопорушення:


а. приховування

товарів від митного контролю (з
конфіскацією таких товарів);


b. розвантаження, навантаження або перевантажен-

ня товарів на суднах без митного дозволу або без
згоди митного органу (з конфіскацією таких
товарів);


c. відчуження

у будь-якій формі товарів під час
митного транзиту (з конфіскацією таких товарів);


d. подання митної декларації та документа про
походження, що містить помилкові дані щодо
походження товару;



e. подання митної декларації та супровідних
документів, що містять помилкові дані щодо
фактурної вартості товару;

f. подання митної декларації та супровідних
документів, що містять помилкові дані щодо виду
товару. Якщо це порушення впливає на
встановлення ввізних мит та інших зборів, які
стягуються митним органом при випуску товарів у
вільний обіг, незаявлені у митній декларації –
товари конфіскуються. Під видом товару
розуміється різноманітність, тип або інші ознаки,
що визначають його характеристики.
Згідно зі статтею 72 Митного кодексу Словаччини32
митне правопорушення вчиняє особа, яка:

а. незаконно імпортує або експортує товари,

b. надає неправильну інформацію про товари,
підлягають митному контролю,


що

c. подає

митному органу в якості підстави для
отримання відповідного дозволу неправдиві,
підроблені або сфальсифіковані документи, або ж
неправильну чи неправдиву інформацію,


d. випускає у вільний обіг товари на підставі
неправдивих документів, неправомірно змінених
документів або підроблених документів або
неправильних даних, внаслідок чого стягується
менша сума митного боргу, податку на додану
вартість або акцизного збору, ніж мала бути
фактично стягнена при імпорті.
Залежно від суб’єкта правопорушення (тобто,
юридична особа/індивідуальний підприємець або ж
громадянин), дане порушення кваліфікується як:
Митний делікт (вчинене юридичною особою/
індивідуальним підприємцем) – штраф у розмірі до
99 581,75 євро, залежно від серйозності
порушення (ст.74)

Митне порушення (вчинене громадянином) штраф у розмірі до 3 319,39 євро (ст. 80).

Стаття 75 Митного кодексу Словаччини передбачає,
що:
Конфіскація товарів може бути накладена, якщо
товари були незаконно імпортовані або експортовані. В такому випадку митниця завжди видає
розпорядження про конфіскацію товару.

30 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3EB34933E485?faces-redirect=true 

31 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120632 

32 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-199
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Конфіскація

товарів

або

речей

не

може

бути

несплачених

податків.

У

той

час,

як

застосування

накладена, якщо вартість товарів або речей явно

штрафів у вигляді відсотків від вартості товарів, як це

непропорційна

відбувалося

характеру

митного

право-

порушення (за винятком незаконного імпорту або

в

Болгарії,

Європейський

суд

визнав

непропорційним, а тому таким, що потребує змін.


експорту).

Якщо
Конфіскація

товарів

або

речей

може

бути

накладена окремо або разом зі штрафом.

до

особи,

відповідальності

то

на

збільшених

них

притягуються

зазвичай

розмірах

у

юридичні

накладають

порівнянні

штрафи

з

у

фізичними

особами.

Відповідальність за митний делікт та митне порушення
відповідно до статті 72 абз. 1 не застосовується, якщо
сам

декларант

неправильну

звертається
або

з

проханням

неправдиву

виправити

інформацію

та

доплатити податки.


У

більшості

пов’язані

з

розмірах.
вигляді

аналізованих

сум)
При

країн

митних

караються

цьому

конкретної

країнах

(Болгарія,

правопорушення,

Румунія,

пов’язані

зі

Словаччина)

сплатою

за

податків,

застосовується конфіскація товарів. У таких країнах як
Німеччина, конфіскація не застосовується.


недоплатою

невеликих

У деяких

ці

так

порушення,

штрафами

штрафи

суми,

ЄС

платежів

і

у

(у

у

різних

визначаються
вигляді

разі

як

відсотку

у

від 


У

багатьох

державах

ЄС

самостійне

визначення

помилки і доплата платежів або звільняють особу, що
припустилася

такої

(Німеччина,

помилки

Словаччина,

від

відповідальності

Литва),

або

ж

є

пом’якшувальною обставиною (Болгарія, Угорщина).


Митні правопорушення, не пов’язані зі сплатою податків

Митні правопорушення, не пов’язані зі сплатою подат-

Однак

і

тут

ків, включають в себе цілий клас дуже різноманітних

Ірландії

та

ситуацій, коли порушується митне законодавство.


порушення транзитної процедури як це передбачено
статтею

У

ряді

Союзу

країн

ЄС

після

(Регламент

нормотворчості,
сторони

митного

відсилочна

на

952/2013)
при

Митного

склалася

формулюванні

правопорушення

норма

покладений

№

коли

прийняття

(тобто,

особу

традиція

об’єктивної

застосовується

посилання

відповідною

кодексу

на

обов’язок,

статтею

Митного

кодексу Союзу). 


такої

зберігаються
Словені

233

Митного

прив’язки

процедури

«вилучення

Кодексу

немає.

підпадає

податкового

відмінності.

під

статті

яка

та

Союзу,

90

у

Латвії,

штраф

то

Порушення

дію

кодексу,
товарів

Якщо

передбачається

в

за

Польщі

транзитної

Кримінального

передбачає,

транспортних

що

засобів

за

з-під

митного контролю накладається штраф у розмірі 720
добових одиниць або позбавлення волі до 3-х років
Станом

на

2021

рік

добова

одиниця

становить

»33.
від

.


93,33 до 37 333,33 злотих
Наприклад,

стаття

визначає,

що

29

(2)

Митного

неповідомлення

кодексу
про

Латвії

прибуття

Окрім

санкцій

за

порушення

норм

Регламенту

морського або повітряного судна (ст. 133 Регламенту

№ 952/2013, в країнах ЄС застосовуються

№

порушення іншого законодавства, яке контролюється

952/2013)

передбачає

накладання

на

оператора

судна, фізичну чи юридичну особу, штрафу у розмірі до

митними

50

стягнення

штрафних

одиниць

(штрафні

одиниці

в

Латвії

органами.
на

щення

станом на 2021 рік дорівнюють 5 євро). Більш детально

перемі

із

законодавство

видами

пов’язані

правопорушень,
з

невиконанням

які

безпосередньо

Регламенту,

ознайомитися у Додатку 2.

33

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2016000213701.pdf 


34

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1672/oj

можна

Так,

митниця

порушників

у

санкції і за

може

випадку

накладати

законного

не

готівки. В ЄС з цього приводу є окреме
-

Регламент

№

201

8/167234,

засто-

сування якого розпочалося в червні 2021 року. Стаття
3 цього

Регламенту

передбачає , що вся готівка у сумі

12

понад 10 000 євро, що переміщується через кордон
ЄС, має бути задекларована. У випадку, якщо ця
вимога не виконується, то повинні застосовуватися
штрафні санкції, розмір яких визначається кожною
країною самостійно.

Розмір штрафних санкцій за незаконне переміщення
готівки у країнах ЄС різниться, проте штраф не
перевищує 60% від суми переміщуваної валюти.
Європейський суд у 2015 році постановив, що штраф у
60% від суми валюти є непропорційним стягненням
за даний вид порушення35.

Законодавство Литви (стаття 212 Кодексу про
адміністративні правопорушення36) передбачає, що у
разі подання недостовірної та/або неповної
інформації у грошовій декларації або декларації про
розкриття готівки накладається штраф від двохсот до
тисячі двохсот євро.

У Нідерландах37 особа, яка зобов’язана подати
декларацію про переміщення готівки і робить це
неповно/неправильно, буде каратися штрафом
третьої категорії, тобто у сумі 8 700 євро.

Слід зауважити, що недекларування готівки, що
переміщується через кордон – це компетенція не
тільки митних органів, які зазвичай лише фіксують ці
правопорушення. У країнах ЄС – це частина
законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей,
оскільки правоохоронним органам важливо не тільки
зафіксувати факт незаконного переміщення грошей,
але і з’ясувати причини того, чому такі кошти
переміщуються з приховуванням. Тому порушення
перевезення валюти на «зеленому коридорі» повинно
розглядатися в більш широкому контексті, аніж тільки
у рамках митного законодавства.

Митні санкції також застосовують за порушення при

35

експорті товарів. Так, ст. 19(3) Закону про зовнішньоекономічну діяльність (Außenwirtschaftsgesetz38)
Німеччини передбачає штраф до 30 тис. євро (в
рідкісних випадках до 500 тис. євро, наприклад, якщо
діяння загрожувало національній безпеці). Санкції
передбачаються у т.ч за такі правопорушення:
Неподання експортної декларації або подання
такої декларації неналежним чином/невчасно;

Вивезення або завантаження товарів до завершення перевірки митницею з місця пред'явлення
або з дозволеного місця; 

Ненадання необхідної інформації в декларації
щодо експорту чи реекспорту для спрощеної
митної декларації відповідно до ст. 166 Регламенту
№ 952/2013 або ненадання цього правильно або
вчасно.

дміністративно карані діяння, передбачені Законом
про зовнішньоекономічну діяльність Німеччини,
включають в себе як діяння, вчинені навмисно, так і з
необережності. Тому у відповідності з ст. 17 Закону про
адміністративні
правопорушення
(Ordnungswidrigkeitengesetz39)
якщо закон передбачає
накладення штрафу і за навмисне діяння, і з необережності, то у випадку необережності накладається
половина штрафу. Тому у випадку необережності
штраф становитиме до 15 тис. євро.

А

В аналогічних випадках в Литві застосовується стаття
141 Закону про податкову адміністрацію Литовської
Республіки, яка передбачає, що за порушення правил
ліцензування або контролю експорту, імпорту,
транзиту та посередництва стратегічних товарів
накладається штраф на осіб від дев’яноста до ста
сімдесяти євро та на керівників відділень юридичних
осіб або іноземних юридичних осіб та інших
організацій чи інших відповідальних осіб - від
трьохсот до п’ятсот шістдесяти євро.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T,F&num=C-255/14 


36 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3EB34933E485?faces-redirect=true

37 https://www.navigator.nl/document/idd00617e8aaaf2ef22a6822942047e092?ctx=993f85bb196e25d0b1bfadc8d69d5f91 

38 https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/

 


39 https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/
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III. ВИСНОВКИ
Питання гармонізації санкцій за порушення митних
правил періодично потрапляє у фокус суспільної
дискусії в ЄС. 

ЄС має чітку потребу у такій гармонізації, оскільки
митне законодавство вже гармонізовано, а сплачене
мито потрапляє до бюджету ЄС. Але суттєві
відмінності у правових і законодавчих системах країн
ЄС на цей момент не дозволяють досягти гармонізації
законодавства в частині санкцій. Однак пошук
вирішення цього питання продовжується.

Як один з елементів рішення гармонізації санкцій за
порушення може розглядатися Директива № 2017/1371,
яка встановлює мінімальний рівень санкцій щодо
порушень, що призводять до зменшення надходжень
мита до бюджету ЄС.

Позиція Європейського Суду стосовно санкцій за
митні правопорушення виражена в кількох рішеннях
суду, зводиться до того, що кожна країна-член ЄС
може обрати свої правила та покарання, за умови, що
ці покарання будуть справедливим, пропорційним і
стримувати правопорушення.

У цьому контексті важливим є рішення Суду у справі
C-655/18, згідно якого не може вважатися «пропорційним» стягнення з порушника вартості товарів у
доповнення до основного штрафу від 100% до 200%
вартості товарів, як це застосовувалося у Болгарії.

У країнах ЄС не однакові підходи до застосування
різних видів відповідальності за порушення митних
правил. У семи країнах ЄС застосовується виключно
кримінальна відповідальність. Інші застосовують як
кримінальну, так і адміністративну відповідальність.

На практиці у різних країнах митні органи можуть
надавати перевагу якомусь із видів відповідальності.
Проте немає жодної країни ЄС, яка б не застосовувала
кримінальної відповідальності за митні порушення.

Серед країн, що застосовують обидва види відповідальності, є різні механізми їх розмежування.
Серед суттєвих – вид вини (умисел або необережність), а також сума несплачених податків або
вартість товарів. У той же час Європейський
Парламент у свій час висловив позицію, що критерієм
розмежування краще обирати суму несплачених
податків, оскільки в разі розмежування на підставі
вартості товарів будуть надміру каратися незначні
злочини з дороговартісними товарами.

У більшості країн ЄС до адміністративної відповідальності притягуються юридичні особи, до яких
зазвичай застосовують більші розміри штрафів.

Самостійне визначення суми несплачених платежів та
їх самостійна доплата або є фактором, який звільняє
від відповідальності порушника, або є пом’якшувальною обставиною, що враховується при визначенні розміру санкцій.

Перелік та опис об’єктивної сторони порушень, не
пов’язаних зі сплатою податків, у країнах ЄС є більш
уніфікованим (порівняно з порушеннями податкового
характеру). Все в більшій кількості країн ЄС при
формулюванні складу таких порушень застосовується
відсилання до норм Регламенту № 952/2013. У частині
країн ЄС такі формулювання виписуються з
конкретними посиланнями на статті Регламенту, в
інших країнах - з використанням дослівних формулювань статей Митного кодексу Союзу.
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IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Адаптацію санкцій за порушення митних правил в Україні варто розпочинати паралельно з імплементацією
Митного кодексу ЄС (Регламент № 952/2013), оскільки саме виходячи з його положень формулюються значна
частина складів правопорушень в національних законодавствах країн ЄС.


2. Розглянути можливість запровадження адміністративної відповідальності для юридичних осіб та відповідне
розмежування розмірів штрафів для фізичних та юридичних осіб.


3. Покарання має застосовуватися тільки до умисних діянь або діянь, вчинених внаслідок грубої недбалості (на
даний час така категорія у вітчизняному праві відсутня). Порушення вчинені з необережності мають каратися
або мінімальним штрафом, або взагалі звільнятися від покарань за умови компенсації збитків державі.


4. Розмір штрафів не доцільно прив’язувати до вартості товарів (як це передбачено в українському
законодавстві, наприклад, ст.ст. 472, 483 МКУ). Натомість штрафи мають базуватися або на розмірі
несплачених податків, або ж передбачати сплату визначених грошових сум. В інакшому випадку штрафи, що
базуються на вартості товарів, призводять до непропорційного покарання за незначні порушення з
дороговартісними товарами.
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Додатки
Додаток 1. Законодавство окремих країн ЄС, що має відношення до митних
правопорушень
Австрія

Закон про імплементацію митного законодавства:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004913



Кримінальний закон про фінанси:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003898


Закон про зовнішню торгівлю Австрії:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007221

Бельгія

Загальний закон про митні збори та акциз: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1977071831&table_name=loi

Болгарія

Митний кодекс:

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134384640

Греція

Національний митний кодекс: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?
args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8WV61VT5q8qJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fp
VZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K-td6SIuQUhfkeml1rzNHt1hY3aUigRXh5Zh3LkVBf6LJH3YgRF

Данія

Закон про митницю:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/28

Естонія

Загальний закон про митні збори та акциз: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1977071831&table_name=loi 


Кримінальний кодекс: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/524072017009/consolide

Ірландія

Закон про митницю: 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/18/enacted/en/html?q=Customs+Act&years=2015

Іспанія

Закон про загальнодержавні податки (General Tax Law): 

https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/17/58/con


Королівський указ про встановлення загального положення про режим податкових санкцій: 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/10/15/2063  


Закон про боротьбу з контрабандою:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26836

Італія

Зведений закон про митне законодавство:

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={70F7E962BF57-4C34-AD12-1298D1F6E440}



Постанова про декриміналізацію згідно пункту 2 статті 2 Закону від 28 квітня 2014 року № 67: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/22/16G00011/sg
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Кіпр

Митний кодекс:

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/005CFE0C689BA83CC225856D003A6A94/
$file/94(I)%20-2004Customs%20Code%20Law%20-%20Eng..pdf

Латвія

Митний кодекс:

https://likumi.lv/ta/id/283024-muitas-likums 


Закон про ветеринарну медицину (розділ 64): 

https://likumi.lv/ta/id/20436-veterinarmedicinas-likums 


Закон про декларування готівки на державному кордоні:  

https://likumi.lv/ta/en/en/id/155879-on-declaration-of-cash-at-the-state-border

Литва

Закон про податкову адміністрацію: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/asr 


Кодекс про адміністративні правопорушення: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b  


Кримінальний кодекс:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/asr

Люксембург

Загальний закон про митні збори та акциз: 

http://data.legilu .public.lu/file/eli-etat-leg-recueil-lois speciales 2-fr-pdf.pdf page 617
x
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Загальний закон про митні збори та акциз: 

http://data.legilu .public.lu/file/eli-etat-leg-recueil-lois speciales 2-fr-pdf.pdf page 617
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Загальний закон про митницю:

https://wetten.overheid.nl/B BR0023746/2021-06-03 


W

Загальний закон про національні податки: 

https://download.belastingdienst.nl/itd/beleid/awr0503.pd

f



Кримінальний кодекс:

https://wetten.overheid.nl/B BR0001854/2021-07-01/ BoekDerde
W

Н

іме

и а

чч

н

#

одатковий кодекс:

https://www.geset e-im-internet.de/ao 1977
П

z

_

/



Закон про зовнішню торгівлю: 

https://www.geset e-im-internet.de/awg 2013
z

_

/



егулювання зовнішньо торгівлі: 

https://www.geset e-im-internet.de/awv 2013/B

Р

ї

z

_

R286500013.htm  



JN

Закон про адміністративні правопорушення:

https://www.geset e-im-internet.de/owig 1968/ 


z

_

Закон про митне управління:

https://www.geset e-im-internet.de/ ollvg/ 


z

z

Митне регулювання: 

https://www.geset e-im-internet.de/ ollv/B
z

z

R244900993.htm

JN

l



Кримінальний кодекс:

https://www.geset e-im-internet.de/stgb/
z

Польщ

а

Кримінальний податковий кодекс:

https://www.d iennikustaw.gov.pl/D2016000213701.pdf  

z




Закон про зовнішню торгівлю товарами те нологіями та послугами о мають стратегі не зна ення для
державно безпеки а також для підтримки міжнародного миру і безпеки: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download. sp/ DU20130000194/T/D20130194L.pdf
,

ї

х

, щ

ч

ч

,

x

W
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Португалія

Загальний режим податкових порушень (затверджено Законом № 15/2001 від 5 червня 2001): 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/rgit/Pages/regime-geraldas-infraccoes-tributarias-indice.aspx

Румунія

Рішення Уряду про затвердження Положення про застосування Митного кодексу Румунії: 

https://www.customs.ro/assets/pdf/agenti-economici/
HG%20707%20cu%20modificarilesi%20completarile%20%20ulterioare%20var%20august%202010%20%
20.pdf  


Закон про митний кодекс Румунії: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70964?isFormaDeBaza=True&rep=True

Словаччина

Митний кодекс:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-199  


Закон про фінансове управління та про внесення змін до деяких законів:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/35/20200521

Угорщина

Закон про впровадження митного кодексу ЄС:

https://njt.hu/jogszabaly/2016-13-00-00.8 


Наказ Міністерства національної економіки про детальні правила впровадження митного кодексу ЄС:

https://njt.hu/jogszabaly/2016-11-20-2X.6 



Закон про правопорушення, розслідування правопорушень та систему їх реєстрації: 

https://njt.hu/jogszabaly/2016-13-00-00.8
Фінляндія

Закон про митницю:

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160304 


Кримінальний кодекс:


https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L29

Франція

Митний кодекс: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEX T000006071570/LEGISCTA000006122136/
#LEGISCTA000006122136

Хорватія

Закон про впровадження митного законодавства Європейського Союзу:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_40_1045.html

Чехія

Закон про митницю: 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?
q=242/2016&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Швеція

Закон про митницю: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
tullag-2016253_sfs-2016-253

18

Додаток 2. Митні правопорушення, не пов'язані зі сплатою податків в окремих країнах ЄС
Правопорушення

Непредставлення товару

Розвантаження або перевантаження
товарів без дозволу митних органів
Вивезення товарів, пред'явлених
митниці, з місця їх пред'явлення без
дозволу митних органів
Зберігання товарів на тимчасовому
зберіганні в інших місцях, крім
визначених або схвалених митними
органами
Неподання додаткової декларації,
що містить відомості, необхідні для
відповідної митної процедури у
відповідній митниці протягом
визначеного строку
Неповідомлення відповідальною
особою митних органів про будь-які
фактори, що виникли після прийняття
рішення щодо товарів, що може
вплинути на його продовження або
зміст

Німеччина

Латвія

Литва

стаття 139(1)

штраф до

5 000 євро

для фізичних осіб - до 400
штрафних одиниць*,

для юридичних осіб – до 800
штрафних одиниць

ст. 140 (1)

штраф до

5 000 євро

до 150 штрафних одиниць

ст. 139 (7)

штраф до

5 000 євро

на юридичну особу - від 3 000 до

1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі,

на фізичну особу – від 2 000 до

50 000 кун.

ст. 147 (1)

штраф до

5 000 євро

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

ст. 167 (1)

штраф до

5 000 євро

ст. 23 (2)

штраф до

5 000 євро

Неподання загальної декларації
прибуття протягом визначеного
строку

ст. 127

Неповідомлення про прибуття
морського або повітряного судна

стаття 133

Подання неправдивих відомостей

п.15 статті 163

або документів до митниці

Санкція

Стаття Митного
кодексу Союзу,
що порушується

* станом на початок 2021 року штрафна одиниця в Латвії становила 5 євро

Румунія

Хорватія

Ірландія

Словенія

від 900 до

1 500 євро

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

2 000 євро

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

від 1 000 до

2 000 євро

на юридичну особу від 3 000

до 100 000 кун.

до 150 штрафних одиниць

від 2 000 до 125 000 євро

для юрособи

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

від 500 до

1 500 леїв

до 50 штрафних одиниць

до 50 штрафних одиниць

до 150 штрафних одиниць

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП
250 євро за
місяць

або до 2 000

від 30 до

60 євро

євро

від 500 до

1 500 леїв

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

250 євро за
місяць

або до 2 000

євро

100 євро

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП
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Незберігання документів, необхідних
для митного контролю

Стаття Митного
кодексу Союзу,
що порушується Німеччина
стаття 51

Санкція
Латвія

Литва

Румунія

Хорватія

до 150 штрафних одиниць

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.
на юридичну особу - від 3 000 до

1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі,

на фізичну особу – від 2 000 до

50 000 кун.

Ірландія

Словенія

100 євро

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

Пошкодження або незаконне
вилучення засобів ідентифікації
особи щодо товарів або
транспортних засобів щодо яких
виамгається ідентифікація

стаття 192

до 150 штрафних одиниць

Недоставка до визначеного місця чи
по визначеному маршруту товарів

стаття 135

до 150 штрафних одиниць

500 євро

стаття 233(1-3)

до 150 штрафних одиниць

500 євро

Порушення транзитної процедури
Продовження тимчасового
зберігання несоюзних товарів або
невивезення таких товарів
протягом 90 днів

стаття 149

до 150 штрафних одиниць

Порушення ведення обліку особою,
що здійснює операції з зберігання,
обробки чи переробки товарів або
купівлі чи продажу товарів у вільній
зоні

ст. 214

до 150 штрафних одиниць

Невиконання обов'язків щодо
зберігання товарів в рамках
процедури митного складування або
без забезпечення того, що товари,
розміщенні під процедуру митного
складування не були вилучені із
митного нагляду без дозволу митних
органів
везеня товарів поза митним
контролем
В

Неподання або неповне подання
документів чи інформації у
необхідній формі

ст. 242

до 150 штрафних одиниць

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП
від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

500 євро

ст. 134

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

ст. 15

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП
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Стаття Митного
кодексу Союзу,
що порушується

Санкція
Німеччина

Латвія

Литва

Румунія

Хорватія

Ірландія

на юридичну особу - від 3 000 до
1 000 000 кун, на відповідальну
особу в юридичній особі, 

на фізичну особу – від 2 000 до
50 000 кун.

Словенія
від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

Подання документу з неправильною
інформацією про походження товару

ст. 59 і 64

Недотримання вимог до розміщення
товару під митною процедурою

ст. 158 (1) і (3)

250 євро

Недотримання спрощених процедур
проходження формальностей

ст. 166 і ст. 182

250 євро

Товари, що ввозяться на митну
територію Союзу, не перевозяться за
визначеним або затвердженим
митним органом маршрутом митним
органом

ст. 135

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

Неповідомлення митних органів
про особливі обставини, що
стосуються ввезення товару

ст. 137

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

озміщення об’єкту у вільній зоні без
попереднього дозволу митних
органів

ст. 244

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

ст. 257

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП

Р

Не завершено процедуру переробки
на митній території у встановлений
митним органом строк

від 2 000 до 125 000 євро для
юридичної особи, від 1 000 до
75 000 євро для фізичних осіб
чи ФОП
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