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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано здійснення окремих операцій 

з майном, що переходить у власність держави за порушення 
митного законодавства, з урахуванням архітектоніки організа-
ції наукового дослідження. Зазначено, що сфера здійснення 
операцій з товарами та транспортними засобами, що пере-
ходять у власність держави, і подальше ефективне розпоря-
дження ними багато в чому сприяють наповненню державного 
бюджету, але така діяльність недостатньо відображена у Стра-
тегічних ініціативах розвитку ДФС до 2020 року. Аргументова-
но, що проблемними питаннями, які потребують вирішення, 
є взаємодія ДФС, митниць ДФС та Департаменту державної 
виконавчої служби Мінюсту, інших органів державного управ-
ління; практичні аспекти здійснення операцій з безоплатного 
передання, знищення та контролю за ними; оцінювання майна 
експертами, передача на відповідальне зберігання. З огляду на 
особливості безоплатного передання майна суб’єктами та нор-
мативного регулювання сформовано низку проблем у цій сфе-
рі. Акцентовано увагу на необхідності уповноваження митниць 
на повноцінне розпорядження майном, що було ними вилуче-
но, запропоновано розроблення системи оперативного обліку 
та контролю; здійснено розподіл для розпорядження (категорія 
майна; підстава для розпорядження; спосіб розпорядження) та 
використання інвентарного номеру активу, спільного для всіх 
учасників процесу розпорядження цими активами.

Ключові слова: майно, що переходить у власність держа-
ви, митниці, зберігання, оцінювання майна, безоплатне пере-
дання, відповідальне зберігання, знищення.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано осуществление отдельных 

операций с имуществом, которое переходит в собственность 
государства за нарушение таможенного законодательства, 
с учетом архитектоники организации научного исследования. 
Указано, что сфера осуществления операций с товарами 
и транспортными средствами, которые переходят в собствен-
ность государства, и дальнейшее эффективное распоряжение 
ими во многом способствуют наполнению государственно-
го бюджета, но такая деятельность недостаточно отражена 
в Стратегических инициативах развития ГФС до 2020 года. 
Аргументировано, что проблемными вопросами, которые тре-
буют решения, являются взаимодействие ГФС, таможен ГФС 
и Департамента государственной исполнительной службы 
Минюста, других органов государственного управления; прак-
тические аспекты осуществления операций по бесплатной 
передаче, уничтожению и контролю над ними; оценивание 
имущества экспертами, передача на ответственное хранение. 
С учетом особенностей безвозмездной передачи имущества 

субъектами и нормативного регулирования сформирован ряд 
проблем в этой сфере. Акцентировано внимание на необхо-
димости уполномочивания таможен на полноценное распо-
ряжение имуществом, которое было ими изъято, предложена 
разработка системы оперативного учета и контроля; осущест-
влено распределение для распоряжения (категория имуще-
ства; основание для распоряжения, способ распоряжения) 
и использования инвентарного номера актива, общего для 
всех участников процесса распоряжения этими активами.

Ключевые слова: имущество, переходящее в собствен-
ность государства, таможни, хранение, оценивание имущества, 
бесплатная передача, ответственное хранение, уничтожение.

ANNOTATION
The implementation of separate transactions with property 

that passes into state ownership for violation of customs legis-
lation, taking into account the architectonics of the organization 
of scientific research, is analyzed. It is noted that the scope of 
operations with state-owned goods and vehicles and their further 
effective disposal contributes largely to the filling of the state bud-
get, but such activity is not sufficiently reflected in the Strategic 
Initiatives for the Development of the GFS until 2020. It is argued 
that the problematic issues that need to be resolved are the in-
teraction of the GFS, the GFS Customs and the Ministry of Jus-
tice’s State Enforcement Service, and other public administration 
bodies; practical aspects of carrying out free-of-charge transfer, 
destruction and control operations; valuation of property by ex-
perts, transfer to responsible storage. Given the peculiarities of 
free transfer of property, both by entities and regulation, a number 
of problems have arisen in this area. Emphasis is placed on the 
necessity of authorizing the customs for the full disposal of the 
property that they have seized, the development of a system of 
operational accounting and control is proposed; categorization for 
disposal (property category; basis for disposal; method of dispos-
al) and use of the asset inventory number common to all partic-
ipants in the process of disposal of these assets. It should be 
noted that since 2001 the property confiscated by the customs, on 
which the court confiscation order was made, is transferred for fur-
ther disposal (including sale) to the state executors who are part 
of the system of bodies of the Ministry of Justice of Ukraine. Today 
customs are deprived of the right to dispose of such property inde-
pendently. The provisions of the by-laws, which regulate the issue 
of disposal of property that becomes state property for violation of 
customs legislation, are not corresponded, and in some parts – 
contradict each other.

Key words: state property, customs, storage, property valua-
tion, free transfer, responsible storage, destruction.ек
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Постановка проблеми. Сфера здійснення опе-
рацій з товарами та транспортними засобами, 
що переходять у власність держави, і подальше 
ефективне розпорядження ними багато в чому 
сприяють наповненню державного бюджету, що 
є однією зі стратегічних цілей митниць ДФС 
України. Однак ця сфера недостатньо відображе-
на у Стратегічних ініціативах розвитку ДФС до 
2020 року, затверджених Наказом ДФС України 
від 27 грудня 2017 року № 877 у редакції На-
казу ДФС від 12 жовтня 2018 року № 660. Вод-
ночас правова невизначеність існує на всіх ста-
діях роботи з майном, якими є прийом, облік, 
експертиза, оцінювання, реалізація, переробка, 
знищення. На наш погляд, організація контро-
лю й нагляду у сфері розпорядження майном, 
вилученим за порушення митного законодав-
ства, могла би бути одним з найважливіших 
елементів, адже вантажі, що належать учасни-
кам ЗЕД, під час прибуття та перебування під 
митним контролем строго контролюються в пев-
них митних місцях (склади тимчасового збері-
гання, портові термінали, які є зонами митно-
го контролю), мають низку гарантій, таких як 
грошове забезпечення, банківські гарантії, до-
говори страхування відповідальності за втрату 
майна перед третіми особами, система обліку та 
звітності, вимоги санітарних, пожежних та ін-
ших служб, радіаційний контроль. З моменту, 
коли відповідно до вимог законодавства товар 
або транспортний засіб переходить у власність 
держави за порушення митного законодавства, 
ситуація не повинна змінюватися. Контроль за 
таким майном не повинен слабшати, адже тепер 
воно є не просто комерційною поставкою, а дер-
жавною власністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд літератури свідчить про те, що питання 
здійснення операцій з вилученим, арештова-
ним та конфіскованим майном перебуває поза 
увагою зарубіжних та вітчизняних науковців. 
Це пояснюється досить специфічним предметом 
досліджень, який потребує знань практичної 
реалізації правозастосовних норм митного, по-
даткового законодавства та нормативно-право-
вих засад здійснення виконавчого впроваджен-
ня. Є окремі праці щодо оцінювання ризиків під 
час управління конфіскованим майном та здій-
снення контроля над ним (Ю.В. Табенська [1]), 
обліку й контролю конфіскованих активів 
суб’єктів міжнародної економічної діяльності 
(Б.Ю. Кузьминський [2]), реалізації арештова-
ного майна через електронні торги у виконав-
чому процесі України (І.І. Кравченко [3]), на-
прямів вдосконалення державного регулювання 
оцінюванням та розпорядженням майном, що 
конфісковане митними органами (Л.М. Івашо-
ва, М.Ф. Івашов [4]), проте, вони втрачають ак-
туальність у зв’язку зі змінами у виконавчому 
впровадженні, митного законодавства тощо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас актуальними за-
лишаються питання здійснення публічного 

управління з майном, вилученим митницями 
за порушення митного законодавства, яке пе-
рейшло в дохід держави, зокрема компетенції 
митниць у цій сфері.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є об’єктивізація про-
блемних аспектів, пов’язаних зі здійсненням 
деяких операцій з майном, вилученим митни-
цями за порушення митного законодавства, яке 
перейшло у власність держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проведене дослідження практичної діяльності 
митниць щодо вилученого за порушення мит-
ного законодавства майна й вивчення відпові-
дей на надіслані митницям запити дали змогу 
сформувати низку проблемних питань, які по-
требують вирішення.

1) Взаємодія ДФСУ, митниць ДФС та Депар-
таменту державної виконавчої служби Мінюс-
ту, інших органів державного управління.

Голова Громадської організації «Всеукра-
їнський митний форум» Галина Вдовіна, яка 
очолює митний комітет при Громадській раді 
Міністерства фінансів, справедливо зазначає, 
що відсутність у митниці повноцінного права 
на здійснення оперативно-розшукової діяльнос-
ті та права проводити досудове розслідування 
зводить нанівець левову частку сегменту прото-
колів про порушення митних правил з високою 
вартістю предметів правопорушень. Існує чима-
ло випадків, коли посадовими особами митни-
ці під час вжиття спільних (з органами проку-
ратури, Нацполіції, СБУ) заходів складаються 
протоколи про порушення митних правил, за 
якими вилучаються безпосередні предмети пра-
вопорушення. Однак пізніше, вже в рамках 
кримінальних проваджень, працівниками за-
значених органів на підставі постанов слідчих 
суддів предмети правопорушення вилучаються. 
Це робить неможливим подальший розгляд ма-
теріалів справ про ПМП фактично в адміністра-
тивному порядку, оскільки, згідно із санкція-
ми ч. 1 ст. 483 МКУ, передбачено накладення 
штрафу в розмірі 100% вартості товарів, тобто 
безпосередніх предметів правопорушення, з їх 
конфіскацією. Оскільки товари вилучені, мит-
ниця направити в суд матеріали справи про по-
рушення митних правил для розгляду в адмі-
ністративному порядку не може, тобто замість 
економічного ефекту маємо економічні втрати 
державного бюджету через недостатні повнова-
ження митниць у сфері здійснення державної 
митної справи [5].

Так, у Звіті Рахункової Палати України від-
значено, що органами ДФС не забезпечено на-
лежної взаємодії з правоохоронними органами, 
органами державної виконавчої служби та інши-
ми державними органами, що знижує ефектив-
ність вжитих заходів щодо забезпечення дотри-
мання суб’єктами ЗЕД митного законодавства. 
Зокрема, у 2015-2016 роках внаслідок неналеж-
ної взаємодії органів ДФС з органами ДВС об-
сяги нестач (крадіжок) конфіскованого майна, 
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переданого органам ДВС (35,5 млн. грн.), навіть 
перевищували обсяги надходження коштів до 
державного бюджету від реалізації такого майна 
органами ДВС (35,1 млн. грн.) [6].

Під час передачі товарів, вилучених митни-
цями ДФС, залишається неврегульованим пи-
тання достовірності передання саме того това-
ру, яке було вилучено. У державних виконавців 
відсутня можливість перевірити опис вилучено-
го майна. Особливо актуальною є така ситуація 
під час вилучення мобільних телефонів, адже 
посадові особи митниць можуть відзначати, що 
передають оригінальний товар, а на практиці 
виявляється, що він є підробкою. Це приводить 
до неадекватної ціни на торгах та подальшої не-
реалізації, а також втрат державного бюджету, 
тому варто обов’язково деталізувати характе-
ристики майна, яке вилучається, зокрема IMEI 
кожного телефону.

З реалізацією дорогих товарів та транспортних 
засобів також виникають проблем, наприклад, 
якщо айфони переміщують в момент, коли відбу-
лася презентація нової моделі, а вони ще не сер-
тифіковані. Саме в цей момент надається оцінка, 
яка є дуже високою, що цілком логічно. Однак 
поки судова справа розглядається в суді, а теле-
фони через виконавчу службу після всіх необхід-
них процедур потрапляють на торги, то ринкова 
ціна вже істотно знижується. Навіть процедура 
уцінки не вирішує таких питань, оскільки зни-
ження ринкової ціни випереджає темпи уцінки 
адміністративним методом на торгах.

Потрібен чіткий механізм заходів щодо 
збільшення надходжень до бюджету від реаліза-
ції конфіскованого майна, зокрема внесені про-
екти змін до деяких нормативних актів, які б 
передбачали певні зміни щодо розпорядження.

Потребує нормативного врегулювання вилу-
чення транспортних засобів у справах про пору-
шення митних правил в рахунок забезпечення 
штрафів нерезидентами. Однак у зв’язку з тим, 
що транспортні засоби ввозилися громадяна-
ми-нерезидентами за дорученням, вони не були 
їх власністю органами ДВС, їм було відмовле-
но у вилученні вказаних транспортних засобів 
в рахунок забезпечення сплати штрафів.

Згідно з чинним законодавством митниця 
ДФС самостійно не повинна ініціювати його пе-
редачу виконавчій службі або вживати якихось 
заходів. Від того, що державна виконавча служба 
іноді несвоєчасно звертається за таким майном, 
воно продовжує зберігатися на складах митниць.

Це пов’язане з тим, що закон забороняє будь-
яке втручання у виконавче провадження, тому 
посадові особи митниць можуть лише листува-
тися з державними виконавцями та очікувати 
дій з боку виконавчої служби. Наслідком цього 
є здійснення необґрунтованих витрат державно-
го бюджету за зберігання такого майна, перепо-
внення складських приміщень митниць.

Отже, відбувається фактичне дублювання дій 
двох державних органів, що лише приводить 
до невиправданих витрат Державного бюджету 

України, затягує строки розпорядження майном 
та знижує ефективність розпорядження ним.

Раціональним кроком є уповноваження мит-
ниць на самостійне розпорядження конфіскова-
ним за рішеннями судів майном, яке було попе-
редньо вилучене цими органами та не потребує 
вжиття заходів примусового впливу. Такий крок 
сприятиме підвищенню ефективності розпоря-
дження таким майном та контролю за розпоря-
дження ним. Також у такий спосіб вдасться під-
вищити ефективність використання кадрового 
потенціалу державних службовців та вивільнен-
ня службових осіб органів державної виконав-
чої служби для виконання функцій, пов’язаних 
з примусовим виконанням рішень судів. Це б 
значно покращило організацію такої діяльності 
у ДФС/ДМС, зокрема таке рішення дало б змогу 
сформувати єдиний реєстр вилученого митниця-
ми майна, у якому б відображалась уся інфор-
мація щодо операцій з цим майном.

2) Безоплатне передання.
В умовах обмеженого фінансування дер-

жавних органів, установ (організацій), які 
утримуються за рахунок бюджетних коштів 
(далі – держоргани), у зв’язку зі складною еко-
номічною ситуацією в країні, яка обтяжується 
військовою агресією та проведенням антитеро-
ристичної операції на Сході країни (операції 
Об’єднаних сил), виникає потреба додаткового 
забезпечення держорганів майном, необхідним 
для їх утримання та функціонування.

Водночас сьогодні митницями вилучається 
та спрямовується в дохід держави як внаслі-
док конфіскації судом, так і на інших законних 
підставах велика кількість товарів як широ-
кого вжитку (комп’ютери, оргтехніка, витрат-
ні матеріали, меблі, будматеріали тощо), так 
і специфічного призначення (військова зброя, 
боєприпаси, медикаменти та вироби медичного 
призначення, засоби захисту рослин тощо), од-
нак можливість безоплатної передачі таких то-
варів для подальшого використання держорга-
нам (центральним органами виконавчої влади, 
їх територіальним підрозділам, військовим фор-
муванням у складі Збройних Сил, Національної 
гвардії чи Служби безпеки тощо) відсутня.

Чинні встановлені Урядом порядки розпоря-
дження майном, оберненим на користь держа-
ви, які затверджені Порядками 1340, 1724 та 
985, містять окремі норми щодо можливості 
безоплатної передачі певних категорій майна, 
зокрема обладнання, устаткування, машин та 
механізмів, транспортних засобів, продуктів 
харчування, будівельних матеріалів, окремим 
категоріям отримувачів.

Механізм забезпечення держорганів майном 
з числа оберненого в дохід держави передбачає 
прийняття у кожному випадку окремого рішен-
ня Уряду. Окремою нормою постанови врегульо-
вано питання розпорядження військовою зброєю 
та боєприпасами до неї, військовою технікою, 
а також товарами військового призначення та 
подвійного використання. Зокрема, зазначене 
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майно на підставі розпорядження КМУ переда-
ється Міністерству оборони, Міністерству вну-
трішніх справ, Національній поліції, Державній 
прикордонній службі або Службі безпеки.

Сьогодні підпунктом 9 пункту 9 Поряд-
ку 1340 передбачено безоплатне передання «на 
благодійні цілі», однак Податковий кодекс 
України такого поняття не містить, що дає змо-
гу передавати майно невизначеному колу осіб. 
Контроль за цільовим використанням майна, 
переданого безоплатно, покладається на дер-
жавні органи, установи (організації), що його 
отримали, а також на контролюючі та право-
охоронні органи у межах їх компетенції.

За неправомірне чи нецільове використання, 
втрату або невідображення в обліку отриманого 
безоплатно майна, а також за інші порушення 
під час поводження з ним юридичні особи, які 
його отримали, несуть адміністративну, цивіль-
ну або кримінальну відповідальність згідно із 
законом. Відзначимо, що хоча контроль за ці-
льовим використанням майна, переданого без-
оплатно, передбачено законодавчо, однак на 
практиці він відсутній.

Найчастіше безоплатно передаються тран-
спортні засоби; будматеріали та лакофарбо-
ві вироби; одяг та спорядження; запчастини; 
електронна техніка, зокрема мобільні телефо-
ни, комп’ютери, сім-картки; канцтовари. Згід-
но з чинним законодавством не підлягають без-
оплатній передачі зброя, алкогольні напої та 
тютюнові вироби. Рішення про те, кому саме 
передати майно, приймає саме комісія.

Також підпунктом 9 пункту 9 Порядку 1340 
передбачено можливість безоплатного передан-
ня військовим формуванням, однак нормативне 
регулювання цього питання відсутнє.

Окремою проблемою є передання в безоплат-
не користування транспортних засобів. Суттє-
вими, на нашу думку, є ризики безоплатного 
передавання (переважно самі собі), органами 
державної виконавчої служби Мінюсту та реа-
лізації конфіскованих транспортних засобів без 
сплати митних платежів.

Якщо транспортні засоби не реалізовано 
в порядку, встановленому Законом України 
«Про виконавче провадження», а протягом 
місяця з моменту розміщення повідомлення 
жодна особа, якій надано право на безоплатне 
отримання майна, не звернулася до державного 
виконавця щодо отримання транспортного за-
собу, або за рішенням комісії транспортний за-
сіб не було передано жодній особі, яка виявила 
бажання його отримати, то державний викона-
вець виносить на розгляд комісії питання щодо 
утилізації транспортного засобу в установлено-
му законодавством порядку.

Водночас Законом України «Про відходи» 
(пункт «г» частини першої статті 31) визна-
чено, що задля запобігання або зменшення 
обсягів утворення відходів та стимулювання 
впровадження маловідходних технологій КМУ, 
міністерства та інші центральні й місцеві орга-

ни виконавчої влади в межах своєї компетенції 
здійснюють розроблення та впровадження сис-
теми утилізації не придатних до використання 
транспортних засобів.

Постановою КМУ від 30 січня 1996 року 
№ 139 затверджено Порядок розпоряджання 
транспортними засобами, не пропущеними на 
митну територію України у зв’язку з наявними 
обмеженнями щодо їх ввезення. Однак зазначе-
ну Постанову Уряду розроблено на виконання 
законодавства, що втратило чинність, а біль-
шість її положень не може застосовуватися че-
рез їх невідповідність чинному законодавству.

Положення інших нормативно-правових ак-
тів, якими регулюються питання розпорядження 
товарами та транспортними засобами, що пере-
ходять у власність держави за порушення мит-
ного законодавства (зокрема, Порядки 1340, 985, 
1724), не містять чітких приписів щодо порядку 
утилізації таких транспортних засобів. З огляду 
на таку ситуацію застосовуються різні підходи до 
організації такого процесу, які можуть містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень. 
Крім того, відсутність єдиних підходів не дає змо-
гу говорити про дотримання вимог природоохо-
ронного законодавства під час такої діяльності.

З огляду на відсутність єдиних підходів до 
питання утилізації транспортних засобів, ви-
лучених за порушення митного законодавства, 
сьогодні митниці та органи департаменту дер-
жавної виконавчої служби перебувають в умо-
вах вимушеного тривалого зберігання, на що 
витрачаються державні кошти, а також є втра-
тами державного бюджету.

Перспектива реалізації таких транспортних 
засобів та надходжень коштів від їх реалізації до 
державного бюджету відсутня з таких причин:

– надмірне податкове навантаження (крім 
акцизного податку, під час реалізації також 
мають бути додатково сплачені мито та пода-
ток на додану вартість, при цьому базою опо-
даткування податку на додану вартість є вар-
тість транспортного засобу з урахуванням мита 
та акцизного податку, тобто загальний розмір 
податкових зобов’язань на автомобілі, тому він 
не є співрозмірним з їх ринковою вартістю);

– заборона їх використання на території 
України (відповідно до Закону України «Про де-
які питання ввезення на митну територію Укра-
їни та проведення першої державної реєстрації 
транспортних засобів» від 6 липня 2005 року 
№ 2739-IV пропуск на митну територію Укра-
їни задля вільного обігу та першу державну 
реєстрацію в Україні транспортних засобів за 
кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 
8704, 8705, згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених 
в Україні, так і ввезених на митну територію 
України, нових і таких, що були в користуван-
ні, з 1 січня 2020 року здійснюють за умови 
їх відповідності екологічним нормам не ниж-
че рівня «ЄВРО-6», за винятком транспортних 
засобів, вироблених в Україні або ввезених 
на митну територію України до 31 грудня 
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2019 року включно; отже, є транспортні засо-
би, які не можуть бути продані як транспортні 
засоби взагалі, а тільки на запчастини.

Однак у ВРУ розглядається проект Закону 
України «Про внесення змін до статті 2 Закону 
України «Про деякі питання ввезення на митну 
територію України та проведення першої дер-
жавної реєстрації транспортних засобів» (щодо 
адаптації українського автомобільного ринку 
до запровадження міжнародних екологічних 
вимог до транспортних засобів)» від 6 берез-
ня 2019 року № 10128 [7], яким пропонуєть-
ся відтермінувати введення в дію екологічного 
стандарту «ЄВРО-6» до 2025 року за винятком 
транспортних засобів, вироблених в Україні 
або ввезених на митну територію України до 
31 грудня 2024 року включно. Законопроект 
рекомендовано прийняти за основу та повністю.

Чинний Податковий кодекс України звільняє 
від оподаткування операції з безоплатного пере-
дання лише тих товарів, які не є підакцизними.

Відповідно до підпункту 197.1.26 пунк-
ту 197.1 статті 197 Податкового кодексу звіль-
няються від оподаткування податком на додану 
вартість операції з безоплатної передачі зазна-
ченого в цьому пункті майна (конфіскованого 
майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного без-
хазяйним, майна, за яким не звернувся влас-
ник до кінця строку зберігання, та майна, що 
за правом успадкування чи на інших законних 
підставах переходить у власність держави (зо-
крема, майна, визначеного у статті 172 МКУ)) 
у випадках, визначених законодавством, у во-
лодіння й користування державних органів, 
установ (організацій), які утримуються за ра-
хунок бюджетних коштів, а також закладів, 
в яких виховуються діти-сироти та діти, по-
збавлені батьківського піклування, дитячих бу-
динків сімейного типу, прийомних сімей.

Однак пунктом 197.5 статті 197 Податкового 
кодексу встановлено, що звільнення від оподат-
кування, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, 
не поширюється на операції з підакцизними то-
варами, зазначеними в розділі VI цього Кодексу.

Згідно з пунктом 215.1 статті 215 Податко-
вого кодексу до підакцизних товарів належать:

– спирт етиловий та інші спиртові дистиля-
ти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живо-
го» бродіння);

– тютюнові вироби, тютюн та промислові 
замінники тютюну;

– пальне;
– автомобілі легкові, кузови до них, причепи 

та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засо-
би, призначені для перевезення 10 осіб i більше, 
транспортні засоби для перевезення вантажів;

– електрична енергія.
Пункт 213.3 статті 213 Податкового кодек-

су, яким визначаються випадки звільнення від 
оподаткування акцизним податком, не містить 
операцій з безоплатної передачі.

Отже, за теперішнього регулювання оподат-
кування безоплатної передачі підакцизних то-

варів, зокрема обернених у власність держави 
легкових автомобілів, має здійснюватися на 
загальних підставах, тобто зі сплатою усіх на-
лежних податків і зборів. З огляду на зазначе-
не операції з безоплатної передачі підакцизних 
товарів (зокрема, транспортних засобів) під-
лягають оподаткуванню ПДВ та акцизним по-
датком у будь-якому випадку, під час передачі 
будь-яким особам, зокрема благодійним органі-
заціям. Однак іноді отримувачі майна посила-
ються на норму, зазначену в пункті 24 Порядку 
985, як на підставу звільнення від відповідно-
го оподаткування. Отже, Порядок 985 містить 
положення про можливості ініціювання дер-
жавними виконавцями питання безоплатного 
передання конфіскованого майна на благодійні 
цілі всупереч підпункту 197.1.26 пункту 197.1 
статті 197 Податкового кодексу України, в яко-
му можливість безоплатної передачі конфіско-
ваного майна на благодійні цілі не передбачена.

Згідно зі статистичними показниками біль-
шість таких транспортних засобів складають 
автомобілі зі значним податковим навантажен-
ням, що не дає змогу їх реалізувати.

Задля забезпечення надходження відповід-
них сум податків у випадках зменшення вартості 
конфіскованого майна Листом ДФС від 16 серп-
ня 2017 року № 21942/7/99-99-05-03-02-17 
митницям ДФС було рекомендовано під час під-
готовки та надання державним виконавцям до-
відки про відповідні податки, що передбачено 
положеннями Порядку 1724, зазначити в ній 
ставки податків, а не їх розмір на дату підго-
товки довідки. Форму такої довідки про визна-
чення вартості майна після нарахування всіх 
податків і зборів, що підлягають сплаті під час 
переміщення майна через митний кордон Украї-
ни, встановлено додатком 2 до Порядку 892.

Зазначене дає змогу під час визначення 
суб’єктом оціночної діяльності, тобто суб’єктом 
господарювання ринкової вартості конфіскова-
ного майна, яка проводитиметься на замовлення 
державного виконавця, обрахувати фактичний 
розмір податків на дату оцінювання такого май-
на, що буде включено до його оціночної вартості 
за ставками, визначеними Податковим кодек-
сом України. Крім того, в подальшому залежно 
від результатів реалізації конфіскованого майна 
на електронних торгах (за збільшеною вартістю 
в ході аукціону або за зменшеною вартістю під 
час виставлення на повторні торги) буде мож-
ливість обрахунку фактичного розміру податків 
на дату реалізації такого майна з огляду на вар-
тість його реалізації, тобто забезпечуватиметь-
ся принцип оподаткування операції з реалізації 
майна на дату здійснення такої операції.

Перевірка митницею ДФС правильності вра-
хування суб’єктом оціночної діяльності, тобто 
суб’єктом господарювання розміру податків, під 
час визначення ринкової вартості конфіскованого 
майна, проведення якої передбачено абзацом 
7 пункту 9 Порядку 1724, полягає у звіренні 
застосованих суб’єктом оціночної діяльності 
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ставок податків із тими, що вказані митницею 
ДФС у відповідній довідці.

Транспортні засоби, які заборонені для екс-
плуатації за висновком технічної експертизи, 
підлягають розукомплектуванню з подальшою 
реалізацією приладів, вузлів, агрегатів (поло-
ження пунктів 8 та 15 Порядків 1340 та 1724).

Невизначеність процедури утилізації обер-
нених на користь держави транспортних за-
собів, які не реалізовані в установленому по-
рядку та (або) не придатні для експлуатації, 
спричиняє тривале зберігання та накопичення 
таких транспортних засобів, що позначається 
на обсягах бюджетних витрат на забезпечення 
їх зберігання. Динаміка обсягу витрат на збе-
рігання вилучених митницями ДФС товарів та 
транспортних засобів свідчить про їх постій-
не збільшення, що, окрім іншого, обумовлено 
збільшенням кількості транспортних засобів, 
розпорядження якими тривалий час не здій-
снюється через відсутність відповідного норма-
тивного регулювання.

Отже, встановлення єдиних підходів до ути-
лізації транспортних засобів, що перейшли 
у власність держави, дасть змогу залучити до-
даткові кошти до державного бюджету (кошти, 
визначені як утилізаційна вартість) та зменши-
ти видатки державних органів, які фінансують-
ся з державного бюджету, на зберігання таких 
транспортних засобів. Крім того, буде покраще-
но екологічну складову порушеного питання, 
адже тривале зберігання транспортних засобів 
становить потенційну загрозу забрудненню на-
вколишнього середовища.

Отже, існує необхідність нормативного врегу-
лювання питання утилізації транспортних засо-
бів, що перейшли у власність держави за пору-
шення митного законодавства, що пропонується 
здійснити шляхом державного регулювання.

Для впровадження такого регуляторного акта 
державні органи, якими обліковуються тран-
спортні засоби, що передаватимуться на утилі-
зацію, повинні будуть укладати із суб’єктами 
господарювання відповідні договори про утилі-
зацію. Суб’єкти господарювання, з яким укла-
датимуться договори про утилізацію, повинні 
будуть самостійно або шляхом укладання до-
говорів з іншими суб’єктами господарювання 
забезпечити дотримання технологічних проце-
сів, що передбачені законодавством з утилізації 
транспортних засобів на території України.

При цьому витратна частина державних ор-
ганів на утилізацію покриватиметься за раху-
нок коштів, отриманих від реалізації технічно 
справних складових частин транспортних засо-
бів, вивільнених у процесі їх утилізації, а та-
кож коштів, отриманих за металобрухт. У разі 
перевищення вартості утилізації над виручкою 
від утилізації оплата різниці здійснюватиметь-
ся за рахунок бюджетних призначень органу, 
яким обліковується транспортний засіб, що пе-
редаватиметься на утилізацію.

3) Знищення.

Майно, якість якого не відповідає вимогам 
стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному 
відношенні або яке не пройшло відповідне ви-
пробування, карантинну обробку чи непридатне 
для реалізації, продукти харчування та іграш-
ки для дітей віком до 7 років у разі відсутності 
супровідної документації за висновком відповід-
ної експертизи підлягають переробці або зни-
щенню (утилізації) з урахуванням ступеня зно-
су та фактичного стану. Знищення (утилізація) 
майна проводиться в присутності членів комісії. 
Загальні вимоги до здійснення перероблення, 
утилізації, знищення або подальшого викорис-
тання вилученої з обігу неякісної та небезпеч-
ної продукції затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2001 року № 50.

Вилучена неякісна продукція, яка є непри-
датною для перероблення, підлягає знищенню 
шляхом спалювання, руйнування, фізико-хіміч-
ної, біологічної або іншої обробки відповідно до 
вимог законодавства.

Способи переробки або знищення (утиліза-
ції) неякісної та небезпечної харчової продук-
ції, продовольчої сировини, супутніх матеріалів 
визначаються експертом та затверджуються ко-
місією за погодженням з територіальними орга-
нами Держпродспоживслужби.

У разі потреби знищення (утилізація) не-
якісної та небезпечної продукції може прово-
дитися на підприємствах, які пройшли атеста-
цію на виконання перероблення, утилізації або 
знищення вилученої з обігу неякісної та небез-
печної продукції відповідно до Закону України 
«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 
знищення або подальше використання неякісної 
та небезпечної продукції». За фактом знищення 
(утилізації) неякісної та небезпечної продукції 
складається акт за формою згідно з додатком.

Ще однією проблемою, пов’язаною зі зни-
щенням, є контроль правовласника за процесом 
знищення. Вона містить дві складові [11].

1) Законодавством не закріплено, до якої 
міри необхідно здійснювати певні дії, щоби товар 
вважався знищеним. Згідно зі статтею 175 МКУ 
знищенням є приведення товару у стан, який ви-
ключає можливість його використання. Відповід-
но до статті 179 МКУ залишки та відходи після 
знищення поміщуються під відповідний митний 
режим. Наприклад, якщо авто розпиляти на дві 
частини, в результаті чого його вже не можна 
використовувати, цього достатньо? Можна за-
лишки помістити під митний режим імпорту 
і ввести в цивільний обіг на території України? 
Що робити, якщо патент захищає якісь рішення, 
що містяться в двигуні, який залишився непо-
шкодженим в результаті знищення? Формально 
за законом такий двигун може бути оформлений 
на імпорт, але інтереси правовласника так і за-
лишилися незахищеними.

2) Безпосередньо контроль правовласника 
за знищенням. Згідно з пунктом 3 статті 180 
МКУ митниця має право (але не зобов’язана) 
бути присутньою під час здійснення операцій 
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зі знищення, а щодо правовласника навіть не 
передбачене відповідне право. Якщо договір на 
знищення укладає та оплачує власник товару 
(порушник), то що заважає йому укласти його 
з таким контрагентом, який погодиться знищи-
ти щось інше (наприклад, авто зі смітника за-
мість нового (предмет спору), таємно віддавши 
його замовнику (порушнику))?

Під час знищення товарів існують ризики 
підміни знищення переробкою, повторного ви-
користання товарів. Це є наслідком недостат-
нього контролю за процедурами знищення (зо-
крема, не ведеться фото- та відеозйомка). Отже, 
доцільним, на нашу думку, є визначення вимог 
до фото- та відеозйомки процесів знищення. 
Внаслідок аналізу матеріалів відеофіксації про-
цесу знищення майна, зверненого у власність 
держави, можна виявити ознаки розкрадання, 
однак існує проблема визначення ступеня від-
повідальності посадових осіб, а також власників 
і працівників організацій, що здійснюють зни-
щення майна, зверненого у власність держави.

Також необхідно відзначити, що великий об-
сяг майна, який знищується або підлягає зни-
щенню, не має ринкової оцінки вартості. Однак 
можливість незаконного обігу такого викраде-
ного (присвоєного) майна несе іншу шкоду інте-
ресам суспільства й держави. Так, незаконний 
обіг неякісних або небезпечних продуктів хар-
чування чи товарів легкої промисловості може 
завдати шкоди життю й здоров’ю людини.

МКУ встановлено, що переробка, утилізація 
та знищення товарів здійснюються за кошти 
державного бюджету. Однак варто перекласти 
тягар витрат на знищення товарів на колишніх 
власників такого майна.

Отже, у 2019 році залишаються відкритими 
питання реформування митної справи в Україні, 
зокрема модернізації чинного МКУ щодо розпо-
рядження товарами, які переходять у власність 
держави за порушення митного законодавства.

4) Оцінювання майна експертами.
Оцінювання й діючі суб’єкти у цьому сегмен-

ті надання послуг складають одну з найбільш 
корумпованих сфер в економіці держави. Ни-
нішня система оцінювання уможливлює зани-
ження вартості об’єктів у десятки й навіть со-
тні разів, формально не порушуючи положення 
узаконених методик. Сьогодні саме якість здій-
снення експертного оцінювання у випадках, 
встановлених законодавством з питань держав-
ної митної справи, є найбільш слабкою ланкою.

Відсутність у законодавстві вимог до експер-
тів, експертних організацій, результатів експер-
тизи майна приводить до фактичного проведення 
експертизи майна юридичними особами, що не 
володіють необхідними матеріальними й кадро-
вими ресурсами, а також фахівцями, які мають 
спеціальні знання. Внаслідок зазначеного існу-
ють ризики недостовірності виданих експертних 
висновків про відповідність майна вимогам без-
пеки, як наслідок, загрози для життя й здоров’я 
людини, що споживає зазначені товари.

Проблеми оцінювання є найбільшими, адже 
оцінювачі, які не мають єдиної Методики оцін-
ки вилученого митницями на митному кордо-
ні майна, оцінюють майно на власний розсуд. 
Необхідність такої методики пов’язана з необ-
хідністю врахування додаткових факторів, які 
впливають на ціну вилученого майна, зокрема 
умов транспортування майна контрабандис-
тами; умов зберігання майна в складах після 
його затримання на митниці; терміну зберіган-
ня майна в складах митниці; кількості моделей 
чи прототипів майна, аналогічного вилученому 
митницями, які з’явилися на ринку за час пе-
ребування майна під арештом; залежності ціни 
товару від регіону, де здійснюється продаж.

Внаслідок невизначеності методології оціню-
вання такого майна до державного бюджету не 
надходять відповідні митні платежі, оскільки, 
згідно з чинним законодавством у сфері оціню-
вання, оцінювання майна здійснюється за рин-
ковими цінами. Сьогодні ринок спрацьовує лише 
за високоліквідними товарами, транспортними 
засобами. Як наслідок, майно стає неліквідним, 
тому склади переповнені нереалізованим майном, 
а майданчики – вилученими транспортними за-
собами, які мають неконкурентоздатну вартість.

Отже, необхідно змінити підходи до оціню-
вання, термінів зберігання майна під арештом 
та концепції існування ринку примусової реалі-
зації такого майна, інакше втрати державного 
бюджету зростуть.

5) Зберігання.
Окремою проблемою є значні витрати на 

зберігання майна, що перевищують доходи від 
його реалізації.

Відповідно до частини першої статті 458 
МКУ порушення митних правил є адміністра-
тивним правопорушенням, яке є протиправ-
ними, винними (умисними або вчиненими 
з необережності) діями чи бездіяльністю, що 
посягають на встановлений цим Кодексом та 
іншими актами законодавства України поря-
док переміщення товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення через митний кор-
дон України, пред’явлення їх органам доходів 
і зборів для проведення митного контролю та 
митного оформлення, а також здійснення опе-
рацій з товарами, що перебувають під митним 
контролем або контроль за якими покладено на 
органи доходів і зборів МКУ чи іншими закона-
ми України, а також за які МКУ передбачена 
адміністративна відповідальність.

Проблематика відносин між митницями 
ДФС та підприємствами, з якими було укладе-
но договори відповідального зберігання, відо-
бражається у рішеннях судів у Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень. Так, є багато 
рішень, які прийнято на користь митниць щодо 
неналежного виконання договорів підприєм-
ствами-зберігачами. Зокрема, йдеться про не-
достачу та псування товарів незабезпечення 
збереження майна; неналежне виконання від-
повідачем умов договорів про надання послуг 
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відповідального зберігання щодо схоронності 
переданого на зберігання майна; передачу біль-
шості майна зі вказаною вартістю 0 грн.; не-
можливість доступу до товарів, що перебувають 
під митним контролем та зберігаються на скла-
дах зберігача; неправомірне розпорядження 
майном; перешкоди у користуванні та розпоря-
дженні майном, яке передане зберігачу та інші 
умови договору відповідального зберігання, що 
приводить до втрат доходів державного бюдже-
ту. Зазвичай істотне порушення зберігачами 
умов договору зберігання приводить до непри-
датності переданого на зберігання майна для 
його подальшої реалізації.

При цьому митниці ДФС вимушені здійсню-
вати витрати на оцінювання задля дотримання 
п. 2 Порядку визначення розміру збитків від 
розкрадання, нестачі, знищення (псування) ма-
теріальних цінностей, який затверджений Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 22 січня 
1996 року № 116, у якому передбачено, що роз-
мір збитків від розкрадання, нестачі, знищення 
(псування) матеріальних цінностей визначається 
шляхом проведення незалежного оцінювання від-
повідно до національних стандартів оцінювання.

Пунктом 104 Методики оцінки майна, яка 
затверджена Постановою КМУ від 10 грудня 
2003 року № 1891, встановлено, що визначен-
ня розміру збитків здійснюється шляхом про-
ведення незалежного оцінювання. Отже, задля 
визначення розміру збитків митницею ДФС має 
укладатися договір про надання послуг з про-
ведення незалежного оцінювання майна.

Результатом відповідної роботи щодо вдо-
сконалення законодавства стосовно зберігання 
вилучених митницями товарів на складах під-
приємств, з якими укладено договори відпо-
відального зберігання, має стати комплексний 
підхід до вибору таких місць для зберігання 
товарів, які через свої властивості не можуть 
зберігатися на власних складах митниць.

Аналізом даних бухгалтерського обліку вста-
новлено, що значні обсяги майна продовжу-
ють перебувати в реалізації тривалий час, що 
свідчить про відсутність належного контролю 
з боку митниць ДФС за строками реалізації.

Безпідставне перебування майна в реаліза-
ції понад строки, встановлені законодавством, 
приводить до штучного покращення показників 
митниць ДФС щодо зменшення залишків май-
на, яким потрібно здійснити розпорядження. 
У такий спосіб митниці ДФС уникають вжит-
тя заходів щодо розпорядження майном, яке не 
було реалізовано у встановленому законодав-
ством порядку.

Оскільки митниці є бюджетними установа-
ми, необхідно передбачити порядок укладення 
договорів на зберігання вилученого майна до 
моменту винесення рішення суду про його кон-
фіскацію та порядок сплати винагороди збері-
гачу за рахунок коштів державного бюджету.

Висновки. Досить актуальними для вирішен-
ня проблемними питаннями щодо вдосконален-

ня операцій з майном, що перейшло у власність 
держави за порушення митного законодавства, є:

– розроблення системи оперативного обліку 
та контролю;

– здійснення розподілу для розпорядження 
(категорія майна; підстава для розпорядження; 
спосіб розпорядження);

– пропозиція використання інвентарного 
номеру активу, спільного для всіх учасників 
процесу розпорядження цими активами.

Упровадження цих пропозицій допомогло би 
збільшити надходження до бюджету держави 
за рахунок підвищення ефективності розпоря-
дження майном, що перейшло у власність дер-
жави за порушення митного законодавства.
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