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Полтава – 2016

Змістовий модуль 1. Загальні засади державної митної справи
Тема 3. Митне оформлення і декларування товарів та предметів, які
переміщують через митний кордон України
1. Загальні положення митного оформлення товарів, які переміщуються через
митний кордон України.
2. Етапи митного оформлення.
3. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна документація.
4. Учасники митного оформлення. Декларант, його права і обов'язки.
5. Міжнародно-правове регулювання електронного декларування товарів.
Тема 4. Митно-тарифне та нетарифне регулювання
1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування податків.
3. Порядок сплати митних платежів.
4. Митні пільги: поняття, види, порядок і умови застосування.
5. Нетарифне регулювання.
Тема 8. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів
України
1. Здійснення митної справи.
2. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, особливості
правового статусу.
3. Організація діяльності органів доходів і зборів України.
4. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів
доходів і зборів, спеціалізованих митних установ та організацій.
5. Проходження служби в органах доходів і зборів України.
6. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.
Змістовий модуль 2. Правова регламентація митної діяльності
Тема 9. Розпорядження товарами, що перебувають під митним
контролем
1. Переміщення товарів і транспортних засобів між органами доходів і зборів.
2. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення
товарів, що перебувають під митним контролем.
3. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним
контролем.
4. Зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів.
5. Здійснення діяльності митного брокера.
Тема 11. Контроль за переміщенням через митний кордон України
товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності
1. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять
об’єкти права інтелектуальної власності.
2. Заходи органів доходів і зборів щодо контролю за переміщенням через
митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної
власності.
3. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у

сфері захисту права інтелектуальної власності.
Тема 13. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної
діяльності та верифікація сертифікатів про походження товарів з
України
1. Структура та застосування Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної торгівлі.
2. Класифікація товарів. Надання зразків товарів під час здійснення
класифікації товарів.
3. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України.
4. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації
сертифікатів про походження товарів з України.
Тема 15. Провадження у справах про порушення митних правил
1. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних
правил.
2. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх
проведення.
3. Порушення справи про порушення митних правил: приводи і підстави
4. Розгляд справи про порушення митних правил.
5. Оскарження постанови у справі про порушення митних правил.
6. Виконання постанов про накладення стягнення за порушення митних
правил.

