
              Умови ввезення громадянами  

транспортних засобів з іноземною реєстрацією 



Громадяни-резиденти 

 
 
 

Митний режим 
Тимчасове ввезення 

 

Умови ввезення  
Письмове декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян; 

Письмове зобов’язання про зворотне вивезення; 

Сплата митних платежів – мито, акцизний податок, ПДВ 

При тимчасовому ввезенні більш ніж на 30 діб – державна реєстрація протягом 10 діб з моменту 

ввезення 

 

Строк ввезення  
До 1 року 

 

Особливість товару (ТЗОК) 
8702 – моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія; 
8703 – автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для 
перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі; 
8704 (загальною масою до 3,5 тонн) – моторні транспортні засоби для перевезення вантажів; 
8711 – мотоцикли, мопеди, велосипеди з допоміжним двигуном; коляски 
8716 – причепи та напівпричепи 

 

 Умови ввезення громадянами транспортних засобів 

         (у т.ч. для особистого користування; ТЗОК ) 
 



 Громадяни-резиденти, які перебувають  

на тимчасовому консульському обліку 
 
 
 

Митний режим 

Тимчасове ввезення 
 

Умови ввезення  

Письмове декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян; 

Письмове зобов’язання про зворотне вивезення; 

Подання органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на 

такі ТЗОК та їх реєстрацію на території відповідної країни; 

При тимчасовому ввезенні більш ніж на 30 діб – державна реєстрація протягом 10 діб з моменту 

ввезення; 

Без сплати митних платежів 
 

Строк ввезення  

На строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (строк може бути як 

безперервним, так і з перервами) 
 

Особливість товару (ТЗОК) 

Може бути ввезений автомобіль, що класифікується за товарною позицією 8703 (крім товарної 

підпозиції 8703 10 – спеціальні транспортні засоби) згідно з УКТ ЗЕД, та причіп до нього (8716 10 –

причепи та напівпричепи типу причіпних будиночків вагою не більш як 1600 кг)  

Кількість 

1  автомобіль та причіп до нього (ввозяться разом) 

 Умови ввезення громадянами транспортних засобів 

         (у т.ч. для особистого користування; ТЗОК ) 
 



Громадяни-резиденти, які мають трудові контракти  

з підприємствами-нерезидентами  
 
 
 

Митний режим 
Тимчасове ввезення 

 

Умови ввезення  
Письмове декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян; 

 

Підтвердження компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента укладення 

громадянином трудового договору з таким підприємством; 

 

Застосування заходів гарантування 

 

Строк ввезення  
До 10 діб 

 

Особливість товару (ТЗОК) 
8702 – моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія; 
8703 – автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення 
людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі; 
8704 (загальною масою до 3,5 тонн) – моторні транспортні засоби для перевезення вантажів; 
8711 – мотоцикли, мопеди, велосипеди з допоміжним двигуном; коляски 
8716 – причепи та напівпричепи 
 

 

 

 Умови ввезення громадянами транспортних засобів 

         (у т.ч. для особистого користування; ТЗОК ) 
 



Громадяни-резиденти 

 
 
 

Митний режим 
Транзит (з метою прохідного транзиту) 

 

Умови ввезення - декларування, надання документів тощо  
Письмове декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян; 

 

Сплата грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких 

транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу 

 

Строк ввезення  
10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб) 

 

Особливість товару (ТЗОК) 
8702 – моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія; 
8703 – автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення 
людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі; 
8704 (загальною масою до 3,5 тонн) – моторні транспортні засоби для перевезення вантажів; 
8711 – мотоцикли, мопеди, велосипеди з допоміжним двигуном; коляски 
8716 – причепи та напівпричепи 
 

 

 

 Умови ввезення громадянами транспортних засобів 

         (у т.ч. для особистого користування; ТЗОК ) 
 



Громадяни-нерезиденти 

 
 
 

Митний режим 
Тимчасове ввезення 

 

Умови ввезення - декларування, надання документів тощо  
Реєстрація ТЗОК в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним 

документом;  

Без письмового декларування;  

Без застосування заходів гарантування 

 

Строк ввезення  
До 1 року 

 

Кількість 

Не більше 1 транспортного засобу на кожну товарну позицію (8702, 8703, 8704, 8711, 8716) 

 

Особливість  товару  

Тимчасове ввезення  в кількості більше однієї одиниці на кожну товарну позицію – за умови 

письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та із застосуванням заходів 

гарантування 

 

При тимчасовому ввезенні більш ніж на 30 діб – державна реєстрація протягом 10 діб з моменту 

ввезення 

 

 

 Умови ввезення громадянами транспортних засобів 

 (у тому числі транспортних засобів особистого     

 користування ) 
 



Громадяни-нерезиденти 

 
 
 

Митний режим 
Транзит (з метою прохідного транзиту) 

 

Умови ввезення  
Постійна реєстрація у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується 

відповідним документом;  

Без письмового декларування; 

Без сплати грошової застави 

 

Строк ввезення  
10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб) 

 

Особливість товару (ТЗОК) 
ТЗОК, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави 

 

 Умови ввезення громадянами транспортних засобів 

         (у т.ч. для особистого користування; ТЗОК ) 
 


