МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
2016-2017 навчальний рік
1. Поняття та предмет митного права.
2. Система митного права.
3. Джерела митного права.
4. Поняття митних правовідносин.
5. Поняття та структура митно-правової норми.
6. Митний кордон та митна територія.
7. Державна митна справа в Україні.
8. Принципи здійснення державної митної справи.
9. Державна митна політика.
10. Органи доходів і зборів. Структура та організація діяльності органів
доходів і зборів
11. Служба в органах доходів і зборів.
12. Загальні принципи здійснення митного контролю.
13. Організація митного контролю.
14. Форми митного контролю.
15. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю.
16. Режим зони митного контролю.
17. Здійснення митного контролю.
18. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що
знаходяться під митним контролем.
19. Звільнення від митного огляду.
20. Система управління ризиками.
21. Види митних режимів. Вибір та зміна митного режиму.
22. Митний режим імпорту.
23. Митний режим реімпорту.
24. Митний режим експорту.
25. Митний режим реекспорту.
26. Митний режим транзиту .
27. Митний режим тимчасового ввезення .
28. Митний режим тимчасового вивезення .
29. Митний режим митного складу.
30. Митний режим безмитної торгівлі.
31. Митний режим вільної митної зони.
32. Митний режим переробки на митній території.
33. Митний режим переробки за межами митної території.
34. Митний режим знищення або руйнування.
35. Митний режим відмови на користь держави.
36. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску
товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний
кордон України.
37. Засоби і способи переміщення товарів.

38. Пункти пропуску через державний кордон України, в яких товари
переміщуються через митний кордон.
39. Обмеження щодо переміщення окремих товарів і предметів через митний
кордон України.
40. Ввезення на митну територію України громадянами харчових продуктів.
41. Особливості товарів які можуть бути віднесені до особистих речей
громадян.
42. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на
митну територію України громадянами.
43. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів
особистого користування на митну територію України.
44. Особливості ввезення громадянами транспортних засобів особистого
користування з метою транзиту через митну територію України.
45. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну
територію України дипломатичними представництвами іноземних держав
в Україні.
46. Переміщення через митний кордон України дипломатичної пошти та
консульської валізи.
47. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами
доходів і зборів.
48. Митна статистика.
49. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.
50. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у
міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
51. Ввезення і вивезення культурних цінностей через митний кордон
України.
52. Переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
53. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються)
громадянами за межі митної території України.
54. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються)
громадянами на митну територію України.
55. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв
та тютюнових виробів.
56. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять
об’єкти права інтелектуальної власності.
57. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним
контролем.
58. Державний експортний контроль.
59. Загальні положення про митне оформлення.
60. Мета митного оформлення.
61. Загальні положення щодо митного оформлення.
62. Декларування .
63. Процедура декларування.
64. Декларанти.
65. Митна брокерська діяльність.
66. Правові основи митно-тарифного регулювання.

67. Мито та його види.
68. Види ставок мита.
69. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну
територію України відповідно до митного режиму імпорту.
70. Країна походження товарів.
71. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги).
72. Тарифні пільги (тарифні преференції).
73. Уповноважений економічний оператор.
74. Нетарифне регулювання переміщення товарів через митний кордон.
75. Порушення митних правил і відповідальність за них.
76. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил.
77. Види порушень митних правил та відповідальність за такі
правопорушення.
78. Провадження у справах про порушення митних правил.
79. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.
80. Компроміс у справі про порушення митних правил.
81. Оскарження неправомірних дій органів доходів і зборів України.
82. Виконання постанови про накладення адміністративних стягнень за
порушення митних правил.
83. Попередження як стягнення за порушення митних правил.
84. Штраф як стягнення за порушення митних правил.
85. Конфіскація як стягнення за порушення митних правил.
86. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
87. Строки накладення адміністративних стягнень.
88. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил.
89. Місце та строки розгляду справи про порушення митних правил.
90. Правове становище осіб, які беруть участь у провадженні про порушення
митних правил.

