
 ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ №  

на надання брокерських послуг та декларування товарів 

 

м. Київ                   15.07.2005 р. 

 

Назва фірми брокера, (надалі - Митний брокер), в особі директора ФІО директора., який діє на підставі 

свідоцтва про державну рееєстрацію підприємства, з однієї сторони, та               повна назва підприємства    

(надалі – Замовник) , в особі Генерального директора ПІБ керівника,  який діє на  підставі Статуту, з іншої 

сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Згідно з даним Договором Митний брокер від імені, за дорученням, та за рахунок Замовника, 

керуючись законодавством України та дозволом на митно-брокерську діяльність вказати номер ліцензії від 

дата ліцензії., зобов’язується надати послуги з декларування товарів (надалі – Послуги), які належать 

Замовнику та переміщуються через митний кордон України (надалі – Товари), та надає консультаційні 

послуги у сфері митного законодавства. 

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

2.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Митому брокеру повні та достовірні відомості/документи, 

необхідні для надання останнім Послуг за даним Договором. За достовірність наданих Замовником 

відомостей/документів відповідальність несе Замовник. 

2.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість Послуг Митного брокера за даним Договором. 

2.3. Завчасно, до початку митного оформлення Товару, перераховувати на відповідний рахунок 

відповідного митного органу грошові кошти у розмірах, необхідних для стягнення/сплати за митною 

декларацією або за іншим документом, що відповідно до законодавства України може використовуватись 

замість митної декларації, відповідних митних платежів (мита, митних зборів, акцизного збору, ПДВ 

тощо). Надавати Митному брокеру документи, які підтверджують здійснення зазначених у даному пункті 

Договору платежів. 

2.4. Відповідно до вимог до чинного законодавства України приймати на себе обов’язки відносно умов та 

обмежень з користування та розпорядження Товаром, митне оформлення якого не закінчено. 

2.5. Невідкладно повідомляти будь-яким способом Митного брокера про будь-які нові данні та відомості, 

пов’язані з митним оформленням Товарів.  

2.6. Своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати Митному брокеру додаткові витрати, які виникли у 

останнього під час виконання своїх обов’язків за даним Договором, у тому числі, але не обмежуючись, у 

зв’язку з невідповідністю відомостей/інформації, зазначених у наданих Замовником документах, 

фактичним даним. 

2.7. На вимогу Митного брокера надавати в його розпорядження переклади українською мовою 

документів, необхідних для митного оформлення, скріплені печаткою та підписом Замовника, або особою, 

яка має право на переклад з іноземної мови. 

2.8. Забезпечувати виконання Митним брокером обов'язку на вимогу посадових осіб митного органу 

пред'являти Товари або в місці їх знаходження (супроводжуючи при необхідності посадових осіб митного 

органу до місця знаходження), або в місці, вказаному посадовими особами митного органу (переміщуючи 

при необхідності товари і транспортні засоби у вказане місце). 

2.9. Не допускати одночасного доручення іншому митному брокеру (представнику митного брокера) 

надання Послуг з декларування та/або митного оформлення Товарів, надання Послуг відносно яких вже 

доручено Митному брокеру за даним Договором, за винятком випадків, попередньо письмово погоджених 

з Митним брокером. 

3. ПРАВА ЗАМОВНИКА 

3.1. Бути присутнім при митному оформленні Товарів. 

3.2. Звертатися за роз’ясненням вимог діючого законодавства України у митній галузі 

3.3. Ознайомлюватися з результатами проведення митних процедур відносно Товару при його митному 

оформленні 

3.4. Запитувати у Митного брокера інформацію про хід надання Послуг за даним Договором. 

4. ОБОВ’ЯЗКИ МИТНОГО БРОКЕРА 

4.1. Належним чином надавати Замовнику Послуги за даним Договором 

4.2. Надавати митному органу заповнені у встановленому чинним законодавством України порядку 

відповідні митні декларації, які необхідні для декларування та митного оформлення Товарів, а також 

документи та інформацію, отримані від Замовника необхідні для декларування та митного оформлення 

Товару 

4.3. Пред’являти Товари митному органу та бути присутнім при проведенні митного огляду Товарів, що 

декларуються за даним Договором 

4.4. При зверненні Замовника надавати останньому роз’яснення вимог діючого законодавства України у 

митній галузі. 



 5. ПРАВА МИТНОГО БРОКЕРА 

5.1. Запитувати у Замовника та отримувати від останнього документи та/або відомості/інформацію, 

необхідні для надання Послуг за даним Договором. 

5.2. Використовувати всю необхідну інформацію та документацію Замовника про Товар для надання 

Послуг за даним Договором. 

5.3. Вчиняти дії щодо перевірки оригінальності наданих документів та підтвердження достовірності 

відомостей/інформації, зазначених у них; перевіряти права Замовника на Товар, що підлягає 

декларуванню. 

5.4. Відмовити Замовнику в наданні Послуг за даним Договором або припинити надання Послуг у випадку 

надання Замовником неповних та/або недостовірних даних про Товар та/або інших відомостей/інформації, 

необхідних для належного надання Послуг за даним Договором, та/або у випадку ненадання Замовником 

Митному брокеру документів в повному обсязі.  

5.5. У випадку виявлення факту або відомостей/інформації про здійснення Замовником протиправних дій 

та/або дій, що суперечать вимогам митного та/або кримінального законодавства України, негайно 

припинити надання Послуг за даним Договором.  

5.6. Діяти на свій власний розсуд, але в інтересах Замовника, у випадку, якщо останнім не надані повністю 

або частково документація та/або відомості/інформація, необхідні для надання Послуг за даним 

Договором. 

5.7. Припинити надання Послуг за даним Договором у випадку наявності у Замовника заборгованості за 

даним Договором протягом більше, ніж 30 (тридцяти) календарних днів. 

5.8. Митний брокер має право сплачувати митні платежі, послуги терміналів, послуги третіх осіб за свій 

рахунок за умови відшкодування даних витрат Замовником. 

6.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

6.1. Замовник сплачує вартість Послуг з митного оформлення Товарів шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Митного брокера протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання 

рахунку останнього. Копія рахунку отриманого Замовником по електронній пошті/факсимільному зв’язку 

вважається дійсною до отримання оригіналу та є підставою для оплати Послуг.  

6.2. Замовник відшкодовує всі банківські витрати, пов’язані з виконанням платежів при оплаті рахунків 

Митного брокера. 

6.3. Митний брокер є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

6.4. Оплата додаткових Послуг, виконаних Митним брокером та не обумовлених цим Договором, 

регулюється Сторонами окремо. 

6.5. Послуга Митного брокера за даним Договором вважається виконаною з моменту підписання 

Замовником акту наданих Послуг. Замовник підписує акт наданих Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів 

після його отримання або надає заперечення у письмовій формі.  

Якщо протягом зазначеного в даному пункті строку Замовник не підпише акт наданих Послуг та не 

направить його Митному брокеру, то акт наданих Послуг вважається прийнятим та підписаним 

Замовником і не потребує його подальшого підписання останнім, а Послуги вважають прийнятими в 

повному обсязі. 

6.6. Вартість Послуг за даним Договором визначається в рахунках згідно виконаних послуг в рамках 

даного Договору. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Кожна із сторін виконує свої обов’язки належним чином, з наданням одна іншій належного сприяння. 

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків, якщо таке 

невиконання спричинене настанням для однієї із сторін умов непереборної сили. 

7.3. Відповідальність Митного брокера за збитки, які поніс Замовник під час митного оформлення, не 

перевищує розміру вартості відповідної Послуги Митного брокера. 

7.4. Митний брокер не несе відповідальності за збитки, понесені Замовником до чи після митного 

оформлення Товарів, зокрема у разі виявлення після митного оформлення митним органом недобору 

митних податків та зборів, а також у разі ненадання Замовником у повному обсязі документів та 

відомостей, необхідних для митного оформлення. 

7.5. Митний брокер не несе відповідальності за дії чи бездіяльність Замовника, які порушують вимоги 

законодавчих та нормативно-правових актів України до, під час чи після митного оформлення. 

7.6. Замовник несе відповідальність за справжність, достовірність документів та інформації, необхідної для 

митного контролю та митного оформлення. 

7.7. За несвоєчасну оплату виконаних робіт Замовник сплачує Митному брокеру штраф у розмірі 0,1 % від 

суми неоплачених рахунків за кожний день прострочення платежу.  

7.8. При пред'явленні митними органами Митному брокеру вимог про оплату штрафних санкцій за 

порушення митних правил або додаткових сум митних платежів і пені або інші платежі, які виникли  в 

результаті подання Митним брокером наданих Замовником недостовірних  та /або неповних відомостей, 

Замовник  зобов'язаний перерахувати на розрахунковий рахунок Митного брокера відповідні суми 



 протягом 1 (одного) банківського дня після отримання від Митного брокера повідомлення про 

пред'явлення вимог про сплату штрафів або митних платежів з наданням відповідних документів. 

7.9. Замовник несе повну відповідальність за несплату митних та інших обов'язкових платежів, 

допущенних не з вини Митного брокера. 

7.10. Митний брокер не несе відповідальності за допущене недотримання умов обраного Замовником 

митного режиму з моменту оформлення Товарів відповідно до даного митного режиму. 

7.11. Митний брокер не несе відповідальності за виявлених митними органами випадків здійснення 

Замовником контрабанди і інших злочинів у сфері митної справи, а також порушення митних правил, у 

тому числі при  перевірці його фінансово-господарської діяльності, і повідомлення ним свідомо 

помилкових відомостей при оформленні митних або інших документів. 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

8.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються 

Договору, є конфіденційними і не можуть використовуватися або передаватися третім особам без 

попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням 

офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових 

платежів, а також у випадках, передбачених нормами законодавства, що застосовується до даних 

правовідносин. 

9. ОБСТАВИНИ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

9.1. Ні одна зі сторін не буде рахуватись відповідальною за невиконання своїх обов’язків по цьому  

Договору у тій мірі, в якій виконання таких обов’язків затримується чи порушується  обставинами форс-

мажору. 

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють стихійні лиха, війну та воєнні дії будь-якого характеру, 

блокади, ембарго, епідемії чи інші обставини надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити 

у ході виконання цього Договору. 

9.3. Сторона, у якої виникли форс-мажорні обставини, має право перенести строки виконання обов’язків 

цього договору на період, упродовж якого вони будуть діяти, з обов’язковим повідомленням про це іншої 

сторони в найкоротші строки та відновленням своїх обов’язків після  завершення дії форс-мажорних 

обставин. 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, РОЗБІЖНОСТЕЙ ТА ПРЕТЕНЗІЙ 

10.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути протягом виконання даного Договору або в 

зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. 

Якщо Сторони не дійдуть спільної згоди, спір буде передано на розгляд до відповідного господарського 

суду згідно з чинним законодавством України. 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

11.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до «31» грудня 

2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань  за даним 

Договором. 

Договір автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік, якщо жодна зі Сторін за один 

місяць до закінчення строку дії Договору не надішле письмове повідомлення іншій Стороні про його 

розірвання. 

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що 

сталися в період дії Договору. 

11.2. Усі зміни до даного Договору будуть дійсними лише за умови, що вони оформлені окремо в 

письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін. Усі зміни та доповнення до 

даного Договору є його невід’ємною частиною. 

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів і 

зобов’язуються письмово повідомити іншу Сторону про їх зміну не пізніше п’яти днів після настання будь-

яких з цих змін.  

11.4. Зміни до п. 12 вважаються дійсними після письмового повідомлення однієї із сторін та не вимагають 

підписання додаткових угод. 

11.5. Все інше, що не передбачено даним Договором, регулюється законодавством України та 

відповідними нормативними документами. 

11.6. Даний Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології в двох 

екземплярах, що мають однакову юридичну силу, українською мовою, по одному для кожної зі Сторін. 

11.7. Сторони згодні приймати Договір, додатки до Договору, зміни до Договору, оформлені належним 

чином і передані засобами факсимільного зв’язку (факсом та/або електронною поштою), як такі, що мають 

силу оригіналу до моменту обміну Сторонами оригіналів вищезазначених документів.  

 

12. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 



 Митний брокер:  

 

 

Код ЄДРПОУ:  

Адреса:  

 

Банк:  

ЕДРПОУ Банка: 

МФО  

Тел.  

 

Код ЄДРПОУ:   

                   

 

_________________ Директор   

 

МП 

Замовник: 

 

 

Код ЄДРПОУ:  

Адреса:  

 

р/р  

Банк:  

ЕДРПОУ Банка: 

МФО  

Тел.  

 

 

 

 

Генеральний директор     

______________ 

 

МП 

 


