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викОРиСТАння незАкОннОгО пОШТОвОгО ІМпОРТу  
в кОнТРАБАндних СхеМАх

Анотація. Контрабанда й досі залишається однією з найактуальніших проблем держави, яка й досі по-
требує вирішення та здобуває нових форм. У даній статті розглянуто особливості використання незакон-
ного поштового імпорту в контрабандних схемах в Україні. У статті визначено предметний зміст такого 
явища як «поштова контрабанда», всебічно проаналізовано законодавство України та виявлено прогали-
ни у механізмі регулювання поштового імпорту, які призводять до існування такого виду контрабанди. 
Наведено статистику щодо здійснення такого способу контрабандної діяльності, досліджено схеми здій-
снення зазначеної злочинної махінації, проаналізовано безподаткові ліміти та інші умови для малих по-
ставок товарів в Україні, тендеції змін у законодавстві та запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми 
шляхом зазначення необхідності проведення ряду законодавчих змін у механізмі поштових перевезень.
ключові слова: незаконний поштовий імпорт, поштова контрабанда, корупція, законодавчі прогалини у 
механізмі регулювання поштового імпорту, механізм здійснення безподаткових малих поставок.
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The uSAge oF iLLegAL poSTAL iMpoRT in SMuggLing ScheMeS
Summary. Between 2013 and 2017, smuggling totaled 8.7% of the country's GDP, or $ 10.6 billion dollars U.S. 
per year, which has become a major threat to the economic security of the country. This article discusses the 
features of the use of illegal postal import in smuggling schemes in Ukraine. Smuggling through the usage of 
illegal postal import in Ukraine takes a separate place apart from the other methods and takes 8.1% of the total 
smuggling. According to statistics, 42 million international postal and express shipments are being imported 
to Ukraine annually, with a total value of approximately 1 billion euros. In the article the substantive content 
of such phenomenon as "postal smuggling" is defined, the legislation of Ukraine is thoroughly analyzed and 
the gaps in the mechanism of postal import regulation, which lead to the existence of this type of smuggling, 
are identified. The amount of international postal traffic is constantly increasing, but parcels are used not only 
in everyday life, but they are also actively used by criminals to realize criminal intent, which gave rise to the 
phenomenon of "postal smuggling". The article analyzes the disadvantages of the existing models of adminis-
tration of taxes on goods in international parcels, identifies the main factors of such activity and the structure 
of the criminal. The illegal influence of "postal smuggling" in the conditions of political and economic instability 
of the state, high level of corruption, insufficient functional capacity of state institutions is revealed, the posi-
tions of the world community on the raised issue are analyzed. The statistics on the implementation of such a 
method of smuggling are presented, the schemes of the implementation of the said criminal fraud are analyzed, 
the tax-free limits and other conditions for small deliveries of goods in Ukraine and the tendency of changes in 
the legislation are analyzed, is offered, and the ways of solving this problem are suggested by pointing out the 
necessity of carrying out a number of legislative changes in the mechanism of postal transportation, which in 
turn will lead to the protection of the economic interests of the country.
Keywords: illegal postal import, postal smuggling, corruption, legislative gaps in the mechanism of postal 
import regulation, mechanism of making tax-free small deliveries.

Постановка проблеми. В умовах політич-
ної та економічної нестабільності, високо-

го рівня корупції, недостатньої функціональної 
спроможності державних інститутів контрабанда 
залишається однією з головних проблем держави. 
Експерти-економісти Ukraine Economic Outlook 
провели дослідження, яке показало, що сума 
контрабандних поставок в Україну за «сірими схе-
мами» у 2018 році становить 10,3 млрд дол. США. 
У період з 2013 по 2017 рік загальна сума контра-
банди складала 8,7% ВВП країни, тобто 10,6 млрд 
дол. США на рік, що стало великою загрозою для 
економічної безпеки країни [2, с. 12]. Крім того, 
контрабанда набуває нових форм, які потребують 
уваги та врегулювання на законодавчому рівні. Об-
сяги міжнародних поштових перевезень постійно 
зростають, але посилки застосовуються не тільки 
у побутовому житті, а й активно використовуються 
злочинцями для реалізації злочинних намірів, що 
породило таке явище як «поштова контрабанда». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Головкін Б.М. зазначав, що проблема корупції 
у митній справі похідна від тіньової зовнішньої 
торгівлі і тіньової економіки в цілому, а також 
транснаціональної і транскордонної злочин-
ної діяльності організованих злочинних груп 
[7, с. 233]. Таке явище як «поштова контрабанда» 
є відносно новим. Дослідженням цього питання 
займалися такі науковці як Черкашин В., Несхо-
довський І., Саварець А., Бутін А., Крініцин О. 
та інші. 

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема «поштової кон-
трабанди» наразі є актуальною, але слід зазна-
чити, що наукових досліджень щодо всебічного її 
вивчення, аналізу та розробки шляхів вирішен-
ня не було проведено. Наразі існують прогали-
ни у законодавстві щодо регулювання механіз-
му здійснення поштового імпорту, що дає змогу 
створювати злочинні схеми. 
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Метою статті є всебічний аналіз використан-
ня незаконного поштового імпорту у контрабанд-
них схемах, дослідження способів здійснення 
зазначеної злочинної діяльності та запропону-
вання шляхів вирішення цієї проблеми. 

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Імпортні товари проникають до країн різ-
номанітними способами. В умовах технічного 
прогресу розвиваються технологічні шляхи, які 
також можуть бути використані для створен-
ня більш зручного імпорту. Окрім класичного 
та звичного уявлення про комерційний імпорт, 
наразі існують, наприклад, транскордонні елек-
тронні платежі. Електронна комерція є зручною 
у використанні, бо операції з купівлі-продажу то-
варів проходять швидко. Наразі ця галузь стрім-
ко розвивається та набирає нових масштабів.

Прогнозується, що ринок транскордонної 
B2C електронної комерції у 2020 році зросте до 
1 трильйона доларів США та близько 1 мільяр-
да людей по всьому світу здійснюватимуть тран-
скордонні онлайн-покупки товарів [9, с. 3] 

У багатьох країнах світу на законодавчому 
рівні передбачена можливість безподаткового ім-
порту для малих партій товарів, що спричинило 
їх зріст через здійснення ряду способів маніпу-
лювання з посилками. В свою чергу, це призво-
дить до значних втрат для державного бюджету 
будь-якої країни. 

Контрабанда через використання незаконного 
поштового імпорту в Україні посідає окреме місце 
серед інших способів та займає 8,1% об’єму всієї 
контрабанди [2, с. 15]. За статистикою в Україну 
щороку завозиться 42 млн. міжнародних пошто-
вих та експрес-відправлень загальною вартістю 
приблизно 1 млрд. євро. Найчастіше корупційні 
практики виникають на етапі оформлення доку-
ментації (60-62%), контролю тарифів і вартості то-
вару (27-32%), а також при здійсненні фізичного 
огляду вантажу (28-30%) [6, с. 11–12].

«Поштова контрабанда» – окремий напрямок 
схем із нормами імпорту, який не підлягає оподат-
куванню за умови пересилання товарів на суму не 
більше 100 євро в одному відправленні. Викорис-
тання такого виду контрабанди полягає у надан-
ні товарним комерційним партіям вигляду малих 
поштових відправлень, їх подрібнення під норму 
до 100 євро з подальшим ввезенням на підставних 
фізичних осіб. Сюди також відноситься недостовір-
не декларування, а саме: заниження ваги нетто, 
що дозволяє зменшити митні платежі; заниження 
митної вартості, тобто приховування фактичної 
вартості товарів та підлаштування митної вартості 
під граничні індикативи; декларування товарів не 
своїм товарним кодом, а в товарних підкатегоріях 
з меншою ставкою ввізного мита; декларування 
товарів не своїм найменуванням, використання 
товарів групи «прикриття» (декларування висо-
ковартісного товару як низьковартісного; недосто-
вірне декларування кількісних та якісних харак-
теристик товарів, приховування торгових марок 
та виробника товарів) [2, с. 14].

На даний час існує декілька моделей адміністру-
вання податків з товарів у міжнародних посилках. 
«Традиційна» модель, яка полягає у відповідаль-
ності митниці за оцінку вартості та нарахування 
податків, втрачає свою ефективність у забезпечен-
ні належного контролю та повноти збору податко-

вих платежів. Це зумовлено тим, що обсяги малих 
посилок постійно зростають, але у митниці недо-
статньо наявного адміністративного ресурсу для 
виконання великого обсягу роботи.

«Посередницьку» модель, яка полягає у сплаті 
податків у країні призначення товарів експрес-
кур’єром, поштовим оператором, фінансовим по-
середником (банками, компаніями, що надають 
фінансові послуги), часто складно реалізувати. 
Це зумовлено тим, що у поштових операторів 
відсутня своєчасна інформація для нарахування 
податків. Якщо як приклад розглядати посеред-
ницькі моделі за участю банків та фінансових 
компаній, то слід зазначити, що вони є неефек-
тивними з огляду на те, що наявна в них інфор-
мація не містить необхідних даних для визна-
чення товарної групи та сплати податку. 

Якщо розглядати модель сплати податків по-
купцем, то вона також є недосконалою, оскільки 
за її використання митниця позбавлена функції 
контролю за законністю дій при пересиланні по-
силок та за сплатою податків.

На даний час модель, при якій обов’язок зі-
брати податки покладається на продавця това-
рів є найбільш оптимальною, бо вона мінімізує 
недоліки інших моделей. Крім того, Організація 
економічного співробітництва та розвитку відмі-
чає тенденцію переходу саме до цієї моделі адмі-
ністрування податків з малих посилок [9, с. 13].

В.О. Хома виділяє наступні чинники контра-
бандної діяльності: низький рівень забезпеченості 
населення, високий рівень безробіття, недоскона-
лість митного та податкового законодавства, висо-
ка прибутковість цього виду злочинного бізнесу, 
недостатньо ефективний рівень митного та при-
кордонного контролю, недосконалість державної 
системи контролю за походженням і реалізацією 
продукції та сплатою податків [3, с. 133–137].

У структурі осіб, що вчинили контрабанду, слід 
відзначити, що досліджуваний злочин вчиня-
ється переважно чоловіками (80%). Контрабанда 
вчиняється переважно особами середнього віку: 
37% – особи віком від 26 до 30 років; 30% – осо-
би віком від 31 до 40 років; 16% – особи віком від 
21 до 25 років; 11% – особи віком від 41 до 50 років; 
близько 3% – особи віком від 51 до 60 років; близь-
ко 2% – особи від 16 до 20 років. За даними судової 
статистики кожні двоє з трьох засуджених мали 
середню, середню спеціальну або вищу освіту. Се-
ред засуджених за контрабанду найбільший від-
соток складають особи, які не працювали, були 
одружені та були раніше не судимими. 

На разі, обсяги незаконного «поштового ім-
порту» продовжують зростати. Зазначені тенден-
ції вже набули достатньо великих масштабів, че-
рез що багато країн переглядають безподаткові 
ліміти та інші умови для малих поставок товарів 
в бік їх посилення і запровадження додаткового 
контролю. У 2019 році Верховною Радою Украї-
ни був прийнятий Закон «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення 
адміністрування та перегляду ставок окремих 
податків і зборів», яким затверджена норма зни-
ження безподаткового порогу з 150 до 100 євро. 
Але зазначені зміни не мали значного ефек-
ту. До прийняття нового закону, фізична особа, 
отримуючи лише одне поштове відправлення на 
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добу, могла за місяць імпортувати товарів, що 
звільнені від сплати будь-яких податків, на суму 
до 4470 євро (149 євро х 30 днів). Наразі сума 
зменшилась до 2970 євро (99 євро х 30 днів). 

Слід зазначити, що наразі мінімальні вартіс-
ні пороги звільнення від оподаткування значно 
різняться в різних країнах світу, навіть якщо 
мова йде про держави зі схожими економічними 
ситуаціями. Резолюцією Політичної Комісії Всес-
вітньої митної організації щодо керівних прин-
ципів для транскордонної електронної торгівлі 
визначено необхідність перегляду та комплек-
сного аналізу мінімальних порогів звільнень на 
основі наступних критеріїв: 

– національні особливості, економічне серед-
овище та географічний контекст; 

– спрощена модель збору доходів; 
– витрати на контроль та збір податків; 
– бюджетні завдання; 
– потреби в митному контролі; 
– потенційний вплив на вітчизняних роздріб-

них торговців та виробників;
– чесне, прозоре та послідовне застосування [10].
Стандарт 8 Рамкових Стандартів стосовно тран-

скордонної електронної комерції ВМО також реко-
мендує, що при перегляді та/або коригуванні міні-
мальних порогів для мита та/або податків уряди 
повинні приймати обґрунтовані рішення, виходя-
чи з конкретних національних обставин [9, с. 19].

В Україні існує два основних фактори, які 
обумовлюють існування поштової контрабанди: 
наявність прогалин в законодавстві та недотри-
мання його норм. У першому випадку формується 
проблема відсутності механізму боротьби з пору-
шенням митних правил. Наприклад, наразі на 
законодавчому рівні не передбачений контроль 
за переміщенням поштових відправлень від міс-
ця відправлення до пункту призначення, що до-
зволяє злочинцям здійснювати махінації з ван-
тажем. Також законодавством не передбачено 
обов’язкове пломбування транспортних засобів 
і 80% вантажів, що переміщуються по території 
України, не гарантуються імпортером. Щодо дру-
гого випадку, недотримання норм діючого законо-
давства через низьку правову свідомість тягне за 
собою корупцію у правоохоронних органах. 

Інститут соціально-економічної трансформа-
ції у своєму дослідженні на тему «Використання 
міжнародних поштових та експрес-відправлень 
у схемах з ухиляння від сплати митних плате-
жів та шляхи протидії» зазначає, що наразі існує 
ряд найбільших світових викликів, які пов’язані 
з транскордонною електронною торгівлею 
[9, с. 21]. Оскільки вони є характерними і для 
України, їм слід приділити увагу. 

Інституційні виклики включають в себе про-
довження об’єктивного росту міжнародних по-
силок при незмінності державного ресурсу для 
здійснення їх контролю та адміністрування. Тоб-
то, враховуючи тенденцію росту малих поштових 
відправлень, треба розширити адміністративні 
ресурси для їх контролю або створити електро-
ну систему адміністрування посилок, що значно 
скорочує завантаженість на митниці.

Якщо аналізувати економічні виклики, то 
перш за все слід зазначити, що так звана «пошто-
ва контрабанда» порушує принцип добросовісної 
конкуренції та стає загрозою для легального біз-

несу в Україні. Крім того, зазначені тенденції 
тягнуть за собою зменшення бюджетних надход-
жень та зростання обсягів тіньової економіки.

Необхідно зазначити, що наразі поштові 
та експрес відправлення активно використо-
вуються для пересилання заборонених речей: 
наркотики, психотропні речовини, контрафакт, 
підроблені медичні препарати, види дикої фло-
ри та фауни та інше, що в свою чергу створює за-
грозу для безпеки суспільства. 

Фахівці Інституту економічних досліджень 
та політичних консультацій, у роботі «Пошто-
ві відправлення та особистий імпорт: реалії 
в Україні та міжнародна практика» зазначили 
ряд рекомендацій з мінімізації зловживань при 
транскордонному пересиланні та дистанційному 
продажу товарів [11, с. 12].

Враховуючи вище викладене та аналізуючи 
вже здобуті праці з зазначеного питання, вважаю 
за доцільне запровадити наступні заходи бороть-
би із контрабандною злочинністю через пошто-
вий імпорт. Для вирішення зазначеної проблеми 
необхідно розробити та ввести в дію ряд заходів, 
завдяки яким відстеження руху товарів від про-
давця до покупця стало би можливим, оскільки 
наразі це не контролюється. Наприклад, запрова-
дити пломбування транспортних засобів, ввести 
електронний документ контролю доставки. Так 
як в Україні зниження безподаткового порогу 
з 150 до 100 євро не мало значного ефекту, то на 
мою думку, окрім зазначених змін у законодав-
стві, також було б доцільним запровадити кількіс-
ні обмеження щодо використання митної пільги 
однією фізичною особою протягом певного про-
міжку часу (певна кількість разів на рік/місяць). 
При цьому ідентифікація отримувача має стати 
обов’язковою та повинна проводитися виключ-
но за оригіналами відповідних документів. Крім 
того, запропоновані зміни не повинні бути склад-
ними, але в той же час повинні бути спроможни-
ми забезпечити вирішення окреслених проблем. 
Вважаю за необхідне запровадити такий спосіб 
контролю як попереднього та завчасного надання 
митниці повної інформації про поштові відправ-
лення (найменування, кількість, вартість товарів, 
інформація про одержувача тощо). Автоматизація 
процесів накопичення даних про посилки (реє-
стри, ідентифікація, бази даних, онлайн-доступ до 
інформації), переведення всіх процесів виключно 
в електронну форму (у тому числі автоматизоване 
нарахування та сплата митних платежів), що зна-
чно б спростило процедуру контролю та виключи-
ло би проблему із відсутністю достатньої кількості 
адміністративних ресурсів у митних органах.

висновки. Таким чином, аналізуючи усе ви-
щевикладене, можна дійти висновку, що контр-
абанда й досі залишається однією з найактуальні-
ших проблем держави, яка здобуває нових форм. 
Щоб вирішити цю проблему, необхідно приділяти 
увагу не тільки «класичним» видам контрабанд-
ної злочинності, а й новим схемам і способам. Для 
того, щоб викорінити використання незаконного 
поштового імпорту в контрабандних схемах, необ-
хідно провести ряд законодавчих змін у механізмі 
поштових перевезень, що зумовить захист еконо-
мічних інтересів країни. Також слід звернути ува-
гу на досвід іноземних країн та на позиції світової 
спільноти щодо порушеного питання.
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