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ДОГОВІР N  

на проведення митно-брокерської діяльності на території України 

 
    м.Калуш                             _____________2010 р.                                                         

 
     Товариство з обмеженою відповідальнюстю “Брокер-Сервіс”, що здійснює декларування на 

підставі ліцензії митного брокера від 14 вересня  2009 року  № АВ 481675, Статуту 

підприємства та Митного кодексу України в особі директора Дубінського Володимира 

Анатолійовича з однієї сторони (надалі Виконавець) та  

_____________________________________________________________________________________________ 

(надалі Замовник), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

 

1.Предмет Договору 
    Замовник доручає, а Виконавець Зобов’язується: 

- за обумовлену плату та в зазначений термін надавати послуги по декларуванню товарів, 

майна, транспортних засобів та інших предметів (надалі вантажів) Замовника, що 

переміщуються через митний кордон України, а також надавати інші пов”язані з зовнішньо-

економічною діяльністю Замовника, послуги; 

-дії, пов’язані з декларуванням і митним оформленням вантажів Замовника здійснювати 

самостійно від свого імені за рахунок і за дорученням Замовника в порядку передбаченому 

цим Договором та законодавством України. 

 

2.Права і обов’язки сторін 
     Обов’язки виконавця: 

- приймати необхідні для митного оформлення документи від Замовника. 

- декларування та митне оформлення вантажів здійснювати у встановленому чинним 

законодавством та нормативними актами і документами порядку. 

- перераховувати необхідні  платежі, через свій розрахунковий рахунок на рахунок митного 

органу. 

- зберігати комерційну таємницю, що стосується Замовника. 

- надавати консультації Замовнику щодо вимог митного законодавства України. 

- на прохання Замовника розробляти контракти на будь-які види зовнішньо-економічних 

операцій. 

- надавати консультації з приводу захисту інтересів Замовника в органах Господарчого суду з 
питань пов’язаних з процедурою митного оформлення, нарахування та сплати митних 

платежів та митного контролю. 

- повернути Замовнику, після проведення митного оформлення оригінали товаро-супровідних 

документів, четвертий примірник ВМД і якщо є необхідність копію ВМД. 

- залишок грошових коштів, що залишились у Виконавця після митного оформлення на 

письмову вимогу (лист Замовника, Акт звірки Виконавця) може бути повернутий на рахунок 

Замовника. 

- якщо Замовник не подав листа про повернення залишкових коштів, то вони автоматично 

зараховуються на рахунок майбутніх митних платежів Замовника. 

    Права виконавця: 

- вимагати у Замовника, повний комплект документів необхідних для митного оформлення 

вантажу. 

- відмовити Замовнику у наданні послуг по декларуванню у випадку, коли є достатні підстави 

вважати що товаро-супровідні документи подані Замовником містять заздалегіть неправдиві 
відомості, чи суперечать встановленому порядку митного оформлення, або дії Замовника 

несуть протиправний характер. 

-не проводити декларування, без попередньої оплати всіх необхідних для митного оформлення 

платежів. 

   Обов’язки Замовника: 

- до початку  митного оформлення вантажу надавати всі необхідні для здійснення митного 

оформлення документи. 

-в разі необхідності і якщо це технічно можливо доставляти Вантаж до місця митного 

оформлення. 

- вчасно сплачувати необхідні митні та інші платежі. 
- забезпечувати власним транспортом доставлення співробітника митниці (та уповноваженої 
особи Виконавця) до місця митного огляду. 

- на вимогу митного органу, самостійно виконувати роботи пов’язані із завантаженням, 

розвантаженням  та перевантаженням вантажу. 
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- проводити при необхідності ветеринарний, фітосанітарний, екологічний, радіологічний, 

санітарно-епідеміологічний, та інші види державного контролю вантажів. 

- дотримуватись умов зберігання, використання вантажів щодо яких митне оформлення не 

завершено. 

- негайно інформувати Виконавця про пошкодження вантажу, тари . 

 

3.Термін виконання робіт 
 

      Термін виконання робіт, послуг Виконавцем залежить від їх обсягу та графіку роботи 

митниці і погоджується сторонами. При виконанні робіт у вихідні, святкові дні та у 

позаробочий час вартість послуг рахується по подвійному тарифу. 

 

4.Умови сплати митних платежів 

 
         Митні платежі мають бути сплачені до того, як митниці буде пред’явлений вантаж та всі 
товаросупровідні документи на нього. Відповідальність за правильність нарахування митних 

платежів несе Виконавець. В разі встановлення згодом недобору митних платежів, що 

виникли не з вини Виконавця  (зміна ставок мита, митних зборів чи розміру інших митних 

платежів, вимог нормативних документів т.д.) після випуску вантажу у вільне користування, 

відповідальність за їх доплату несе Замовник. 

 

5.Розрахунок та умови оплати послуг Виконавця 

 
          За надання послуг по митному оформленню вантажів Замовник сплачує Виконавцю 

суму грошей, розмір якої залежить від обсягу наданих послуг. 
          Оплата послуг Виконавця проводиться по безготівковому розрахунку у вигляді 100% 

передоплати на рахунок банківської установи Виконавця, не пізніше одного банківського дня 

до моменту митного оформлення ВМД. По іншим послугам моментом виконання робіт буде 

представлення документів, що підтверджують їх виконання. 

         При несвоєчасній оплаті Замовником послуг Виконавця, в разі відсутності попередньої 
письмової домовленості про перенесення строку платежу, Замовник виплачує Виконавцю 

пеню у розмірі:0,5% від суми яка підлягає сплаті, за кожний день прострочення. 

 

6.Особливі умови та відповідальність сторін 

 
- Сторони несуть юридичну та матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання умов цього Договору. 

- Замовник несе повну юридичну відповідальність за достовірність відомостей в 

представлених до митного оформлення Виконавцю документах. 

- Виконавець несе повну юридичну відповідальність за достовірність даних, заявлених ним у 

документах що подаються митниці до митного оформлення. 

 - Виконавець не несе відповідальності за зобов`язання Замовника, які останній надав 

безпосередньо митному органу. 

- Виконавець не несе відповідальності за перевищення узгоджених термінів оформлення 

вантажів Замовника при їх ввезенні (вивезенні) у випадках, якщо таке перевищення сталося 

у зв’язку з нездійсненням або несвоєчасним здійсненням Замовником тих заходів, які він 

повинен був здійснити згідно з встановленим порядком митного оформлення, та цим 

Договором. 

- Замовник несе відповідальність в розмірі фактичних збитків Виконавця в разі несвоєчасної 
чи недостовірної передачі Виконавцю відомостей, документів, необхідних для нормального 

виконання його функцій. 

 

 

7.Форс-мажорні обставини 

 
       У випадку коли одна із сторін виявиться не в змозі повністю або частково виконати свої 
обов’язки по даному Договору в результаті стихійного лиха, пожежі, військових конфліктів, 

змін у законодавстві та дій органів влади та інших обставин які знаходяться поза контролем 

сторін, строки виконання зобов`язань продовжуються на відповідний період дії таких 

обставин. 
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        Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою 

України (регіональними відділеннями) або іншими компетентними органами. 

 

8.Арбітраж 

 
       При виникненні суперечок під час виконання умов даного Договору, вони вирішуються 

сторонами за взаємною згодою. 

       У випадку недосягнення взаємної згоди суперечки по виконанню умов даного Договору  

вирішуються у Господарчому суді, за місцем  знаходження відповідача. 

 

9.Термін дії, внесення змін і дострокове припинення 

Договору 

 
        У випадку недоцільності або неможливості виконання договірних зобов’язань 

зацікавлена сторона вносить пропозицію про дострокове припинення Договору, яка повинна 

бути безвідкладно розглянута. 

        Одностороння відмова від виконання зобов’язань по даному Договору не допускається. 

Припинити дію Договору люба із сторін має право тільки після виконання нею взятих на себе 

обов’язків. 

         Даний Договір вступає в силу з моменту підписання  і діє протягом року.    Якщо 

сторони по закінченні строку дії Договору не повідомили про продовження письмово він 

вважається продовженим на наступний рік. 

         Договір може бути змінено або доповнено  за взаємною згодою Сторін, яка 

оформляється у вигляді додатку і є невід’ємною частиною Договору. 

        Даний Договір складено у двох примірниках наділених однаковою юридичною силою. 

 

 

Юридичні адреси сторін 

 

   Виконавець                                                        Замовник 

 
ТзОВ «Брокер-Сервіс» 

Юр. адреса:  

77300, Івано-Франківська обл. 
м. Калуш, вул. Зелена, 16 

Поштова адреса:  

77300, Івано-Франківська обл. 
м. Калуш, вул. Зелена, 16 

р/р № 26007129302 

в   АТ «Райффайзен банк Аваль» 

МФО: 380805 

Код ЄДРПОУ: 31876006 

ІПН: 318760009163 

Св.№: 13098893 

Тел./факс (034-72) 2-31-70 

 

 

 
Підпис______________________                                               Підпис________________________ 

 

“_____” _______________2010  р.                                             “_____”___________________2010 р. 
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ДОДАТОК N 1 

до Договору на надання послуг по декларуванню товарів 

 

 

 

 

ДОРУЧЕННЯ 

 
        “____”_______________2010 р. 

 
        

Замовник:______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

уповноважує Виконавця: ТзОВ “Брокер-Сервіс”, м.Калуш  Україна, проводити 

митне оформлення (декларування, фінансові розрахунки і т.д.) з Івано-

Франківською митницею на товари, майно і інші вантажі, що належать 

Замовникові і переміщуються через державний кордон України. 

      Термін дії Доручення обумовлений терміном дії Договору. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Директор:_________________________ 
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Додаток N 2 

 

Договірні тарифи для розрахунків за митне оформлення  
 

1.Сума мита та митних зборів, акцизного збору, ПДВ перераховується згідно чинного 

законодавства до або на момент митного оформлення. 

2.Оформлення ВМД(бланк МД-2) та проведення розрахунків з митницею:          

   імпортна ВМД -  ________  Грн. в т.ч. ПДВ,  

   експортна ВМД- ________   Грн. в т.ч. ПДВ., 

   ВМД на транспортний засіб -________ грн в т. ч ПДВ ,  

   попередня ВМД – ________ грн. в т.ч. ПДВ; 

   За оформлення ВМД підвищеної складності -________ грн в т.ч. ПДВ             

3.За оформлення аркуша про пакування -________ Грн. в т.ч. ПДВ  

4.За оформлення декларації митної вартості -________ Грн. в т.ч. ПДВ 

5.За один додатковий аркуш(бланк МД-3)  - ________Грн.в т.ч ПДВ  

6.За оформлення СМR-________ Грн. в т.ч. ПДВ. 

7.За оформлення книжки МДП- ________ Грн. в т.ч. ПДВ. 

8.За оформлення рахунка-фактури, проформи, інвойса і т.д.- ________ Грн. в т.ч. ПДВ. 

9.За оформлення повідомлення про транзитне переміщення ПТП - ________ Грн. в т.ч. ПДВ. 

10.За оформлення попереднього повідомлення - ________ Грн. в т.ч. ПДВ. 

11.За один додатковий аркуш попереднього повідомлення  -________ Грн  в т. ч ПДВ.,   

12. За акредитацію фірми в Івано-Франківській митниці – ________ грн. в т. ч ПДВ.,   

13.Надміру сплачені кошти на оформлення ВМД повертаються згідно чинного законодавства 

або зараховуються в рахунок наступних митних платежів (мита, митних зборів, ПДВ, інших 

митних платежів). 

14.За оформлення сертифіката походження  - ________Грн. в т.ч. ПДВ.  

15.За акредитацію листа-узгодження на Ів.Франківській митниці- ________ Грн в т.ч. ПДВ., 

 

 

Юридичні адреси сторін 

 

   Виконавець                                                        Замовник 

 
ТзОВ «Брокер-Сервіс» 

Юр. адреса:  

77300, Івано-Франківська обл. 
м. Калуш, вул. Зелена, 16 

Поштова адреса:  

77300, Івано-Франківська обл. 
м. Калуш, вул. Зелена, 16 

р/р № 26007129302 

в   АТ «Райффайзен банк Аваль» 

МФО: 380805 

Код ЄДРПОУ: 31876006 

ІПН: 318760009163 

Св.№: 13098893 

Тел./факс (034-72) 2-31-70 

 

 

 
Підпис______________________                                               Підпис________________________ 

 

“_____” _______________2010  р.                                             “_____”___________________2010 р. 

 


