ДОГОВІР №
про надання послуг по декларуванню товарів
м. Мостиська

“___” __________ 2017р.

Фізична особа – підприємець Лесько Роман Васильович, надалі “Виконавець”, в
особі Лесько Р.В., діючого на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, та ліцензії на право проведення діяльності митного брокера
серія АВ № 594576 і є платником єдиного податку третьої групи або 5%, з однієї сторони, і
_______________________________, в особі ______________________________, в
подальшому «ЗАМОВНИК», що здійснює діяльність на підставі ___________________з іншої
сторони (далі СТОРОНИ) уклали цей ДОГОВІР про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується за обумовлену плату і в обумовлений
термін надавати послуги по декларуванню товарів, майна, транспортних засобів та інших
предметів (далі товарів) Замовника, що переміщуються через митний кордон України, та їх
оформленню у Львівській митниці, а також надавати інші, пов’язані із зовнішньоекономічною
діяльністю Замовника послуги.
2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1 Здійснювати декларування товарів та їх митне оформлення в установленому чинними
законодавчими актами і документами порядку.
2.2 Правильно нараховувати митні платежі.
2.3 Зберігати комерційну таємницю, яка міститься в документах Замовника.
2.4 Надавати консультації Замовнику щодо вимог митного законодавства України,
знайомити його при необхідності з цими документами, попереджувати Замовника про
встановлені заборони чи обмеження щодо розпорядження товарами у випадках, якщо митне
оформлення не завершено.
2.5 Надавати передбачені цим Договором послуги в узгодженні із Замовником терміни.
Виконавець має право:
- вимагати у Замовника документи, необхідні для митного оформлення товарів;
- відмовити Замовнику у наданні послуг по декларуванню товарів у випадку, коли у
Виконавця є достатні підстави вважати, що документи містять неправдиві відомості
та/або дії Виконавця нестимуть протиправний характер чи будуть протирічити
встановленому порядку, а також якщо Замовник не додає заявку та/або необхідні для
оформлення документи;
- перевіряти повноваження Замовника, щодо приналежності йому товарів та дійсність
документів, необхідних для митного оформлення і отриманих від Замовника;
- самостійно, до початку митного оформлення, оглянути товари Замовника, якщо такий
огляд допускається встановленим порядком без присутності митниці або здійснюється
за попереднім погодженням з нею;
- здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою платежів Замовником,
необхідних для здійснення митного оформлення товарів;
- завіряти копії документів Замовника в установленому порядку.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1 До початку митного оформлення товарів Замовник зобов’язаний:
- надати Виконавцю необхідні для митного оформлення документи;
- забезпечити Виконавцю доступ до товарів, що підлягають декларуванню і митному
оформленню;
- забезпечувати сплату митних платежів згідно з розділом 5 цього Договору.
4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ
4.1 Термін виконання робіт Виконавцем залежить від обсягу, зазначеного у заявці
Замовника, графіку роботи митниці тощо та погоджується сторонами.
4.2 Термін оплати Замовником виконаних робіт Виконавцем складає два робочих дні з
моменту митного оформлення товарів.
4.3 Митним оформленням вважається належним чином оформлена вантажно-митна
декларація.
4.4 В разі неоплати Замовником послуг Виконавця в обумовлені терміни, Виконавець
може виставити пеню в розмірі 2% від суми рахунку, за кожен робочий день заборгованості.
5. УМОВИ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
5.1 Митні платежі (мито, митні збори, акцизний збір, ПДВ) мають бути сплачені до того, як
митниці будуть пред’явлені товари. Митні платежі вважаються сплаченими у момент
надходження коштів на розрахунковий рахунок одержувача.
РЕКВІЗИТИ Одержувача
Одержувач: Львівська митниця ДФС
ЄДРПОУ: 39420875
Банк Одержувача : ГУДКСУ м. Київ МФО 820019
р/р 37345220920026
Призначення платежу: «*;350; КОД ЄДРПОУ; передоплата за митне оформлення
ВМД на м/п «……………..»»
5.2 Відповідальність за правильність нарахування митних платежів несе Виконавець.
5.3 Сплату митних платежів на рахунок митниці здійснює Замовник. В разі необхідності
сплату платежів може проводити Виконавець. В разі встановлення недобору митних платежів,

що виник не з вини Виконавця (зміна ставок мита, митних зборів, митної вартості чи розміру
інших платежів) після завершення митного оформлення митницею товарів відповідальність за
доплату несе Замовник.
6. РОЗРАХУНКИ І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ
6.1 Вартість послуг Виконавця вказується окремо в загальному прейскуранті цін на
послуги або в рахунку, виставленого Виконавцем Замовнику до оплати. За взаємною згодою
сторін вартість послуг може змінюватись.
6.2 Моментом виконання робіт (послуг) є завершення митного оформлення товарів
Замовника.
6.3 Оплата відбувається шляхом передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця, згідно
виставлених рахунків, на протязі двох днів з дня виставлення рахунку.
6.4 Умовою виконання послуг Виконавця вважається належним чином оформлена
вантажна митна декларація.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 Сторони несуть юридичну та матеріальну відповідальність за невиконання або
неналежне виконання цього Договору.
7.2 Замовник несе повну юридичну та матеріальну відповідальність за достовірність даних
в товаросупровідних, товаротранспортних та інших комерційних та некомерційних
документах, поданих для митного оформлення товарів.
7.3 Протягом терміну дії цього Договору Замовник зобов’язується не укладати аналогічні
договори з іншими підприємствами, що здійснюють декларування на підставі договору, а
також не обмежувати повноваження Виконавця виконанням тільки частини його функцій.
7.4 Виконавець не несе відповідальності за зобов’язаня Замовника, які останній надав
безпосередньо митниці.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1 У випадку, якщо одна із сторін не взмозі повністю або частково виконати свої
зобов’язання по цьому Договору в результаті стихійного лиха, пожежі, військових конфліктів,
змін у законодавстві, дій органів влади або інших обставин, які знаходяться поза контролем
Сторін, терміни виконання своїх зобов’язань відкладаються на відповідний період дії обставин
непереборної сили. При цьому Сторони звільняються від відповідальності.
8.2 Термін дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-Промисловою палатою
України або уповноваженими нею регіональними відділеннями.
9. АРБІТРАЖ
9.1 Всі суперечки, які виникають під час виконання умов Договору вирішуються
господарським судом за місцем знаходження відповідача.
9.2 Всі претензії щодо неправильного оформлення Виконавцем послуг не приймаються
після завершення митного оформлення товарів (якщо для розгляду претензії необхідне
повторне пред’явлення товарів митниці, Виконавцю або арбітражному органу).
10. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1 У випадку встановлення недоцільності або неможливості виконання договірних
зобов’язань зацікавлена Сторона вносить пропозицію про дострокове припинення дії цього
Договору, яка повинна бути безвідкладно розглянута.
10.2 Цей Договір діє з моменту підписання і до 31.12.2017 року. По закінченню терміну дії
цього договору, в разі, коли Сторони не заперечують, цей Договір вважається пролонгованим
на наступний рік.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ВИКОНАВЕЦЬ:
ЗАМОВНИК:
Фізична особа-підприємець
Лесько Роман Васильович
81300, Львівська область, м.Мостиська,
вул. Івасюка 1 кв. 4
І.П.Н. 2898303750
Р/Р №26004060441484 в
ПАТКБ “ПРИВАТБАНК” Львівська філія,
МФО 325321, м. Львів
Фізична особа-підприємець
_______________Лесько Р.В.

______________

