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Анотація

У підручнику подаються основні відомості про історію митної справи, її роль та
місце в сучасному житті України. Детально розглядаються основні режими
митного контролю, порядок митних процедур при переміщенні товарів через
митний кордон України, засоби боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил тощо. З урахуванням останніх нормативно-правових актів
висвітлюються структура митних органів України, порядок нарахування
митних платежів, умови застосування правил ІНКОТЕРМС в Україні. Всі
матеріали підручника ґрунтуються на новітній нормативно-правовій базі:
Митному кодексі України, що діє з 2004 р., УКТЗЕД, законах України та
постановах Кабінету Міністрів України.

Для студентів вищих та спеціальних закладів освіти, працівників митниць,
декларантів, керівників підприємств і організацій, підприємців, інших осіб, які
займаються зовнішньоекономічною діяльністю, всіх, кого цікавлять питання
діяльності Державної митної служби України.
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