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                                  Питання, що розглянемо

Митна вартість товарів та методи її визначення

Документи, які підтверджують митну вартість товарів. 

Контроль правильності визначення митної вартості товарів, які 
переміщуються через митний кордон України. Послідовність дій 
посадових осіб митниці ДМС.

Особливості підтвердження митної вартості при зміні біржових 
котирувань, наявності знижок на товари, роялті і ліцензійних платежів. 

Особливості митного оформлення під гарантійні обов'язки за статтею 55 
МКУ.
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Митний Кодекс 
України.
Глава ІІІ

Митною вартістю товарів, які переміщуються 
через митний кордон України, є вартість товарів, 
що використовується для митних цілей, яка 
базується на ціні, що фактично сплачена або 
підлягає сплаті за ці товари. (ст. 49)

МИТНА ВАРТІСТЬ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

• нарахування митних платежів

• ведення митної статистики;

• застосування заходів державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності України;

• розрахунку податкового зобов’язання, визначеного за результатами 
документальної перевірки.
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Угода про застосування статті VII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року:

Митна вартість імпортних товарів є контрактною вартістю, тобто ціною, фактично сплаченою 
або що підлягає сплаті за товари, коли вони продаються на експорт до країни імпорту, 
скоригованою відповідно до положень статті 8 .

Митною вартістю товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму 
імпорту, є ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на 
експорт в Україну, скоригована в разі потреби з урахуванням положень частини десятої цієї статті. (ч. 4 
статьи 58, главы 9 ТКУ)

Ст. 74 МКУ - Митний режим імпорту (випуск для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого 
іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих 
товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на 
митній території України
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МИТНА ВАРТІСТЬ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_011#Text


Митний 
режим
ІМПОРТ

Інші митні режими

З 
обкладанням 

митними 
платежами

Транзит

Товари, що 
вивозяться з 

України (ст.66 
МКУ)

Без 
обкладання 

митними 
платежами

Застосування одного з 6-ти 
методів 

Митною вартістю є ціна товару, 
вказана в рахунку фактурі або рахунку 

проформі

ст. 51 МКУ

ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ  - ЗАГАЛЬНІ 
ПОЛОЖЕННЯ
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ДРУГОРЯДНІ                 
(2-6 МЕТОДИ)

ОСНОВНИЙ          
(1 МЕТОД)

Методи визначення митної вартості товарів, які 
ввозяться на митну територію України відповідно 

до митного режиму імпорту, та порядок їх 
застосування (ст.57-64)

МЕТОДИ
(Ст. 57 МКУ)
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4) Метод визначення митної вартості на 
основі віднімання вартості ст. 62 МКУ

5) Метод визначення митної вартості товарів 
на основі додавання вартості (обчислена 

вартість) ст.63 МКУ

Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на 
митну територію України відповідно до митного режиму імпорту
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3) Метод визначення митної вартості за ціною 
договору щодо подібних (аналогічних) товарів 

ст.60 МКУ

2) Метод визначення митної вартості за 
ціною договору щодо ідентичних товарів 

ст. 59 МКУ

6) Резервний метод ст.64 МКУ

ДРУГОРЯДНІ 



 за ціною договору (контракту) щодо товарів, які 
імпортуються (вартість операції) ст. 58 МКУОСНОВНИЙ

Основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 
територію України відповідно до митного режиму імпорту, є перший метод - за 
ціною договору (вартість операції).

Методи застосовуються послідовно за неможливості використання кожного 
попереднього методу
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Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на 
митну територію України відповідно до митного режиму імпорту



Методи на основі віднімання та додавання вартості (обчислена вартість) 
можуть застосовуватися у будь-якій послідовності на прохання декларанта 
або уповноваженої ним особи.

У разі якщо неможливо застосувати жоден із зазначених методів, митна 
вартість визначається за резервним методом відповідно до вимог, 
встановлених статтею 64 цього Кодексу.

Застосуванню другорядних методів передує процедура консультацій між 
митним органом та декларантом з метою визначення основи вартості згідно з 
положеннями статей 59 і 60 цього Кодексу. Під час таких консультацій митний 
орган та декларант можуть здійснити обмін наявною у кожного з них 
інформацією за умови додержання вимог щодо її конфіденційності.
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Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на 
митну територію України відповідно до митного режиму імпорту



ОСНОВНИЙ МЕТОД (ст. 58 МКУ)

 за ціною договору 
(контракту) щодо 

товарів, які 
імпортуються (вартість 

операції) ст. 58 МКУ
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немає жодних обмежень щодо прав покупця (імпортера) на 
використання оцінюваних товарів, за винятком тих, що

встановлюються законом чи запроваджуються органами 
державної влади в Україні;

Умови застосування методу 1:

обмежують географічний регіон, у якому товари можуть 
бути перепродані (відчужені повторно);

не впливають значною мірою на вартість товару;
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відсутні будь-які умови або застереження, які 
унеможливлюють визначення вартості цих товарів

жодна частина виручки не надійде прямо чи опосередковано 
продавцю

Приклад:
•Покупець купить ще інші товари у певних кількостях за певною ціною
•Ціна імпортних товарів залежить від цін, якими покупець імпортних товарів продає інші товари 
продавцю.

покупець та продавець не пов'язані між собою особи
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Умови застосування методу 1:



Митною вартістю товарів, які ввозяться на територію України в 
митному режимі імпорту, є ціна, що була фактично сплачена 

або підлягає сплаті  

Метод визначення митної вартості за ціною договору 
(контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції)

Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті - це загальна сума всіх 
платежів, які були здійснені або повинні бути здійснені покупцем оцінюваних 
товарів продавцю або на користь продавця через третіх осіб та/або на пов’
язаних із продавцем осіб для виконання зобов’язань продавця.(Ч.5 ст.58 МКУ)
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Основа визначення митної вартості

 вартість операції з ідентичними товарами, що продаються на експорт в 
Україну з тієї ж країни і час експорту яких збігається з часом експорту 

оцінюваних товарів або є максимально наближеним до нього

 Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних 
товарів (2 метод)

14Другорядні методи



 Метод визначення митної вартості за ціною договору 
щодо ідентичних товарів (2 метод)

ІДЕНТИЧНІ ТОВАРИ
однакові за всіма ознаками з оцінюваними товарами.

Для визначення, чи є товар ідентичним, 
враховуються:

фізичні 

характеристики

якість та 

репутація на 

ринку

країна 

виробництва виробник

ст. 59 МКУ 15Другорядні методи



Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо 
подібних (аналогічних) товарів (3 метод)

ПОДІБНІ (АНАЛОГІЧНІ) ТОВАРИ
товари, які хоч і не однакові за всіма ознаками, але мають схожі 

характеристики і складаються зі схожих компонентів, завдяки чому 
виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та 

вважаються комерційно взаємозамінними.

ЯКІСТЬ 

ТОВАРІВ

НАЯВНІСТЬ 

ТОРГОВОЇ 

МАРКИ

РЕПУТАЦІЯ 

ТОВАРІВ НА 

РИНКУ

Для визначення, чи є товари подібними (аналогічними), враховуються:

ст. 60 МКУ 16Другорядні методи



 Застереження щодо умов застосування методів 
визначення митної вартості товарів за ціною договору 

щодо ідентичних товарів (2 метод) та за ціною договору 
щодо подібних (аналогічних) товарів (3 метод)

Товари не вважаються ідентичними або подібними (аналогічними) 
оцінюваним, якщо вони не вироблені в тій же країні, що і товари, які 
оцінюються.

Товари, виготовлені не виробником оцінюваних товарів, а іншою особою, 
беруться до уваги лише у разі, якщо немає ні ідентичних, ні подібних 
(аналогічних) товарів, виготовлених особою - виробником товарів, що 
оцінюються.

Товари не вважаються ідентичними чи подібними (аналогічними) 
оцінюваним, якщо їх проектування, дослідно-конструкторські роботи, 
художнє оформлення, дизайн, ескізи, креслення, а також інші аналогічні 
роботи виконані в Україні.
                                                                       

                                                     ст. 61 МКУ
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Другорядні методи



Ідентифікація товарів здійснюється за ознаками ідентичності (ст.59) та 
подібності товарів (ст.60), а відбір з врахуванням критеріів зазначених в (ст.59,60,61) 

18Другорядні методи



Основа для визначення митної вартості (4 метод)

ціна одиниці товару, за якою оцінювані або ідентичні чи подібні 
(аналогічні) імпортовані товари продаються на території України:

•у найбільших загальних кількостях покупцю;
• особою, не є пов’язаною з продавцем;

•одночасно або у час, наближений до дати ввезення оцінюваних товарів

 Метод визначення митної вартості на основі віднімання 
вартості (4 метод)

за умови вирахування, якщо вони можуть бути виділені, таких 
компонентів

19Другорядні методи



 Метод визначення митної вартості на основі 
віднімання вартості (4 метод)

Звичайних витрат, понесених в Україні на навантаження, вивантаження, 
транспортування, страхування, та інших пов’язаних з такими операціями 
витрат

витрат на виплату комісійних, що звичайно сплачуються або 
підлягають сплаті, чи звичайних торговельних надбавок, які 
робляться для одержання прибутку та покриття загальних витрат у 
зв’язку з продажем на митній території України товарів того ж класу 
та виду

Сума прибутку та загальних витрат, до яких належать прямі та непрямі 
витрати, пов’язані із збутом зазначених товарів, повинна братися в цілому

Сум податків, що підлягають сплаті в Україні у зв’язку з ввезенням (імпортом) 
чи продажем (відчуженням) товарів

20Другорядні методи



Основа для визначення митної вартості (5 метод)

інформація про вартість товару надана виробником, яка 
складається з наступних сум:

•вартості матеріалів та витрат, понесених виробником при виробництві 
оцінюваних товарів;

•обсягу прибутку та загальних витрат, що дорівнює сумі, яка звичайно 
відображається при продажу товарів того ж класу або виду, що й оцінювані 
товари, які виготовляються виробниками у країні експорту для експорту в 

Україну;

• загальних витрат при продажу в Україну з країни вивезення товарів того ж класу 
або виду, тобто витрат на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних 
товарів, їх транспортування до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на 

митну територію України, витрат на страхування цих товарів
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 Метод визначення митної вартості товарів на основі 
додавання вартості (обчислена вартість) (5 метод)

Другорядні методи



Резервний метод (6 метод)

У разі якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом 
послідовного використання методів, зазначених у статтях 58-63 МКУ

ТО

митна вартість оцінюваних товарів визначається з використанням 
способів, які не суперечать законам України і є сумісними з 

відповідними принципами і положеннями Генеральної угоди з тарифів і 
торгівлі (GAТТ)

Митна вартість, визначена згідно з положеннями цієї статті, повинна ґрунтуватися на 
раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостях

22Другорядні методи



ціни товарів українського походження на 
внутрішньому ринку України

більш високої із 2-х альтернативних вартостей

ціни товару на внутрішньому ринку країни-екпортера

вартості виробництва, іншої, ніж обчислена вартість, 
визначена для ідентичних або подібних (аналогічних) товарів 

Митна вартість НЕ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ на 
основі:

Резервний метод 
(6 метод)
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ціни товарів, що поставляються з країни-експортера до 
третіх країн

мінімальної митної вартості 

 довільної чи фіктивної вартості

Другорядні методи



МКУ ст. 52, ч. 1

 Заявлення митної вартості товарів 
здійснюється декларантом або 

уповноваженою ним особою під час 
декларування товарів
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33

В графі 12 вказується МВ в валюті України
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ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МИТНУ 
ВАРТІСТЬ (СТ. 53 МКУ)
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ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ (СТ. 53 МКУ)

1) декларація митної вартості, 

2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у 
разі їх наявності;

3) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об’єктом купівлі-продажу);

4) якщо рахунок сплачено, - банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару;

5) за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та 
містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;

6) транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не 
включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення 
оцінюваних товарів;

7) ліцензія на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню;

8) якщо здійснювалося страхування, - страхові документи, а також документи, що містять відомості 
про вартість страхування.
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ЗАПИТ МИТНИЦІ НА ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

За письмовою вимогою митного органу 
декларант зобов'язаний надати 
додаткові документи, якщо було 

виявлено, що у основних документах:

містяться 
розбіжності

є ознаки 
підробок

не має всіх 
необхідних 

даних, 
відповідно до 

обраного методу
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ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ (СТ. 53 МКУ)

1) договір (угоду, контракт) із третіми особами, пов’язаний з договором (угодою, контрактом) про 
поставку товарів, митна вартість яких визначається;

2) рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі 
здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);

3) рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов’язаних із виконанням умов договору 
(угоди, контракту);

4) виписку з бухгалтерської документації;

5) ліцензійний чи авторський договір покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою 
продажу оцінюваних товарів;

6) каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару;

7) копію митної декларації країни відправлення;

8) висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими 
експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або 
сировини.



СКЛАДОВІ МИТНОЇ ВАРТОСТІ 

ч.10 ст. 58 ТКУ
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Витрати, понесені покупцем
- комісійні та брокерська винагорода
- вартість ящиків тари (контейнерів)
- вартість упаковки 

Вартість товарів та послуг, для використання у зв’язку з виробництвом та продажем 
на експорт в Україну:

- використаної сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо
- використаних інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів
- матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (ПМП)
- інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та 

креслень, виконаних за межами України

Роялті та інші ліцензійні платежі

Частина виручки будь-якого подальшого перепродажу товарів в Україна

Витрати на транспортування, страхування до кордону України

Витрати на погрузку, розгрузку до кордону України



ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОДАЧІ ДО МИТНОГО 
ОФОРМЛЕННЯ
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1. Декларацію митної вартості, в окремих випадках.
2. Договір ЗЕД і доповнення до нього.
3. Рахунок-фактуру

якщо рахунок вже сплачений, то додаємо банківські платіжні документи  
 +
перевіряємо, чи сума в платіжці відповідає умовам, зазначеним в 
інвойсі/договорі

4. Транспортні документи і документи, що підтверджують вартість 
перевезення

договір з перевізником 
договір з експедитором
рахунок за транспортну послуги
довідка про транспортні витрати з розбивкою до кордону

5. Страхові документи, які підтверджують вартість страхування



ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ЗНАДОБИТИСЬ ПІД ЧАС СПРОБ МИТНОГО ОРГАНУ 

КОРИГУВАТИ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
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1. Виписка з бухгалтерської документації про відчуження 
оцінюваних/ідентичних/аналогічних товарів.

2. Прибуткові / видаткові накладні.

3. Договори / рахунки на продаж ідентичних / аналогічних 
товарів в Україні.

4. Оформлена митна декларація імпорту з підходящою ціною.

5. Висновки експертних організацій (ДЗІ, ТПП).

6. Інформація біржових організацій на біржові товари.



Забороняється вимагати від декларанта або уповноваженої 
ним особи будь-які інші документи, відмінні від тих, що 
зазначені в статті 53 МКУ. (ч.5 ст.53 МКУ).

Декларант або уповноважена ним особа за власним бажанням 
може подати додаткові наявні у них документи для 
підтвердження заявленої ними митної вартості товару.
(ч.6 ст.53 МКУ).
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 надавати митному органу (за наявності) додаткові 
відомості у разі потреби уточнення інформації

Права декларанта або уповноваженої ним особи, 
які заявляють митну вартість товару

на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються

  3

оскаржувати рішення митного органу щодо коригування 
митної вартості оцінюваних товарів та бездіяльність 
митного органу щодо неприйняття протягом строків, 
встановлених статтею 255 МКУ для завершення митного 
оформлення, рішення про визнання митної вартості 
оцінюваних товарів;

  1

  2
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проводити цінову експертизу договору (контракту) шляхом 
залучення експертів за власні кошти 4

 приймати самостійне рішення про необхідність коригування 
митної вартості після випуску товарів
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 5

Права декларанта або уповноваженої ним особи, 
які заявляють митну вартість товару



вимагати від митниці надання письмової інформації:

•про причини, через які заявлена ними митна вартість не 
може бути визнана;

•на підставах, з яких митниця вважає, що взаємозв'язок 
продавця та покупця вплинув на ціну, яка була фактично 
сплачена або підлягає сплаті за товари, що оцінюються;

•про порядок та метод визначення митної вартості, 
застосовуваних при коригуванні заявленої митної вартості, а 
також про підстави для здійснення такого коригування

7

36

Права декларанта або уповноваженої ним 
особи, які заявляють митну вартість товару



Під час митного 
оформлення

Після митного 
оформлення (Пост-

аудит, 1095 днів з дати 
митного оформлення)

шляхом перевірки числового значення 
заявленої митної вартості(ст. 5 МКУ)
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Контроль за 
правильностью 

определения 
таможенной 

стоимости товаров

КОНТРОЛЬ ЗА 
ПРАВИЛЬНІСТЮ 

ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ 
ВАРТОСТІ ТОВАРІВ



З метою перевірки правильності                 
заявленої митної вартості, митні органи:
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1) вивчають характеристики товару

2) перевіряють документи щодо вартості перевезення товарів

3) вивчають маршрут транспортування

4) порівнюють митну вартість з ідентичними / аналогічними товарами

5) перевіряють  (не)включення складових митної вартості

6) перевіряють наявність пов’язаності сторін 

7) перевіряють особливість формування вартості окремих товарів

8) перевіряють рівень заявленої митної вартості на наявність знижок

9) перевіряють наявність  продажу оцінюваних товарів на експорт в Україну 

10)перевіряють  наявність ознак підробки документів, розбіжностей в документах

11) перевіряють  прийняття іншими митницями рішень про коригування митної вартості 

12) перевіряють розрахунок митної вартості і заповнення декларації митної вартості 



Джерела інформації для митни органів:
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1) Комплекс ЄАІС Держмитслужби

2) Спеціальні видання з цінами на світовому ринку

3) Ціни на сировину, матеріали, комплектуючі, які входять в склад товарів

4) Інформація від митних органів іноземних держав за результатами перевірки дійсності 
документів

5) Інформація, отримана за результатами митного контролю 

6) Інформація отримана від державних органів на запит митниці

7) Інформація, отримана в рамках договорів між Держмитслужбою та профільних 
асоціацій імпортерів/виробників

8) Інформація, отримана з мережі Інтернет



 Випадки відмови в 
митному оформленні 
товарів по заявленій 

митній вартості

Невідповідність обраного 
декларантом методу 

визначення митної вартості 
товарів

Ненадання основних 
документів, що підтверджують 
відомості про заявлену митну 

вартості товарів

Надходження інформації 
митних органів інших країн 

щодо
недостовірності заявленої 

митної вартості

Неправильно проведений 
декларантом розрахунок 

митної вартості
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Для митних цілей особи вважаються пов'язаними між собою у 
випадках, зазначених у статті 15 Угоди про застосування статті VII 
ГАТТ 1994.

особи, одне з яких є одноосібним агентом, одноосібним 
дистриб'ютором або одноосібним концесіонером іншого, як би 
це не називалося, вважаються пов'язаними для митних цілей, 
якщо вони підпадають хоча б під один із критеріїв, визначених у 
ст. 15 Угоди про застосування статті VII ГАТТ 1994

41

Взаємопов’язаність сторін:



Особи вважаються пов'язаними між собою, тільки якщо:

a) вони є службовцями або директорами підприємств один в одного;
b) вони юридично визнані партнерами по бізнесу;
c) вони є роботодавцем і працівником;
d) будь-яка особа безпосередньо чи опосередковано володіє, контролює або 
утримує 5 чи більше відсотків випущених акцій, що дають право голосу, або 
акцій обох з них;
e) один з них безпосередньо або опосередковано контролює іншого;
f) обидва безпосередньо або опосередковано контролюються третьою особою;
g) разом вони безпосередньо або опосередковано контролюють третю особу;
h) вони є членами однієї й тієї самої сім'ї.    

42

Взаємопов’язаність сторін:



За наявності достатніх підстав вважати, що відносини, зазначені у частині дванадцятій 
цієї статті, вплинули на ціну оцінюваних товарів, митний орган повинен надати 
декларанту або уповноваженій ним особі свої письмові обґрунтування, що такий 
вплив мав місце.

Факт, що продавець і покупець пов’язані між собою особи, сам по собі не може бути 
підставою для розгляду вартості операції як неприйнятної. 

У разі відсутності обґрунтувань з боку митного органу необхідно вважати, що 
взаємовідносини не вплинули на ціну оцінюваних товарів.
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Взаємопов’язаність сторін:
відповідно до ч. 12-14 ст. 58 МКУ



1) виписку з бухгалтерських та банківських документів покупця, що 
стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних 
(аналогічних) товарів на території України;

2) довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є 
ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам;

3) розрахунок ціни (калькуляцію).
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Взаємопов’язаність сторін

Підтверджуючі документи (ч.4 статті 53 
МКУ) 
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ЗМІНА КОТИРУВАНЬ НА БІРЖОВИЙ ТОВАР

1. Звертати увагу на формування вартості нафти і 
нафтопродуктів (Platts, Argus тощо)

2. Порівнювати зі значенням бiржових котирувань за період 
10 днів від дати складання інвойсу. 

3. Використовувати інформацію про середні значення 
біржових котирувань за календарний місяць, мати 
підтверджуючі документи в наявності.
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НАЯВНІСТЬ ЗНИЖКИ (%) НА ТОВАР 

1. Знижка має бути обумовлена контрактом/додатком до 
договору

2. Є в наявності підтверджуючі документи

3. Лист від відправника про знижку з обгрунтуванням: акція / 
сток / велике замовлення / розпродаж

4. Комерційна пропозиція / прайс-лист зі знижкою
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НАЯВНІСТЬ ЗНИЖКИ (%) НА ТОВАР 
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РОЯЛТІ та ЛІЦЕНЗІЙНІ ПЛАТЕЖІ

“Про затвердження Порядку включення суми роялті та інших 

ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або 

підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх 

митної вартості” - ПКМУ №446 від 21.05.2012
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ОФОРМЛЕННЯ ЗА 55 СТАТТЕЮ МКУ
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
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Митна вартість – це 

вартість на момент 

перетину кордону
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УМОВА ЗАДАЧІ

Ви розглядаєте можливість купівлі товару в Китаї з доставкою в м.Тернопіль, 
Україна

Назва товару: Одяг (блузи з короткими рукавами для жінок, виготовлені з 
бавовни)

Код УКТЗЕД: 6206300000

Фактурна вартість товару: 45000 EUR

Умови поставки: FCA Shanghai Incoterms®2020

Доставка здійснюється контейнері 40' Standard

Фрахт Шанхай (CN) – Констанца (RO) - 12221 EUR

доставку до Тернополя на ж/д платформі Констанца-Тернопіль 3000 EUR

необхідно визначити митну вартість товару 
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
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ВИРІШЕННЯ

МИТНА ВАРТІСТЬ

FCA Shanghai 
Incoterms®2020 

= ФАКТУРНА ВАРТІСТЬ + ВСІ ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ ДО 
КОРДОНУ 

Повна вартість 
транспортування 
Констанца-Тернопіль

Доставка до кордону

Констанца – пункт 
пропуску на 
державному кордоні

Відстань 793 км 580 км

3000 EUR 2194,20 EUR

3000 EUR – 793 км
            Х  –  580 км 

Доставка до кордону з Констанци = 3000EUR *580 км/ 
793 км = 2194,20
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ВИРІШЕННЯ

МИТНА ВАРТІСТЬ

FCA Shanghai 
Incoterms®2020 

= ФАКТУРНА ВАРТІСТЬ + ВСІ ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ ДО 
КОРДОНУ 

Митна вартість = 45000 EUR + 12221 EUR + 2194,20 EUR = 59415,20 EUR

Митна вартість у гривнях по курсу 10.06.2022 = 59415,20 EUR * 31,3934= 
1865245,1397 грн / проміжні розрахунки в гривнях до 4 знаків після 
коми
Митна вартість у гривнях по курсу 10.06.2022 для митної декларації =  
1865245,14 грн 



Дякую за увагу!
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ПИРІГ Ірина
Агент з митного оформлення
ТОВ "Фапомед Україна"
irene.pyrih@gmail.com
https://www.facebook.com/irene.pyrih/
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