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                                              Питання, що розглянемо

  Види митних платежів (мито, ПДВ, акцизний збір). Особливі види мита. 

Тарифні преференції. Митні пільги. Особливості звільнення від обкладання 

митом.

  Особливості нарахування і сплати податку на додану вартість. Особливості 

визначення об'єкта оподаткування. Бюджетне відшкодування ПДВ, заявленого 

при декларуванні товарів.

  Порядок нарахування і стягнення акцизного збору. Підакцизні товари та 

ставки податку. Особливості оподаткування підакцизних товарів. Митні збори і 

порядок їх нарахування. Порядок нарахування митних платежів.



Об’єкт адміністрування митницею 
(ч.27 ст.4 Митного кодексу України) 
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Розділ IX МКУ

МИТНІ ПЛАТЕЖІ
1. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, 

крім особливих видів мита, встановлюються Митним кодексом України та міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України "Про 
захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про захист національного 
товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо 
імпорту в Україну", окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору.

2. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими 
(крім мита) митними платежами встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням 
особливостей, що визначаються Митним кодексом України.

3. Особливості оподаткування митними платежами товарів, поміщених у відповідний митний 
режим, визначені у статті 286 та розділі V цього Кодексу, а також у розділах V і VI Податкового 
кодексу України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n68
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n2377
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n1033
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4379
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5400
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5400


ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ
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https://customs.gov.ua/mitni-platezhi


МИТО
Мито - це загальнодержавний податок, встановлений 

Податковим кодексом України та МКУ, який нараховується 
та сплачується відповідно до МКУ, законів України та 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

ВИДИ МИТА:
1) ввізне мито;
2) вивізне мито;
3) сезонне мито;
4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, 
додатковий імпортний збір
Додатковий імпортний збір встановлюється законом відповідно до статті XII Генеральної угоди з 
тарифів і торгівлі 1994 року (далі - ГАТТ-1994) та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо 
платіжного балансу у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення 
золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру з метою забезпечення 
рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів";Додатковий 
імпортний збір встановлюється законом відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і 
торгівлі 1994 року (далі - ГАТТ-1994) та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного 
балансу у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення 
золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру з метою забезпечення 
рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів"

Глава 42. Мито
Ст. 271. Мито та його види
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
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1) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 
євро, що ввозяться на митну територію України або 
вивозяться за межі митної території України 
підприємствами;

2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію 
України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними 
платежами відповідно до розділу XII МКУ, а також розділів V 
та VI Податкового кодексу України;

3) товари, транспортні засоби, що реалізуються відповідно 
до статті 243 МКУ.

Стаття 277 МКУ. Об’єкти оподаткування митом
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Стаття 280. Ставки мита МКУ
1) адвалорна - у відсотках до встановленої бази оподаткування (ст.279);

2) специфічна - у грошовому розмірі на одиницю до встановленої бази оподаткування (ст.279);

3) комбінована, що складається з адвалорної та специфічної ставок мита.

2. Забороняється застосовувати інші, ніж встановлені у частині першій цієї статті, види ставок мита.

 Ставки мита, крім сезонного та особливих видів мита, встановлюються виключно законами України з питань 
оподаткування.

4. Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється в порядку, встановленому для підприємств, 
нараховується за ставками, встановленими Митним тарифом України.

5. Ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які спільно з Україною входять до 
митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального 
преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом 
України.

До товарів, що походять з України або з держав - членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими 
Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові 
ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, якщо інше не встановлено законом.

До решти товарів застосовуються повні ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України.

6. Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється в порядку, встановленому для громадян, 
нараховується відповідно до розділу XII цього Кодексу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3150
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Згідно статті 272 МКУ ввізне мито 
встановлюється на товари, що ввозяться на 
митну територію України.
 Встановлення нових та зміна діючих 
ставок ввізного мита, визначених Митним 
тарифом України, здійснюються Верховною 
Радою України шляхом прийняття законів 
України.  Товари, що ввозяться на митну 
територію України, обкладаються ввізним 
митом за ставками Митного тарифу 
України, встановленими Законом України 
від 4 червня 2020 року № 674-IX Про 
Митний тариф України, чинними на день 
подання митної декларації. 



Стаття 1. Цим Законом встановлюється Митний тариф України {групи 01-49; групи 50-97} 
(додається).

Митний тариф України є невід’ємною частиною цього Закону та містить перелік ставок 
загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію 
України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування 
товарів.

Стаття 2. Ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися виключно 
законами про внесення змін до Митного тарифу України.

Стаття 3. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року.
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Закон України від 04 червня 2020 року
 N 674-IX "Про Митний тариф України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B0-20#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B1-20#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#n11
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Преференційна ставка мита 
(Договори про вільну торгівлю)

Пільгова ставка (країни члени 
СОТ)

Повна ставка (для країн не 
членів СОТ) 

Закон України від 04 червня 2020 року
 N 674-IX "Про Митний тариф України»

Приклад адвалорної 
ставки мита

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#n11
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Закон України від 04 червня 2020 року
 N 674-IX "Про Митний тариф України»

Приклад специфічної 
ставки мита

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#n11
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Перегляд митних тарифів інших країн
https://www.macmap.org

https://www.macmap.org
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Перегляд митних тарифів інших країн (ЄС)

https://trade.ec.europa.eu/ac
cess-to-markets/en/home

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
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Стаття 280. Ставки мита МКУ

7. Вивізне мито нараховується за ставками, встановленими законом.

Вивізне мито встановлюється законом на українські товари, що вивозяться за межі митної території України 
(стаття 273 МКУ). Вивізне мито встановлено такими законами:
Закон України від 07.05.1996 № 180/96-ВР «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» (із 
змінами та доповненнями); 
Закон України від 10.09.99 № 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних 
культур» (із змінами та доповненнями); 
Закон України від 24.10.2002 № 216-IV «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» (із змінами 
та доповненнями); 
Закон України від 13.12.2006 № 441-V «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, 
брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням» (із змінами та доповненнями); 
Закон України від 03.06.2008 № 309-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»(із змінами та 
доповненнями).
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*Закон України №2773-ІV Про внесення змін до Закону України «Про ставки 
вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур»
https://www.president.gov.ua/documents/2773-iv-2909
У 2020 р на експорт  реалізовано до 160 тис т  насіння, у 2021 році — менше 50 тис. 
тонн  Перелік товарів, на які у 2020 році законами України встановлено ставки вивізного (експортного) 
мита з 16% до 10%, країни ЄС -3,6% 
 
**Українські олійножирові підприємства зацікавлені і в подальшому постачати 
соняшникову олію і шрот до Туреччини.  
За даними асоціації«Укроліяпром», Україна експортувала в цю країну в 2019 р. 18,2 
тис. т соняшникової олії (на $11,9 млн.), у 2020 р. — 90,9 тис. т (на $64,6 млн), у 2021 р. — 
62,7 тис. т (на $79,4 млн).
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Стаття 280. Ставки мита МКУ

8. Сезонне мито нараховується за ставками, встановленими Законом України "Про 
державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції".

9. Особливі види мита нараховуються за ставками, встановленими рішеннями 
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, 
компенсаційних або спеціальних заходів, відповідно до законів України "Про захист 
національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про захист національного 
товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів 
щодо імпорту в Україну".

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14
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Особливі види мита. Спеціальне мито.

Спеціальне мито встановлюється відповідно до Закону України "Про 
застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну".

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2d92511f-c6fa-468a-97f3-bc353742db15&title=ZakhistInteresivNatsionalnikhTovarovirobnikivNaVnutrishnomuRinku
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Особливі види мита.  Антидемпінгове мито.

 Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України "Про захист 
національного товаровиробника від демпінгового імпорту" у разі ввезення на 
митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду або 
створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2d92511f-c6fa-468a-97f3-bc353742db15&title=ZakhistInteresivNatsionalnikhTovarovirobnikivNaVnutrishnomuRinku
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Особливі види мита.  Компенсаційне мито.

 Компенсаційне мито встановлюється відповідно до Закону України "Про захист 
національного товаровиробника від субсидованого імпорту" у разі ввезення на 
митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що 
заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному 
товаровиробнику.

Компенсаційне мито виступає різновидністю митного збору, що 
характеризується підвищеним розміром і покликаний поставити у рівні умови 
внутрішні та імпортні товари шляхом компенсації різниці в цінах. Цей вид мита є 
однією з форм захисту внутрішнього ринку за допомогою протекціонізму і 
підтримки вітчизняного товаровиробника.
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-для товарів, на які законом встановлено адвалорні ставки мита, - митна вартість 

товарів;

- для товарів, на які законом встановлено специфічні ставки мита, - кількість таких 

товарів у встановлених законом одиницях виміру.

-для товарів, на які законом встановлено комбіновані ставки мита, база 

оподаткування визначається відповідно до пунктів 1 і 2 цієї частини.

-база оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України 

громадянами, визначається відповідно до МКУ.

 База оподаткування митом  (Ст. 279 МКУ)
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Елементи (складові) митної вартості товарів, заявлених у режим імпорту:

 

-ціна товару, зазначена у рахунку - фактурі (рахунку-проформі);
-фактичні витрати, якщо вони не включені до рахунку-фактури (рахунки-
проформи), залежно від умов постачання (International commercial terms-
узгоджений набір міжнародних правил) ІНКОТЕРМС®2010-2020 цих товарів.

*у валюті України за курсом Національного банку України, який застосовується для 
розрахунків у зовнішньоекономічних операціях та діє на день подання митної 
декларації

 База оподаткування митом  (Ст. 279 МКУ)



23

1) особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить товари                                        з 
митної території України;

2) особа, на адресу якої надходять товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних 
поштових або експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях;

3) особа, на яку покладається обов’язок дотримання вимог митних режимів, які передбачають 
звільнення від оподаткування митом, у разі порушення таких вимог;

4) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було здійснено з умовним звільненням 
від оподаткування, не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям такого звільнення 
згідно з цим Кодексом, іншими законами України, а також будь-які інші особи, які безпідставно 
використовують звільнення від оподаткування митом (податкову пільгу);

5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження товари, що були 
випущені у вільний обіг на митній території України із звільненням від оподаткування митними 
платежами, до закінчення строку, визначеного законом;

6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 243 цього Кодексу.

Платниками мита є: (ст. 276 МКУ)
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● у разі ввезення громадянами не частіше одного разу протягом доби товарів, сумарна фактурна 

вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро;

● якщо сумарна фактурна вартість товарів перевищує еквівалент 500 євро, базою оподаткування є 

частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро, з урахуванням мита, що 

підлягає сплаті;

● якщо сумарна вага товарів перевищує 50 кг, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість 

товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг, з урахуванням мита, що підлягає 

сплаті;

● за відсутності особи в Україні менше, ніж 24 години або в'їзду в Україну частіше одного разу 

протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що 

перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті;

● якщо сумарна фактурна вартість товарів перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує 

еквівалент 10000 євро, оподатковуються: ввізним митом за ставкою 10 %;

● якщо сумарна фактурна вартість товарів перевищує еквівалент 100 євро, але не перевищує 

еквівалент 10000 євро, оподатковуються: податком на додану вартість за ставкою 20%;

● базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.

НАРАХОВУЮТЬСЯ МИТНІ ПЛАТЕЖІ
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12 діамантів та 171 ювелірний виріб - сережки, пусети, браслети, намиста та інші 
прикраси з білого золота і срібла з коштовним камінням: сапфірами, рубінами, 
смаргдами, топазами та іншими каменями фантазійних форм, відтінків та розмірів 
- київські митники виявили у пасажирки,що прибула через аеропорт «Бориспіль» 
з Індії транзитом через Катар, скориставшись на митному контролі «зеленим 
коридором».

Згідно з даними спектрального аналізу та за 
визначенням фахівця-гемолога - виявлені 
прикраси виготовлені з коштовних металів та 
каміння та попередня вартість більше встановленої 
законодавством в 1 000 євро неоподаткованої 
норми перевезення громадянами товарів в 
авіаційних пунктах пропуску.

Таким чином, порушено порядок проходження 
митного контролю на «зеленому коридорі». 
Складено протокол про порушення митних правил 
за ст. 471 Митного кодексу України 



Товар «журавлина сушена (цукати)», заявлений за митною декларацією 
типу ІМ 40 ДЕ  із застосуванням звільнення від оподаткування митом за 

кодом преференції «420»
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Стаття 281 МКУ . Тарифні пільги (тарифні преференції)
Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України 
у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита або встановлення 
тарифних квот відповідно до законодавства України та для ввезення товарів, що походять з держав, з 
якими укладено відповідні міжнародні договори.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18#n3


Товар «журавлина сушена (цукати)», заявлений за митною декларацією 
типу ІМ 40 ДЕ  із застосуванням звільнення від оподаткування митом за 

кодом преференції «420»
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КЛАСИФІКАТОР
звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011

Товари, що 
ввозяться в 
Україну та 
походять з 
Канади

420 Частина друга статті 2.4 "Скасування тарифів на 
імпорт", пункт 1 Додатка 2-В "Скасування тарифів", 
до глави 2 "Національний режим та доступ до 
ринків" Угоди про вільну торгівлю між Україною та 
Канадою

(скасування або зниження мита)
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МИТНІ ПЛАТЕЖІ



Веб-портал Єдине Вікно (customs.gov.ua)
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Найменування товару: гр.31 МД

Журавлина сушена (цукати), приготовлена та консервована шляхом 
осмотичного зневоднення, без додання спирту та лимонної кислоти, з доданням цукру, не 
у первинній упаковці Країна виробництва - Канада. Виробник "FRUIT D'OR". Торгівельна 
марка: "RAYDUGA".

Товар № 1 до графи 31: 2. Місць - 1800 CT/1800 8A/20 

3. 1/MEDU444444/221/1

(короби по 11,34 кг нетто) . Вага нетто - 20411,87 кг.

гр. 35 МД :22144.61 кг/                         гр. 38 МД: 20411.87 кг

Заявлено в режим імпорт за МД типу ІМ ДЕ :

https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo
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Інформація по товару 2008 93 91 00 станом на 09.02.2022

Найменування товару за УКТ ЗЕД

Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з 
доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не 
зазначені:
-інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19:
--журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):
---без додання спирту:
----з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг

Додаткова одиниця виміру по 
УКТ ЗЕД

відсутня

Діє з 03.07.2020 , Закон від 04.06.2020 № 674-IX "Про Митний тариф України"

Додаткова класифікація відсутня

Інтегрований митний тариф   Код УКТ ЗЕД:  ... Сформувати запит

Веб-портал Єдине Вікно (customs.gov.ua)cabinet.customs.gov.ua
Довідка про тариф та нетарифне регулювання по коду товару за УКТ ЗЕД

https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo
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Преференції щодо сплати митних платежів, передбачені 
угодами про вільну торгівлю

Код товару 2008 93 91 00

Тип ставки Процентна з митної вартості

Тільки для країн Канада

Пільгова 0%

Діє з 01.01.2022 , Лист Державної митної служби від 22.12.2021 № 
15-03/1677 "Про графіки зниження ввізних та вивізних 
(експортних) мит"

Діє до 01.01.2023 , Лист Державної митної служби від 22.12.2021 № 
15-03/1677 "Про графіки зниження ввізних та вивізних 
(експортних) мит"
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Код товару 2008 93 91 00

Тип ставки Процентна
Повна 20%
Діє з 01.01.2011 , Закон від 02.12.2010 № 2755-VI "Податковий Кодекс 
України"

МИТНІ ПЛАТЕЖІ

Податок на додану вартість (ПДВ)
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МИТНІ ПЛАТЕЖІ
фактурна / митна вартість
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МИТНІ ПЛАТЕЖІ

нарахування митних платежів (графа 47 МД)



Адміністрування ПДВ

Податок на додану вартість (ПДВ) - непрямий податок, який 

нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V ПКУ (ст.14.1.178) 

Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є 

договірна (контрактна) вартість, але не нижча за митну вартість цих товарів, визначену 

відповідно до розділу III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного 

податку, що підлягають сплаті та включаються до ціни товарів .

При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, 

перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, 

визначеним відповідно до статті 39-1 ПКУ.
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Розміри ставки ПДВ

Ст. 193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких 
розмірах:
а) 20 відсотків;
б) 0 відсотків;
в) 7 відсотків за операціями з:

● поставки на митну територію України та ввезення на митну територію України 
лікарських засобів, а також медичних виробів;

● постачання на митну територію України та ввезення на митну територію України 
лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених 
для застосування в рамках клінічних випробувань.

36



Платники ПДВ (ст. 180 ПКУ)

-  будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, які 
підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату 
податків у разі переміщення товарів через митний кордон України

-  особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які 
передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі 
порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;

- особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію 
України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам 
чи цілям її надання згідно із ПКУ, а також будь-які інші особи, що використовують 
податкову пільгу, яку для них не призначено.
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Датою виникнення податкових зобов’язань із сплати мита у разі ввезення товарів 

на митну територію України чи вивезення товарів з митної території України є дата 

подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата 

нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у випадках, 

визначених МКУ та законами України.

Стаття 278 МКУ. Дата виникнення податкових зобов’язань
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Адміністрування акцизного податку 
ПКУ Розділ VI.  АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК



Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів, 

визначених Податковим кодексом як підакцизний, який включається в ціну 

таких товарів.

Ставки АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ:

специфічні (абсолютні)

адвалорні (відносні).

У чому різниця між ними? За специфічними (абсолютними) ставками акцизний 

податок визначається фіксовано з прив'язкою до певної одиниці виміру, що й 

становить базу (стільки гривень або євро за літр, кілограм, певну кількість штук, 

кубічних сантиметрів тощо).
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Адміністрування акцизного податку 
ПКУ Розділ VI.  АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК



РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

∙    
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Платники акцизного податку

1. Особа – суб'єкт господарювання, що ввозить підакцизні товари на митну територію 

України.

2. Фізична особа - резидент або нерезидент, що ввозить підакцизні товари на митну 

територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню відповідно до митного 

законодавства.

3. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари, підакцизні товари, визнані 

безхазяйними, підакцизні товари, за якими не звернувся власник до кінця терміну 

зберігання, та підакцизні товари, за правом спадкування або на інших законних підставах 

переходять у власність держави, якщо ці товари підлягають реалізації у встановленому 

законодавством порядку.

4. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають 

звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.
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Підакцизні товари

п.215.1 ст. 215 Податкового кодексу України

∙ спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

∙ тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

∙ пальне;

∙ автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, 

транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, 

транспортні засоби для перевезення вантажів;

∙ електрична енергія.
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Підакцизні товари
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Акцизний податок: що змінилося в 2022 році
(мирний час)

1 січня 2022 року набрав чинності Закон України від 30.11.2021 р. №1914-IX «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень», яким збільшено з 1 січня 2022 року ставки 
акцизного податку на спирт етиловий, інші спиртові дистиляти та алкогольні напої.
…за 1 л 100-відсоткового спирту етилового не денатурованого ставка акцизного податку 
становила 126,96 грн, змінено до - 133,31 грн…ставка акцизного податку за пиво із солоду 
(солодове) змінено на  59,82 грн замість 2,78 грн…

Зміни до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої 
набирають чинності з 01.03.2022 р.

 Змінено порядок сплати акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, 
тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, до місцевого бюджету – платником стає виробник, або імпортер тютюнових 
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, а не продавець
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МИТНІ ПЛАТЕЖІ ПІД ЧАС ДІЇ 
РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Звільнення від оподаткування до операцій із ввезення на митну територію України у 
митному режимі імпорту на час воєнного стану. 

пдв
-  платники єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, 
які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПК України 
– всіх товарів;

-  фізичні особи - автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, 
транспортні засоби, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для 
перевезення вантажів.

ЗУ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на 
період дії воєнного стану” від 15.03.2022
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МИТНІ ПЛАТЕЖІ ПІД ЧАС ДІЇ 
РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Звільнення від оподаткування до операцій із ввезення на митну територію України у 
митному режимі імпорту на час воєнного стану. 

АКЦИЗ
операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту фізичними особами 
автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, 
призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

МИТО
підприємства – товарів, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, 
пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

громадяни - автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, 
транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для 
перевезення вантажів.
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МИТНІ ПЛАТЕЖІ ПІД ЧАС ДІЇ 
РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на 
митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких 
дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 
215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, на які згідно з пунктом 41 підрозділу 5 цього розділу 
встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, а також нафти або 
нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ 
ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою у розмірі 7 відсотків.

Мито 0%

Акциз 0%

ПДВ 7%

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B0-20#n557
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B0-20#n557
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МП = ВМ + АП + ПДВ                        

Митні платежі (сума податків при митному 
оформленні товару) = МП.

● Митна вартість  товару (фактурна 
вартість+доставка та інші витрати до митної 
території України)– МВ

● Сума ввізного мита  - ВМ
● Сума акцизного податку- АП
● Податок на додану вартість – ПДВ

ВМ=МВ* ставку %

АП= ставка 

ПДВ = (МВ+ ВМ+ АП)*20%

Алгоритм розрахунку митних платежів
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
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Лайфхак розрахунку                                                    
митних платежів у % від вартості товару 

Товар: Гнучка кліпсувальна пластикова стрічка (закриває пакетики з хлібом)

Код товару: 8309909000, країна походження США

Перевіряємо інтегрований митний тариф

15% -> 1,15 * 1,2 =1,38 -> 1,38 - 1 = > 38% від митної вартості товару 

Мито = 15%

ПДВ = 20%

https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo
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УМОВА ЗАДАЧІ

Ви розглядаєте можливість купівлі товару в Новій Зеландії з доставкою в м.Львів, 
Україна

Назва товару: вино ігристе з захищеною географічною ознакою (Protected 
Geographical Indication, PGI)

Код УКТЗЕД: 2204109400

Кількість товару: 20000 л

Країна походження: Нова Зеландія

Фактурна вартість товару: 75000 EUR (витрати на транспортування включено в 
ціну товару)

Умови поставки: DAP LVIV®2020

необхідно розрахувати митні платежі
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1. Визначаємо митну вартість товару

МИТНА ВАРТІСТЬ = ФАКТУРНА ВАРТІСТЬ = 75000 EUR 

2. Переводимо її в гривні за курсом НБУ (10.06.2022)

75000 EUR * 31,3934 = 2354505,00 грн

3. Визначаємо ставку мита:
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4. Визначаємо ставку акцизного податку:
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5. Визначаємо ставку ПДВ:

6. Проміжні результати:

митна вартість = 2354505,00 грн 

мито =  1,5 EUR за 1 л

акциз = 12.23 UAH за 1 л

пдв = 20%
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7. Розраховуємо митні платежі

МИТО 20000 л * 1,5 EUR * 31,3934 (курс) = 941802грн 

АКЦИЗ 20000 л * 12,23 грн = 244600грн 

ПДВ (митна вартість + мито+ акциз) *20% /100% = (2354505грн  + 941802грн 
+ 244600грн)*0,2 = 708181,4



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/

mailto:irene.pyrih@gmail.com
https://www.facebook.com/irene.pyrih/

