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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ІМПОРТНОЇ СИРОВИНИ
З ОГЛЯДУ НА ЇЇ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ

В статті розглянуто основні організаційні етапи проведення аналізу
оприбуткування імпортної сировини, динаміку розмірів мита
по імпорту по окремих групах товарів, що встановлює функціональне
співвідношення у системі характеристик процесу переробки таких то-
варів, які зумовлюють відхилення при наявності цільового призна-
чення. За основу беруться наступні складові процесу
імпорту, у розрізі яких доцільно проводити аналіз: звітний період,
країна походження, код і найменування товару, вага нетто, брутто,
розмір мита, наявність чи відсутність цільового призначення
у використанні товарів. У результаті проведеного дослідження
автором запропонована модель аналізу, де визначається мета,
розробляється гіпотеза такого дослідження, складається програмний
аналіз, та визначаються передумови дослідження оприбуткування
імпортної сировини із чітко визначеним цільовим призначенням.

Ключові слова Аналіз, імпорт, контроль, мито, цільове призначен-
ня, ЗЕД.

В статье рассмотрены основные организационные этапы проведе-
ния анализа оприходования импортного сырья, динамика раз
меров таможенной пошлины по импорту по отдельным группам то-
варов, что устанавливает функциональное соотношение в сис
теме характеристик процесса переработки таких товаров, которые
влекут за собой отклонения при наличии целевого назначения. За
основу берутся следующие составляющие процесса импорта в раз-
резе которых целесообразно проводить анализ: отчетный пе-
риод, страна происхождения, код и наименование товара, вес нетто,
брутто, размер пошлины, наличие или отсутствие целевого назначе-
ния в использовании товара. В результатее проведенного исследо-
вания автором предложена модель анализа, где определяется цель,
разрабатывается гипотеза такого исследования, составляется про-
грамный анализ, где определяются предпосылки исследования
оприходования импортного сырья с четко определенным целевым
назначением.

Ключевые слова Анализ, импорт, контроль, таможенная пошлина,
целевое назначение, ВЭД.
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The article highlights general managerial procedures of the performance
of the analyses a recording of imported raw and materials, dynamic of
sizes of custom duty of import concerning of apart groups of goods. It
establishes functional correlation in system of characteristics of the
treatment process of the goods, which bring about deviations in a case
the goods are under constraints in use according to a goal defined. There
where taken the follow components as a basis of the import process in
order to which it is rational to fulfill the analysis: statement period, country
of nature, cod and name of article, net and gross weight, size of custom
duty, existence or absence the goal defined in use of the good. As a re-
sult of research done by the author is the analysis model suggested,
where a goal is determining, a hypotheses is developing according to a
research, also when the system analysis is consisting, and it identifies
references to research of receiving of imported goods with fix goal in use.

Key words Analysis, import, control, custom duty, goal in use, foreign
economic activity.

Вступ. Зовнішньоекономічна діяльність (далі — ЗЕД) одна із
провідних форм зв’язків України з іншими країнами, що являється
серйозним інструментом у її становленні в світі як незалежної та
самодостатньої держави. Є ціла низка видів ЗЕД операцій, які мо-
жуть бути дуже цікавим предметом для додаткового вивчення, ви-
значення нових напрямків розвитку, як у теоретичному, так і в
практичному значенні, провдення аналізу явищ, які вже мали міс-
це у економічній історії України. Такими видами ЗЕД являються:
експорт товарів, робіт та послуг, імпорт товарів, робіт та послуг,
реекспорт товарів (експорт імпортних товарів), реімпорт (імпорт
експортних товарів), кредитні операції, лізингові та бартерні опе-
рації, консигнаційні та комісійні операції, давальницькі операції.

У цьому дослідженні предметом стане зміст саме імпортних
операцій та особливостей аналізу і обліку імпортної сировини, з
огляду на її цільове призначення, визначене підприємством за
допомогою опреділення коду УКТ ЗЕД при врахуванні подаль-
шого використання такої сировини при постановці на виробництво.

Понятійний апарат визначення коду товару з урахуванням у
майбутньому цілей його застосування для подальшого визначен-
ня ставки мита є також серйозним предметом вивчення, оскільки
являється одним із найважливіших функцій при процессі розмит-
нення імпортних товарів. Останні кілька років характерні поси-
ленням контролю з боку митних органів спрямованого на відсте-
ження цільового використання товарів, при митному оформленні
яких було надано пільги, у тому числі зі сплати акцизного збору і
ПДВ. Згідно із такими заходами імпортерам, суб’єктам підпри-
ємницької діяльності необхідно безпосередньо досліджувати,
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аналізувати та систематизувати використання імпортної сирови-
ни для ідентифікації митними та податклвими органами правиль-
ного застосування товарів із цільовим призначенням.

Метою ж проведеного дослідження є оптимальна модель ана-
лізу як інструменту підтвердження гіпотези щодо встановлення
прямого взаємовідношення між цільовим використанням товарів
та відсотковою ставкою мита, а у підсумку і розміром сплачених
мита та податку на додану вартість при розмитненні одинакової
кількості однорідних товарів.

Аналіз імпортних операцій зокрема, як і ЗЕД у цілому, можна
визначити як дослідження виробничо-господарської діяльності
підприємств для виявлення обєктивної оцінки результатів їх діяль-
ності, що дає змогу своєчасного координування процесів та
управління власними ресурсами відповідно до їхніх якісних ха-
рактеристик. Адже у випадку нецільового використання навіть
незначної частини товарів, розмитнених із застосуванням пільг,
платника чекає донарахування податків та обов’язкових плате-
жів, а також жорсткі санкції з боку митних та податкових орга-
нів. У такій ситуації важливо зуміти здійснити якісний аналіз ім-
порту товарів на основі певних методів, або засобів досягнення
цілей дослідження. Для аналізу імпортних операцій можна вико-
ристовувати різноманітні методи: порівняння (з попереднім пері-
одом, з базовиим періодом, з плановими показниками, з іншими
підприємствами, із середнім рівнем у державі тощо), системний
метод, спостереження, метод абсолютних і відносних різниць,
синтез, кореляційний та регресійний аналіз тощо. У випадку ім-
порту сировини із цільовим використанням не уникнути розподі-
лу отриманого товар у бухгалтерському обліку по групам та по
напрямку застосування його у виробництві. Яскраво виражена
необхідність також у визначенні певної послідовності відповід-
них бухгалтерських проведень для можливості легкого управлін-
ня запасами при використанні їх для визначених цілей.

З огляду на новини у митному законодавстві, з’явилась низка
статей та публікацій з коментарями щодо нових правил викорис-
тання товарів, де авторами стали О. Браташов [1, c. 37], О. Рижи-
кова [2, с. 12], О. Гринів [c. 26]. У цих публікаціях описано про-
цесси оформлення імпортного товару на предмет документообігу
та оподаткування. Управління ЗЕД діяльністю описано В.С. Су-
харським [4]. Облік ЗЕД операцій на підприємствах України де-
тально вивчено та представлено Л.О. Кадуріною та М.С. Стрєль-
ніковою у навчальному посібнику [5], де окремим розділом
висвітлено загальні вимоги до експортно-імпортних операцій,
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виділено етапи митного оформлення товарів та визначено понят-
тя митної вартості, з огляду на застосування класифікатора кодів —
УКТ ЗЕД: «митний тариф України — це систематизований від-
повідно Українській класифікації товарів ЗЕД діяльності перелік
ставок увізного мита, яке стягується з товарів, завезених на мит-
ну територію України». Далі, в іншому навчальному посібнику
авторами О.О. Маслак та В.Й. Жежуха представлено та описано
етапи проведення аналізу ЗЕД, їхні висновки також узагальнили
концепцію аналізу ЗЕД операцій, але не торкнулись випадків
розмитнення імпортних товарів саме із цільовим призначенням,
аналізу етапів їх перетворення у виробництві [6, c 160].

Тому поза увагою фахівців залишилась сутність аналізу та чітко-
го визначення груп товарів відповідно до цілей майбутнього їх ви-
користання, можливі методи запобігання виникнення ситуації неці-
льового використання товарів, тобото невідповідного до
характеристик вказаного коду УКТ ЗЕД при розмитненні товарів. З
огляду на такі обставини необхідно змоделювати схему етапів про-
ведення аналізу імпортних операцій з метою порівняння розмірів
мита та податку на додану вартість при отриманні одинакової кіль-
кості однорідних імпортних товарів із різним цільовим призначен-
ням. Предметом такого аналізу виступає виробничо-господарська
діяльність, що показана у різноманітних формах звітності, даних
бухгалтерського та управлінського обліку, інших джерелах інфор-
мації фінансово-господарської діяльності підприємства. Вирішити
основні завдання аналізу дозволять вищезазначені методи. Так, ос-
новними завданнями аналізу є виявлення необхідності чіткого кон-
тролю за використання імпортних товарів щодо їх цільового при-
значення зокрема та ресурсів вцілому, визначення ступеня
виконання чи невиконання вимог при визначенні напрямку викори-
стання сировини і матеріалів, встановлення причин невиконання
визначених умов при використанні сировини із цільовим призна-
ченням, та вміння спрогнозувати кількість можливих резервів ре-
сурсів із визначеним та невизначеним призначенням цільового ви-
користання, уникнення санкцій, мінімізація затрат підприємства,
передбачення умов та показників виробничо-господарської діяльно-
сті у сфері імпорту тощо.

Діяльність підприємства щодо переробки сировини мусить
мати чітку грань, повне розмежування діяльностей, навіть якщо
назва готового продукту може мало чим відрізнятись.

Змоделюємо ситуацію аналізу оприбуткування імпортної си-
ровини, коли різні за митним тарифом (при визначенні коду УКТ
ЗЕД) але однієї групи товари оприбутковуються на одному під-
приємстві за наступними етапами, що наведені на рисунку 1.
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Розбивка процесу аналізу на етапи за методом О.О. Маслак та
В.Й. Жежухи [6, c. 161] дає змогу повноцінно відстежити хід до-
слідження, розібратись із його предметом та яісно сформулювати
припущення, яке необхідно розглянути шляхом складання про-
грами аналізу та збору необхідної інформації. Занесені у таблицю
дані стосовно явища визначення різних ставок мита при навності
або відсутності цільового використання у імпортованого товару
дають можливість аналізу ситуативного моменту.

Прикладом може стати олія рослинна кунжутна, яка ввозиться
для розфасовки та переробки її в складі іншого косметичного за-
собу кількістю по 180 кг у обох випадках. Косметична діяльність
відноситься до харчової галузі підприємництва і як і у будь-якій
виробничій діяльності на виробничих площах косметичного ви-
робництва економічно доцільно виготовляють все, що несе при-
буток підприємству. Ставка імпортного мита повна для такої олії —
10 %, без зобов’язання в подальшому його цільового викорис-
тання, з правом перепродажу та застосуванням у косметичній та
фармацевтичній промисловості, пільгова ж ставка ввізного мита —
0 %, але з цільовим використанням у складі туалетних та косме-
тичних препаратів з обовязковою подальшою переробкою. З
огляду на технології, маємо справу із понятійним апаратом ви-
значення терміну «подальша переробка» та «перепродаж». У на-
шому випадку торгово-промислова палата використовує ці два
поняття при видачі довідки щодо визначеного коду УКТ ЗЕД на
товар, адже право на видачу низки офіційних документів, що
мають важливе значення для здійснення ЗЕД держава надає те-
риторіальним підрозділам Торгово-промислової палати України.
Ця організація є неприбутковою самоврядною недержавною. До
перліку таких документів відносяться сертифікати про похо-
дження товарів, сертифікати визначення продукції власного ви-
робництва підприємств з іноземними інвестиціями, висновки про
присвоєння коду товару УКТ ЗЕД, інші документи, передбачені
законодавством.

Так, результатом такого аналізу стало чітке виокремлення
процесів використання однорідних товарів із різним призначен-
ням їх цільового використання з розбивкою по кодам УКТ ЗЕД та
можливість прогнозування кінцевої вартості імпортної сировини
після сплати мита та розподілу всіх накладних витрат. Також та-
ке дослідження дає змогу дотримання всіх вимог при застосуван-
ні пільг при розмитненні товару із цільовим призначенням, коли
найоптимальнішим та очікуваним результатом стане збіг цільо-
вого надходження імпортного товару з цільовим використанням.
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Етапи проведення аналізу імпорту сировини
з цільовим призначенням

2 етап.
Розробка гіпотези
та теоретичних
умов дослідження

5 етап.
Обробка інформа-
ції та написання
висновків по
підсумкам аналізу
дослідження

1 етап. Визначення
мети та завдання
аналізу імпорту
сировини з цільо-
вим призначенням

3 етап. Складання
програми аналізу та
визначення методів

4 етап.
Збір інформації

Мета зібрати дослідити та систематизувати дані
щодо ставки мита та цільового призначення
товарів, які можуть мати місце при імпорті
однорідних груп товарів на підприємстві протягом
звітного періоду. Для досянення мети необхідно
зібрати інформацію щодо ставки мита, наявності
певних пільг при умові виконання конкретних
вимог при перетворенні  сировини шляхом
дослідження первинної документації та звітності

Гіпотеза  – передбачено, що при імпорті
одинакової кількості однорідних товарів може
бути сплачено зовсім різна сума податку на додану
вартість, мита та митних зборів з огляду на їхнє
застосування при виробничому перетворенні

Програма включає дослідження елементів
бухгалтерського обліку та документації, що
супроводжує розмитнення товарів: інвойси,
вантажно-митні декларації, пакувальні листи. Для
розгляду взяти дві партії олії рослинної кунжутної,
що була розмитнені по 180 кг кожна на одне
підприємство під різними кодами УКТ ЗЕД

Гіпотеза підтверджена на достовірність, а
висновки аналізу полягають у тому, що при
подальшому перепродажу та переробці олія
рослинна кунжутна матиме різну вартість
внаслідок розмитнення під різними ставками мита,
яке стане її частиною.  Висновки будуть передані
користувачам процессу

При розмитненні імпортних товарів мали місце
пільги, зокрема із цільовим використанням
в подальшій переробці ставка мита 0, з правом
перепродажу – ставка 10 %. Тоді при ціні олії
в 5 грн за 1 кг з однієї партії було сплачено лише
180 грн ПДВ, з іншої 90 грн мита та 198 грн ПДВ

Рис. 1
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Отже, особливий специфічний аналіз імпортних операцій у
господарській діяльності виробничого підприємства — запорука
уникнення нецільового використання імпортних товарів та нас-
лідків у вигляді штрафних санкцій, донарахування мита, та пені.
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