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АНОТАЦІЯ. В статті мова йде про контроль за визначенням митної ва-
ртості відповідно до її призначення як бази оподаткування митними
платежами; розглянуті  форми митного контролю; запропоновано за-
стосування окремих заходів митного контролю залежно від обраного
методу визначення митної вартості та відповідних ризиків.
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АННОТАЦИЯ. В статье речь идёт о контроле определения таможен-
ной стоимости в соответствии с её предназначением как базы налого-
обложения таможенными платежами;  рассмотрены формы таможен-
ного контроля; предложено использование отдельных мер таможен-
ного контроля в зависимости от выбранного метода определения та-
моженной стоимости и соответственных рисков.
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ANNOTATION. The article studies the control of determination of custom
value as the base of taxation with the custom payments; different form of
custom control are studied; the system of resorting different arrangements
of custom control underneath the methods of determination of custom
value and corresponding risks is offered.
KEY WORDS: custom value, custom control, custom payments, the system
of risk management.

Постановка проблеми. Сьогодні в правовій базі зовнішньо-
економічної та зовнішньополітичної діяльності України відбу-
лись суттєві зміни, а саме: введення в дію 01.06.2012 року нового
Митного кодексу України від 13.03.2012 року (далі МКУ) [1], па-
рафування Угоди «Про асоціацію між Україною та ЄС»
30.03.2012 року [2], підписання Закону України «Про ратифіка-
цію Договору про зону вільної торгівлі» між Україною та СНД
30.07.2012 року [3]. Такі інтенсивні перетворення в галузі митної
політики призводять до необхідності оцінити їхню ефективність
в цілому, та окремо в частині наповнення державного бюджету
митними  платежами.

Цілі дослідження. Основним завданням даного досліджен-
ня є визначити роль та місце митної вартості в системі регулю-
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вання міжнародної торгівлі, проаналізувати її вплив на обсяги
митних платежів, дослідити фактори, які впливають на її ви-
значення.

Аналіз наукових досліджень. В сучасній науковій літературі
питанням митної справи, митного контролю та окремо визначен-
ня митної вартості свою увагу приділяли такі вчені як Войцещук
А. Ю., Гребельник О. П., Пашко П. В., Бережнюк І. Г., Терещен-
ко С. С., Борисенко О. П. та інші.

О. П. Гребельник [4] наводить таке визначення митної варто-
сті:  «Митну вартість можна трактувати як суму витрат, понесе-
них з даного товару імпортером до обумовленого пункту на би-
тному кордоні незалежно від того, як фактично розподіляються
витрати за контрактом. Тобто митна вартість при імпорті розра-
ховується на основі реальних сум витрат при ввезенні товару».
Козик В. В. [5] пропонує визначати митну вартість так: «Митна
вартість — це та вартість товару, яка використовується як вихі-
дна розрахункова база для обчислення митних платежів».  На
думку А. Н. Козиріна [6]: «Митна вартість — це особливий різ-
новид вартості, у визначенні якої крім покупця і продавця бере
участь третя сторона — митний орган». Борисенко О. П. [7] ви-
значає митну вартість так: «Митна вартість — це вартість това-
ру, фактично сплачена чи та, що підлягає сплаті при продажу
товарів на експорт у країну імпорту, скоригована з урахуванням
установлених додаткових витрат до цієї вартості, яка викорис-
товується для митних цілей, що набуває кількісної форми в ре-
зультаті суперечливості інтересів учасників зовнішньоекономі-
чної діяльності та держави в особі митних органів». Отже, на
основі вищевикладеного запропонуємо наступне визначення
митної вартості: «Митна вартість — це фактичні або планові
витрати імпортера на закупівлю, страхування, транспортування
товарів (робіт, послуг), що здійснюються за межами митної те-
риторії країни та визначаються на момент прибуття таких това-
рів на митний кордон, з урахуванням особливостей внутрішньо-
го ринку країни імпортера».

Виклад основного матеріалу. Важливість фіскальної фун-
кції органів ДМСУ підтверджується тим, що митні платежі
(відповідно до МКУ: ввізне та вивізне мита, акцизний податок
з ввезених на територію України товарів, податок на додану
вартість з ввезених на територію України товарів, робіт та по-
слуг)  становили від 27,23 % (2001 рік) до 57 % (2008 рік) по-
даткових надходжень ДБУ протягом 2001 — 2010 р.р. та  від
15,05 % (2001 рік) до 41,3 % (2008 рік) усіх доходів ДБУ. За
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останні 3 три роки аналізованого періоду спостерігалась тен-
денція до зменшення питомої ваги митних платежів як у пода-
ткових надходженнях, так і в обсягу доходів «всього» ДБУ, а
саме: у податкових надходженнях: 2008 рік — 57 %, 2009 рік
— 56,11 %, 2010 рік — 52,02 %; у доходах «всього»: 41,3 %,
39,85 %, 36,08 % відповідно. Однак, бачимо, що більше поло-
вини податкових надходжень та більше третини доходів ДБУ
«всього» припадає на митні платежі [8]. Розглядаючи структу-
ру митних платежів, можна побачити, що найбільшу частку у
загальному обсягу митних платежів складає ПДВ з ввезених
на територію України товарів (робіт, послуг), яка в період з
2001 року по 2010 рік складала від 62,98 % (2001 рік) до
87,55% (2009 рік) загального обсягу податкових надходжень,
які адмініструються ДМСУ. Оскільки найбільшу частку у ми-
тних платежах займають ПДВ з ввезених на територію Украї-
ни товарів (робіт, послуг), розглянемо визначення митної вар-
тості товарів, поміщених саме у митний режим імпорту.
Наведемо в Таблиці 1 методи визначення митної вартості, ви-
значені МКУ.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Метод визна-
чення митної
вартості

Характеристика методу

За ціною до-
говору

Метод визначення митної вартості за ціною договору вва-
жається основним відповідно до МКУ, оскільки такий під-
хід до розрахунку митної вартості спрямований на забезпе-
чення справедливих умов міжнародної торгівлі, що
визначено Угодою Про застосування статті VII Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі від 1994 року  [9]. Відповідно до
МКУ, при визначенні митної вартості відповідно до ціни,
що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані
товари, додаються такі витрати, якщо вони не включалися
до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, а
саме: витрати, пов’язані із перевезенням та страхуванням
товарів на митній території інших держав, прибуток про-
давця (експортера) від операцій, що здійснюватимуться із
товарами після випуску у вільний обіг. До структури митної
вартості не можуть включатися наступні витрати імпортера:
1) плата за будівництво, спорудження, складення, технічне
обслуговування або технічну допомогу, здійснені після вве-
зення імпортних товарів, таких як промислова установка,
машини або обладнання; 2) витрати на транспортування пі-
сля ввезення; 3) податки, які справляються в Україні.
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Закінчення табл. 1

Метод визна-
чення митної
вартості

Характеристика методу

За ціною на
ідентичні або
подібні това-
ри (роботи,
послуги)

Важливою особливістю є послідовність застосування даних
методів, першим має бути метод за ціною на ідентичні то-
вари, і лише за неможливості його застосування використо-
вують метод за ціною на подібні товари. Відповідно до
МКУ ідентичними є товари, наступні характеристики яких
співпадають: фізичні характеристики, якість та репутація на
ринку, країна виробництва, виробник. Під подібними (ана-
логічними) розуміються товари, які хоч і не однакові за всі-
ма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються
зі схожих компонентів, завдяки чому виконують однакові
функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважа-
ються комерційно взаємозамінними.  Важливою умовою
при застосуванні обох, зазначених вище, методів є час вве-
зення та обсяг партії ідентичних або подібних товарів. Час
має бути максимально наближений до дати здійснення опе-
рації з товарами, митна вартість яких визначається, а обсяг
партії найбільшим з тих, що ввозилися останнім часом. Ва-
жлива особливість — довільна послідовність застосування
за ініціативою декларанта.

На основі
віднімання
вартості

За основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані
або ідентичні чи подібні імпортовані товари продаються на
території України у найбільших загальних кількостях. Від
цієї ціни віднімаються: торгівельна націнка, що

використовується для отримання прибутку, або комісійні,
що підлягають сплаті, також витрати, понесені на території
України на навантаження, вивантаження, транспортування,
страхування тощо, та сум податків і зборів, що підлягають
сплаті у зв’язку із ввезенням на територію України.

На основі
додавання
вартості

За основу визначення приймається надана виробником ін-
формація щодо: 1) вартості матеріалів та витрат, понесених
виробником при виробництві оцінюваних товарів, 2) обсягу
прибутку та загальних витрат, що дорівнює сумі, яка зви-
чайно відображається при продажу товарів того ж класу або
виду, що й оцінювані товари, які виготовляються виробни-
ками у країні експорту для експорту в Україну, 3) загальних
витрат при продажу в Україну з країни вивезення товарів
того ж класу або виду, тобто витрат на завантаження, роз-
вантаження та обробку оцінюваних товарів, їх транспорту-
вання до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на ми-
тну територію України, витрат на страхування цих товарів.

Резервний Митна вартість повинна ґрунтуватися на раніше визнаних
митними органами митних вартостях.
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При застосуванні методу визначення митної вартості за ціною
угоди додавання до ціни контракту, або віднімання від неї окре-
мих складових залежить від умов, зазначених в договорі, укладе-
ному між продавцем та покупцем. Існують загальні міжнародні
умови поставки, остання версія — Інкотермс — 2010, розроблені
Міжнародною торгівельною палатою [10] (далі МТП), які набули
чинності 1 січня 2011 року, вони класифікують умови постачання
товарів перш за все відповідно до виду транспорту, таким чином
(Таблиця 2):

Таблиця 2
КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ УМОВ ПОСТАВОК ТОВАРУ

Умови для морського та внутрішнього водного транспорту

FAS Товар доставляється до судна замов-
ника (назва місця призначення)

Група F Основне переве-
зення неоплачене

FOB Товар завантажується на судно замо-
вника (назва порту відвантаження)

CFR
Товар доставляється до порту замов-
ника без вивантаження (назва порту
відвантаження)

Група С Основне переве-
зення сплачене

CIF
Товар страхується й доставляється
до порту замовника без вивантажен-
ня (назва порту відвантаження)

Умови для будь-якого виду транспорту

Група Е Місце відправ-
лення EXW Товар зі складу продавця (назва

місця)

Група F Основне переве-
зення неоплачене FCA Товар доставляється перевізнику за-

мовника (назва місця призначення)

CPT
Товар доставляється перевізнику за-
мовника у зазначеному порту (назва
місця призначення)

Група С Основне переве-
зення сплачене

CIP
Товар страхується й доставляється
перевізнику замовника у зазначено-
му порту (назва місця призначення)

(вказано термінал призначення)

(вказано місце призначення)Група D Доставка

DAT

DAP

DDP
Поставка з оплатою мита (назва міс-
ця призначення)
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Таким чином, бачимо, що ціна угоди може бути прийнята як
митна вартість без додаткових донарахувань, чи віднімань з неї,
за умовами поставки CIF (для морського транспорту) та CIP (для
будь-якого виду транспорту), якщо  між подавцем та покупцем
укладено угоду групи Е або F, або відмінні від CIF та CIP угоди
групи С, до ціни контракту необхідно додати  витрати на переве-
зення та страхування. Якщо продавець та покупець уклали угоду
групи D, то від ціни угоди необхідно відняти витрати на переве-
зення на території України та сплачені мита, а також витрати на
установку чи технічне обслуговування таких товарів як певні ви-
ди обладнання тощо за наявності таких на території України. Ви-
ключне право (без перевірки законності обрання зазначеного ме-
тоду) на визначення митної вартості за ціною угоди мають
уповноважені економічні оператори.

При застосуванні методу визначення митної вартості на основі
вартості ідентичних або подібних товарів слід звернути увагу на
таку характеристику як «країна походження товару». Країна по-
ходження товару — це країна, в якій товар був повністю вироб-
лений, або підданий достатній переробці. Правильне визначення
країни походження товару впливає на застосування преференцій-
них, мінімальних чи максимальних ставок мита, визначених у
Митному тарифі відповідно до договорів, укладених між Украї-
ною та іноземними державами. Існує перелік товарів, повністю
вироблених в певній країні, визначений статтею 38 МКУ. Для
всіх інших товарів існують критерії достатньої переробки, визна-
чені статтею 40 МКУ.

Незалежно від обраного методу визначення митної вартості
особливу увагу також необхідно приділити цінам, за якими товар
постачається на митну територію України, оскільки за наявності
у митного органу підстав вважати, що операція з постачання то-
варів на територію України є випадком демпінгу, або товари по-
ходять з окремих держав, до яких в Україні застосовуються спе-
ціальні мита, або ж операція є випадком субсидованого імпорту,
то митна вартість може бути основою для нарахування антидем-
пінгового, спеціального або компенсаційного мита відповідно.
Державне адміністративне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності може здійснюватися шляхом законодавчого встанов-
лення індикативних цін, тобто таких, що склалися на ринку краї-
ни імпортера на ідентичні, чи подібні товари.

В Україні індикативні ціни визначає Кабінет Міністрів [12],
саме вони і мають враховуватися експортерами продукції в
Україну, при визначенні власних цін, що зазначаються в угоді
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між продавцем і покупцем. Розглядаючи реалізацію фіскальної
функції органами ДМСУ, необхідно визначити окремі заходи
щодо здійснення контролю за визначенням митної вартості. Від-
повідно до МКУ митний контроль — це сукупність заходів, що
здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з
метою забезпечення додержання норм МКУ, законів та інших
нормативно-правових актів з питань державної митної справи,
міжнародних договорів України, укладених у встановленому за-
коном порядку. На сьогодні існують такі форми митного контро-
лю, зазначені в МКУ (Таблиця 3):

Таблиця 3
ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЮ

№
п/п Форма митного контролю Характеристика форми митного контролю

1 перевірка документів та ві-
домостей, які надаються
митним органам під час пе-
реміщення товарів через
митний кордон України

(здійснюється шляхом проведення фо-
рмато-логічного контролю, контролю
співставлення, контролю із застосу-
ванням системи управління ризиками)

2 митний огляд за результатами системи управління
ризиками може бути ідентифікаційним
(без розкриття пакувальних місць), ча-
стковим (розкриття 20 % пакувальних
місць), повним (з розкриттям до 100 %
пакувальних місць

3  облік товарів, транспорт-
них засобів комерційного
призначення, що перемі-
щуються через митний кор-
дон України

здійснюється на підставі митних де-
кларацій та національних реєстрацій-
них документів

4 усне опитування громадян
та посадових осіб підпри-
ємств

це отримання посадовою особою мит-
ного органу інформації, що має зна-
чення для здійснення митного контро-
лю, від осіб, які володіють такою
інформацією

5 огляд територій та примі-
щень складів тимчасового
зберігання, митних складів,
вільних митних зон, мага-
зинів безмитної торгівлі

може здійснюватися посадовими осо-
бами митного органу з метою перевір-
ки законності ввезення на митну тери-
торію України товарів, транспортних
засобів, дотримання порядку їх вве-
зення, а також правильності нараху-
вання та повноти сплати митних пла-
тежів
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Продовження табл. 3

№
п/п Форма митного контролю Характеристика форми митного контролю

6 перевірка обліку това-
рів, що переміщуються
через митний кордон
України та/або перебу-
вають під митним кон-
тролем

застосовується стосовно підприємств, які
займаються такими видами діяльності як:
митна брокерська діяльність, відкриття та
експлуатація магазину безмитної торгівлі,
відкриття та експлуатація митного складу,
відкриття та експлуатація вільної митної
зони комерційного або сервісного типу, від-
криття та експлуатація складу тимчасового
зберігання, відкриття та експлуатація ван-
тажного митного комплексу та підприємств,
до яких застосовуються спеціальні спро-
щення відповідно до МКУ)

7 проведення документа-
льних перевірок дотри-
мання вимог законо-
давства України з
питань державної мит-
ної справи, у тому числі
своєчасності, достовір-
ності, повноти нараху-
вання та сплати митних
платежів

а) невиїзні, б) виїзні планові, які затвер-
джуються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну політику у сфері фінансів, в)
виїзні позапланові, які проводяться на під-
ставі наявності хоча б однієї з таких умов:
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у
сфері митної справи, в порядку контролю
здійснено перевірку матеріалів документа-
льної перевірки, здійсненої митним орга-
ном, та виявлено невідповідність акта пере-
вірки вимогам законодавства (здійснюється
лише за умови розпочатого службового роз-
слідування стосовно осіб, які проводили та-
ку перевірку; можна розглядати як захід бо-
ротьби з корупцією); ненадання протягом
10 робочих днів підприємством пояснень в
разі виявлення фактів порушення таким
підприємством вимог законодавства; під-
приємством не подано в установлений строк
митну декларацію; розпочато процедуру
припинення підприємства; підприємствами
подано митному органу заперечення до акта
перевірки),   г) зустрічні звірки

8 встановлення автенти-
чності іноземних доку-
ментів, поданих мит-
ному органу

направлення запитів до інших державних
органів, установ та організацій, уповнова-
жених органів іноземних держав
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Закінчення табл. 3

№
п/п Форма митного контролю Характеристика форми митного контролю

9 митні експертизи проводяться з метою встановлення: а) кла-
сифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД; б) пе-
ревірки задекларованої митної вартості то-
варів; в) встановлення країни походження
товарів; г) встановлення належності товарів
до наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодію-
чих чи отруйних речовин; д) встановлення
належності товарів до предметів, що мають
художню, історичну чи археологічну цін-
ність; е) встановлення належності товарів
до таких, що виготовлені з використанням
об’єктів права інтелектуальної власності,
що охороняються відповідно до закону

В Постанові КМУ від 21.05.2012 р. «Питання пропуску через
державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що пе-
реміщуються ними» [13] визначено типові технологічні схеми
проведення митного контрою відповідно до видів транспорту,
яким товари переміщуються через митний кордон України. Крім
митного контролю при переміщенні через митний кордон товари
та транспорті засоби можуть піддаватися таким видам державно-
го контролю як: санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-сані-
тарному, фіто-санітарному та радіологічному. Як бачимо, митний
контроль найширше поняття, яке охоплює декілька видів держа-
вного контролю стосовно митної справи. Важливою особливістю
митного контролю є застосування системи управління ризиками,
результати якого є підставою для визначення достатності тих чи
інших його форм. Відповідно до МКУ  управління ризиками —
це робота митних органів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки
ризиків, розроблення та практичної реалізації заходів, спрямова-
них на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та контролю цих
заходів.

Висновки. На основі проведеного дослідження можемо стве-
рджувати, що митна вартість — це особлива форма вартості, яка
залежить не лише від інтересів постачальника та покупця, але й
від зовнішньоекономічної політики окремих держав. Проаналізу-
вавши норми вітчизняного законодавства в частині регулювання
митної політики та оцінивши його відповідність міжнародним
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принципам визначення митної вартості, можна зробити висновок,
що в Україні склалася цілком прийнятна ситуація, оскільки ви-
значення митної вартості в МКУ цілком відповідає принципам її
визначення, зазначеним в Угоді Про застосування статті VII Ге-
неральної угоди з тарифів і торгівлі, а використання системи
управління ризиками — Міжнародній конвенції «Про спрощення
і гармонізацію митних процедур» [14]. Недоліком вітчизняного
законодавства, на нашу думку в частині контролю за визначен-
ням митної вартості  товарів при імпорті, є відсутність чітких за-
гальних критеріїв, за якими визначається достатність тих чи ін-
ших форм митного контролю. В частині контролю ДМСУ за
визначенням митної вартості при імпорті, запропонуємо наступ-
ну залежність методів визначення митної вартості, існування ри-
зиків та застосування форм митного контролю (Таблиця 4).

Таблиця 4
ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ВІДПОВІДНО
ДО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

№
п/п

Метод
визначення

митної вартості
Об’єкт ризику,

що підлягає контролю
Форма

митного контролю

1 Метод визна-
чення митної
вартості за
ціною угоди

1 якщо особа є упов-
новаженим економіч-
ним оператором:
1.1 відомості про
дійсність сертифікату
уповноваженого еко-
номічного оператора;
1.2 відповідність ці-
ни, зазначеної в угоді,
індикативним цінам;
1.3 умови поставки.
2 якщо особа не є
уповноваженим еко-
номічним операто-
ром:
2.1 наявність обме-
жень щодо застосу-
вання даного методу
визначення митної
вартості;
2.2 відповідність ціни
угоди індикативним
цінам;
2.3 умови поставки.

1.:
1.1 перевірка документів та ві-
домостей (перевірка відомостей
з Єдиного реєстру економічних
операторів; порівняння ціни з
індикативними цінами; переві-
рка відомостей щодо умов по-
ставки відповідно до Інко-
термс; якщо умови поставки не
відносяться до CIF або CIP, пе-
ревірка окремих рахунків щодо
вартості перевезення та страху-
вання товарів);
1.2 за необхідністю встанов-
лення автентичності інозем-
них документів.
2.
2.1 перевірка наявності умов,
що унеможливлюють засто-
сування методу визначення
митної вартості за ціною уго-
ди (перевірка документів та
відомостей, митний огляд
(перевірка УКТ ЗЕД), усне
опитування);
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Закінчення табл. 4

№
п/п

Метод
визначення

митної вартості
Об’єкт ризику,

що підлягає контролю
Форма

митного контролю

2.2 перевірка документів та
відомостей (перевірка відомо-
стей з Єдиного реєстру еко-
номічних операторів; порів-
няння ціни з індикативними
цінами; перевірка відомостей
щодо умов поставки відпові-
дно до Інкотермс; якщо умови
поставки не відносяться до
CIF або CIP, перевірка окре-
мих рахунків щодо вартості
перевезення та страхування
товарів).

2 Метод визна-
чення митної
вартості за
ціною на іде-
нтичні або
подібні това-
ри

1. країна походження
товару;
2. код товару згідно
УКТ ЗЕД;
3.відповідність ціни
угоди індикативним
цінам.

1. перевірка документів та ві-
домостей;
2. митний огляд (перевірка пра-
вильності визначення коду УКТ
ЗЕД, перевірка чи відносяться
товари до повністю переробле-
них в країні виробника);
3. митні експертизи ;
4. перевірка автентичності
поданих митному органу іно-
земних документів.

3 Метод визна-
чення митної
вартості на
основі відні-
мання варто-
сті

1. код товару згідно
УКТ ЗЕД;
2. країна походження;
3. відповідність ціни
товарів індикативним
цінам.

1. перевірка документів та ві-
домостей;
2. митний огляд (перевірка
правильності визначення коду
УКТ ЗЕД, перевірка чи відно-
сяться товари до повністю пе-
рероблених в країні виробни-
ка);
3. митні експертизи ;
4.перевірка автентичності по-
даних митному органу інозе-
мних документів.

4 Метод визна-
чення митної
вартості на
основі дода-
вання вартос-
ті

1.відповідність ціни
товарів індикативним
цінам;
2.правильність розра-
хунку митної вартості
на основі рахунків ви-
робників-експортерів.

1. перевірка документів та ві-
домостей;
2. встановлення автентичності
іноземних документів, пода-
них митному органу.
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Напрямами подальших досліджень в сфері застосування мит-
ного контролю за визначенням митної вартості товарів в цілому,
та окремо поміщених в митний режим імпорту, має бути розроб-
ка показників ефективності застосування системи управління ри-
зиками. На нашу думку, серед таких показників мають бути: від-
соток донарахованих митних платежів після випуску товарів,
відсоток поданих імпортерами скарг щодо незгоди з визначеною
митною вартістю тощо.
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