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ВСТУП 

  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК  

  

Мета методичних вказівок – допомогти студентам закріпити теоретичний 

матеріал курсу на практичних заняттях під час виконання запропонованих 

завдань.  

Виконуючи завдання, студенти ознайомлюються з діючими нормативними 

актами, що регламентують митну справу  в Україні, та на підставі цих знань 

проводять розрахунки платежів під час митного оформлення, заповнення 

декларацій та інших документів, які використовуються під час проведення 

митних операцій.  

Запропоновані завдання охоплюють усі розділи курсу. У процесі 

виконання завдань студенти глибше вивчають процес організації митної справи 

та всі митні операції.  

Завдання виконують за варіантами.  



 

  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1.  

   

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ  

  

Мета заняття – ознайомити студентів з правилами митного оформлення, 

декларуванням товарів, предметів та валюти.  

  

Завдання. Заповнити митну декларацію  встановленої форми у випадку 

переміщення через митний кордон України громадянами товарів та інших 

предметів, валюти.  

Вихідні варіанти обирають за варіантом з табл. 1.1. Варіант відповідає 

порядковому номеру студента в списку групи.  

  

Етапи виконання завдання  

  

1. У письмовій формі дати відповіді на запитання:  

– Що таке «валюта України»?  

– Що таке «іноземна валюта»?  

– Хто є резидентом?  

– Хто є нерезидентом?  

– Які документи необхідно мати під час перетину кордону України?  

– Які документи необхідно мати на дитину під час перетину кордону 

України?  

2. Визначити  обсяги  товарів  та  предметів,  які 

 дозволяється переміщувати через митний кордон без оподаткування.  

3. Визначити суму валюти, яка дозволяється для переміщення 

фізичною особою.  

4. Заповнити митну декларацію для громадян.  

5. Предмети, що заборонено до вивозу (ввозу), або ті, що 

перевищують обсяг, який дозволяється митницею для переміщення без 

оподаткування, внести в уніфіковану митну квитанцію МД-1.  

  

  

  

  

  



 

 

  

Таблиця 1.1 – Вихідні дані до практичного заняття 1  

 
Транспортний  

засіб  

 

Фізична особа  
Наявність 

дітей  
Мета 

поїздки  

Перелік товарів, предметів 

та продуктів харчування у 

багажі фізичної особи  

Найменування 

та кількість 

валюти у 

фізичної особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  ВАЗ-2109,  

VР = 1499 см3 , рік 

випуску 1997  

Виїзд з  
України до  

Польщі  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  Туризм  Золота обручка, срібний 

ланцюжок, срібний хрестик, 

ртуть, кінокамера, 

фотоапарат, килим ручної 

роботи, перли окремими 

зернами – 30 шт., мобільні 

телефони –10 шт.  

$ 4500,  
600 грн.  

2    

  
––  

В’їзд до 

України з Росії  
Нерезидент, 

громадянин  
Росії  

Не має  Службова 

поїздка  
Золотий перстень з агатом, 

золотий ланцюжок, 

консервовані морепродукти–   
2 кг, фрукти – 5 кг, ковбаса – 

3 кг, телевізор з кольоровим 

зображенням – 7шт.  

$ 10400, 2000 

грн.  

  

Ва

ріа

нт 

  
Пе

ре

мі

ще

нн

я 

  

   



  

Продовження таблиці 

 

3  Mazda 3,  

VР = 1598 см3 , рік 

випуску 2009  

Виїзд з  
України до 

Румунії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Двоє дітей  Туризм  Золотий ланцюжок з 

хрестиком, обручка золота, 

пір’я та пух птахів – 10 кг, 

шкіра вівці – 6 шт., монети з 

некоштовного металу, 

номінал яких виражено в 

гривнях – 5 шт.,  цигарки – 

2500 шт.  

$ 8000,  3000грн.  

4  ГАЗ – 3110-411,  

VР см3 =2445, рік 

випуску 2000  

В’їзд до  
України з Чехії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Одна дитина  Приватна 

справа  
Кінокамера – 1шт., 

фотоапарат – 1 шт., кіно- та 

фотоплівки – 5 шт., золотий 

ланцюжок – 1 шт., риб’ячий 

жир – 2л, горілка – 2л, вино  
– 40 л, ковбаса – 2 кг  

$10000, 500грн.  

  

 1.1  

1  2  3  4  5  6  7  8  
5    

  

  
––  

Виїзд з  
України до  

Росії,  

  

Нерезидент, 

громадянин  
Росії  

Не має  Туризм  Ікона 17 ст., вино – 10 л, 

кришталева ваза сучасного 

виробництва, золота обручка, 

срібна попільничка 17 ст., 

золотий перстень, кінокамера  

Платіжні 

документи в сумі 

$ 5000,  3000 р.  

  

7   



  

Продовження таблиці 

 

6  Opel Astra H GTC,  

VР = 1598 см3 , рік 

випуску 2005  

  

Виїзд з  
України до  
Туреччини  

Резидент, 

громадянин  
України  

Двоє дітей  Службова 

поїздка  
Золота обручка, золотий 

ланцюжок з хрестиком, дріт 

мідний – 6 кг, ртуть – 3 фл, 

шкіра вівці – 10 шт., отруйні 

речовини, кінокамера, 

фотоапарат, перли окремими 

зернами – 20 шт., цигарки – 

100 шт.  

$ 9500,  3000 

грн  

7  ГАЗ – 3110,  

VР =2445 см3 , рік 

випуску 1999  

  

В’їзд  в  
Україну з  

Угорщини  

Резидент, 

громадянин  
України  

Одна дитина  Приват-на 

справа  
Срібна обручка, срібний 

ланцюжок, кіноплівка – 6 шт., 

шкіряний плащ  – 3 шт., 

телевізор з кольоровим 

зображенням – 2 шт., куртки 

шкіряні – 3 шт., риба сушена– 

2 кг, сік яблучний – 2 л  

$ 10000,  
2000 грн  

8    

  
––  

Виїзд з  
України до  

Росії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Двоє дітей  Приватна 

справа  
Ртуть – 3 фл., шкіра кінська – 

3 шт., цигарки – 300 шт., 

горілчані вироби міцністю  40 

град. – 4,5 л, золота обручка, 

золотий ланцюжок з 

хрестиком, кінокамера  

$ 5000,   
1500 р.,  
200 грн  

9  Mazda 626,   

VР =1840 см3 , рік 

випуску 1997  

  

Виїзд з  
України до  

Росії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  На лікування  Побутові електроприлади –  4 

шт., фотоапарат, наркотичні 

препарати – 100 г, золотий 

перстень, цигарки – 200 шт., 

срібні виделки – 5 шт.,  вино 

– 20 л, шоколад – 10 кг  

$ 2000,  
1300 р.,  

14000 грн  



  

Продовження таблиці 

 

 1.1  

1  2  3  4  5  6  7  8  
10    

  

  
––  

В’їзд до  
України з 

Італії  

Нерезидент, 

громадянин  
Німеччини  

Одна дитина  Туризм  Шоколад – 4 кг, ракоподібні, 

оброблені у розсолі – 1 кг, 

ковбаса – 3 кг, кінокамера –   
3 шт., гвинтівка, телевізори з 

кольоровим зображенням –  

10 шт.   

$ 30000  

11  Toyota Land  
Cruiser Prado,  

VР =3400см3 , рік 

випуску 2003  

  

  

В’їзд до  
України з 

Греції  

Резидент, 

громадянин  
України  

Двоє дітей  Приватна 

справа  
Продукти для приготування 

соусів – 3 л, м’ясо птиці –  2 

кг, жіночі пальта з хутру –   
4 шт., золотий ланцюжок –  10 

шт., магнітофон – 4 шт., 

обручка золота  

$ 10000,  
2500 грн  

12    

  
––  

Виїзд з  
України до  
Югославії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  Служ- бова 

поїздка  
Кінокамера, фотоапарат, 

золотий перстень, нікель і 

вироби з нього – 50 кг, шкіра 

вівці – 30 шт., цигарки –  300 

шт.  

$ 2000, платіжні 

документи у сумі 

$ 10000  

8   



  

Продовження таблиці 

 

13  Toyota Celica (T23),  

VР =1794 см3 , рік 

випуску 2003  

  

В’їзд до  
України з 

Китаю  

Нерезидент, 

громадянин  
В’єтнаму  

Двоє дітей  Туризм  Кінокамера – 7 шт., 

фотоапарат – 3 шт, екстракти 

рослин – 2 кг, олія пальмова – 

5 л, пиво солодове – 3 л, 

електрообігрівач, цигарки –  
1500 шт., зелений чай –  10 

кг, ланцюжок золотий   

$ 3000  

14    

  

  
––  

Виїзд з  
України до  

Росії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  Туризм  Золотий перстень – 2 шт, 

золотий ланцюжок з 

хрестиком, кінокамера, 

фотоапарат, кіноплівка –   
3 шт., касети –10 шт., відходи 

та брухт мідний – 70 кг,  ртуть 

– 3 фл., вино – 30 л   

$ 4500,  5000 

грн, 10000 р.  

  

 1.1  

1  2  3  4  5  6  7  8  
15  Mazda 626,  

VР см3 =1991, рік 

випуску 2001  

  

Виїзд з  
України до 

Словакії  

Нерезидент, 

громадянин   
Словакії  

Не має  Службова 

поїздка  
Шкіряна сировина – 50 кг, 

пір’я та пух птахів – 40 кг, 

ікона 15 ст., золота обручка – 

4 шт, коштовне каміння –  6 

шт., кінокамера, монети зі 

срібла – 10 шт.,  магнітофон, 

горілчані вироби – 1,5 л  

$ 15000,  
10000 грн  

9   



  

Продовження таблиці 

 

16  Ford Sierra,  

VР см3 =1597, рік 

випуску 1988  

  

В’їзд до  
України з  
Польщі  

Резидент, 

громадянин  
України  

Двоє дітей  Приватна 

справа  
Золота обручка, золотий 

ланцюжок з хрестиком, 

риб’ячий жир – 5 л, 

консервовані продукти з 

м’яса – 2 кг, ікра осетрова 

(чорна) – 1 кг, шкіряний плащ 

– 15 шт., магнітофон – 25 шт., 

кінокамера –10 шт.  

$ 7000,  
800 грн  

17    

  

  
––  

Виїзд з  
України до  

США  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  На навчання  Золотий ланцюжок з 

хрестиком, золота обручка, 

перли окремими зернами –  
10 шт., ртуть – 2 фл., монети 

із золота – 120 шт., побутова 

техніка – 5 шт., срібна 

запальничка  

$ 15000,  500 

грн  

18  Toyota Corolla  
Hatchback (E12),  

VР =1398 см3 , рік 

випуску 2005  

  

В’їзд до  
України з 

Чехії  

Нерезидент, 

громадянин  
Чехії  

Не має  Приватна 

справа  
Кінокамера, фотоапарат, 

телевізори з кольоровим 

зображенням – 5 шт., золота 

обручка, шоколад – 5 кг, сік 

томатний – 3 л, ковбаса –  4 

кг, пиво солодове – 2 л, 

вогнепальна зброя та 

боєприпаси до неї, цигарки –  
3600 шт., вино – 30 л  

$ 10000,  5000 

грн  

  



 

 

Продовження таблиці 1.1  

1  2  3  4  5  6  7  8  
19  ВАЗ 2110,  

VР =1500 см3 , рік 

випуску 2000  

  

Виїзд з  
України до 

Румунії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Одна дитина  Туризм  Золотий перстень, золотий 

ланцюжок, золотий браслет, 

дріт мідний – 60 кг, свинець 

оброблений – 10 кг, ікона  16 

ст., побутові прилади 

особистого користування –  5 

шт.  

$ 10000,  300 

грн  

20    

  

  
––  

В’їзд до  
України з  

США  

Нерезидент, 

громадянин  
США  

Не має  Службова 

поїздка  
Кінокамера, золотий 

браслет,  золотий перстень, 

цигарки – 600 шт., 

наркотичні засоби – 200 г, 

горілчані вироби міцністю 

40 град. – 3 л, вино – 2 л, 

олія соєва – 1 л, продукти з 

риби – 3 кг  

$ 7000,  5000 

грн  

21  Mersedes Bens 190Е,  

 VР см3 =1797, рік 

випуску 1993  

  

Виїзд з  
України до 

Болгарії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  На лікування  Кінокамера, фотоапарат, 

золотий перстень, золота 

обручка, цигарки – 1300 шт, 

горілчані вироби – 1,5 л, 

поштові марки, платівки, 

художня зброя, ікона 17 ст, 

яка має культурну цінність  

$ 2000,  7000 

грн  

10 
  



 

 

22  Opel Omega B 3.2  
V6,  

V
Р см3 =3175, рік 

випуску 2004  

В’їзд до  
України з  
Польщі  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  Приватна 

справа  
Риба сушена – 1 кг, 

ракоподібні живі – 2 кг, 

яблука свіжі – 3 кг, 

екстракти рослин – 2 кг, 

жіночі пальта – 10 шт, 

цигарки – 1300 шт., вино – 6 

л, друковані матеріали, що 

містять пропаганду війни  

  

$ 2000,  
500 грн  

  

Продовження таблиці 1.1  

1  2  3  4  5  6  7  8  
23    

  

  
––  

В’їзд з  
України до  

Італії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Одна дитина  Туризм  Гравюри – 3 шт., вироби з 

порцеляни 1897р., художній 

одяг, кінокамера, фотоапарат, 

срібний ланцюжок – 2 шт., 

цигарки –300 шт., горілчані 

вироби – 3 л, наркотичні 

вироби – 1 кг, годинник 

золотий – 5 шт.  

$ 4000,  
9000 грн  

24  Nissan Maxima QX  
2.0 AT SE+,  

VР см3 =1998, рік 

випуску 2000  

  

  

  

Виїзд зУкраїни 

до  
США  

Резидент, 

громадянин  
США  

Не має  На навчання  Вироби з мельхіору, золоті 

обручки з дорогоцінними 

каменями – 5 шт., гобелени – 

2шт., кінокамера, побутові 

електроприлади – 5 шт., 

фотоапарат, золотий браслет, 

золотий ланцюжок з 

хрестиком, цигарки – 300 шт., 

горілчані вироби – 3 л  

$ 6000,  
 300 грн  

11 
  



 

 

25    

  

  
––  

Виїзд до  
України з Індії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  Туризм  Айва свіжа – 2 кг, білий 

шоколад – 3 кг, соуси –1 л, 

пиво солодове – 2 л, жіночій 

шкіряний плащ – 4 шт., 

пристрій для куріння опіуму– 

2 шт., чоловіча шкіряна 

куртка – 3шт., магнітофон, 

радіоприймач  

$ 5000,  
300 грн  

26  Volkswagen  
Transporter T5,  

VР см3 =1900, рік 

випуску 2004  

  

Виїзд до  
України з  

Туреччини  

Резидент, 

громадянин  
України  

Одна дитина  Приватна 

справа  
Гранули рибні харчові –1кг, 

овочі сушені – 2 кг, арахіс 

смажений – 1 кг, олія соєва – 

1 л, пальта жіночі з хутра – 

15 шт., шкіряна чоловіча 

куртка, светр чоловічий –   
20 шт., шоколад – 5 кг  

$ 8000,  
850 грн  

Продовження таблиці 1.1  

1  2  3  4  5  6  7  8  
27    

  

  
––  

Виїзд до  
України з Чехії  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  Службова 

поїздка  
Овочі сушені – 3 кг, айва –  2 

кг, горіхи свіжі – 3 кг, 

консервовані продукти з 

м’яса – 1 кг, кінокамера, 

мобільний телефон,  меблі –  

3 гарнітури, шкіряний 

чоловічий плащ, взуття 

жіноче – 20 пар, вогнепальна 

зброя з боєприпасами.  

$ 6500,  
2000 грн  

  

12 
  



 

 

28  Citroen C4 VTS,  

VР см3 =2000, рік 

випуску 2006  

  

Виїзд з  
України до  

Росії  

Резидент, 

громадянин  
Росії  

Не має  Службова 

поїздка  
Золота обручка, золотий 

ланцюжок з хрестиком, 

золотий наручний годинник, 

ковбаса – 3 кг, кондитерські 

вироби –1 кг, пиво солодове – 

4л, горілчані вироби міцністю 

40 град. – 2 л, вино – 5 л, 

цигарки – 1000 шт., ноутбук, 

відеозаписи, що містять 

пропаганду расової 

дискримінації – 6 касет, 

телевізор з кольоровим 

зображенням – 3шт.  

$ 9560,  
5000 р.,   
600 грн  

29    

  

  
––  

Виїзд до  
України з  

США  

Резидент, 

громадянин  
США  

Одна дитина  Туризм  Фотографічні знімки, що 

містять пропаганду расової 

дискримінації, цигарки –  

2000 шт., чоловічі черевики – 
10 пар, наручні годинники – 

12 шт., ракоподібні свіжі – 

3кг, риб'ячий жир – 3 л, 

магнітофон – 6 шт.  

$ 7000,  
2000 грн  

  

  

Продовження таблиці 1.1  

1  2  3  4  5  6  7  8  

13 
  



 

 

30  ГАЗ 3110 2.1 TD,  

VР см3 =2134, рік 

випуску 2007  

  

  

Виїзд до  
України з  
Молдавії  

Резидент, 

громадянин  
Молдавії  

Одна дитина  Приватна 

справа  
Смакові добавки – 3 л, сік 

яблучний – 2 л, вино – 40 л, 

цигарки – 1500 шт., вафельні 

диски – 2 кг, макове зерно – 3 

кг, персики – 3 кг, шкіряний 

гаманець – 60 шт., вовняний 

килим –10 шт., золотий 

перстень з агатом, срібний 

ланцюжок   

$ 3000,  
2400 грн  

31    

  
––  

Виїзд з  
України до 

Польші  

Резидент, 

громадянин  
України  

Не має  Приватна 

справа  
Художня зброя, стародавні 

музичні інструменти – 3 шт., 

відходи та брухт мідний –  50 

кг, цигарки – 300 шт., золоті 

монети –10 шт., вино – 2 л, 

кінокамера, фотоапарат, 

золотий перстень, золотий 

ланцюжок  

$ 4000,  
10000 грн  

32  Daewoo Espero,  

VР см3 =1498, рік 

випуску 1999  

  

Виїзд з  
України до  

США  

Резидент, 

громадянин  
США  

Не має  На 

запрошення  
Срібні монети – 30 шт., 

гравюри – 3 шт., керамічні 

вироби – 3 шт., гобелени – 

3шт., які не мають художньої 

та історичної цінності, швейна 

машина, вироби з мельхіору – 

36 шт., горілчані вироби 

міцністю 40 град. –  
1,5 л, вино –2 л, ртуть – 2 фл., 

перли окремими зернами –  20 

шт., золотий ланцюжок з 

хрестиком, золотий браслет  

$ 3000,   
500 грн, 3000 

р.  

     



 

 

  

Методичні вказівки до виконання завдання  

  

1. За варіантом, який пропонується, перевірити можливість ввезення 

(вивозу) в (із) України однією фізичною особою в багажі товарів та інших 

предметів, продуктів харчування та валюти   

  

Вилучити ті предмети або речі, що заборонено до вивозу (ввозу), або 

зменшити кількість до обсягу, який дозволяється митницею. Обґрунтувати 

зроблені зміни, заповнити митну декларацію для громадян та квитанцію  

МД-1.  

Під час виконання цього завдання слід користуватися нормативними 

актами:  

1. Порядок переміщення валюти через митний кордон України зі 

змінами та доповнення, внесеними телеграмою НБУ від 29 березня 1994 року 

№ 113, листами НБУ від 21 липня 1994 р. № 169, від 15 серпня 1995 р.   

№ 19029/1350, від 2 жовтня 1995 р. № 296, вказівкою НБУ від 14 лютого 1995  

р. №1 9010/580 постановами Правління НБУ від 23 вересня 1996 р.   

№ 245, від 16 квітня 1998 р. № 151.   

2. Постанова Кабміну України від 15 липня 1997 р. № 748 “Про 

перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою 

у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших 

предметів”.   

3. Постанова Кабміну України “Про затвердження переліку 

предметів промислового значення, що використовуються у виробничій сфері, 

вивіз (пересилання) яких громадянам України, іноземцям та особам без 

громадянства за межі митної території України забороняється, від 11 вересня 

1996 р. № 1094.  

4. Постанова Кабміну України «Про ввезення громадянами на митну 

територію України продуктів харчування рослинного і тваринного 

походження» від 10 липня 1998 р. № 1043, Київ.   

5. Закон України «Про звільнення від обкладення митом предметів, 

які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України від   

5 травня 1996 р.”  

6. Наказ Державного Митного комітету України від 31 грудня 1991 р.  № 9 

«Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням через митний 

кордон України предметів, валюти і цінностей громадянами із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Державного митного комітету України» від  

14 травня 1992 р. № 94, від 9 червня 1992 р., № 120.  



 

 

7. Список предметів, заборонених до ввезення в Україну, вивезених з 

України та транзиту через територію України.  

8. Перелік товарів народного споживання, вивезення яких за кордон 

заборонено.  

  

  

2. Заповнення уніфікованої митної квитанції МД-1  

  

Уніфікована митна квитанція (див. додаток А) передбачає виконання 

чотирьох видів операцій: з речами, предметами, валютою та цінностями і 

умовно розділена на чотири поля, кожне з яких призначене для відображення 

однієї з цих операцій, відповідно:  

А. Прийняття на зберігання речей, предметів, що належать громадянам і 

не пропущені митницею через митний кордон України під час ввезення в 

Україну чи під час вивезення з України.  

В. Прийняття на зберігання валюти та цінностей, що належать 

громадянам, які прямують через митний кордон України і не пропущені 

митницею під час ввезення в Україну чи під час вивезення з України.  

С. Вилучення національної валюти та цінних паперів України під час 

вивезення без підстав.  

D. Прийняття сум мита, митних та інших зборів і податків, передбачених 

чинним законодавством.  

На кожен з вищезазначених видів операцій оформлюється окрема 

квитанція, яка заповнюється у трьох примірниках. Перший примірник 

квитанції разом з прийнятими на зберігання речами, валютою, цінностями, а 

також платежами (мито, митні та інші збори і податки) передається 

інспекторським складом після закінчення зміни на склад/до каси митниці, 

другий примірник видається на руки власнику, а третій залишається у 

квитанційній книжці інспектора для обліку та звітності.  

Другий примірник квитанції МД-1 видається на руки вантажовласнику 

для сплати цих платежів. Після сплати платежів касир банку повертає 

вантажовласнику другий примірник квитанції МД-1 з відміткою банку 

"СПЛАЧЕНО" та підписом касира.  

Уніфікована митна квитанція МД-1 заповнюється таким чином.  

У графі "В'їзд/виїзд" викреслюється непотрібне слово, а у вільній рамці 

праворуч зазначається цифрами категорія, до якої належить особа, що 

переміщує предмети (товари) через кордон:  

"1" – службова особа;  

"2" – приватна особа;  

"З" – турист;  



 

 

  

"4" – член екіпажу; 

"5" – студент.  

Нижче, у спеціально призначених для цього місцях, зазначаються: 

ідентифікаційний код митниці, найменування митниці, дата заповнення 

квитанції, ідентифікаційний код власника, його громадянство, прізвище, ім'я, 

по батькові, його адреса.  

При прийнятті на зберігання валюти та цінностей у робочій частині 

квитанції заповнюється поле, куди входять графи: "№ п/п", "Найменування 

предметів,  валюти, цінностей", '"Підстава для вилучення чи прийняття", 

"Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна сума чи вартість".  

У графі "№ п/п" проставляються порядкові номери валют та цінностей, що 

приймаються митницею на зберігання.  

У графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" зазначаються або 

конкретні найменування валют за визначеннями, прийнятими Національним 

банком України (далі НБУ) або найменування цінностей та їх особливі ознаки і 

вага (у разі потреби – накладене митне забезпечення).  

У графі "Підстава для вилучення чи прийняття" зазначається стаття 

Митного кодексу.  

У графі "Одиниця виміру" проставляються одиниці виміру цінностей та 

валюти, зазначені у квитанції.  

У графі "Кількість" проставляється кількість цінностей чи валюти.  

У графі "Загальна сума чи вартість" проставляються загальна вартість 

цінностей чи їхня загальна сума (у разі неможливості визначити точну вартість 

цінностей проставляється орієнтовна).   

Загальна сума прийнятих цінностей та валюти проставляється в 

останньому рядку графи "Загальна сума чи вартість" цифрами та словами.  

Незаповнені графи та рядки робочої частини квитанції перекреслюються.  

У нижній частині квитанції у квадраті перед літерою В ставиться знак "V", 

а після слів "Зазначені валюту, цінності прийнято на зберігання митницею" 

інспектор, який виписує квитанцію, зазначає причину прийняття валюти чи 

цінностей на зберігання відповідно до Митного кодексу України та чинних 

митних правил.                                         

На звороті другого примірника в тексті після літери В інспектор митниці 

зазначає кінцеву дату зберігання валюти або цінностей, прийнятих на 

зберігання митницею, відповідно до діючих норм.  

Квитанція підписується інспектором і власником валюти чи цінностей.  

Перший примірник квитанції разом з прийнятими на зберігання валютою 

чи цінностями передається до каси митниці, другий видається на руки 

власнику, а третій залишається у квитанційній книжці інспектора для обліку та 

звітності.  



 

 

  

  

3. Заповнення митної декларації для громадян  

  

Перелік відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення 

ними через митний кордон України товарів та інших предметів (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 748):  

1) режим переміщення громадянина і товарів та інших предметів 

через митний кордон України: в'їзд, виїзд, транзит;  

2) відомості про особу: прізвище, ім'я, по батькові; серія і номер 

паспорта;  

3) місце постійного проживання (країна);  

4) громадянство (підданство);  

5) з якої чи/та в яку країну прямує;  

6) чи прямують разом з ним діти, скільки;  

7) кількість місць супроводжуваного багажу, включно з ручною 

поклажею;  

8) кількість місць несупроводжуваного багажу, відправленого за 

вантажними документами;  

9) сума національної валюти України, іншої валюти готівкою, 

валютних цінностей, кількість виробів з дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді і стані;  

10) наявність товарів, які потребують обов'язкового 

декларування і переміщення яких через митний кордон здійснюється за 

дозвільними документами відповідних компетентних органів: будь-якої 

зброї, боєприпасів і вибухових речовин, наркотиків і психотропних 

речовин, предметів старовини і мистецтва, друкованих видань та інших 

носіїв інформації, отруйних і сильнодіючих речовин та ліків, 

радіоактивних матеріалів, об'єктів флори та фауни, їхніх частин і 

отриманої з них продукції, високочастотних радіоелектронних пристроїв і 

засобів зв'язку;                                                

11) наявність товарів, які підлягають оподаткуванню;  

12) наявність товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться);  

13) транспортний засіб;  

14) додаткова інформація про найменування та інші відмітні 

ознаки товару; номер і дата видачі дозвільного документа та назва органу, 

що його видав; вартість товарів у національній валюті або доларах США;   

15) відомості про транспортний засіб: вид, марка, рік випуску, 

об'єм двигуна, номери шасі, кузова, двигуна; митний режим – 

ввезення/вивезення  



 

 

  

(тимчасове, зворотне);  

16) особистий підпис.  

Бланк митної декларації для громадян наведено в додатку Б.  

  

  

Запитання для перевірки знань  

  

1. Що таке “валюта України”?  

2. Що таке “іноземна валюта”?  

3. Хто є резидентом?  

4. Хто є нерезидентом?  

5. Які документи необхідно мати під час перетину кордону України?  

6. Які документи необхідно мати на дитину під час перетину кордону України?  

7. Що належить до особистих речей?  

8. Яка інформацію про транспортний засіб вказується в митній декларації?  

  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.    

  

МИТНІ ЗБОРИ  

  

Мета заняття – закріпити теоретичний матеріал з теми, ознайомитися з 

проведенням розрахунків митних зборів і заповненням графи 47 вантажної 

митної декларації (ВМД).  

  

Завдання.  Розрахувати митні збори за виконання доручених митницею 

обов’язків і послуг.  

Вихідні дані обирають за варіантом з табл. 2.1 Варіант відповідає 

порядковому номеру студента у списку групи.  

  

  

Таблиця 2.1 –  Вихідні дані для заняття 2  

Варіант  
Спосіб розрахунку  

Вид митних зборів  
Основа 

нарахування  

1  2  3  4  



 

 

1  Безготівковий 

розрахунок  

За митне оформлення товарів у 

неробочий час, крім ВМД ще два 

додаткових листи  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

350  

2  Внесення готівки 

до каси митниці  

За митне оформлення ввезеного 

майна під обов’язок його 

зворотного вивозу.  Крім ВМД ще 

два додаткових листи   

Фіксована 

ставка  

3  Подання 

гарантійного 

листа банку  

За митне оформлення транзиту.  

Крім ВМД один додатковий лист  

Загальна 

митна 

вартість  

$ 1100  

4  Безготівковий 

розрахунок через 

банківські 

установи  

За митне оформлення товарів та 

інших предметів у зоні митного 

контролю на території 

підприємства у святковий день. 

Було зайнято два працівники 

митниці протягом однієї години  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

938  

5  Внесення готівки 

до каси митниці  

За митне оформлення вивезеного 

майна під обов’язок його 

зворотного ввозу. Крім ВМД один 

додатковий лист     

Фіксована 

ставка  

6  Внесення готівки 

до каси митниці  

За митне оформлення ввозу на 

митний ліцензійний склад. Крім 

ВМД два додаткових листи  

Фіксована 

ставка  

  

  

  

  



  

Продовження таблиці 

 

 2.1  

1  2  3  4  

7  Внесення платежів 

на підставі 

судових  

рішень  

За знаходження товарів та інших 

предметів під митним контролем  

58 календарних днів  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

1030  

8  Безготівковий 

розрахунок на 

підставі судових  

рішень  

За видачу посвідчення на право 

реєстрації ввезеного в Україну 

транспортного засобу 

індивідуального користування  

Фіксована 

ставка  

9  Внесення готівки 

до каси митниці  

За митне оформлення товарів у 

зоні митного контролю в 

приміщенні підприємства в 

робочий час (дві години один 

працівник)  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

1150  

10  Внесення готівки 

до каси митниці  

За зберігання товарів на складі 

митниці 22 календарних дні  

422 кг  

11  Подання 

страхового поліса  

За зберігання товарів, що 

підлягають обов’язковій передачі 

митниці для зберігання, кількість 

днів зберігання – 49  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

1200  

12  Внесення готівки 

до каси митниці  

За митне оформлення товарів та 

митне оформлення транспортного 

засобу індивідуального 

користування для перевезення цих 

товарів. Крім ВМД два 

додаткових листи  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

2307  

13  Подання 

гарантійного листа 

банку  

За митне оформлення транзиту.  

Крім ВМД три додаткових листи  

Фіксована 

ставка  

14  Подання 

додаткового 

внесення  

За знаходження товарів та інших 

предметів під митним контролем 

19 календарних днів  

Загальна 

митна вартість 

$ 1221  

15  Внесення готівки 

до каси митниці  

За митне оформлення товару та 

митне оформлення транспортного  

засобу індивідуального 

користування, який 

використовується для перевезення 

цих товарів  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

3445  
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16  Внесення готівки 

до каси митниці   

За митне оформлення предметів у 

зоні митного контролю в 

святковий день. Було зайнято два 

працівники митниці одну годину  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

3445  

  

 2.1  

1  2  3  4  

17  Внесення платежів  

на підставі судових 

рішень  

За відмову від замовленої послуги 

з митного оформлення товарів без 

завчасного попередження в 

письмовій формі  

Фіксована 

ставка  

18  Безготівковий 

розрахунок через 

банківські 

установи  

За митне оформлення під час 

ввозу на митний ліцензійний 

склад. Крім двох ВМД по два 

додаткових листи до кожної  

Фіксована 

ставка  

19  Подання 

гарантійного листа 

банку  

За знаходження товарів під 

митним контролем 37 

календарних днів  

Загальна 

митна 

вартість $ 

5190  

20  Внесення готівки 

до каси митниці   

За митне оформлення товару та за 

митне оформлення транспортного 

засобу індивідуального 

користування для перевезення цих 

товарів  

Загальна 

митна 

вартість  

 $ 4221  

  

21  Внесення готівки 

до каси митниці  

За видачу посвідчення та право 

реєстрації ввезеного 

транспортного засобу  

Фіксована 

ставка  

22  Подання 

страхового поліса   

За зберігання товарів на складі 

митниці протягом 21 дня  

415кг  

23  Внесення платежів 

на підставі судових 

рішень  

За зберігання товарів, що 

підлягають обов’язковій передачі 

митниці для зберігання протягом  

51 дня   

Загальна 

митна 

вартість  $ 

1220  

24  Внесення готівки 

до каси митниці  

За зберігання товарів поза 

робочим часом. Зайнято два 

працівники митниці на дві години 

у неділю   

Загальна 

митна 

вартість  $ 

980  
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25  Безготівковий 

розрахунок через 

банківські 

установи   

За митне оформлення вивезеного 

майна під обов’язок його 

зворотного ввозу. Дві ВМД та по 

два додаткових листи до кожної   

Фіксована 

ставка  

26  Подання 

гарантійного листа 

банку  

За митне оформлення транзиту, 

крім ВМД два додаткових листи  

Фіксована 

ставка  

27  Безготівковий 

розрахунок  

За митне оформлення товарів під 

час ввозу на митний ліцензійний 

склад. Крім ВМД два додаткових 

листи  

Фіксована 

ставка  

  

 2.1  

1  2  3  4  

28  Внесення готівки 

до каси митниці   

За знаходження товарів під 

митним контролем протягом 49 

календарних днів  

Загальна 

митна вартість  

$ 3210  

  

  

29  Подання 

казначейського 

векселя   

За зберігання товарів, що 

підлягають обов’язковій передачі  

митниці протягом 38 календарних 

днів  

415 кг  

30  Подання 

гарантійного листа 

банку  

За зберігання товарів, що 

підлягають обов’язковій передачі 

митниці протягом 36 календарних 

днів   

Загальна 

митна 

вартість  $ 

3778  

31  Умовне 

нарахування 

плетежу  

За знаходженням товарів під 

митним контролем протягом 23 

календарних днів  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

870  

32  Внесення готівки 

до каси митниці   

За митне оформлення предметів у 

зоні митного контролю в 

святковий день. Був зайнятий один 

працівник митниці протягом двох 

годин  

Загальна 

митна 

вартість  $ 

5000  

  

Етапи виконання завдання  
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1. Заповнення графи 47 вантажної митної декларації відповідно до 

наданих вихідних даних.  

2. Висновки за роботою.  

  

  

Методичні вказівки до виконання завдання   

  

Розрахунок митних зборів, що підлягають сплаті, проводять у графі 47 

вантажної митної декларації.  

Графа 47 складається з п’яти колонок, які подано нижче (табл. 2.2).  

  

Таблиця 2.2 – Графа 47 вантажної митної декларації  

Нарахування 

мита та 

митних зборів  
Вид  

Основа 

нарахування  
Ставка  Сума  СП  

В. Подробиці 

підрахунків  

              

              

    



 

 

Порядок заповнення:  

1. У першій колонці графи 47 «Вид» вказується шифр (код) митних зборів  

(див. дод. В).  

2. У другій колонці графи 47 «Основа нарахування» вказується:  

– загальна митна вартість, перерахована в національну валюту 

України за курсом Національного банку України на день подання ВМД до 

митного оформлення, якщо ставка збору є відсотковою;   

– колонка не заповнюється, якщо ставка збору є фіксованою.  

3. У третій колонці графи 47 «Ставка» вказується розмір ставки 

митного збору  (див. дод. Г).  

4. У четвертій колонці графи 47 «Сума» вказується сума митного 

збору, що підлягає сплаті.  

5. У п’ятій колонці графи 47 «СП» вказується шифр способу 

розрахунку   

(див. дод. В).  

6. У графі «В. Подробиці підрахунку» вказується :  

– шифр (код) платежу (митні збори);  

– загальна сума платежів за даним шифром (кодом), що складається з 

платежів по ВМД і кожному додатковому аркушу;  – платіжні реквізити.  

  

  

Запитання для перевірки знань  

  

1. Що мається на увазі під митно-тарифним регулюванням?  

2. Що мається на увазі під нетарифним регулюванням?  

3. Визначте порядок заповнення графи 47 ВМД.  

4. Що таке «основа нарахування»?  

5. Що таке фіксована ставка?  

6. Чим відрізняється фіксована ставка від відсоткових сплат?  

  

  

  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.  

  

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ МИТА, АКЦИЗНОГО ЗБОРУ,  

ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  

  



 

 

Мета заняття – ознайомити студентів з порядком нарахування мита, 

акцизного збору, податку на додану вартість.  

  

Завдання. Нарахувати ввізне мито, акцизний збір та податок на додану 

вартість під час ввезення товарів в Україну.  

Вихідні дані обираються за варіантом з табл. 3.1. Варіант відповідає 

порядковому номеру студента у списку групи.  

  

Таблиця 3.1 – Вихідні дані до заняття 3  

Варіант  
Назва товару, який 

ввозиться на територію 

України  
Кількість  

Митна  
вартість 

однієї  
одиниці, 

дол.  

Спосіб 

розрахунку  

1  2  3  4  5  

1  Печі мікрохвильові 

марки PANASONIC   

50 шт.  140  Безготівковий  

2  LCD Телевізор марки  

SONY (діагональ 52”)  

30шт.  2000  – // –  

3  Кава «Kopi Luwak»  у 

зернах  

10 кг  600  – // –  

4  Шоколад 

швейцарський Lindt  

15 кг  110  – // –  

5  Ікра чорна  60 кг  2400  – // –  

6  Окіст курячий  

(заморожений)  

600 кг  2,5  Внесення 

готівки до каси  

7  Окіст індички  

(заморожений)  

500 кг  3,5  – // –  

8  Шоколад молочний з 

начинкою   

100 кг  9  – // –  

9  Шуби жіночі (норка)  20 шт.  2200  – // –  

10  Шуби жіночі (соболь)  18 шт.  19500  Безготівковий  

11  Краби консервовані  200 банок по  

240 г  

10  – // –  

12  Омари консервовані  400 упаковок 

по 250 г  

9  – // –  

13  Диски Blu-ray   500 шт.  8  Безготівковий  

14  Відеокасети без запису 

Samsung  

900шт.    – // –  

  



 

 

  

Продовження таблиці 3.1  

1  2   3  4  5  

15  Радіотелефон марки  

ORION  

130шт.  36  – // –  

16  Відеокамера Hitachi   180 шт.  90  – // –  

17  Монітори LG    100 шт.  210  – // –  

18  Сигарети марки  

«Malboro Lights»  

 2000 пачок  2  Внесення готівки 

до каси  

19  Пиво солодове  

(місткість банки   

0,33 л)  
 

4000 банок  5  – // –  

20  Сигарети Davidoff  

classic  

 1200 пачок  4  – // –  

21  Вино червоне сухе 0,7 л   100 пляшок  25  – // –  

22  Шоколад чорний   50 кг  10  – // –  

23  Шоколадні батончики   120 кг  4  – // –  

24  Кава розчинна GOLD  

(місткість банки 100 г)  

 300 банок  5  – // –  

25  Лікер (місткість 

пляшки 0,5 л)  

 200 пляшок  30  – // –  

26  Пиво Bavaria 0,66 л   1100 шт.  2  Безготівковий  

27  Шоколад молочний    300 кг  8  – // –  

28  Пальта шкіряні жіночі   170 шт.  1700  Внесення готівки 

до каси  

29  Куртки шкіряні 

чоловічі  

 120 шт.  1000  – // –  

30  Червона ікра   40 кг  800  – // –  

31  Вермут Martini 1л   100 шт.  17  – // –  

32  Сережки золоті    10 пар  1000  – // –  

  

  

Етапи виконання завдання  

  

1. Розрахунок сум акцизного збору.  



 

 

2. Визначення податку на додану вартість.  

3. Визначення загальної суми платежів.  

4. Заповнення 47 графи ВМД.  

5. Висновки за роботою.  

  

Методичні вказівки   

  

Дати письмову відповідь на запитання «Які товари обкладаються податком 

на додану вартість та акцизним збором?»  

Провести розрахунок суми акцизного збору, мита та податку на додану 

вартість товару згідно з варіантом і заповнити потрібні колонки ВМД. Ставки 

акцизного збору наведені у дод. Д,  ввізного мита у дод. Е.  

1. Розрахунок сум акцизного збору:  

а) сума акцизного збору, якщо ставку встановлено у відсотках до митної  

вартості, обчислюється за формулою:  

                                            Са = В⋅ А,                                                          (3.1)  

  

де Ca – сума акцизного збору, грн;  

     В – митна вартість товару, грн;  

     А – ставка акцизного збору, визначена відповідним Законом (дод. Д);  

б) сума акцизного збору, якщо ставку встановлено в грошовому  

еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється з а формулою:  

  

Са = H ⋅ А,                                                            (3.2)  

  

де H – кількість товару у фізичних одиницях виміру, од.   

  

2. Порядок нарахування податку на додану вартість:  

а) нарахування податку на додану вартість на товари, що обкладаються  

митом та акцизним збором:  

  

                           Спдв = (В + См + Са)⋅ П /100,                                              

(3.3)  

  

де См – сума ввізного мита (дод. Ж), грн;  

     П – ставка податку на додану вартість (20 % або 0,2). 

б) на товари, що обкладаються тільки митом:  

  

                               Спдв = (В + См)⋅ П /100,                                               (3.4)  



 

 

  

в) на товари, що не підлягають обкладенню митом:  

  

    Спдв = В ⋅ П /100.                                                        (3.5)  

  

3. Визначення загальної суми платежів  

  

                                      Сзаг =Са+См+Спдв.                                                     (3.6) 

Порядок заповнення ВМД.  

Нарахування податку на додану вартість та акцизного збору, що підлягають 

сплаті, проводиться в графі 47 ВМД і додаткових аркушах до неї у наступному 

порядку:  

1. У першій колонці графи 47 «Вид» вказується шифр (код) платежу:  

      а) акцизний збір (дод. В);  

      б) податок на додану вартість (дод. В).  

У графу 47 суми для нарахування вносяться відповідно до характеру 

платежу – окремо ПДВ, окремо – акцизний збір.  

2. У другій колонці графи 47 «Основа нарахування» вказується :  

      а) при нарахуванні акцизного збору :  

– якщо ставка акцизного збору є фіксованою на фізичну 

одиницю виміру товарів, зазначається кількісний показник, 

визначений згідно з чинним законодавством;  

– якщо ставка акцизного збору є відсотковою, 

зазначається митна вартість, вказана в графі 12 ВМД і перерахована 

в національну валюту України за курсом Національного банку;  

     б) при нарахуванні ПДВ :  

– митна вартість, зазначена в графі 12 ВМД і 

перерахована в національну  валюту  України  за  курсом 

 Національного  банку,  що встановлюється Національним 

банком України, на день подання ВМД до митного оформлення.  

3. У третій колонці графи 47 «Ставка» вказується розмір ставки 

податку на додану вартість та акцизного збору.  

4. У четвертій колонці графи 47 «Сума» вказується сума акцизного 

збору та податку на додану вартість.  

5. У п’ятій колонці графи 47 «СП» вказується спосіб розрахунку   

(див. дод. В.2).  

6. У графі «В. Подробиці підрахунку» вказується:  

– шифр (код) платежу;  

– загальна сума платежів за цим шифром (кодом), що 

складається з платежів по ВМД і кожному додатковому аркушу; – 

платіжні реквізити.  



 

 

7. У графі «С» вказуються номери і дати платіжних документів, що 

засвідчують сплату податку на додану вартість та акцизного збору.  

  

Запитання для перевірки знань  

  

1. Назвіть види митних зборів.  

2. На які товари розповсюджується акцизний збір?  

3. Як визначається розмір акцизного збору?  

4. Як визначається сума податку на додану вартість?  

5. Що служить основою нарахування митних зборів?  

6. Які види митних режимів Вам відомі?  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4.  

  

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ  

ПІД ЧАС ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ  

  

Мета заняття – ознайомити студентів з порядком проведення митного 

оформлення легкових автомобілів іноземного виробництва та країн СНД при 

ввезенні в Україну.  

  

Завдання. Вихідні дані вибирають за варіантом з табл. 4.1. Варіант 

відповідає порядковому номеру студента в списку групи.   

  

Таблиця 4.1 – Вихідні дані до практичного заняття 4  

Варіант  
Країна і марка 

автомобіля  
Рік 

випуску  
Об’єм 

двигуна, см
3  

Тип двигуна  

Митна  
вартість 

нових  
іноземних  

автомобілів, 

долари США  

1  2  3  4  5  6  

1  Великобританія,  

ASTOR MARTIN  

1996  Більше 3000  дизельний  250 000  

2  Великобританія,  

BENYLEY  

1997  Більше 3000  дизельний  160 000  

3  Росія, ВАЗ-2109  

  

1997  1001 – 1500  бензиновий  9000  

4  Італія, ALFA  

ROMEO  

1996  1001 – 1500  бензиновий  8000  

5  Японія, Mazda 3  

  

2009  1501 – 1500  бензиновий  20000  



 

 

6  Росія,   

ГАЗ – 3110-411  

2000  2201 – 2500  бензиновий  12000  

7  Німеччина, Opel  

Astra H GTC  

2005  1500 – 2000  бензиновий  17000  

8  Франція,  

PEUGEOT  

1996  До 1000  дизельний  5000  

9  Чехія, SKODA  1997  1001 – 1500  бензиновий  6000  

10  Швеція, SAAB  1995  2201 – 3000  дизельний  24000  

11  Швеція, VOLVO  1997  1001 – 1500  дизельний  10000  

12  Японія,   

Mazda 626    

1997  1501 – 2000  бензиновий  12000  

13  Японія,DAIHATSU 1997  1501 – 2200  бензиновий  1200  

14  Великобританія,  

ROLLS-ROYS  

1996  2201 – 3000  дизельний  15000  

Продовження таблиці 4.1  

1  2  3  4  5  6  

15  Японія, HONDA  1998  Більше 3000  дизельний  35000  

16  Франція,   

RENAULT  

1995  До 1000  дизельний  5000  

17  Японія, Toyota  

Land Cruiser  

Prado  

2003  Більше 3000  бензиновий  50000  

18  Росія, ВАЗ-2109  

  

1997  1000 – 1501  бензиновий  8000  

19  Італія, FIAT  1996  1001 – 1500  бензиновий  8000  

20  Японія, Toyota  

Celica (T23)  

2003  1501 – 2200  бензиновий  12500  

21  Корея, DAEWOO  1998  2201 – 3000  бензиновий  12000  

22  Німеччина, BMW  1997  1501 – 2200  дизельний  10000  

23  Японія, MAZDA  1994  1001 – 1500  бензиновий  7000  

24  Франція,  

TALBOT  

1998  1501 – 2200  дизельний  10000  

25  Японія,  

MITSUBISHI  

1994  2201 – 3000  бензиновий  15000  

26  США, FORD  1997  2201 – 3000  дизельний  15000  

27  Корея, NYUNDAI  1995  1001 – 1500  дизельний  7000  

28  Росія, «Москвич»  1994  1001 – 1500  бензиновий  5000  

29  Японія, Toyota  

Corolla Hatchback 

2005  1001 – 1500  бензиновий  25000  



 

 

(E12)  

30  Японія,TOYOTA  1994  До 1000  дизельний  6000  

31  Німеччина, Opel  

Omega B 3.2 V6  

2004  Більше 3000  бензиновий  18000  

32  Японія, Nissan  

Maxima QX 2.0 

AT SE+  

2000  1501 – 2200  бензиновий  25000  

  

  

  

Етапи виконання завдання  

  

1. Визначити податок на додану вартість.  

2. Визначити загальну суму платежів під час митного оформлення 

транспортних засобів. 3. Висновки за роботою.  

  

Методичні вказівки  

  

  

Щоб розрахувати платежі під час митного оформлення легкових 

автомобілів, слід знати, що під час митного оформлення автомобіля, ввезеного 

для особистого користування або відчуження, громадянин сплачує:  

– мито (М);  

– митний збір (МЗ) за видачу свідоцтва на право реєстрації 

транспортного засобу (ТЗ) в органах ДАЇ МВС України;  

– акцизний збір (А);  

– податок на додану вартість (ПДВ).  

Основою для нарахування мита та акцизного збору є робочий об’єм 

двигуна, виражений в сантиметрах кубічних (постанова Верховної Ради 

України № 216\96 – ВР, постанова № 146 “Про внесення змін та доповнень у 

деякі постанови Кабміну України” 1998 р.) – дод. Ж. Митний збір за видачу 

свідоцтва дорівнює еквіваленту 15$.  

1. Податок на додану вартість становить 20 % від суми митної вартості 

автомобіля (В), мита та акцизного збору:  

  

  



 

 

ПДВ = (В + М + А)⋅0,2.                                         (4.1)  

  

  

 Митна вартість легкових автомобілів, що переміщуються через митний 

кордон України, з метою нарахування митних зборів, мита, ПДВ, акцизного 

збору визначається на підставі заяви (в тому числі усної) власника 

транспортного засобу або уповноваженої ним особи за умови подання 

підтверджувальних документів (товарних чеків, ярликів, договорів дарування 

тощо), які можна ідентифікувати з наявним автомобілем.  

При явній невідповідності заявленої митної вартості транспортних засобів,  

що визначається відповідно до положень Ст. 16 Закону України  від 05.02.92 № 

2097-ХП «Про Єдиний митний тариф», митні органи визначають миту вартість 

послідовно на основі цін на ідентичні чи подібні транспортні засоби, які діють 

у відповідних країнах-експортерах. Як допоміжна цінова інформація може 

застосовуватися інформація про ціни на такі або аналогічні автомобілі, що 

існують у країнах їхнього придбання (каталоги, прайс-листи, чеки, 

розрахунки-фактури).   

2. Загальна сума платежів у (ЗС) становить :  

  

  

ЗС=А+М+МЗ+ПДВ.                                       (4.2)  

  

  

Порядок нарахування платежів під час митного оформлення легкових 

автомобілів іноземного виробництва, країн СНД і вітчизняних автомобілів 

однаковий. Розрахувати загальну суму платежів і вказати усі потрібні 

документи під час оформлення.   

  

  

 Запитання для перевірки знань  

  

  

1. Які види митних зборів сплачуються під час ввезення транспортних засобів?  

2. Що таке «єдиний митний тариф»?  

3. Що передбачає митний режим «транзит»?  

4. Які документи підтверджують митну вартість товару?  

5. Як розраховується сума акцизного збору під час ввезення транспортних 

засобів?  



 

 

6. Від яких параметрів залежить сума ввізного мита під час ввезення 

транспортних засобів? 



 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5.   

  

ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ (ВМД)  

ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАПОВНЕННЯ  

  

Мета заняття – ознайомитися з особливостями заповнення ВМД в різних 

митних режимах.  

  

Завдання. У реферативній формі зробити огляд теми (табл. 5.1) за 

варіантом. Варіант відповідає порядковому номеру студента в списку групи.   

  

Таблиця 5.1 – Вихідні дані до практичного заняття 5  

№  
варіанту  

Тема реферату  

1, 2, 3  Положення про вантажну митну декларацію  

4, 5, 6  Особливості заповнення ВМД в режимі експорту  

7, 8, 9  Особливості заповнення ВМД в режимі реекспорту  

10, 11, 12  Особливості заповнення ВМД в режимі імпорту  

13, 14, 15  Особливості заповнення ВМД в режимі реімпорту  

16, 17  Особливості заповнення ВМД відповідно до митного режиму 

транзиту  

18, 19  Особливості заповнення ВМД відповідно до митного режиму 

транзиту після зберігання товарів під митним контролем (у тому 

числі в режимі митного складу)  

20, 21  Митний режим тимчасового ввезення (вивезення) товарів, його 

застосування з використанням відповідної ВМД  

22, 23  Особливості заповнення вантажної митної декларації відповідно до 

митного режиму митного складу  

24, 25  Особливості заповнення вантажної митної декларації під час 

декларування товарів, що переміщуються через магазин безмитної 

торгівлі  

26, 27  Особливості заповнення ВМД під час митного оформлення запасів, 

призначених для споживання  

28, 29  Особливості заповнення ВМД під час митного оформлення 

автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення  

30, 31  Особливості заповнення тимчасової, неповної  та періодичної ВМД  

32, 33  Особливості заповнення ВМД під час митного оформлення товарів, 

що переміщуються через митний кордон України громадянами  

  



 

 

Етапи виконання завдання  

  

1. Написати реферат на отриману тему, який повинен складатися з 

таких розділів:  

– зміст;  

– вступ;  

– основна частина;  

– висновки;  

– список використаних джерел.  

  

2. Захист реферату.  

  

При написанні реферату рекомендується користуватися такими джерелами:  

1. Порядок заповнення вантажної митної декларації / за ред. П.В. 

Пашка. – К. : Знання, 2005. – 399 с.  – (Митна справа в Україні).  

2. Постова КМУ від 09.06.1997 р. № 574 «Про затвердження 

положення про вантажну митну декларацію».  

3. Наказ ДМСУ від 14.10.2002 р. № 561 «Про затвердження Порядку 

здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших 

предметів із застосуванням вантажної митної декларації».  

4. Наказ ДМСУ від 07.10.2003 р. № 661 «Про затвердження порядку 

застосування митного режиму реекспорту до товарів, що переміщуються через 

митний кордон України».  
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Додаток   Б   
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Додаток   

 

В 

  

Таблиця В.1  – Класифікатор митних видів  

Код 

виду 

платежу  
Назва виду платежу  

 

Митні збори  

001  Митний збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем  

003  Митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного 

контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі 

товари та інші предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митниці  

004  За відмову від замовлених послуг, передбачених у попередньому пункті, без 

завчасного попередження в письмовій формі  

005  За митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, 

якщо цей засіб використовується для перевезення товарів та інших предметів в 

обсягах, що підлягають обкладенню митом  

006  За видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) ввезених в Україну 

громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово), а також 

номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної 

автомобільної інспекції  

010  

  

Митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів  

012  За митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна під зобов'язання 

про його зворотне вивезення (ввезення)  

014  Митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів відповідно до 

режиму транзиту  

015  Митний збір та митне оформлення товарів та інших предметів відповідно до 

режиму митного складу  

065  Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що 

імпортуються на митну територію України і підлягають обкладенню акцизним 

збором  

Мито  

020  Ввізне мито  

021  Ввізне мито на бензин моторний та важкі дистиляти  

040  Вивізне мито  

Акцизний збір  

027  Акцизний збір  

271  Акцизний збір на бензин моторний та важкі дистиляти  

Податок на додану вартість  

028      Податок на додану вартість  

   

Таблиця В. 2 – Класифікатор способів розрахунку  



 

  

Код 

способу 

розрахунку  
Назва способу розрахунку  

01  Безготівковий розрахунок через банківські установи  

02  Внесення готівки до каси митниці  

03  Подання векселя при здійсненні операцій з давальницькою сировиною  

04  Подання гарантійного листа банку  

05  Подання страхового поліса  

06  Умовне нарахування платежу  

07  Умовне нарахування платежу при транзиті  

08  Подання податкового векселя  

09  Резервний  

10  Резервний  

11  Подання векселя при митному оформленні майна, ввезеного як внесок 

до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями  

12  Подання векселя при митному оформленні майна, ввезеного на підставі 

договору (контракту) з іноземним інвестором про спільну інвестиційну 

діяльність  

13  Код 13 зазначається у разі звільнення від внесення платежів на підставі 

судових рішень                               .  

14  Подання векселя при здійсненні митного оформлення товарів, які 

ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації  

15  Сплата на бюджетні рахунки Державного казначейства України  

16  Код 16 зазначається при митному оформленні товару, на який 

установлено нульові ставки ввізного мита або акцизного збору  

Г 

  

Таблиця Г.1 – Ставки митних зборів   

п/п  Вид митного збору  
Розмір ставки (доларів  

США)  



  

Додаток   

 

1  2  3  

1  За митне оформлення товарів та інших предметів при 

митній вартості:  
– до 100 доларів США,  
– від 100 до 1000 доларів США,  
– більше 1000 доларів США  

  

  
не справляється   

5  
0,2 відсотка митної 

вартості товарів та  
інших предметів, але не  
більше еквівалента 1000 

доларів США  

2  За митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) 

майна під зобов’язання про його зворотне вивезення   
(ввезення):  
– за кожною вантажною митною декларацією,  
– за кожним додатковим аркушем до неї  

  

  

  
30  
15  

3  За митне оформлення товарів у разі транзиту:  
– за кожною вантажною митною декларацією,   
– за кожним додатковим аркушем до неї  

  
7   
3  

4  За митне оформлення товарів у разі ввезення на митний 

ліцензійний склад:  
– за кожною вантажною митною декларацією,  
– за кожним додатковим аркушем до неї   

  

  
30  
15  

5  За перебування товарів та інших предметів під митним 

контролем, за кожний день перебування: – за перші 

п'ятнадцять календарних днів,  
– за кожен наступний календарний день  

  

  
не справляється  

0,05 відсотка загальної 

митної вартості товарів 

та інших предметів  

6  За митне оформлення товарів та інших предметів у зонах 

митного контролю на територіях і в приміщеннях 

підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, 

чи поза робочим часом, встановленим для митниці (за 

одну годину роботи одного працівника митниці):   
– у робочий час,  
– у неробочий час, суботу, неділю,  
– святкові дні  

  

  

  

  

  
20  
40  
50  

7  За відмову від замовлених послуг, передбачених пунктом 

6 цього додатку, без завчасного попередження в 

письмовій формі  

  

  
20  

8  За митне оформлення транспортного засобу 

індивідуального користування, якщо цей засіб 

використовується для перевезення товарів та інших 

предметів в обсягах, шо підлягають обкладенню митом  

  

  

  



 

  

10  

  

  

  

Продовження таблиці Г.1  

1  2    

9  За видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) 

ввезених в Україну громадянами транспортних засобів (у 

тому числі ввезених тимчасово), а також номерних 

агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної 

автомобільної інспекції  

  

  

  

  
15  

10  За зберігання товарів та інших предметів на складах 

митниць (крім товарів та інших предметів, зазначених у 

статті 86 Митного кодексу України) (1970-12 ), за 1 кг за 

кожен день зберігання:  
– перші десять календарних днів,  
– кожен наступний календарний день  

  

  

  

  
0,1  
0,5  

11  За зберігання товарів та. інших предметів, що підлягають 

обов'язковій передачі митниці для зберігання і зазначені у 

статті 86 Митного кодексу України, за кожний день 

зберігання:  
– перші десять календарних днів,  

  

  
– кожен наступний календарний день  

  

  

  

  
0,1 відсотка загальної 

вартості товарів та інших 

предметів  
0,5 відсотка загальної 

вартості товарів та інших 
предметів  

12  За видачу підприємству свідоцтва про визнання його 

декларантом (на термін до одного року)  
  

1500  

13  За продовження терміну дії (перереєстрації) свідоцтва про 

визнання підприємства декларантом (щорічно)  
  

1000  

14  За видачу сертифіката підтвердження доставки товару, 

прийнятого під режим експортного контролю України  
  

100  

  

Д 

  

Таблиця Д.1 – Ставки акцизного збору на етиловий спирт та алкогольні напої 

(на 2010 р.)  
Код товарів згідно 

з УКТ ЗЕД  Опис товару  Ставки акцизного збору у грн. 

з одиниці товару  
 Посилання на нормативний 

документ  



  

Додаток   

 

Нижчезазначені ставки слід застосовувати з урахуванням статей 2, 3 Закону України "Про ставки акцизного 

збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" в редакції від 23.03.2000 р. N 1582-III.  

2204   
(крім 2204 10, 2204 

21 10 00, 2204 29 10  
00)  

Вина виноградні натуральні  0,01 грн. за 1 л  

ЗУ "Про ставки акцизного 

збору  і ввізного мита на 

спирт етиловий та алкогольні 

напої" в редакції від 

23.03.2000 р.  
N 1582-III  

2204   
(крім 2204 10,  

2204 21 10 00,   
2204 29 10 00)   

Вина натуральні з доданням спирту та 

міцні (кріплені)  0,50 грн. за 1 л  

2204 30   Виноматеріали виноградні  0  
2204 10,  
2204 21 10 00,  
2204 29 10 00  

Вина ігристі 

Вина газовані   2,50 грн. за 1 л  

2205   
Вермути та інші вина виноградні 

натуральні з доданням рослинних або 

ароматизувальних екстрактів  
2,60 грн. за 1 л  

2206 (зі спиртом)  

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, 

перрі (грушевий напій), напій 

медовий); суміші із зброджених напоїв 

та суміші зброджених напоїв з 

безалкогольними напоями, в іншому 

місці не зазначені  

  

-  

2206 00 (крім 2206 

00 31 00, 2206 00 

51 00, 2206 00 81 

00 - сидр і перрі 

(без додання 

спирту)  

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, 

перрі (грушевий напій), напій 

медовий); суміші із зброджених напоїв 

та суміші зброджених напоїв з 

безалкогольними напоями, в іншому 

місці не зазначені (з доданням спирту):  

  

34 грн. за 1 л   
100-відсоткового спирту  

2206 00 31 00, 2206  
00 51 00, 2206 00 81  
00   

Сидр і перрі (без додання спирту)   
  

0,34 грн. за 1 л  

2207  

Спирт етиловий, неденатурований, з 

концентрацією спирту 80 об. % або 

більше; спирт етиловий та інші 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, 

денатуровані, будь-якої концентрації  

34 грн. за 1 л 100-

відсоткового спирту  

2208 (крім 2208 20  
12 00, 2208 20 62 

00) 

Спирт етиловий, неденатурований, з 

концентрацією спирту менш як 80 об. 

%; спиртові дистиляти та спиртні 

напої, одержані шляхом перегонки, 

лікери та інші напої, що містять спирт  

34 грн. за 1 л  100-

відсоткового спирту  

2208 20 12 00,   
2208 20 62 00  

Спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки 

виноградного вина або вичавок з 

винограду  

14 грн. за 1 л 100-відсоткового 

спирту – з 10.03.2010 р. до  
01.01.2011 р.  
20 грн. за 1 л 100-відсоткового 

спирту – з 01.01.2011 р. до  
31.12.2011 р.;  
27 грн. за 1 л 100-відсоткового 

спирту – з 01.01.2012 р. до  
31.12.2012 р.  

  

Таблиця Д.2 – Ставки акцизного збору на пиво  
Код товару  
(продукції) 

згідно з УКТ  
ЗЕД  

Опис товару (продукції) згідно з 

УКТ ЗЕД  

Ставки акцизного збору у 

твердих сумах з одиниці товару 

(продукції)  

Посилання на нормативний 

документ  



 

  

2203 00  Пиво солодове   0,60 гривні за 1 літр.  

п. 8 ЗУ "Про ставки акцизного 

збору і ввізного мита на деякі 

товари (продукцію)" N 313/96-ВР 

від 11.07.96 р.   

  

Таблиця Д.3 – Ставки акцизного збору на тютюнові вироби  

Код 

товару  
(продукції) 

згідно з  
УКТ ЗЕД  

Опис товару  
(продукції)  

згідно з УКТ 

ЗЕД  

Ставки акцизного збору у твердих 

сумах з одиниці реалізованого товару 

(продукції)  

Ставки 

акцизного 

збору у  
процентах до 

обороту з  
реалізації 

товару  
(продукції)  

Посилання на 

нормативний документ  
встановлені ЗУ  

"Про ставки 

акцизного збору  
на тютюнові 

вироби"   

визначені з  
урахуванням 

індексу  
споживчих цін   

2401  Тютюнова сировина 

Тютюнові відходи  0  0  0  

- ЗУ "Про ставки 

акцизного збору та 

ввізного мита на 

тютюнові вироби" в 

редакції від  
19.11.99 р. N  
1246-XIV  
  
- Розпорядження 

КМУ "Про 

опублікування 

специфічних ставок 

акцизного  
збору та мінімального 

податкового 

зобов'язання із сплати 

акцизного збору на 

тютюнові вироби, 

визначених з 

урахуванням індексу 

споживчих цін" N  
861-р від  
24.07.2009 р.   

2402 10 00  
00  

Сигари, включаючи 

сигари з відрізаними 

кінцями, та сигарили 

(тонкі сигари), з 

вмістом тютюну  

60 грн  

за 100 

шт.  

69 грн  

за 100 

шт.  
20  

2402 20 90  
10  

Сигарети без фільтра, 

цигарки  
35 грн. за 

1000 шт..  
40,25 грн. 

за 1000 шт.  20  

2402 20 90  
20  Сигарети з фільтром  60 грн.  за 

1000 шт..  

69 грн.  

за 1000 

шт.  
20  

2403   
(крім 2403  
99 10 00,  
2403 10)  

Тютюн та замінники 

тютюну, інші, 

промислового 

виробництва; тютюн  
"гомогенізований" або 

"відновлений"; 

тютюнові екстракти та 

есенції  

25 грн  

за 1 кг  
28,75 грн  

за 1 кг  20  

2403 10  

Тютюн для куріння, з 

вмістом або без вмісту 

замінників у будь-якій 

пропорції  

35 грн.  

за 1 кг  
40,25 грн.  

за 1 кг  20  

2403 99 10 

00  
Жувальний і 

нюхальний тютюн  
10 грн.  

за 1 кг  
11,5 грн.  

за 1 кг  20  

  МІНІМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
ІЗ СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ НА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ  за 

кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо  
Код товару  
(продукції) 

згідно з УКТ  
ЗЕД  

Опис товару 

(продукції) згідно з 

УКТ ЗЕД  

характеристик продукту в разі її наявності), що обчислюється одночасно за  

 ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці  
реалізованого товару (продукції)  

встановлене ЗУ "Про ставки  
акцизного збору на тютюнові  

вироби"  

визначене з урахуванням  
індексу споживчих цін  

(розпорядження КМУ N 861-р  від 

24.07.2009 р.)  

2402 20 90 10  
Сигарети без фільтра, 

цигарки  
50 грн. за 

1000 штук  
57,5 грн.  за 

1000 штук  

2402 20 90 20  Сигарети з фільтром  
100 грн.  

за 1000 

штук  

115 грн.  за 

1000 штук  

  

Е 



  

Додаток   

 

Витяг з Наказу Митного комітету № 132 (№132342-93 ) від 31.05.93  

  

Таблиця Е.1 – Хутро, хутрова сировина, штучне хутро і вироби з них  

Код 

товару  
Опис товару  

Одиниця 

виміру  

Ставка мита у 

відсотках  
пільгова  повна  

43.01  Сировина хутрова (включаю чи голови, 

хвости та інші шматки або обрізки, придатні 

для виготовлення хутряних виробів), крім 

шкіряної сировини, класифікованої в  
товарних позиціях 41.01, 41.03  

    

  

  

  
20  

  

  

  

  
30  

43.02  Хутро, шкурки дублені або вироблені 

(включаючи голови, хвости, лапи та  шматки 

або обрізки хутряних шкурок), зібрані або  

незібрані (без додавання  інших матеріалів), 

крім   класифікованих в товарній позиції 

43.03        

    

  

  

  

  
20  

  

  

  

  

  
30  

43.03  Одяг хутряний, речі одягу та інші хутряні 

вироби     
    

20  
  

30  

43.04.00 

.000  

Хутро штучне і вироби з нього               т  20  30  

  

Таблиця Е.2 – Вироби з шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні 

речі, сумки і подібні їм товари; вироби з  кишок  (за  винятком  кетгуту з 

натурального шовку)  

Код 

товару  
Опис товару  

Одиниця 

виміру  

Ставка мита у 

відсотках  
пільгова  повна  

42.03  Одяг, його окремі речі з  натуральної шкіри 

або штучної шкіри на базі натуральної шкіри  
і шкіряних волокон                   

  

  
т  

  

  
10  

  

  
20  

    

Таблиця Е.3 – Какао і продукти з нього  

Код 

товару  
Опис товару  

Одиниця 

виміру  

Ставка мита у 

відсотках  
пільгова  повна  

18.06  Шоколад та інші харчові продукти із вмістом 

какао  
  

т  
  

5  
  

10  



 

  

     

  

Таблиця Е.4 – Вироби з м'яса, риби або ракоподібні, молюсків  або інших 

водних безхребетних  
 Код  Опис товару  Одиниця  Ставка мита у  
товару  виміру  відсотках   
 пільгова  повна  
16.01.00 Ковбаси й аналогічні продукти з м'яса,       м'ясних субпродуктів або 

крові; харчові       продукти, виготовлені на їх основі         т 

 10  20  
16.02    Вироби  і  консерви  з  м'яса,  м'ясних       

субпродуктів або  крові, інші  т  10  20  
16.04  Готові продукти і консерви з риби; ікра       осетрових    (чорна 

ікра) та її замінники з       ікри інших риб  т  20  30  
16.05  Готові  продукти  або  консерви  з       

ракоподібних, молюсків або інших водних         
 безхребетних         т  10  20  

  

Таблиця Е.5 – Напої алкогольні і безалкогольні, оцет  

 Код  Опис товару  Одиниця  Ставка мита у  
товару  виміру  відсотках   
 пільгова  повна  
22.03.00. Пиво солодове    10  20  
000  
22.04  Вина виноградні, натуральні, включаючи      міцні; сусло виноградне, 

крім того, що   10  20 класифікується в товарній позиції 20.09      
22.05  Вермути і вина виноградні інші з додаванням      рослинних або 

ароматних екстрактів          10  20  

22.06 Напої зброджені інші (сидр яблуневий, сидр    грушевий  (перру), напій медовий) 10 

20  

  

Таблиця Е.6 – Тютюн та його промислові замінники  

Код 

товару  
Опис товару  Одиниця 

виміру  
Ставка мита у 

відсотках   
пільгова  повна  

24.01  Тютюн необроблений, тютюнові відходи      30  50  

24.02  Сигарети (в тому числі сигари з обрізаними 

кінцями), сигарили (сигари тонкі) і сигарети 

з тютюну   або його замінників     

    

  
30  

  

  
50  
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24.03  Тютюн оброблений промисловий та його 

замінники; тютюн "гомогенізований" або   
"відновлений";  тютюнові  екстракти 

 та есенції    

    

  

  
30  

  

  

  
50  

  

Ж 

Таблиця Ж.1 – Ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспорті  

засоби  

Код виробів за 

гармонізованою 

системою 

опису та  
кодування 

товарів  

Опис товару згідно з 

гармонізованою системою 

опису та кодування товарів  

Ставки 

акцизного  
збору у  

твердих сумах 

з одиниці 

товару  
(продукції)  

Ставки 

специфічного 

ввізного мита  
(пільгові, повні)  

1  2  3  4  

  Транспортні засоби з двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням та з 

кривошипношатунним механізмом:  
  

  

8703 21  - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

не більш як 1000 см3:      

8703 21 10 00  - - - нові  0,05 євро за 1 см3  0,1 євро за 1 см3  
8703 21 90   - - - що використовувалися:  

    
8703 21 90 10  - - - - не більш як 5 років  1 євро за 1 см3  0,15 євро за 1 см3  
8703 21 90 30   - - - - понад 5 років  

1,25 євро за 1 см3  
0,3 євро за 1 см3 (від 3 до  
6)  
0,5 євро за 1 см3 (понад 6)  

8703 22     - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1000 см3, але не більш як 1500 

см3:  
  

  

8703 22 10 00  - - - нові  0,03 євро за 1 см3  0,1 євро за 1 см3  
8703 22 90  - - - що використовувалися:  

    
8703 22 90 10  - - - - не більш як 5 років  1,25 євро за 1 см3  0,15 євро за 1 см3  
8703 22 90 30  - - - - понад 5 років  

1,5 євро за 1 см3  
0,3 євро за 1 см3 (від 3 до  
6)  
0,5 євро за 1 см3 (понад 6)  

8703 23  - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1500 см3, але не більш як 3000 

см3:  
  

  

  - - - нові:  
    

8703 23 11   - - - - моторні транспортні засоби, 

обладнані для тимчасового проживання 

людей:  
  

  

8703 23 11 10  - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 

понад 1500 куб. см, але не більш як  
2200 куб. см  

0,15 євро за 1 см3  
0,1 євро за 1 см3  

8703 23 11 30  - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 

понад 2200 куб. см, але не більш як  
3000 куб. см  

0,6 євро за 1 см3  
0,1 євро за 1 см3  



 

  

8703 23 19  - - - - iншi:  
    

8703 23 19 10  - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 

понад 1500 куб. см, але не більш як  
2200 куб. см  

0,12 євро за 1 см3  
0,1 євро за 1 см3  

8703 23 19 30  - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 

понад 2200 куб. см, але не більш як  
3000 куб. см  

0,12 євро за 1 см3  
0,1 євро за 1 см3  

8703 23 90  - - - що використовувалися:  
    

  - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 

1500 см3, але не більш як 2200 см3:      

8703 23 90 11  - - - - - не більш як 5 років  1,5 євро за 1 см3  0,15 євро за 1 см3  
8703 23 90 13  - - - - - понад 5 років  

2,0 євро за 1 см3  
0,3 євро за 1 см3 (від 3 до 

6) 0,5 євро за 1 см3 (понад 

6) 

  - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 

понад 2200 см3, але не більш як 3000 

см3:  
  

  

8703 23 90 31  - - - - - не більш як 5 років  2,0 євро за 1 см3  0,15 євро за 1 см3  

Продовження таблиці Ж1  

 1  2  3  4   
8703 23 90 33  - - - - - понад 5 років  

3,0 євро за 1 см3  
0,3 євро за 1 см3 (від 3 до  
6)  
0,5 євро за 1 см3 (понад 6)  

8703 24  - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 3000 см3:      

8703 24 10 00  - - - нові  1,0 євро за 1 см3  0,1 євро за 1 см3  
8703 24 90   - - - що використовувалися:  

    
8703 24 90 10  - - - - не більш як 5 років  3,0 євро за 1 см3  0,15 євро за 1 см3  
8703 24 90 30  - - - - понад 5 років  

3,5 євро за 1 см3  
0,3 євро за 1 см3 (від 3 до  
6)  
0,5 євро за 1 см3 (понад 6)  

  - iншi транспортні засоби з двигуном 

внутрішнього згоряння з запалюванням 

від стиснення (дизелем або 

напiвдизелем):  
  

  

8703 31  - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

не більш як 1500 см3:      

8703 31 10 00  - - - нові  0,05 євро за 1. см3  0,1 євро за 1 см3  
8703 31 90  - - - що використовувалися:  

    
8703 31 90 10  - - - - не більш як 5 років  1,25 євро за 1 см3  0,15 євро за 1 см3  
8703 31 90 30  - - - - понад 5 років  

1,5 євро за 1 см3  
0,3 євро за 1 см3 (від 3 до  
6)  
0,5 євро за 1 см3 (понад 6)  

8703 32  - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1500 см3, але не більш як 2500 

см3:  
  

  

  - - - нові:  
    

8703 32 11 00  - - - - моторні транспортні засоби, 

обладнані для тимчасового проживання 

людей  
0,15 євро за 1 см3  

0,1 євро за 1 см3  

8703 32 19 00  - - - - iншi  0,15 євро за 1 см3    
8703 32 90  - - - що використовувалися:  

    
8703 32 90 10  - - - - не більш як 5 років  1,75 євро за 1 см3  0,15 євро за 1 см3  
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8703 32 90 30  - - - - понад 5 років  
2 євро за 1 см3  

0,3 євро за 1 см3 (від 3 до  
6)  
0,5 євро за 1 см3 (понад 6)  

8703 33  - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 2500 см3:      

  - - - нові:  
    

8703 33 11 00  - - - - моторні транспортні засоби, 

обладнані для тимчасового проживання 

людей  
1,0 євро за 1 см3  

0,1 євро за 1 см3  

8703 33 19 00  - - - - iншi  
    

8703 33 90  - - - що використовувалися:  
    

8703 33 90 10  - - - - не більш як 5 років  2,5 євро за 1 см3  0,15 євро за 1 см3  
8703 33 90 30  - - - - понад 5 років  

3,25 євро за 1 см3  
0,3 євро за 1 см3 (від 3 до  
6)  
0,5 євро за 1 см3 (понад 6)  

8703 90  - iншi:  
    

8703 90 10 00  - - транспортні засоби, оснащені 

електричними двигунами  100 євро за 1 шт    

8703 90 90 00  - - iншi  100 євро за 1 шт    
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