СКЛАДОВІ НМКД
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1. Зразок екзаменаційної роботи (підсумковий контроль)
1. Розкрийте сутність митно-тарифних відносин в глобальному вимірі (10 балів)
2. Розкрийте порядок та особливості процедури визначення країни походження товару. (10
балів)
3. Визначте суму платежів, які необхідно сплатити при ввозі продукції дитячого харчування,
що реалізуються через спеціалізовані установи. (20 балів)
1
Найменування товару
Джем
2
Код товарної номенклатури зовнішньоекономічної 20.07
діяльності
3
Країна експортер
Німеччина
4
Ціна за одиницю
0,63 дол. США
5
Загальна кількість
60 800 банок
6
Умови постачання
ЕХW (Франко завод)
м.Бонн
7
Податок на додану вартість при ввезенні товарів
20%
8
Митний збір за митне оформлення товарів
0.2 %
9
Курс гривні за НБУ на час здійснення платежів
28.0 грн /1 $

2. Приклади тестових завдань
1 Що належить до митної території України
A Територія, що становить єдину митну територію, у межах якої Україна має виняткову юрисдикцію щодо
митної справи
B Територія, яка межує з іншими державами
C Територія, де розташовані контрольно-пропускні пункти митниці
D Правильна відповідь відсутня
2 Назвіть орган державного управління, спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи
A Митно-тарифна Рада
B Державна митна служба України
C Тарифне управління
D Правильна відповідь відсутня
3 Який орган має право змінювати ставки ввізного мита
A Міністерство економіки
B Кабінет Міністрів України
C Верховна Рада України
D Правильна відповідь відсутня
4 Назвіть функцію митниці, яка домінує на сучасному етапі розвитку митної системи України
A Фіскальна
B Регулятор товарообігу
C Правова
D Статистична
5 Чи співпадає митний кордон України з державним кордоном України
A Ні, не співпадає
B Так, співпадає

C Співпадає за винятком меж спеціальних митних зон
D Правильна відповідь відсутня

3. Роздатково-аналітичні завдання з рішеннями
Задача
Визначте суму платежів, які необхідно сплатити при ввозі пюре з бананів до
України, що реалізуються через мережу супермаркетів.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування товару
Код
товарної
номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності
Країна експортер
Ціна за одиницю
Загальна кількість
Умови постачання
Вартість перевезення Бонн-Ягодин (українськопольський кордон)
Податок на додану вартість при ввезенні
товарів
Мито

Плодове пюре
2007 99 50 10
Німеччина
0,63 євро
60 800 банок
ЕХW (Франко завод) м.Бонн
2500 євро
20%
2%
Діє з 01.01.2017 до 31.12.2018

10 Курс гривні за НБУ на час здійснення платежів 32.0 грн /1 євро
Вартість на кордоні з Україною 60860*0,63+2500=40804 євро це є митна вартість
Митні платежі:
40894*2%=817.88 євро це мито
(40894+817.88)*20%= 8342.38 євро це ПДВ
Відповідь: Сума платежів це мито+ПДВ, тобто 8342.38+817.22=9159.6 євро

4. Конспект лекцій
Тема 8. Митно - тарифна система регулювання міжнародного бізнесу
Переміщення товарів і транспортних засобів (ТЗ) через митний кордон відбувається відповідно до їх митних
режимів. Митний режим охоплює всі правила щодо призначення та використання товарів і транспортних
засобів, які підпадають під дію певного митного регулювання. Метою митних режимів є спрощення і
гармонізація митних процедур. Сутність митних режимів полягає в тому, що в них відображені умови і
формальності, які необхідно виконувати відносно товарів, поміщених у відповідний митний режим. Декларант
має право обрати будь-який митний режим або замінити його на інший, незалежно від характеру, кількості,
країни призначення чи країни походження. Чинним законодавством України запроваджено 14 видів митного
режиму:
- імпорт (випуск у вільний обіг) – іноземні товари після сплати всіх митних платежів та виконання усіх
необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України;
- реімпорт - товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України,
випускаються у вільний обіг на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів та без
застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД;
- експорт (остаточне вивезення) - українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території
України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення;
- реекспорт - це митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України

або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без сплати вивізного мита та
без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД;
- транзит - товари та/або ТЗ комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома
митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання
цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД;
- тимчасове ввезення - іноземні товари, ТЗ комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну
територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без
застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД і підлягають реекспорту до завершення встановленого
строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання ;
- тимчасове вивезення - це митний режим, відповідно до якого українські товари або ТЗ комерційного
призначення вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування
митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД і підлягають реімпорту до
завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх
використання;
- митний склад - іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним
звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання;
- вільна митна зона - іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з цієї території за
межі митної території України із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування
заходів нетарифного регулювання, а українські товари ввозяться на територію вільної митної зони із
оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання;
- безмитна торгівля - товари, не призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та
реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним контролем у пунктах пропуску через
державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, та на повітряних і водних транспортних
засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, з умовним звільненням від оподаткування
митними платежами, установленими на імпорт та експорт таких товарів, та без застосування до них заходів
нетарифного регулювання;
- переробка на митній території - іноземні товари піддаються переробці без застосування до них заходів
нетарифного регулювання, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки;
- переробка за межами митної території - українські товари піддаються переробці за межами митної території
України без застосування заходів нетарифного регулювання, за умови повернення цих товарів або продуктів їх
переробки на митну територію України у митному режимі імпорту;
- знищення або руйнування - іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який
виключає можливість їх використання, з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами,
установленими на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання;
- відмова на користь держави - власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких
умов на свою користь. Важливою процедурою митного оформлення експортно-імпортних операцій є
визначення митної вартості товару (МВТ), яка є основою для установлення розміру мита. Використання
державою того чи іншого порядку розрахунку мита може збільшити чи зменшити суму митних платежів.
Митна вартість товарів – це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що
переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного
кордону України. Принципи визначення МВТ в українському законодавстві розроблені з урахуванням
міжнародної практики і, перш за все, правил ГАТТ про визначення вартості товарів для митних цілей, що
містяться в Угоді про митну оцінку (повна назва – Угода про застосування Статті VII ГАТТ 1994).
Передбачена Угодою система оцінки базується на критерії, при застосуванні якого береться до уваги комерційна
практика. Гармонізація національного законодавства на основі правил Угоди має метою уніфікацію їх
застосування таким чином, щоб імпортери могли впевнено попередньо оцінити суму мита, яку необхідно буде
сплатити.
Митна вартість визначається як для товарів, що імпортуються в Україну, так і товарів, що експортуються з
України [30].
Для визначення митної вартості товарів, що імпортуються в Україну,
використовують шість методів:
1) за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються;
2) за ціною угоди щодо ідентичних товарів;
3) за ціною угоди щодо подібних (аналогічних)товарів;

4) на основі віднімання вартості;
5) на основі додавання вартості;
6) резервного.
Основним методом визначення МВТ є метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються.
Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний із перелічених. При
цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом
застосування попереднього методу.
Митною вартістю за методом 1 є ціна угоди, фактично сплачена, чи яка підлягає сплаті за товари, які
імпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України.
Для визначення митної вартості за методом 2 (оцінка за ціною угоди щодо ідентичних товарів) за основу
береться ціна угоди щодо ідентичних товарів. Під ідентичними розуміються товари, однакові за всіма ознаками
з товарами, що оцінюються, у тому числі за такими, як: фізичні характеристики;
якість та репутація на ринку; країна походження; виробник.
Для визначення митної вартості за методом 3 (оцінка за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів) за
основу береться ціна угоди щодо подібних (аналогічних) товарів, які ввозяться (імпортуються). Під подібними
(аналогічними) розуміються товари, які хоч і не є однаковими за всіма ознаками, але мають схожі
характеристики і складаються із схожих компонентів, завдяки чому вони виконують однакові функції порівняно
з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними.
Щоб визначити подібність (аналогічність) товару, враховуються такі ознаки: якість, наявність торговельної
марки і репутація на ринку; країна походження; виробник.
Визначення МВТ за методом 4 (оцінка на основі віднімання вартості) здійснюється у тому разі, якщо оцінювані,
ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаватимуться на митній території України у незмінному стані. Для
визначення МВТ за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні чи подібні товари
продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення, але не
пізніше ніж за 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються, покупцеві, який не є взаємозалежною з
продавцем особою.
Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі компоненти:
- витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток та загальні витрати у зв’язку з
продажем на митній території України товарів того ж класу та виду;
- суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв’язку
з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів;
- звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування. Для
визначення митної вартості товарів за методом 5 (оцінка на основі додавання вартості) за основу береться ціна
товарів, розрахована шляхом додавання:
- вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв’язку з виробництвом оцінюваних товарів;
- загальних витрат, характерних для продажу в Україну з країни вивезення товарів того ж виду, у тому числі
витрат на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування до місця перетинання митного кордону
України, та інших витрат;
- прибутку, що його звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну таких товарів.
Для визначення митної вартості за даним методом до ціни товарів зараховуються всі витрати, які враховуються
при визначені митної вартості за методом 1. Резервний метод (метод 6) використовується, якщо митна вартість
не може бути визначена шляхом послідовного використання вищевказаних методів. Митна вартість оцінюваних
товарів визначається з урахуванням світової практики, шляхом гнучкого використання будь-якого з наведених
методів, а також за допомогою цінової інформації, яка надається митним органом декларанту.
Для визначення МВТ за резервним методом не може використовуватися:
ціна товарів на внутрішньому ринку країни-експортера; ціна товарів, що поставляються з країни-експортера до
третіх країн; ціна товарів українського походження на внутрішньому ринку України; довільно встановлена чи
достовірно не підтверджена ціна товарів; витрати на виробництво, що відрізняються від тих, які були визначені
для розрахунків ціни ідентичних або подібних (аналогічних) товарів; мінімальна митна вартість; більша з двох
альтернативних вартостей.
Митна вартість товарів, що експортуються з України, визначається залежно від виду договору.
При договорі купівлі-продажу або міни МВТ визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка
підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону України.
До МВТ, що вивозяться, також включаються фактичні витрати, якщо вони не були раніше до неї включені: на

навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетинання
митного кордону України; комісійні та брокерські винагороди; ліцензійні та інші платежі за використання
об’єктів права інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу
(експорту) товарів, які оцінюються.
Якщо існує інший вид договору, тоді МВТ визначається на підставі ціни, підтвердженої комерційними,
транспортними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість
товарів, які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту
перетинання митного кордону України.
Митна вартість декларується шляхом надання декларації митної вартості.
Для визначення митної вартості важливо також знати спосіб встановлення моменту перетину митного кордону:
1) для авіаперевезень: при експорті – завершення митного оформлення в аеропорті, де відбувається
навантаження; при імпорті – початок або здійснення митного оформлення в першому аеропорті на території
України, у якому відбувається розвантаження або перевантаження товарів, якщо факт
перевантаження підтверджений митним органом цього аеропорту; 2) для морських і річкових перевезень: при
експорті – здійснення або завершення митного оформлення в порту навантаження на території України;
при імпорті – початок або здійснення митного оформлення в першому порту розвантаження або перевантаження
на території України, якщо факт перевантаження підтверджений митним органом цього порту;
3) для товару, що доставляється поштою: здійснення митного оформлення в пункті міжнародного поштового
обміну;
4) для трубопровідного транспорту та ліній електропередачі: пункт пропуску, де товар ставиться під митний
контроль;
5) для перевезення іншими видами транспорту (у тому числі залізничним і автомобільним): при експорті –
здійснення або завершення митного оформлення в пункті пропуску на митному кордоні України на шляху
переміщення товару; при імпорті – початок або здійснення митного оформлення в пункті пропуску на митному
кордоні України на шляху переміщення товару.
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