Любич Андрій Васильович,
голова ГО “Інститут фінансів та права”
ПОТРІБНО УСУВАТИ ВАДИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МЕТОЮ СТИМУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, ЗОКРЕМА, ЗМІНЮВАТИ ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРЯМИХ
ІНВЕСТИЦІЙ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВНЕСЕННІ НЕРЕЗИДЕНТОМ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ТА МАЙНА ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ – РЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ.

Підпункт 14.1.81 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України відніс прямі інвестиції до однієї з
форм фінансових інвестицій – “господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в
обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою”. Деякі з
інвестицій є іноземними. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України від 19.03.1996
№ 93/96-ВР “Про режим іноземного інвестування”, “підприємство з іноземними інвестиціями підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до
законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його наявності,
становить не менше 10 відсотків”. А пункт 5 частини першої статті 1 Закону України визначив, що
“підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування
іноземної інвестиції на його баланс”. А стаття 3 цього ж Закону України визначила, що “іноземні
інвестиції можуть здійснюватися у таких формах: часткової участі у підприємствах, що
створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих
підприємств”.
Статтею 18 Закону України від 19.03.1996 № 93/96-ВР “Про режим іноземного інвестування” визначено,
що “оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до
статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або
використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності),
здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України ( 4495-17 )”. А саме частина 1 статті
251 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495 -VI визначила, що “митне оформлення
товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з
іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку”. Також абзац перший частини
другої статті 287 Митного кодексу України встановив, що “товари (крім товарів для реалізації або
використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності), що
ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами
відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування" з метою інвестування на підставі
зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу
підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні
таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних
підставах”.
Також на підставі Закону України № 1390-VIII ( 1390-19 ) від 31.05.2016 було виключено статтю 13
Закону України від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР, яка передбачала реєстрацію (перереєстрацію)
іноземних інвестицій. Як наслідок, втратила чинність Постанова Кабінету Міністрів України від 6
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березня 2013 року № 139 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних
інвестицій та її анулювання”.
Згідно абзацу 1 частини другої статті 287 Митного кодексу України, “товари (крім товарів для реалізації
або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності),
що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами
відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування" з метою інвестування на підставі
зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу
підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного мита. При відчуженні
таких товарів раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних
підставах”.
Для розуміння деталей звернемось до Податкового та до Митного кодексу України щодо митних
платежів, визначених підпунктом 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України як
“податки, що відповідно до цього Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення
або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких
покладено на контролюючі органи”. Пункт 27 частини першої статті 4 Митного кодексу України
визначив три види митних платежів:
а) мито;
б) акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції);
в) податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції)1.
Один із цих митних платежів, а саме мито визначено Главою 42 Розділу IX Митного кодексу України,
стаття 271 якого виділяє такі види мита:
1) ввізне мито (стаття 272);
Код виду
надходжень
Мито

Вид надходження

Ввізне мито
20

21

120

121

Код
бюджетної
класифікації

15010000
Мито на товари, що ввозяться на територію
України суб'єктами господарювання
Мито на нафтопродукти, транспортні засоби
та шини до них, що ввозяться на територію
України суб'єктами господарювання
Мито на товари, що ввозяться
(пересилаються) на територію України
фізичними особами
Мито на транспортні засоби та шини до них,
що ввозяться на територію України
фізичними особами

Підстава для нарахування
податків та зборів
Митний кодекс України, глава
42

15010100

15010500

Митний кодекс України, Закон
України "Про Державний
бюджет України"

15010200

Митний кодекс України, розділ
XII

15010500

Митний кодекс України, розділ
XII

2) вивізне мито (стаття 273);
Код виду
надходжень Вид надходження
Вивізне мито
Мито на товари, що вивозяться суб'єктами
40 господарювання
Мито на товари, які вивозяться
140 (пересилаються) фізичними особами

Код
бюджетної
класифікації
15020000

Підстава для нарахування
податків та зборів

15020100
15020200

Митний кодекс України, глава
42, розділ XII

3) сезонне мито (стаття 274);
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4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне (стаття 275). Cправляння митних
платежів врегульовується Главою 43 Митного кодексу України (статті 289-304).
Код виду
надходжень Вид надходження
Антидемпінгове мито
Антидемпінгове мито на товари, що
ввозяться на територію України суб'єктами
23 господарювання

Антидемпінгове мито на товари, що
ввозяться на територію України фізичними
123 особами
Спеціальне мито
Спеціальне мито на товари, що ввозяться на
територію України суб'єктами
24 господарювання

Спеціальне мито на товари, що ввозяться на
митну територію України фізичними
124 особами
Компенсаційне мито
Компенсаційне мито на товари, що ввозяться
на територію України суб'єктами
25 господарювання

Компенсаційне мито на товари, що ввозяться
на митну територію України фізичними
125 особами
Додатковий імпортний збір
Додатковий імпортний збір на товари, що
ввозяться на територію України суб'єктами
22 господарювання
Додатковий імпортний збір на товари, що
ввозяться на митну територію України
122 фізичними особами

Код
бюджетної
класифікації

15010900

15010900

15010800

15010800

15011000

15011000

15011100

15011100

Підстава для нарахування
податків та зборів
Митний кодекс України,
глава 42, Закон України "Про
захист національного
товаровиробника від
демпінгового імпорту",
рішення Міжвідомчої комісії
з міжнародної торгівлі щодо
застосування заходів
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.
Митний кодекс України,
глава 42, Закон України "Про
застосування спеціальних
заходів щодо імпорту в
Україну", рішення
Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі щодо
застосування заходів
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.
Митний кодекс України,
глава 42, Закон України "Про
захист національного
товаровиробника від
субсидованого імпорту",
рішення Міжвідомчої комісії
з міжнародної торгівлі щодо
застосування заходів
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.
Митний кодекс, Закону
України "Про заходи щодо
стабілізації платіжного
балансу України відповідно
до статті XII Генеральної
угоди про тарифи й торгівлю
1994 року"

Ставки митного тарифу визначено Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII “Про митний
тариф України”.
Іншим видом митних платежів є акцизний податок, ввезений на митну територію України як суб’єктами
господарювання, так і фізичними особами.
Код
бюджетної
Вид надходження
класифікації
Акцизний податок
Акцизний податок з товарів, ввезених на митну територію
України суб'єктами господарювання
14030000
80 Спирт
14030100
81 Лікеро-горілчана продукція
14030200
82 Виноробна продукція
14030300
Код виду
надходжень

Підстава для нарахування
податків та зборів
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункт 215.3.1.
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Код виду
надходжень
83
84

85

86

90

Вид надходження
Пиво
Тютюнові вироби, тютюн та промислові
замінники тютюну

Транспортні засоби (крім мотоциклів і
велосипедів)
Мотоцикли (включаючи мопеди) та
велосипеди з допоміжним мотором, з
колясками або без них

Код
бюджетної
класифікації
14030400
14030600
14030700

14030800

14030900

Кузови для моторних транспортних засобів

14031000

Пальне
Інші підакцизні товари іноземного
27 виробництва
Акцизний податок з товарів, ввезених на митну територію
України фізичними особами

14031900

92

185

186

190
127

Транспортні засоби (крім мотоциклів і
велосипедів)
Мотоцикли (включаючи мопеди) та
велосипеди з допоміжним мотором, з
колясками або без них

Кузови для моторних транспортних засобів
Інші підакцизні товари іноземного
виробництва

Підстава для нарахування
податків та зборів
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункти 215.3.2, 215.3.3
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункт 215.3.5
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункт 215.3.7
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункт 215.3.6
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункти 215.2.3, 215.3.4

14032000
14030000

14030800

14030900

14031000

Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункт 215.3.5
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункт 215.3.7
Податковий кодекс України,
розділ VI, стаття 215,
підпункт 215.3.6

14032000

Також до митних платежів відноситься податок на додану вартість:
Код виду
надходжень

28

128

Код
бюджетної
Вид надходження
класифікації
Податок на додану вартість
Податок на додану вартість з товарів,
ввезених на територію України суб'єктами
господарювання (крім лікарських засобів,
дозволених для виробництва і застосування
в Україні та внесених до Державного реєстру
лікарських засобів та медичних виробів за
переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України; а також лікарських
засобів, медичних виробів та/або медичного
обладнання, дозволених для застосування у
межах клінічних випробувань, дозвіл на
проведення яких надано центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
охорони здоров'я)
Податок на додану вартість з товарів,
ввезених на територію України фізичними
особами
14070100

Підстава для нарахування
податків та зборів

розділ V Податкового кодексу
України

4

Код виду
надходжень

29

Вид надходження
Податок на додану вартість з лікарських
засобів, дозволених для виробництва і
застосування в Україні та внесених до
Державного реєстру лікарських засобів та
медичних виробів за переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України;
а також лікарських засобів, медичних
виробів та/або медичного обладнання,
дозволених для застосування у межах
клінічних випробувань, дозвіл на проведення
яких надано центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
охорони здоров'я

Код
бюджетної
класифікації

14070200

Підстава для нарахування
податків та зборів

розділ V Податкового кодексу
України

Крім митних платежів, у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України
справляється єдиний збір, визначений Законом України від 4 листопада 1999 року № 1212-XIV, та інші
види бюджетних надходжень.
Код виду
надходжень
26
50

95

51

52
53

Код
бюджетної
Вид надходження
класифікації
Інші види бюджетних надходжень
Інші збори з імпорту
15010300
Штрафи за порушення митних правил
21081100
Штраф за порушення митних правил, що
передбачені статтями 472, 482, 483, 484
Митного кодексу України
21081100
Надходження коштів від реалізації
конфіскованого майна за матеріалами
митних органів
24010100
Надходження конфіскованої національної та
іноземної валюти за матеріалами митних
органів
24010300
Надходження валюти, щодо якої минув
строк позовної давності
24030000

60

Надходження коштів від реалізації
безхазяйного майна, знахідок, спадкового
майна (у разі відсутності спадкоємців за
заповітом і за законом, усунення їх від права
на спадкування, неприйняття ними
спадщини, а також відмови від її прийняття),
а також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
Кошти від реалізації скарбів, які є
пам'ятками історії та культури, майна,
одержаного державою в порядку
спадкування чи дарування (у тому числі
того, від якого відмовився власник або
отримувач)
Штраф за порушення податкового
законодавства

70

Єдиний збір, який справляється в пунктах
пропуску через державний кордон України

59

55

Підстава для нарахування
податків та зборів
Митний кодекс України
Митний кодекс України
Митний кодекс України,
глава 68

Митний кодекс України

Митний кодекс України
Цивільний кодекс України,
Митний кодекс України

31010200

Бюджетний кодекс

31010100

Бюджетний кодекс
Податковий кодекс України,
розділ II, стаття 123
Закон України "Про єдиний
збір, який справляється у
пунктах пропуску через
державний кордон України"

21081100

22110000

5

Код виду
надходжень

Код
бюджетної
класифікації

Вид надходження

71

Плата за виконання митних формальностей
поза місцем розташування та поза робочим
часом, установленим для митних органів

22200000

79

Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності (у тому числі коштів
від реалізації майна, за яким не звернувся
власник до закінчення строку зберігання)

24030000

92
93

Екологічний податок
Інші надходження

19010600
24060300

31

Інші види надходжень
Відшкодування витрат митних органів на
зберігання товарів, транспортних засобів на
складах митних органів
25010100

Підстава для нарахування
податків та зборів

Митний кодекс України,
постанова Кабінету Міністрів
України від 18.01.2003 N 93
"Про справляння плати за
виконання митних
формальностей митними
органами поза місцем
розташування митних органів
або поза робочим часом,
установленим для митних
органів"

Цивільний кодекс України,
Митний кодекс України.
Податковий кодекс України,
розділ VIII, стаття 241,
підпункт 241.2.2

Митний кодекс України

Також пункт 29 частини першої статті 4 Митного кодексу України визначив митні формальності –
“сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і органами доходів і зборів з метою
дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи”. Відповідно до частини 2
статті 246 Митного кодексу України, “порядок виконання митних формальностей при здійсненні
митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного
документа” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631. За виконання
митних формальностей декларант вносить окрему плату. Саме ж Положення про митні декларації
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 4502. Зразки бланків
єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх технічного
опису (форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7, МД-8) затверджені наказом Міністерства фінансів
України від 22.02.2012 № 246.
Таблиця 1. Надходження митних платежів до ДБУ (млрд. грн).
Роки

Митні платежі
Ввізне Вивізне ПДВ
мито
мито

Акцизний
податок з
ввезених на
митну територію України
2009
3,024
2010
3,470
2011
9,600
2012
8,479
2013
7,129
2014
14,587
2015
22,756

2

6,327
8,555
10,462
12,984
13,343
12,388
39,881

0,383
0,295
1,311
0,201
0,078
0,220
0,419

Інше
Єдиний збір, що
Плата за виконання митних Всього
справляється у
формальностей митними
пунктах пропуску органами поза місцем
через державний
розташування митних
кордон України
органів
73,149
0,127
0,082 82,822
73,342
0,148
0,070 85,666
93,157
0,181
0,054 114,543
101,575
0,171
0,043 123,291
96,541
0,180
0,039 117,260
107,287
0,208
0,038 135,388
138,764
0,272
0,051
202,3

Див. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF#n61.
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Митні платежі
Інше
Акцизний
Ввізне Вивізне ПДВ
Єдиний збір, що
Плата за виконання митних Всього
податок з
мито
мито
справляється у
формальностей митними
ввезених на
пунктах пропуску органами поза місцем
митну териточерез державний
розташування митних
рію України
кордон України
органів
2016
32,938 20,001
0,369 181,453
0,349
0,065
235,3

Роки

Джерело: Новік О.І. «Молодий вчений» • № 10 (50) • жовтень, 2017 р., Університет державної фіскальної служби України
(складено на основі статистичних даних Державної фіскальної служби України).

Таблиця 2. Частка митних платежів у Державному бюджеті України (сальдо), млрд. грн.

Номінальний ВВП
Державний бюджет
України
Митні платежі (МП)
Частка МП у ДБУ

2009
913,345
209,7004

2010
1082,569
240,615

2011
1316,600
314,6169

2012
1408,889
346,54

2013
1454,931
339,2269

2014
1566,728
357,842

2015
1979,458
531,551

2016
2383,182
612,103

82,822
39,50%

85,666
35,60%

114,543
36,41%

123,291
35,58%

117,260
34,57%

135,388
37,83%

202,3
38,06%

235,3
38,44%

Джерело: Новік О.І. «Молодий вчений» • № 10 (50) • жовтень, 2017 р., Університет державної фіскальної служби України
(складено на основі статистичних даних Державної фіскальної служби України).

Як бачимо, у 2016-му році частка митних платежів (акцизного податку, ввізного та вивізного мит та
ПДВ) перевищила 38% Державного бюджету України.
Пункт 49 частини першої статті 4 Митного кодексу України визначив, що “пропуск товарів через
митний кордон України - надання органом доходів і зборів відповідній особі дозволу на переміщення
товарів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення”. Частина 21
статті 4 Митного кодексу України визначила, що “митна процедура - зумовлені метою переміщення
товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання”.
ЯК РЕАЛІЗУЄТЬСЯ СТАТТЯ 287 МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Класифікатор звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України,
затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, визначає код пільги зі
сплати ввізного мита, підставою для якої є частина 2 статті 287 Митного кодексу України.
№
пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для Код
надання
пільги
пільги

Підстава для
надання пільги

Податок на додану
вартість
Код
пільги

Підстава для
надання пільги

Розділ I Загальний (Імпорт)
81

Товари (крім товарів для
реалізації або
використання з метою,
безпосередньо не
пов'язаною з
провадженням
підприємницької
діяльності), що ввозяться
на митну територію
України на строк не
менше трьох років
іноземними інвесторами
відповідно доЗакону
України "Про режим
іноземного
інвестування" з метою

152

Митний
кодекс
України,
стаття 287, ч.
2

-
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№
пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для Код
надання
пільги
пільги

Підстава для
надання пільги

Податок на додану
вартість
Код
пільги

Підстава для
надання пільги

інвестування на підставі
зареєстрованих договорів
(контрактів) або як внесок
іноземного інвестора до
статутного капіталу
підприємства з
іноземними інвестиціями
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1011201-12.

Отже, що саме пропонує насьогодні стаття 287 Митного кодексу України? У країні, де видається
сертифікат походження іноземних товарів, існує чи реєструється компанія-нерезидент, яка в
нерезидентській юрисдикції є власником обладнання, запчастин та комплектуючих, з метою внесення їх
до статутного капіталу суб’єкта господарювання – резидента, поставленого на облік у митному органі.
Для того, щоб підпадати під регулювання частини першої статті 18 Закону України Закону України від
19.03.1996 № 93/96-ВР “Про режим іноземного інвестування”, нерезидент не повинен бути
громадянином України3, що передбачено статтею 2 Закону України 18 січня 2001 року № 2235-III “Про
громадянство”. У противному випадку при застосуванні пільги не дотримуватимуться вимоги
законодавства України з питань митної справи при декларуванні за вантажно-митною декларацією
(ВМД), що буде фіксуватись у податкових повідомленнях рішеннях після проведення камеральних
перевірок.
Далі коли проводяться чергові або позачергові загальні збори суб’єкта господарювання – резидента, які
відповідно до порядку внесення змін до статуту, приймають рішення щодо збільшення статутного
капіталу на розмір майнового внеску компанії – нерезидента (відповідно до п. 3 статті 11 Закону України
від 06.02.2018 р. № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”4 та статті
13 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-VI “Про акціонерні товариства”). Справжність
підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально. Також рекомендується, щоб у
протоколі зборів та у Статуті у грошовому та у процентному виразі визначалась частка статутного
капіталу.
Суб’єкт господарювання – нерезидент ввозить імпорт, а резидент оформлює ввезення як інвестицію,
ставиться її на свій баланс, з якого друкує виписку.
Для митного оформлення державній фіскальній службі надаються документи, які підтверджують
внесення інвестиції.
На суму імпортного мита видається вексель з терміном погашення (потім вексель або погашається, або за
виданим векселем робиться платіж, якщо пільга щодо сплати ввізного мита при ввезенні на територію
України товарів на підставі вантажно-митних декларацій не застосовується).
НАЯВНІСТЬ ПРАВОВОЇ КОЛІЗІЇ КОНСТАТОВАНА СУДОВОЮ ГІЛКОЮ ВЛАДИ.
Проте Верховна Рада України також прийняла Закон України від 17 лютого 2000 року № 1457-III “Про
усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів господарювання, створених з використанням майна та
коштів вітчизняного походження”, “спрямований на захист конкуренції між суб'єктами

3

Див. Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 18.10.2012 у справі № К-11834/10-С
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27221694), Постанову Вищого адміністративного суду України від
27.06.2013 р. у справі К-33251/10-С (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32363182 ).
4
Джерело: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19.
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господарювання, створеними без залучення коштів або майна (майнових чи немайнових прав)
іноземного походження, та суб'єктами господарювання, створеними за участю іноземного капіталу,
забезпечення державного захисту вітчизняного виробника та конституційних прав і свобод
громадян України”.
Відповідно до статті 2 цього Закону України, “підприємства, створені за участю іноземних
інвестицій, а також об'єкти (результати) спільної діяльності на території України за участю іноземних
інвестицій без створення юридичної особи, в тому числі на основі договорів (контрактів) про виробничу
кооперацію, спільне виробництво, сумісну діяльність тощо, підлягають валютному і митному
регулюванню та оподаткуванню за правилами, встановленими законодавством України з питань
валютного і митного регулювання та оподаткування підприємств, створених без участі іноземних
інвестицій”.
Стаття 3 цього Закону України визначила, що “спеціальне законодавство України про іноземні
інвестиції, а також державні гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені законодавством
України, не регулюють питання валютного, митного та податкового законодавства, чинного на
території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України”. А стаття 7 Закону України визначила, що
“судові рішення про застосування до підприємств з іноземними інвестиціями, їхніх дочірніх
підприємств, а також філій, відділень та інших відокремлених підрозділів державних гарантій захисту
інвестицій, винесені на підставі законодавчих актів, зазначених у статті 4 цього Закону, підлягають
виконанню виключно в частині, що не суперечить цьому Закону”. Отже, цим Законом України було
встановлено національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів
(обов'язкових платежів) для підприємств з іноземними інвестиціями. Відповідно до міжнародних
договорів України, які відповідно до статті 9 Конституції України, є частиною національного
законодавства, визначається, що “приймаючою стороною для іноземних інвесторів має бути створений
режим, не менш сприятливий, ніж стосовно власних громадян або підприємств чи громадян або
підприємств третіх країн”, "національний режим" і "режим, не менш сприятливий, ніж стосовно
власних громадян і підприємств" за суттю є тотожними.
Прикладом застосування Закону України від 17 лютого 2000 року № 1457-III є Постанова Колегії суддів
Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 18 лютого 2014 року у справі
№ 21-491а135.
У Рішенні Конституційного суду України від 29 січня 2002 року № 1-рп/2002 у Справі N 1-17/2002 “ за
конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини
першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької
діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" та частини першої
статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (справа про оподаткування підприємств з
іноземними інвестиціями)” визначено, що “застосування до підприємств з іноземними інвестиціями
національного режиму валютного регулювання та справляння податків, зборів (обов'язкових платежів)
відповідає взятим Україною за зазначеними договорами міжнародним зобов'язанням”.6 Конституційний
суд України підтвердив, що положення Закону України "Про усунення дискримінації в
оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів
вітчизняного походження" ( 1457-14 ) є підставою для припинення пільгового режиму оподаткування
підприємств з іноземними інвестиціями, “ є підставою як для відмови у наданні, так і для припинення
раніше наданих пільг у сфері валютного і митного регулювання та справляння податків, зборів
(обов'язкових платежів) підприємствам з іноземними інвестиціями, їх дочірнім підприємствам, а
також філіям, відділенням, іншим відокремленим підрозділам, включаючи постійні представництва
нерезидентів, незалежно від часу внесення іноземних інвестицій та їх реєстрації”.
Отже існуюча правова колізія значить, що з досить високою ймовірністю органи митниці відмовлять у
наданні пільги з ввізного мита при ввезенні на територію України товарів на підставі вантажно-митних
декларацій, оформлених як прямі інвестиції шляхом внесення нерезидентом виробничих машин та
обладнання 4-ї групи Податкового кодексу України, або виробничих основних засобів групи “машини та
5
6

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37740261.
Джерело: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-02 .
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обладнання” стандарту 121 “Основні засоби”, якщо інше не передбачене двостороннім договором між
Україною та країною, з якої ввозиться майно.
ЯКА ПІЛЬГА З ВВІЗНОГО МИТА МОЖЕ БУТИ НАСПРАВДІ ПОТРІБНА ДЛЯ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ?
Держстат України вимірює капітальні інвестиції:
1) за джерелами фінансування у фактичних цінах, млн. грн.:
2017
Усього
у т.ч. за рахунок
власних коштів підприємств та організацій
кредитів банків та інших позик
коштів населення на будівництво житла
коштів місцевих бюджетів
інших джерел фінансування
коштів державного бюджету
коштів іноземних інвесторів

1 кв. 2018

412 812,7

100%

88 955,1

100%

288 644,2
21 826,9
32 288,1
38 175,9
11 885,9
14 324,6

70%
5%
8%
9%
3%
3%

67 777,8
7 494,0
7 321,3
2 846,9
2 357,0
895,7

76%
8%
8%
3%
3%
1%

5 667,1

1%

262,4

0%

Джерело: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2017/ibd/kindj/infin_u/infin2017_u.htm (дані наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій
та Луганській областях).

Першим за обсягом джерелом інвестування є власні кошти підприємств та організацій, а другим та
третім за обсягом – кредити банків та інших позик, також як і кошти населення. Лише від 0 до 1%
капітальних інвестицій здійснювалось за рахунок коштів іноземних інвесторів, у той час як бл. 70-76%
капітальних інвестицій здійснюється за рахунок власних коштів підприємств та організацій. Якась
частина з цих капітальних інвестицій придбавається у закордонних виробників чи посереників.
2) за видами економічної діяльності (щоквартальні показники), млн. грн., 1-й кв. 2018 р.
Усього
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
Лісове господарство та лісозаготівлі
Рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Наземний і трубопровідний транспорт
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
Поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Тимчасове розміщування
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
Інформація та телекомунікації
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
Телекомунікації (електрозв'язок)
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

88 955,1
10 699,0
10 521,7
167,2
10,1
31 897,0
10 393,8

100,0%
12,0%
11,8%
0,2%
0,0%
35,9%
11,7%

7 236,3

8,1%

511,0
4 399,7
2 325,6
8 177,0
4 542,9
28,1
508,6
3 013,7
83,7

0,6%
4,9%
2,6%
9,2%
5,1%
0,0%
0,6%
3,4%
0,1%

281,6
159,6
122,0

0,3%
0,2%
0,1%

7 878,6

8,9%

904,7
6 483,8
490,1

1,0%
7,3%
0,6%
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Усього
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,
технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Наукові дослідження та розробки
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та
технічна діяльність, ветеринарна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

88 955,1
2 196,1
4 452,8
795,9

100,0%
2,5%
5,0%
0,9%

496,3
148,6

0,6%
0,2%

151,0
1 520,6
1 917,6
317,3
724,4
379,7
87,4

0,2%
1,7%
2,2%
0,4%
0,8%
0,4%
0,1%

Джерело: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2017/ibd/kindj/infin_u/infin2017_u.htm (дані наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій
та Луганській областях).

За результатами 1-го кварталу 2018-го року за видами економічної діяльності близько 35,9% капітальних
інвестицій обліковувалось за промисловістю, 12% - за сільським господарством, 11,7% - за будівництвом.
3) за видами активів (щоквартальні показники), млн. грн.
Усього
інвестиції у матеріальні активи
житлові будівлі
нежитлові будівлі
інженерні споруди
машини, обладнання та інвентар
транспортні засоби
Земля
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
інші матеріальні активи
інвестиції у нематеріальні активи
з них
програмне забезпечення та бази даних
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2017
412 812,7
397 426,4
51 238,9
57 638,8
75 946,5
143 588,9
52 703,3
1 281,0
3 295,5
11 733,5
15 386,3

100,0%
96,3%
12,4%
14,0%
18,4%
34,8%
12,8%
0,3%
0,8%
2,8%
3,7%

1 кв. 2018
88 955,1
81 495,4
10 246,7
10 333,6
13 448,9
32 199,4
11 648,1
202,2
890,5
2 526,0
7459,7

100,0%
91,6%
11,5%
11,6%
15,1%
36,2%
13,1%
0,2%
1,0%
2,8%
8,4%

7 776,9

1,9%

2470,1

2,8%

5 446,8

1,3%

4567,4

5,1%

Джерело: https://ukrstat.org (дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

Близько 35% капітальних інвестицій робилось у машини, обладнання та інвентар. Машини і обладнання
у Податковому кодексі України відносяться до групи 4 основних засобів. Загалом же Податковий кодекс
України поділив основні засоби на шістнадцять груп, визначені у попередній таблиці. Див. Додаток 1.
Результатом додаткових капітальних інвестицій в основні засоби 4-ї податкової групи у промисловості,
агропромисловості, будівництві, на транспорті стане збільшення встановлених потужностей
виробництва, випуску продукції, а у випадку наявності попиту на вироблену продукції, зростання
оптових та роздрібних продажів товарів внутрішнього виробництва, а отже і зменшення дефіциту
торгового балансу (імпортозалежності), або нарощування експорту.
Якщо ціллю економічної політики в Україні є економічне зростання, яке вимірюється приростом
валового внутрішнього продукту, що складається з суми валових регіональних продуктів - різниці між
випуском та проміжним споживанням, що є валовою доданою вартістю в основних цінах плюс податки
за виключенням субсидій на продукти, то випуск, а значить і додана вартість збільшуються у першу
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чергу за рахунок зростання виробництва, тобто використання встановлених потужностей машин та
обладнання IV-ї групи (машини та обладнання підгруп 2-8 стандарту 121 “Основні засоби” у державному
секторі). Валова додана вартість – це випуск товарів в основних (фактичних) цінах мінус проміжне
споживання. ВНД (ВНП) за доданою вартістю (виробничий метод): ВНП = Σ Додана вартість + непрямі
податки - державні субсидії. Весь ланцюг доданої вартості від сировинних ринків до напівфабрикатів та
до кінцевої продукції може руйнуватись внаслідок відсутності виробничих основних засобів 4-ї групи,
що використовуються у господарській діяльності.
Для запобігання значному розриву в рівнях економічного та соціального розвитку з іншими розвиненими
країнами економіка України має нагальну потребу у високих темпах економічного зростання. На темпи
капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал впливає відсутність встановлених потужностей
основних засобів, що могли б використовуватись у процесі створення доданої вартості у промисловості,
агропромисловому комплексі, будівництві, на транспорті та в інших галузях економіки.
Нестача капітальних інвестицій у виробничі основні засоби 4-ї групи призводить до втрати потенціалу
випуску товарів та валової доданої вартості. Суб’єктам господарювання державної, комунальної та
приватної форм власності потрібне або створення, або оновлення потужностей матеріально-технічної
бази основних засобів, віднесених до 4-ї податкової групи.
Капітальні інвестиції, необхідні для запобігання технологічній відсталості та розширення ланцюгів
доданої вартості для суб’єктів господарювання – резидентів України, уповільнюються внаслідок
відсутності у суб’єктів господарювання або застарілості технічної бази, внутрішніх фінансових ресурсів,
низької прибутковості, зависокої норми доходу на як власний, так і запозичений інвестований капітал.
Підвищення стимулюючої ролі держави в техніко-технологічному переоснащенні основних засобів
суб’єктів господарювання сприятиме інноваційному розвитку галузей, збільшенню обсягів оперативного
та/або фінансового лізингу та розширенню номенклатури виробничих основних засобів, віднесених до 4ї групи (підгруп 2-8 стандарту 121 “основні засоби” для суб’єктів державного сектору).
Найважливішою умовою забезпечення стабільного економічного зростання в Україні є модернізація
технологічної бази та впровадження сучасних технологій, що або створять нову додану вартість, або
обмежать використання застарілих технологічних процесів, які руйнують додану вартість.
Потрібно простимулювати збільшення обсягу капітальних інвестицій в основні засоби 4-ї групи (підгруп
2-8 стандарту 121 “Основні засоби”), забезпечити модернізацію та збільшення технологічних рівнів
виробництва та інфраструктури, створити передумови для розвитку і диверсифікації експорту продукції
із значною доданою вартістю, включити суб’єкти господарювання – резиденти України у світові
ланцюги доданої вартості.
Відсутність державної політики в Україні щодо стимулювання включення суб’єктів господарювання –
резидентів України у Світові ланцюги доданої вартості виражається у відсутності Стратегії промислової
політики. Держава повинна зменшує винятково бар’єри для створення, модернізації виробничих
основних засобів у державному, комунальному та приватному секторах економіки, постачання
запчастин та комплектуючих до них, в результаті чого створюється економічна додана вартість.
Саме тому абзац перший частини другої статті 287 Митного кодексу України повинен звільняти від
ввізного мита лише інвестиції до статутних капіталів суб’єктів господарювання – резидентів України у
вигляді основних засобів 4-ї групи (підгруп 2-8 стандарту 121 “Основні засоби”), а не будь-які товари і
майно, як це прописано в абзаці першому частини другої статті 287 Митного кодексу України:
Редакція абзацу першого частини другої статті
287 Митного кодексу України, станом на
грудень 2018 року.
“товари (крім товарів для реалізації або
використання з метою, безпосередньо не
пов'язаною з провадженням підприємницької
діяльності), що ввозяться на митну територію
України на строк не менше трьох років
іноземними інвесторами відповідно до Закону
України "Про режим іноземного інвестування" з

Пропонована редакція абзацу першого частини
другої статті 287 Митного кодексу України
“машини та обладнання 4-ї групи (підгруп 2-8
стандарту 121 “Основні засоби”), що ввозяться
на митну територію України на строк не менше
трьох років іноземними інвесторами відповідно
до Закону України "Про режим іноземного
інвестування" з метою інвестування на підставі
зареєстрованих договорів (контрактів) або як
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Редакція абзацу першого частини другої статті
287 Митного кодексу України, станом на
грудень 2018 року.
метою інвестування на підставі зареєстрованих
договорів (контрактів) або як внесок іноземного
інвестора до статутного капіталу підприємства з
іноземними інвестиціями, звільняються від
сплати ввізного мита.

Пропонована редакція абзацу першого частини
другої статті 287 Митного кодексу України
внесок іноземного інвестора до статутного
капіталу підприємства з іноземними
інвестиціями, звільняються від сплати ввізного
мита.

Водночас, виняткова орієнтація на забезпечення капітальних інвестицій виключно імпортованими
основними засобами недоцільна з економічної та соціальної позиції, оскільки це призведе до втрати
виробничого та науково-технічного потенціалу та зростання безробіття, послабить економічну безпеку
держави.
Саме тому, прибравши необґрунтовані пільги для імпортерів для прямих інвестицій, не пов’язаних із
створенням виробництва в Україні, потрібно надалі зменшити бар’єри, які стосуються виробництва, а
саме:
І. У підпункті 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України після “група 4 - машини та
обладнання” та “з них” додати:
виробничі – такі, що використовуються безпосередньо у виробничому процесі
(матеріальному виробництві) для виготовлення продукції.
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мають виробниче призначення і сприяють здійсненню виробничого процесу, проте не
використовуються у виробничому процесі безпосередньо.

5

ІІ. Пункт 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4,
ст.44) доповнити підпунктом 197.1.32 такого змісту:
“постачання виробничих машин та обладнання 4-ї групи (підгруп 2-8 стандарту 121 “Основні засоби”),
мінімально допустимі строки корисного використання яких становлять п’ять років, а також запчастин та
комплектуючих до них, якщо такі основні засоби призначені для введення в експлуатацію та
використання у господарській діяльності на території України. Порядок звільнення від оподаткування
встановлюється Кабінетом Міністрів України”.
Чинне законодавство по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів містить величезну
кількість як регуляторних та технічних бар’єрів, так і пільг по сплаті податків, що надаються шляхом
прийняття законів України. Більшість несистемних преференцій міститься у підрозділі 2 Розділу XX
“Перехідні положення” Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.
Інвестування економіки повинне забезпечити її розширене відтворення, раціональну реструктуризацію і
технологічне переозброєння. У результаті збільшення капітальних інвестицій буде забезпечено
створення додаткових потужностей основних засобів суб’єктів господарювання, нових робочих місць,
підвищення доходів і зниження рівня бідності. Запровадження непрямого регулювання, спрямованого на
створення податкових та митних стимулів, сприятиме вирішенню проблеми низької прибутковості
капітальних інвестицій.
Пропоновані зміни матимуть наступний вплив:
1) звільнення операцій з постачання виробничих машин та обладнання від оподаткування податком на
додану вартість зменшить податкові зобов’язання виробників основних засобів, що виникають при
постачанні виробничих машин та обладнання, запчастин та комплектуючих до них, також як і ціну в
договорах купівлі-продажу, фінансового або оперативного лізингу (оренди),
2) звільнення імпортерів виробничих машин та обладнання від імпортного мита не повинне вплинути на
українського виробника та постачальника внаслідок того, що у багатьох галузях економіки України
внаслідок багатофакторних причин не створюються ланцюги доданої вартості, а одним з факторів є
собівартість виробничих машин та обладнання, що заважає встановленню додаткових потужностей.
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Зменшення надходжень від ввізного мита буде незначним, оскільки:
1) і так є ймовірність, що воно не буде сплачуватись, внаслідок існування абзацу першого частини другої
статті 287 Митного кодексу України,
2) з пільг, які можуть бути оформлено на підставі чинної редакції абзацу першого частини другої статті
287 Митного кодексу України, буде вилучено будь-які товари і майно, не пов’язані з виробничими
основними засобами, і компенсовано створеною доданою вартістю внаслідок зростання виробничого
потенціалу.
Таблиця. Стан зовнішньої торгівлі товарами у січні-листопаді 2018 року, млн. доларів США
Код та
найменуванн
я

2017
Товаро
-обіг

Всього
84-90
Машини,
устаткування
та транспорт

83 965
17 843

Експо
р

Імпор
т

39 344
4 528

44 621
13 315

Сальд
о
-5 277
-8 786

2018
Товарообі
г
95 015
20 769

Експор
т
43 243
5 016

Імпор
т
51 772
15 754

Сальдо

-8 529
-10 738

Зміни до попер.
Товар Ексо-обіг пор
т
13% 10%
16% 11%

Імпор
т
16%
18%

Джерело: http://sfs.gov.ua/data/material/000/229/305638/Foreign_trade_11_month_2018.doc.

Втрати суб’єктів господарювання – резидентів України у вертикальних ланцюгах валової доданої
вартості зменшують валові регіональні продукти, сума яких становить валовий внутрішній продукт,
приріст якого одним з найважливіших показників економічного зростання. Також результатом
додаткових капітальних інвестицій у виробничі основні засоби 4-ї податкової групи стане збільшення
промислового випуску кожного з регіонів.
Проте навіть якщо в результаті запропонованих заходів зростуть валовий внутрішній продукт, валова
додана вартість на стороні пропозиції, у точці попиту ці вироблені товари та послуги хтось повинен
споживати, а для цього у споживачів в економіці повинна зростати купівельна спроможність як
населення, так і інших проміжних та кінцевих споживачів. Проте щодо покращення соціального
розвитку та інших складових попиту напишу в іншому огляді.
ОКРЕМЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З 28-МА КРАЇНАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (надалі – ЄС)7, яка вступила в дію 01
вересня 2017-го року, врегулює всеохоплюючі відносини між Україною та 28-ма країнами – членами ЄС.
Угода про Асоціацію складається з семи розділів, серед яких розділ IV, що називається “Торгівля та
питання, пов’язані з торгівлею”, містить 15 глав і 3 протоколи.
Cкасування мит, зборів та інших платежів є частиною 2 Глави 1 Національний режим та доступ товарів
на ринки. Стаття 27 частини 2 Глави 1 Угоди про Асоціацію визначила, що “для цілей цієї Глави “мито”
включає будь-яке мито або інший платіж, пов’язаний з імпортом або експортом товару, зокрема будьякий додатковий податок або додатковий платіж, пов’язаний з імпортом або експортом товару. “Мито”
не включає:
a) платежі, еквівалентні внутрішньому податку, що стягуються згідно зі статтею 32 цієї Угоди;
b) мита, що стягуються згідно з Главою 2 (“Засоби захисту торгівлі”) Розділу IV цієї Угоди;
c) збори та інші платежі, що стягуються згідно зі статтею 33 цієї Угоди”.
Проте стаття 29 частини 2 Глави 1 Угоди про Асоціацію врегульовує скасування ввізного мита.
Відповідно до пункту 1 статті 29, “кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що
походять з іншої Сторони, відповідно до Графіків, встановлених у Додатку I-A до цієї Угоди (далі Графіки)”.
А пункт 2 статті 29 визначив, що “для кожного товару базова ставка ввізного мита, стосовно якої
7

Див. http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c018a3d3-f73b-4309-b91efbc135c9564a&title=TekstRozdiluIv-torgivliaIPitannia-Pov-iazaniZTorgivleniuUgodiProAsotsiatsiiuTaDodatkivDoRozdiluIv .
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повинно застосовуватися поступове зменшення відповідно до пункту 1 цієї статті, зазначається у
Додатку І до цієї Угоди”.
Проте Угода про Асоціацію передбачає не лише використання:
1) ставки ввізного мита, визначених у тарифному графіку України, затвердженому у частині 1 додатку 1А Угоди про Асоціацію8,
2) та ставки ввізного мита, визначених у тарифному графіку ЄС, затвердженому у частині 2 додатку 1-А
Угоди про Асоціацію9, але і
3) ставки ввізного мита, що застосовується у рамках режиму найбільшого сприяння (далі - РНС),
Отже, тарифний графік України та тарифний графік ЄС визначають перехідний період для скасування
та/або зменшення ввізних мит.
ДФСУ на своєму веб-сайті повідомила, що “Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції
товарами з 226 країнами. Значна частка зовнішньої торгівлі України орієнтується на ринки країн ЄС:
41% експорту (збільшення на 30% ), 44% імпорту (збільшення на 29%). Частка країн СНД становить по
експорту – 16% (збільшення на 15%), по імпорту – 23% (збільшення на 34%)”. Таким чином, варто
враховувати на те, що загальні надходження ввізного мита у 2016-му році становили 20 млрд. грн., з яких
частка ввізного мита з країн-28-ми членів країн ЄС є істотною:
Номінальний ВВП
Державний бюджет
України
Митні платежі (МП)
у т.ч. ввізне мито
Частка МП у ДБУ
у т.ч. частка
ввізного мита у ДБУ

2009
913,345
209,7004

2010
1082,569
240,615

2011
1316,600
314,6169

2012
1408,889
346,54

2013
1454,931
339,2269

2014
1566,728
357,842

2015
1979,458
531,551

2016
2383,182
612,103

82,822
6,327
39,50%

85,666
8,555
35,60%

114,543
10,462
36,41%

123,291
12,984
35,58%

117,260
13,343
34,57%

135,388
12,388
37,83%

202,3
39,881
38,06%

235,3
20,001
38,44%

3,02%

3,56%

3,33%

3,75%

3,93%

3,46%

7,50%

3,27%

Джерело: Новік О.І. «Молодий вчений» • № 10 (50) • жовтень, 2017 р., Університет державної фіскальної служби України
(складено на основі статистичних даних Державної фіскальної служби України).

У 2016-му році частка ввізного мита становила 8,5% митних платежів, або 3,27% надходжень
Державного бюджету України. Падіння надходжень від ввізного мита у торгівлі з 28-ма країнами,
відповідно до тарифного графіку України, не лише зменшить частку ввізного мита у надходженнях
Державного бюджету України, але і супроводжуватиметься зростанням імпорту (↑IM), тобто
зменшенням валового національного доходу (ВНД) України, який за витратами розраховується за такою
формулою: ВНД (ВНП) за витратами ≈ AD (cукупний попит) = C + In + G + Xn, в якому сукупний
попит – це сукупна вартість товарів та послуг, яку всі сектори економіки планують придбати за певного
рівня доходів у поточному році,
1) видатки на приватне остаточне споживання (С),
2) публічні закупівлі товарів та послуг (G),
3) валові приватні внутрішні інвестиції (In) – це чисті інвестиції + амортизація,
4) чистий експорт (Xn=EX-IM).
Одночасно тарифний графік ЄС призведе до зростання експорту (↑EX), в результаті чого прогноз
показників зовнішньоторговельного сальдо є досить складним. Проте незаперечним фактором стане
лише збільшення товарообороту переважно у регіонах Центру та Заходу України, де частка торгівлі з ЄС
є значною:
Таблиця. Географічна структура зовнішньої торгівлі України.

8
9

Див.: http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/26/f431629n6.doc .
Див.: http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/26/f431629n7.doc .
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1

Оборот
роздрібн
ої
торгівлі,
млн.USD
, 2016

Оборот
роздрібн
ої
торгівлі,
млн.USD
, 2017

Експорт
товарів,
млн.дол.
США,
11м.2017

1 412,24

751,67

1 114,51

1 059,18

546,41

618,61

Дніпропетровська
область

3 913,08

2 579,85

6 376,31

Донецька
область

1 349,72

801,02

4 020,00

1 158,48

712,88

541,70

Вінницька
область

2
Волинська
область
3

4

5

Житомирська
область

6
Закарпатська
область
1 004,01
7

8

Запорізька
область
ІваноФранківсь
ка
область

652,59

1 324,91

2 037,45

1 293,08

2 835,91

1 386,50

689,32

593,70

9
Київська
область
10

11

12

Кіровоградська
область
Луганська
область
Львівська
область

2 280,18

1 962,80

1 605,42

941,49

549,30

389,90

334,67

206,03

213,52

2 515,55

1 849,09

1 451,41

13
Миколаївська
область
Одеська
область

3 166,51

695,57

2 243,25

1 660,41

Полтавськ
а
область

1 239,11

4 187,91

1 794,40

419,30

Нідерланди
130,69
(8,14%)
Індія
56,32
(14,45%)
Росія
53,11
(24,87%)
Польща
397,46
(27,38%)
Росія

918,66

Індія
134,54
(8,10%)
Австрія

1 691,01

Рівненська
945,17

532,06

Товарооборот,
млн.дол.
США,
11м.
2017
1 486,02

267,62
(21,60%)
Росія
1 064,25
(25,41%)
Росія
602,41
(33,57%)
Білорусь

1 857,72

106,14
(25,32%)
КНР

961,00

10 564,2

5 814,40

1 179,21

562,50

3 109,32

205,40
241,02

1 984,81

700,01

(14,61%)
Росія
413,07
(35,03%)
Росія
132,51
(23,56%)
Німеччина
556,70
(17,90%)
США
31,96
(15,56%)
Росія
166,62
(69,13%)
Польща
530,13
(26,71%)
Гвінея
87,82
(12,50%)

1 330,41

351,41

1 048,41
Польща
62,66
(17,83%)

305,21

КНР
310,39
(23,33%)
Азербайдж
ан
333,76
(31,84%)
Росія
72,71
(23,83%)

Першість
з товарообороту
млн.дол.
США,
11м.2017
Індія
179,21
(12,06%)
Німеччина
326,39
(17,57%)
Росія
1 637,93
(15,50%)
Росія
1 247,52
(21,46%)
Білорусь
157,33

Сальдо,
млн.
дол.
США (+,
–)
743,01

-620,50

2 188,41

2 225,60

122,40
(16,37%)
Угорщина
845,68

180,04

254,14
(15,03%)
1 312,94

область

371,51

Першість з
імпорту
млн.дол.
США,
11м.2017
Німеччина
58,34
(15,70%)
Білорусь

2 557,32
4 015,12

1 156,20

4 714,74

595,30
454,54

3 436,22

2 401,82

1 701,81

15

16

Імпорт
товарів,
млн.дол.
США,
11м.201
7

1 232,41
Росія
468,37
(16,52%)
Румунія
111,08
(18,73%)

441,15
(25,92%)
1 180,54
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Першість з
експорту
млн.дол.
США,
11м.2017
Індія
178,19
(15,99%)
Німеччина
202,23
(32,69%)
КНР
625,09
(9,80%)
Італія
948,46
(23,59%)
Німеччина
93,52
(17,26%)
Угорщина
711,74
(53,72%)

2 990,82

(33,07%)
Росія
881,44
(21,95%)
Росія
173,82
(15,04%)
Німеччина
686,10
(14,55%)
КНР
58,81
(9,88%)
Росія
219,73
(48,34%)
Польща
927,59
(26,99%)
Російська
Федераці
я
503,17
(20,95%)
КНР
375,07
(12,54%)
Азербайджан
367,33
(13,41%)

2 739,42
656,62

92,51
1 656,71

31,20

-1 503,90

184,50

-27,50
-533,40

1 001,81

330,01

642,61
Польща
108,30
(16,49%)

46,21

16

17

18

19

Сумська
область
Тернопільська
область
Харківська
область

20

21

22

23

24

Херсонськ
а
область
Хмельницька
область
Черкаська
область
Чернівецьк
а
область
Чернігівсь
ка
область

Оборот
роздрібн
ої
торгівлі,
млн.USD
, 2016

Оборот
роздрібн
ої
торгівлі,
млн.USD
, 2017

Експорт
товарів,
млн.дол.
США,
11м.2017

967,24

583,39

599,30

827,48

416,13

342,6

3 526,92

2 312,02

1 082,50

1 095,96

688,58

267,90

1 095,96

725,72

423,9

1 132,73

699,42

559,70

698,76

484,29

128,41

908,39

562,13

551,71

6 972,93

5 637,76

8927,61

Першість з
експорту
млн.дол.
США,
11м.2017
Росія
168,08
(28,05%)
Польща
177,41
(51,78%)
Росія
279,25
(25,80%)
Туреччина
46,87
(17,50%)
Німеччина
58,62
(13,83%)
Білорусь
76,6
(13,69%)
Румунія
36,94
(28,76%)
Росія
67,59
(12,25%)

Імпорт
товарів,
млн.дол.
США,
11м.201
7

492,90

324

1 472,30

184,20

378,3

373,80

102,31

407,41

Товарооборот,
млн.дол.
США,
11м.
2017

Першість з
імпорту
млн.дол.
США,
11м.2017
Росія
110,37
(22,39%)
Польща
149,08
(46,01%)
Росія
293,30
(19,92%)
Іспанія

1 092,20

666,60

2 554,80

30,47
(16,53%)
Німеччина
62,60
(16,55%)
Росія
56,59
(15,14%)
Німеччина
14,51
(14,19%)
Білорусь
70,80
(17,38%)

452,10

802,20

Першість
з товарообороту
млн.дол.
США,
11м.2017
Росія
278,45
(25,49%)
Польща
326,49
(48,98%)
Росія
572,54
(22,41%)
Туреччина
70,74
(15,65%)
Німеччина
121,22
(15,11%)
КНР
122,89

933,50

Сальдо,
млн.
дол.
США (+,
–)

106,4

18,6

-389,8

83,60

45,6

185,90

959,12

Румунія
49,70
(21,54%)
Росія
121,15
(12,63%)

144,31

26 623,8

КНР
3 235,54
(12,15%)

-8768,6

230,72

26,11

25
м.Київ
26

м. Севастополь

-

-

-

27

АРК

-

-

-

Усього:
43 224,1
29 093,0
Джерело: Держстат України.

39 374,2

Індія
1 031,46
(11,55%)

17696,2
-

КНР
2 682,15
(15,16%)

-

-

Росія
3 583,7
(9,10%)

41 342,4

-

-

-

Росія
6 397,9
(15,48%)

80 716,5

Росія
9 581,2
(11,87%)

-1 968,20

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС не зменшує ввізне мито лише для виробничих машин та
обладнання, як це потрібно з метою створення доданої вартості, а зменшує (скасовує) ввізне мито для
всієї номенклатури товарів, класифікованих статтею 28 Угоди про Асоціацію у відповідній товарній
номенклатурі кожної Сторони, розробленій відповідно до Гармонізованої системи Міжнародної
конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів 1983 року (далі - ГС) та подальших
змін до неї.
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Додаток 1. Таблиця. Групи основних засобів та строки корисного використання.
Згідно додатку 1 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для
суб'єктів державного сектору (надалі - НП(С)БОДС 121 “Основні засоби”)
№
Назва
Назва підгрупи
Строк
з/п субракорисного
хунку
використа
ння, років

Згідно підпункту 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України.

Групи
група 3 – будівлі,
1

2

Будинки та
споруди

Машини та
обладнання

силові машини та обладнання, машинигенератори, що виробляють теплову та
електричну енергію, і машини-двигуни, що
перетворюють різного роду енергію (енергію
води, вітру, теплову, електричну енергію
тощо) в механічну; (підгрупа 1).
робочі машини та обладнання, машини,
апарати та їх обладнання, що призначені для
механічного, термічного та хімічного впливу
на предмет праці в процесі створення
продукту чи послуг виробничого характеру
та переміщення предметів праці у
виробничому процесі за допомогою
механічних двигунів, сили людини та
тварин; (підгрупа 2).
вимірювальні прилади (дозатори, барометри,
водоміри, геодезичні прилади, гігроскопи,
індикатори, спеціальні ваги, мірники, касові
апарати тощо); (підгрупа 3).
регулюючі прилади та пристрої (кисневодихальні прилади, регулюючі, електричні,
пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти
автоматичного управління, апаратура
централізації та блокування, лінійні пристрої
диспетчерського контролю тощо); (підгрупа
4).

10

15

Мінімально
допустимі
строки
корисного
використан
ня, років
20

споруди,

15

передавальні пристрої

10

група 4 – машини та обладнання
з них:
електронно–обчислювальні машини, інші машини для
автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби
зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи,
телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість
яких перевищує 1000 гривень

5
2

10

10

18

лабораторне обладнання (пірометри,
регулятори, калориметри, прилади для
визначення вологи, перегінні куби,
лабораторні копри, прилади для
випробування на газонепроникність,
прилади для випробування міцності зразків
на розрив, мікроскопи, термостати,
стабілізатори, витяжні шафи тощо);
(підгрупа 5).
комп'ютерна техніка і її комплектуючі
(комп'ютери, монітори, периферійне і
мережеве обладнання комп'ютера, що за
вартістю за одиницю чи комплект
відноситься до основних засобів) та
електронні засоби обробки інформації
(електронно-обчислювальні, керуючі та
аналогові машини, цифрові обчислювальні
машини та пристрої тощо); (підгрупа 6).
медичне обладнання (медичне обладнання
(зуболікувальні крісла, операційні столи,
ліжка зі спеціальним обладнанням тощо),
спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне
обладнання, обладнання молочних кухонь та
молочних станцій, станцій переливання
крові тощо); (підгрупа 7).
інші машини та обладнання - машини,
апарати та інше обладнання, які не включені
до вищезазначених підгруп (наприклад,
обладнання стадіонів, спортмайданчиків та
спортивних приміщень (у тому числі
спортивні снаряди), обладнання кабінетів та
майстерень у навчальних закладах,
кіноапаратура, освітлювальна апаратура,
обладнання сцен, музичні інструменти,
телевізори, радіоапаратура, спеціальне
обладнання науково-дослідних та інших
установ, які займаються науковою працею,
обладнання АТС, телефони, факси,
копіювальна техніка, пожежні машини,
пожежні автоцистерни, механічні пожежні

10

10

10

10
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драбини, пральні та швейні машини,
холодильники тощо); (підгрупа 8).
3
4

5

6

7

8

Транспорт
ні засоби
Інструмент
и, прилади
та інвентар
Робочі і
продуктив
ні тварини
Багаторічні
насадженн
я
Інші
основні
засоби
Необоротні
матеріальні
активи
спеціально
го
призначенн
я

група 5 – транспортні засоби

5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 – тварини

6

група 8 – багаторічні насадження

10

група 9 – інші основні засоби

12

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи

Не підлягають амортизації земельні ділянки, відповідно до пункту 7 розділу V
Методичних рекомендацій.

група 1 – земельні ділянки
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані
з будівництвом
група 10 – бібліотечні фонди

15

Не підлягають амортизації музейні фонди, відповідно до пункту 7 розділу V
Методичних рекомендацій.

група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди

5

Не підлягають амортизації піддослідні тварини, відповідно до пункту 7 розділу V
Методичних рекомендацій.
Не підлягають амортизації багаторічні насадження, відповідно до пункту 7 розділу
V Методичних рекомендацій.
Не підлягають амортизації природні ресурси, відповідно до пункту 7 розділу V
Методичних рекомендацій.

20

Не підлягають амортизації незавершені капітальні інвестиції, відповідно до пункту 7
розділу V Методичних рекомендацій.

група 13 – природні ресурси
група 14 – інвентарна тара

6

група 15 – предмети прокату

5

група 16 – довгострокові біологічні активи

7
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Додаток 2. Таблиця. Класифікатор видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами (затверджено абзацом вісімнадцятим пункту 1 Наказом
Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011).

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, відповідно до статті 454 Митного кодексу України та
пункту 5 Порядку ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі
оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2012 року № 623.

Код виду надходжень

Вид надходження

Код бюджетної
класифікації

Підстава для нарахування податків та зборів

Мито
Ввізне мито

15010000

Митний кодекс України, глава 42

020

Мито на товари, що ввозяться на територію України
суб'єктами господарювання

15010100

021

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини 15010500
до них, що ввозяться на територію України суб'єктами
господарювання

Митний кодекс України, Закон України "Про
Державний бюджет України"

056

Проценти із сум податкових зобов'язань, що
15010100
підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на
митній території України або передачі у користування
іншій особі товарів, поміщених у митний режим
тимчасового ввезення з умовним частковим
звільненням від оподаткування митними платежами

Митний кодекс України, розділ V, глава 18,
стаття 106, частина сьома

120

Мито на товари, що ввозяться (пересилаються) на
територію України фізичними особами

15010200

Митний кодекс України, розділ XII

121

Мито на транспортні засоби та шини до них, що
ввозяться на територію України фізичними особами

15010500

Митний кодекс України, розділ XII

Вивізне мито

15020000

Митний кодекс України, глава 42, розділ XII

040

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами
господарювання

15020100

140

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються)
фізичними особами

15020200

22

Антидемпінгове мито
023

Антидемпінгове мито на товари, що ввозяться на
територію України суб'єктами господарювання

15010900

123

Антидемпінгове мито на товари, що ввозяться на
територію України фізичними особами

15010900

Спеціальне мито
024

Спеціальне мито на товари, що ввозяться на територію 15010800
України суб'єктами господарювання

124

Спеціальне мито на товари, що ввозяться на митну
територію України фізичними особами

15010800

Компенсаційне мито
025

Компенсаційне мито на товари, що ввозяться на
територію України суб'єктами господарювання

15011000

125

Компенсаційне мито на товари, що ввозяться на митну 15011000
територію України фізичними особами
Додатковий імпортний збір

022

Додатковий імпортний збір на товари, що ввозяться на 15011100
територію України суб'єктами господарювання

122

Додатковий імпортний збір на товари, що ввозяться на 15011100
митну територію України фізичними особами

Митний кодекс України, глава 42, Закон України
"Про захист національного товаровиробника від
демпінгового імпорту", рішення Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування
заходів регулювання зовнішньоекономічної
діяльності
Митний кодекс України, глава 42, Закон України
"Про застосування спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну", рішення Міжвідомчої комісії
з міжнародної торгівлі щодо застосування
заходів регулювання зовнішньоекономічної
діяльності
Митний кодекс України, глава 42, Закон України
"Про захист національного товаровиробника від
субсидованого імпорту", рішення Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування
заходів регулювання зовнішньоекономічної
діяльності
Митний кодекс, Закону України "Про заходи
щодо стабілізації платіжного балансу України
відповідно до статті XII Генеральної угоди про
тарифи й торгівлю 1994 року"

Акцизний податок
Акцизний податок з товарів, ввезених на митну територію України суб'єктами
господарювання

14030000

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215
Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункт 215.3.1

080

Спирт

14030100

081

Лікеро-горілчана продукція

14030200

082

Виноробна продукція

14030300

083

Пиво

14030400

084

Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну

14030600
14030700

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункти 215.3.2, 215.3.3
23

085

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

14030800

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункт 215.3.5

086

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з колясками або без них

14030900

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункт 215.3.7

090

Кузови для моторних транспортних засобів

14031000

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункт 215.3.6

092

Пальне

14031900

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункти 215.2.3, 215.3.4

027

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

14032000

Акцизний податок з товарів, ввезених на митну територію України фізичними особами

14030000

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215

185

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

14030800

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункт 215.3.5

186

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з колясками або без них

14030900

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункт 215.3.7

190

Кузови для моторних транспортних засобів

14031000

Податковий кодекс України, розділ VI, стаття
215, підпункт 215.3.6

127

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

14032000

Податок на додану вартість
028

Податок на додану вартість з товарів, ввезених на
територію України суб'єктами господарювання (крім
лікарських засобів, дозволених для виробництва і
застосування в Україні та внесених до Державного
реєстру лікарських засобів та медичних виробів за
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України; а також лікарських засобів, медичних
виробів та/або медичного обладнання, дозволених для
застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл
на проведення яких надано центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я)

14070100

розділ V Податкового кодексу України

24

128

Податок на додану вартість з товарів, ввезених на
територію України фізичними особами

029

Податок на додану вартість з лікарських засобів,
дозволених для виробництва і застосування в Україні
та внесених до Державного реєстру лікарських засобів
та медичних виробів за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України; а також лікарських
засобів, медичних виробів та/або медичного
обладнання, дозволених для застосування у межах
клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких
надано центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров'я

14070200

розділ V Податкового кодексу України

057

Проценти із сум податкових зобов'язань, що
підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на
митній території України або передачі у користування
іншій особі товарів, поміщених у митний режим
тимчасового ввезення з умовним частковим
звільненням від оподаткування митними платежами

14070100

Митний кодекс України, розділ V, глава 18,
стаття 106, частина сьома

Інші види бюджетних надходжень
026

Інші збори з імпорту

15010300

Митний кодекс України

050

Штрафи за порушення митних правил

21081100

Митний кодекс України

095

Штраф за порушення митних правил, що передбачені
статтями 472, 482, 483, 484 Митного кодексу України

21081100

Митний кодекс України, глава 68

051

Надходження коштів від реалізації конфіскованого
майна за матеріалами митних органів

24010100

Митний кодекс України

052

Надходження конфіскованої національної та іноземної 24010300
валюти за матеріалами митних органів

Митний кодекс України

053

Надходження валюти, щодо якої минув строк позовної 24030000
давності

Цивільний кодекс України, Митний кодекс
України

059

Надходження коштів від реалізації безхазяйного
майна, знахідок, спадкового майна (у разі відсутності
спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від

Бюджетний кодекс

31010200

25

права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а
також відмови від її прийняття), а також валютних
цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
055

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії
та культури, майна, одержаного державою в порядку
спадкування чи дарування (у тому числі того, від
якого відмовився власник або отримувач)

31010100

Бюджетний кодекс

060

Штраф за порушення податкового законодавства

21081100

Податковий кодекс України, розділ II, стаття 123

070

Єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску
через державний кордон України

22110000

Закон України "Про єдиний збір, який
справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України"

071

Плата за виконання митних формальностей поза
місцем розташування та поза робочим часом,
установленим для митних органів

22200000

Митний кодекс України, постанова Кабінету
Міністрів України від 18.01.2003 № 93 "Про
справляння плати за виконання митних
формальностей митними органами поза місцем
розташування митних органів або поза робочим
часом, установленим для митних органів"

079

Надходження сум кредиторської та депонентської
24030000
заборгованості підприємств, організацій та установ,
щодо яких минув строк позовної давності (у тому
числі коштів від реалізації майна, за яким не звернувся
власник до закінчення строку зберігання)

Цивільний кодекс України, Митний кодекс
України

092

Екологічний податок

19010600

Податковий кодекс України, розділ VIII, стаття
241, підпункт 241.2.2

093

Інші надходження

24060300
Інші види надходжень

031

Відшкодування витрат митних органів на зберігання
товарів, транспортних засобів на складах митних
органів

25010100

Митний кодекс України

{Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 152 від 17.02.2015, № 378 від 21.03.2016, № 1193 від
28.12.2016}
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М.О. Чмерук
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Додаток 3. Таблиця. Класифікатор звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, відповідно до статті 454 Митного кодексу України та
пункту 5 Порядку ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі
оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2012 року № 623.

КЛАСИФІКАТОР
звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України10
№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Розділ I Загальний (Імпорт)

10

1

Лікарські засоби

-

-

102

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.1.27

2

Вироби медичного призначення

-

-

202

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.1.27

3

Валюта України, іноземна валюта, цінні 003
папери та банківські метали

-

-

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 3

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1011201-12.
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

4

Документи та видання, які
надсилаються в рамках міжнародного
обміну до архівних установ, освітніх,
наукових або культурних закладів, у
тому числі бібліотек. Перелік цих
установ та закладів визначається
Кабінетом Міністрів України

010

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 9

-

-

5

Товари та інші матеріальні цінності,
011
призначені для використання в рамках
виконання угоди про розподіл продукції

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 11

-

011

6

014
До 1 січня 2015 року товари,
визначені підпунктом 1 пункту 4
Прикінцевих та перехідних положень
Митного кодексу України, які не
виробляються в Україні, крім товарів за
кодами згідно з УКТЗЕД 4707 90 10 00,
4707 90 90 00 і ввозяться на митну
територію України для використання у
видавничій діяльності та діяльності з
виготовлення книжкової продукції, яка
виробляється в Україні

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 4, пп. 1

7

Товари, визначені підпунктом 1 пункту
4 Прикінцевих та перехідних положень
Митного кодексу України, для
використання у власній виробничій
діяльності

-

-

Підстава для надання
пільги

Податковий кодекс
України, розділ XVIII,
стаття 337, підпункт 337.2

-

014

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 7

29

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

8

Товари (крім підакцизних), що
017
ввозяться на митну територію України
відповідно до Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про переміщення товарів у
рамках співробітництва в освоєнні
космічного простору, створенні та
експлуатації ракетно-космічної та
ракетної техніки

Угода між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської
Федерації про
переміщення товарів у
рамках
співробітництва в
освоєнні космічного
простору, створенні та
експлуатації ракетнокосмічної та ракетної
техніки від 11 лютого
2001 року, статті 3, 5,
7

017

9

Товари, включаючи інвентар,
018
обладнання, екіпіровку, медикобіологічні засоби, що ввозяться в
Україну в порядку,
визначеному Законом України "Про
підтримку олімпійського,
паралімпійського руху та спорту вищих
досягнень в Україні"

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 4, пп. 7

-

10

Товари морського промислу (риба,
ссавці, мушлі, ракоподібні, водні
рослини тощо в охолодженому,
солоному, мороженому,
консервованому вигляді, перероблені на
борошно або іншу продукцію),

-

019

Підстава для надання
пільги
Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Російської
Федерації про
переміщення товарів у
рамках співробітництва в
освоєнні космічного
простору, створенні та
експлуатації ракетнокосмічної та ракетної
техніки від 11 лютого
2001 року, статті 3, 5, 7

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.3

30

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

видобутих (виловлених, вироблених)
суднами, зареєстрованими у
Державному судновому реєстрі України
або Судновій книзі України
11

Продукція промислу українських та
орендованих (зафрахтованих)
українськими підприємствами і
організаціями суден, які ведуть
морський промисел

019

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 2

-

-

12

Техніка, устаткування, майно і
матеріали, що ввозяться на митну
територію України та вивозяться за
межі цієї території, призначені для
власного використання
розвідувальними органами України

025

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 15

-

-

13

Архівні документи, придбані з метою
028
внесення їх до Національного архівного
фонду

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 12

-

-

14

Гуманітарна допомога, що надається
Україні

Митний кодекс
України, ст. 287, ч. 1

030

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.9

15

Предмети для службового користування 061
та видання, що ввозяться для

Угода про привілеї та
Імунітети Комісії із

061

Угода про привілеї та
061
Імунітети Комісії із захисту

030

030

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11
Угода про привілеї та
Імунітети Комісії із
31

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

службового користування Комісією із
захисту Чорного моря від забруднення

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

захисту Чорного моря
від забруднення від 28
квітня 2000 року,
стаття 8, пункт 1 "b"

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Чорного моря від
забруднення від 28 квітня
2000 року, стаття 8, пункт 1
"b"

Підстава для надання
пільги
захисту Чорного моря від
забруднення від 28 квітня
2000 року, стаття 8, пункт
1 "b"
Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

16

17

Товари (крім моторних транспортних
засобів), що ввозяться в Україну для
офіційного (службового) користування
дипломатичними представництвами,
консульськими установами іноземних
держав на території України

Товари (крім моторних транспортних
засобів), що ввозяться на митну
територію України міжнародними
організаціями, представництвами

062

063

Віденська конвенція
про дипломатичні
зносини від 18 квітня
1961 року, стаття 36

062

Віденська конвенція про
дипломатичні зносини від
18 квітня 1961 року, стаття
36

062

Віденська конвенція про
дипломатичні зносини від
18 квітня 1961 року,
стаття 36

Віденська конвенція
про консульські
зносини від 24 квітня
1963 року, стаття 50

Віденська конвенція про
консульські зносини від 24
квітня 1963 року, стаття 50

Віденська конвенція про
консульські зносини від
24 квітня 1963 року,
стаття 50

Митний кодекс
України, ст. 382, ч.
1;ст. 386, ч. 1

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.2

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.2

Відповідна
міжнародна угода
України

063

Відповідна міжнародна
угода за участю України

063

Відповідна міжнародна
угода за участю України

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
32

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

іноземних держав при них, а також їх
персоналом

18

Товари, що надходять на митну
територію України в рамках проекту
"Реабілітація та розширення
централізованого теплопостачання м.
Києва"

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Митний кодекс
України, ст. 391, ч. 1

067

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.2

213, підпункт 213.3.2

Загальні умови, які
поширюються на
Кредитні та Гарантійні
угоди для
Моновалютних
кредитів від 30 травня
1995 року, стаття VIII

067

Угода про позику від
14 жовтня 1998 року
19

Вантажі, що надходять в Україну на
виконання Угоди між Україною і
Сполученими Штатами Америки щодо
надання допомоги Україні в ліквідації
стратегічної ядерної зброї, а також
запобігання розповсюдженню зброї
масового знищення

068

Угода між Україною і
Сполученими
Штатами Америки
щодо надання
допомоги Україні в
ліквідації стратегічної
ядерної зброї, а також
запобігання
розповсюдженню
зброї масового
знищення, від 25

Підстава для надання
пільги

Загальні умови, які
поширюються на
Кредитні та Гарантійні
угоди для Моновалютних
кредитів від 30 травня
1995 року, стаття VIII

Угода про позику від 14
жовтня 1998 року
068

Угода між Україною і
Сполученими Штатами
Америки щодо надання
допомоги Україні в
ліквідації стратегічної
ядерної зброї, а також
запобігання
розповсюдженню зброї
масового знищення від 25
жовтня 1993 року, стаття
VIII

068

Угода між Україною і
Сполученими Штатами
Америки щодо надання
допомоги Україні в
ліквідації стратегічної
ядерної зброї, а також
запобігання
розповсюдженню зброї
масового знищення, від 25
жовтня 1993 року, стаття
VIII

33

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

жовтня 1993 року,
стаття VIII

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.9

20

Товари та інші предмети, що ввозяться
в Україну на виконання Угоди про
створення Українського науковотехнологічного центру, укладеної
Україною, Канадою, Сполученими
Штатами Америки та Швецією

069

Угода про створення
069
Українського науковотехнологічного
центру, укладена
Україною, Канадою,
Сполученими
Штатами Америки та
Швецією, від 25
жовтня 1993 року,
стаття X

21

Предмети, призначені для
впорядкування місць пам'яті і
поховання, які ввозяться спеціальними
робочими групами в Україну в
рамкахУгоди між Урядом України і
Урядом Республіки Польща про
збереження місць пам'яті і поховання
жертв війни та політичних репресій

070

Угода між Урядом
України і Урядом
Республіки Польща
про збереження місць
пам'яті і поховання
жертв війни та
політичних репресій
від 21 березня 1994
року, стаття 8

-

22

Оснащення та матеріали для
забезпечення аварійно-рятувальних
формувань, що ввозяться в Україну в
рамках міжурядових угод про

071

Угода між Урядом
України і Урядом
Російської Федерації
про співробітництво в

071

Угода про створення
Українського науковотехнологічного центру,
укладена Україною,
Канадою, Сполученими
Штатами Америки та
Швецією від 25 жовтня
1993 року, стаття X

Підстава для надання
пільги
Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

069

Угода про створення
Українського науковотехнологічного центру,
укладена Україною,
Канадою, Сполученими
Штатами Америки та
Швецією, від 25 жовтня
1993 року, стаття X

070

Угода між Урядом
України і Урядом
Республіки Польща про
збереження місць пам'яті і
поховання жертв війни та
політичних репресійвід 21
березня 1994 року, стаття
8

Угода між Урядом України 071
і Урядом Російської
Федерації про
співробітництво в галузі

Угода між Урядом
України і Урядом
Російської Федерації про
співробітництво в галузі
34

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

співробітництво в галузі попередження
промислових аварій, катастроф,
стихійних лих та ліквідації їх наслідків

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

галузі попередження
промислових аварій,
катастроф, стихійних
лих та ліквідації їхніх
наслідків від 23 квітня
1997 року, стаття 12

попередження промислових
аварій, катастроф,
стихійних лих та ліквідації
їхніх наслідків від 23 квітня
1997 року, стаття 12

попередження
промислових аварій,
катастроф, стихійних лих
та ліквідації їхніх
наслідків від 23 квітня
1997 року, стаття 12

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Виконавчою Владою
Грузії про
співробітництво у
галузі попередження
промислових аварій,
катастроф, стихійних
лих та ліквідації їхніх
наслідків від 07 грудня
1998 року, стаття 12

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Виконавчою Владою Грузії
про співробітництво у
галузі попередження
промислових аварій,
катастроф, стихійних лих та
ліквідації їхніх наслідків від
07 грудня 1998 року, стаття
12

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Виконавчою Владою
Грузії про
співробітництво у галузі
попередження
промислових аварій,
катастроф, стихійних лих
та ліквідації їхніх
наслідків від 07 грудня
1998 року, стаття 12

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Республіки
Вірменія про
співробітництво в
галузі попередження
надзвичайних ситуацій
і ліквідації їх
наслідків від 01
березня 2001 року,
стаття 10, пункт 1

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Республіки
Вірменія про
співробітництво в галузі
попередження
надзвичайних ситуацій і
ліквідації їх наслідків від 01
березня 2001 року, стаття
10, пункт 1

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Республіки
Вірменія про
співробітництво в галузі
попередження
надзвичайних ситуацій і
ліквідації їх наслідків від
01 березня 2001 року,
стаття 10, пункт 1

35

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Словацької
Республіки про
співробітництво і
взаємну допомогу у
разі виникнення
надзвичайних
ситуацій від 05 грудня
2000 року, стаття 8,
пункт 3

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Словацької
Республіки про
співробітництво і взаємну
допомогу у разі виникнення
надзвичайних ситуацій від
05 грудня 2000 року, стаття
8, пункт 3

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Словацької
Республіки про
співробітництво і взаємну
допомогу у разі
виникнення надзвичайних
ситуацій від 05 грудня
2000 року, стаття 8, пункт
3

Угода між Кабінетом
Міністрів України і
Урядом Республіки
Польща про
співробітництво та
взаємну допомогу в
галузі попередження
катастроф, стихійних
лих, інших
надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх
наслідків від 19 липня
2002 року, стаття 7,
пункт 3

Угода між Кабінетом
Міністрів України і Урядом
Республіки Польща про
співробітництво й взаємну
допомогу в галузі
попередження катастроф,
стихійних лих, інших
надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків від 19
липня 2002 року, стаття 7,
пункт 3

Угода між Кабінетом
Міністрів України і
Урядом Республіки
Польща про
співробітництво й
взаємну допомогу в галузі
попередження катастроф,
стихійних лих, інших
надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків від
19 липня 2002 року,
стаття 7, пункт 3

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Угорської

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Угорської

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Угорської
36

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

23

Матеріали та обладнання, що
072
імпортуються в Україну в рамках Угоди
між Україною та Федеративною
Республікою Німеччина про співпрацю
у справах осіб німецького походження,
які проживають в Україні

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Республіки про
співробітництво та
надання взаємної
допомоги в галузі
попередження
надзвичайних ситуацій
та ліквідації їхніх
наслідків від 27
жовтня 1998 року,
стаття 12, пункт 3

Республіки про
співробітництво та надання
взаємної допомоги в галузі
попередження
надзвичайних ситуацій та
ліквідації їхніх наслідків від
27 жовтня 1998 року, стаття
12, пункт 3

Республіки про
співробітництво та
надання взаємної
допомоги в галузі
попередження
надзвичайних ситуацій та
ліквідації їхніх
наслідків від 27 жовтня
1998 року, стаття 12,
пункт 3

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Республіки
Білорусь про
співробітництво в
галузі попередження
надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх
наслідків від 07 липня
2000 року, стаття 10

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Республіки
Білорусь про
співробітництво в галузі
попередження
надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків від 07
липня 2000 року, стаття 10

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Республіки
Білорусь про
співробітництво в галузі
попередження
надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків від
07 липня 2000 року,
стаття 10

Угода між Україною
072
та Федеративною
Республікою
Німеччина про
співпрацю у справах
осіб німецького
походження, які
проживають в Україні,

Угода між Україною та
072
Федеративною Республікою
Німеччина про співпрацю у
справах осіб німецького
походження, які
проживають в Україні, від
03 вересня 1996 року,
стаття 14

Угода між Україною та
Федеративною
Республікою Німеччина
про співпрацю у справах
осіб німецького
походження, які
проживають в Україні, від

37

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

від 03 вересня 1996
року, стаття 14
24

Матеріали, напівфабрикати,
комплектуючі вироби та інші
матеріальні ресурси, потрібні для
виробництва озброєння й військової
техніки в рамках коопераційних
зв'язків, які ввозяться в Україну на
виконання Угоди між Урядом України
та Урядом Російської Федерації про
виробничу і науково-технічну
кооперацію підприємств оборонної
галузі промисловості

074

Угода між Урядом
України та Урядом
Російської Федерації
про виробничу і
науково-технічну
кооперацію
підприємств оборонної
галузі
промисловості від 18
листопада 1993 року,
стаття 5

25

Обладнання й майно, що ввозяться
відповідно до Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Підготовчою
комісією Організації Договору про
всеосяжну заборону ядерних
випробувань про проведення заходів, у
тому числі після сертифікаційної
діяльності, стосовно об'єктів з
міжнародного моніторингу за
Договором про всеосяжну заборону
ядерних випробувань

078

Угода між Кабінетом 078
Міністрів України та
Підготовчою комісією
Організації Договору
про всеосяжну
заборону ядерних
випробувань про
проведення заходів, у
тому числі після
сертифікаційної
діяльності, стосовно
об'єктів з
міжнародного
моніторингу за
Договором про
всеосяжну заборону

Підстава для надання
пільги
03 вересня 1996 року,
стаття 14

-

Угода між Кабінетом
078
Міністрів України та
Підготовчою комісією
Організації Договору про
всеосяжну заборону
ядерних випробувань про
проведення заходів, у тому
числі після сертифікаційної
діяльності, стосовно
об'єктів з міжнародного
моніторингу за Договором
про всеосяжну заборону
ядерних випробуваньвід 17
вересня 1999 року, стаття 8

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Підготовчою комісією
Організації Договору про
всеосяжну заборону
ядерних випробувань про
проведення заходів, у
тому числі після
сертифікаційної
діяльності, стосовно
об'єктів з міжнародного
моніторингу за Договором
про всеосяжну заборону
ядерних випробуваньвід

38

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

ядерних
випробуваньвід 17
вересня 1999 року,
стаття 8
26

Матеріали, обладнання та інші види
079
постачання, призначені для програм
співробітництва відповідно до
основного плану діяльності згідно з
Основною Угодою про співробітництво
між Дитячим Фондом Організації
Об'єднаних Націй та Урядом України

Основна Угода про
079
співробітництво між
Дитячим Фондом
Організації
Об'єднаних Націй та
Урядом України від 07
вересня 1998 року,
стаття VII, пункт 6

Підстава для надання
пільги
17 вересня 1999 року,
стаття 8

Основна Угода про
079
співробітництво між
Дитячим Фондом
Організації Об'єднаних
Націй та Урядом
України від 07 вересня 1998
року, стаття VII, пункт 6

Основна Угода про
співробітництво між
Дитячим Фондом
Організації Об'єднаних
Націй та Урядом України
від 07 вересня 1998 року,
стаття VII, пункт 6
Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

27

Товари, що ввозяться в Україну на
080
виконання Угоди між Урядом України і
Урядом Сполучених Штатів Америки
про гуманітарне і техніко-економічне
співробітництво

080
Угода між Урядом
України і Урядом
Сполучених Штатів
Америки про
гуманітарне і технікоекономічне
співробітництво від 07
травня 1992 року,
стаття I

Угода між Урядом України 080
і Урядом Сполучених
Штатів Америки про
гуманітарне і технікоекономічне
співробітництво від 07
травня 1992 року, стаття I

Угода між Урядом
України і Урядом
Сполучених Штатів
Америки про гуманітарне
і техніко-економічне
співробітництво від 07
травня 1992 року, стаття I

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.9

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11
39

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

28

Товари, що ввозяться в Україну з метою 081
реалізації заходів фінансованих коштом
Європейського Союзу в рамках
реалізації проектів міжнародної
технічної допомоги

Підстава для надання
пільги
Рамкова Угода між
урядом України і
Комісією
Європейських
Співтовариств від 03
вересня 2008 року

Акцизний податок
Код
пільги
081

Підстава для надання пільги

Рамкова Угода між урядом
України і Комісією
Європейських
Співтовариств від 03
вересня 2008 року

Податок на додану вартість
Код
пільги

081

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.9
29

30

Матеріали, що ввозяться в Україну за
дорученням Уряду Федеративної
Республіки Німеччина або виконавця
для реалізації проектів, укладених у
межах Рамкової угоди між Урядом
України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про
консультування і технічне
співробітництво

Обладнання, що надається Данією як
технічна допомога для впровадження
проектів, розроблених у межах Угоди
між Урядом України і Урядом
Королівства Данія щодо допомоги в

083

084

083
Рамкова угода між
Урядом України та
Урядом Федеративної
Республіки Німеччина
про консультування і
технічне
співробітництво від 29
травня 1996 року,
стаття 8

Угода між Урядом
України і Урядом
084
Королівства Данія
щодо допомоги в
енергетичній програмі,

Рамкова угода між Урядом
України та Урядом
Федеративної Республіки
Німеччина про
консультування і технічне
співробітництво від 29
травня 1996 року, стаття 8

Підстава для надання
пільги
Рамкова Угода між
урядом України і
Комісією Європейських
Співтовариств від 03
вересня 2008 року
Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

083

Рамкова угода між
Урядом України та
Урядом Федеративної
Республіки Німеччина
про консультування і
технічне
співробітництво від 29
травня 1996 року, стаття 8

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.9

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

Угода між Урядом України 084
і Урядом Королівства Данія
щодо допомоги в
енергетичній програмі, яка
враховує аспекти захисту

Угода між Урядом
України і Урядом
Королівства Данія щодо
допомоги в енергетичній
програмі, яка враховує
40

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

енергетичній програмі, яка враховує
аспекти захисту довкілля

31

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

яка враховує аспекти
захисту довкілля, від
02 квітня 1997 року,
стаття 7

Обладнання та матеріали, які
085
фінансуються Європейським банком
реконструкції та розвитку з коштів
грантів, наданих Чорнобильським
фондом об'єкту "Укриття", та
Імпортуються в Україну в межах Угоди
між Україною та Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку стосовно
діяльності Чорнобильського Фонду
"Укриття" в Україні

Угода між Україною
та Європейським
Банком Реконструкції
та Розвитку стосовно
діяльності
Чорнобильського
Фонду "Укриття" в
Україні від 20
листопада 1997 року,
розділ 6

085

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

довкілля, від 02 квітня 1997
року, стаття 7

аспекти захисту довкілля,
від 02 квітня 1997 року,
стаття 7

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.9

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

Угода між Україною та
085
Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку
стосовно діяльності
Чорнобильського Фонду
"Укриття" в Україні від 20
листопада 1997 року, розділ
6

Угода між Україною та
Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку
стосовно діяльності
Чорнобильського Фонду
"Укриття" в Україні від 20
листопада 1997 року,
розділ 6

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 10
32

Товари, обладнання, що імпортуються
на виконанняМеморандуму про
створення і діяльність Японського
центру в Україні

086

Меморандум про
створення і діяльність
Японського центру в
Україні від 19 травня
1997 року, стаття III

Підстава для надання
пільги

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
211, підпункт 211.1
086

Меморандум про створення 086
і діяльність Японського
центру в Україні від 19
травня 1997 року, стаття III

Меморандум про
створення і діяльність
Японського центру в
Україні від 19 травня 1997
року, стаття III
41

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги
Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

33

Обладнання, що ввозиться в Україну на 087
виконання Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Японії
щодо надання японського культурного
гранту на постачання музичних
інструментів Національній філармонії
України

Угода (у формі обміну 087
нотами) між
Кабінетом Міністрів
України та Урядом
Японії щодо надання
японського
культурного гранту на
постачання музичних
інструментів
Національній
філармонії Українивід
13 квітня 1999 року,
пункт 5

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії щодо
надання японського
культурного гранту на
постачання музичних
інструментів Національній
філармонії Українивід 13
квітня 1999 року, пункт 5

Обладнання, що ввозиться в Україну на
виконання Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Японії
щодо виконання Проекту
вдосконалення рівня медичного
обладнання в українській
спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ"

Угода (у формі обміну
нотами) між
Кабінетом Міністрів
України та Урядом
Японії щодо
виконання Проекту
вдосконалення рівня
медичного обладнання
в українській
спеціалізованій лікарні
"ОХМАТДИТ"від 22

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії щодо
виконання Проекту
вдосконалення рівня
медичного обладнання в
українській спеціалізованій
лікарні "ОХМАТДИТ"від
22 серпня 2000 року, пункт
6

087

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії щодо
надання японського
культурного гранту на
постачання музичних
інструментів
Національній філармонії
Українивід 13 квітня 1999
року, пункт 5

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії щодо
виконання Проекту
вдосконалення рівня
медичного обладнання в
українській
спеціалізованій лікарні
"ОХМАТДИТ"від 22
серпня 2000 року, пункт 6
42

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

серпня 2000 року,
пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на
виконання Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Японії
щодо надання японського культурного
гранту на постачання аудіовізуального
обладнання Національному музею
історії України

Угода (у формі обміну
нотами) між
Кабінетом Міністрів
України та Урядом
Японії щодо надання
японського
культурного гранту на
постачання
аудіовізуального
обладнання
Національному музею
історії Українивід 30
липня 1999 року,
пункт 5

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії щодо
надання японського
культурного гранту на
постачання
аудіовізуального
обладнання Національному
музею історії Українивід 30
липня 1999 року, пункт 5

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії щодо
надання японського
культурного гранту на
постачання
аудіовізуального
обладнання
Національному музею
історії Українивід 30
липня 1999 року, пункт 5

Обладнання, що ввозиться в Україну на
виконання Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Японії
щодо надання японського культурного
гранту на постачання аудіообладнання
Національному академічному
драматичному театру імені І. Франка

Угода (у формі обміну
нотами) між
Кабінетом Міністрів
України та Урядом
Японії щодо надання
японського
культурного гранту на
постачання
аудіообладнання
Національному
академічному
драматичному театру
імені І. Франка від 01

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії щодо
надання японського
культурного гранту на
постачання
аудіообладнання
Національному
академічному
драматичному театру імені

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії щодо
надання японського
культурного гранту на
постачання
аудіообладнання
Національному
академічному
драматичному театру
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

лютого 2001 року,
пункт 5

І. Франка від 01 лютого
2001 року, пункт 5

імені І. Франка від 01
лютого 2001 року, пункт 5

Обладнання, що ввозиться в Україну на
виконання Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Японії
про надання японського культурного
гранту на постачання музичних
інструментів, аудіо- та відеообладнання
Київській дитячій Академії мистецтв

Угода (у формі обміну
нотами) між
Кабінетом Міністрів
України та Урядом
Японії про надання
японського
культурного гранту на
постачання музичних
інструментів, аудіо- та
відеообладнання
Київській дитячій
Академії мистецтв від
28 березня 2003 року,
параграф 6, пункт 1
"b"

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії про надання
японського культурного
гранту на постачання
музичних інструментів,
аудіо- та відеообладнання
Київській дитячій Академії
мистецтв від 28 березня
2003 року, параграф 6,
пункт 1 "b"

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії про
надання японського
культурного гранту на
постачання музичних
інструментів, аудіо- та
відеообладнання
Київській дитячій
Академії мистецтв від 28
березня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"

Обладнання, що ввозиться в Україну на
виконання Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Японії
про надання японського культурного
гранту на постачання освітлювального
обладнання Львівському державному
академічному театру опери та балету
імені С. Крушельницької

Угода (у формі обміну
нотами) між
Кабінетом Міністрів
України та Урядом
Японії про надання
японського
культурного гранту на
постачання
освітлювального
обладнання
Львівському
державному

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії про надання
японського культурного
гранту на постачання
освітлювального
обладнання Львівському
державному академічному
театру опери та балету імені
С. Крушельницькоївід 01

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії про
надання японського
культурного гранту на
постачання
освітлювального
обладнання Львівському
державному академічному
театру опери та балету
імені С.
44

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

академічному театру
опери та балету імені
С. Крушельницькоївід
01 вересня 2003 року,
параграф 6, пункт 1
"b"

вересня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"

Крушельницькоївід 01
вересня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"

34

Матеріали та обладнання, що ввозяться 088
в Україну на виконання Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом
Японії про надання кредиту для
фінансування проекту розвитку
Державного міжнародного аеропорту
"Бориспіль"

Угода (у формі обміну 088
нотами) між
Кабінетом Міністрів
України та Урядом
Японії про надання
кредиту для
фінансування проекту
розвитку Державного
міжнародного
аеропорту
"Бориспіль" від 29
березня 2005 року,
пункт 7 "c"

088
Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії про надання
кредиту для фінансування
проекту розвитку
Державного міжнародного
аеропорту "Бориспіль" від
29 березня 2005 року, пункт
7 "с"

Угода (у формі обміну
нотами) між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Японії про
надання кредиту для
фінансування проекту
розвитку Державного
міжнародного аеропорту
"Бориспіль" від 29
березня 2005 року, пункт
7 "с"

35

Обладнання, матеріали, що
090
імпортуються в Україну в рамках Угоди
між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Королівства Нідерланди про
технічне та фінансове співробітництво

Угода між Кабінетом 090
Міністрів України та
Урядом Королівства
Нідерланди про
технічне та фінансове
співробітництво від 11
травня 1998 року,
стаття 4

090
Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Королівства
Нідерланди про технічне та
фінансове
співробітництво від 11
травня 1998 року, стаття 4

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Королівства
Нідерланди про технічне
та фінансове
співробітництво від 11
травня 1998 року, стаття 4
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36

Обладнання, матеріали, що
фінансуються швейцарською стороною
на безоплатній основі та ввозяться в
Україну з метою реалізації проектів
співробітництва в рамкахУгоди між
Урядом України і Урядом
Швейцарської Конфедерації про
технічне та фінансове співробітництво

091

Угода між Урядом
091
України і Урядом
Швейцарської
Конфедерації про
технічне та фінансове
співробітництво від 13
жовтня 1997 року,
стаття 3

Угода між Урядом України 091
і Урядом Швейцарської
Конфедерації про технічне
та фінансове
співробітництво від 13
жовтня 1997 року, стаття 3

Угода між Урядом
України і Урядом
Швейцарської
Конфедерації про
технічне та фінансове
співробітництво від 13
жовтня 1997 року, стаття
3

37

Обладнання, матеріали та фонди, що
імпортуються в Україну в
межах Рамкової угоди щодо Грантів
технічної допомоги між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та
розвитку

092

Рамкова угода щодо
Грантів технічної
допомоги між
Україною та
Міжнародним банком
реконструкції та
розвитку від 14 січня
1998 року, стаття IV

092

Рамкова угода щодо
092
Грантів технічної допомоги
між Україною та
Міжнародним банком
реконструкції та
розвитку від 14 січня 1998
року, стаття IV

Рамкова угода щодо
Грантів технічної
допомоги між Україною
та Міжнародним банком
реконструкції та
розвитку від 14 січня 1998
року, стаття IV

38

Будь-які матеріально-технічні засоби,
093
що ввозяться в Україну згідно з Угодою
між Урядом України і Урядом Японії
стосовно співробітництва в скороченні
та ліквідації ядерної зброї в Україні і
заснування комітету для цього
співробітництва

Угода між Урядом
093
України і Урядом
Японії стосовно
співробітництва в
скороченні та
ліквідації ядерної
зброї в Україні і
заснування комітету
для цього
співробітництва від 02

Угода між Урядом України 093
і Урядом Японії стосовно
співробітництва в
скороченні та ліквідації
ядерної зброї в Україні і
заснування комітету для
цього співробітництва від
02 березня 1994 року,
стаття 9

Угода між Урядом
України і Урядом Японії
стосовно співробітництва
в скороченні та ліквідації
ядерної зброї в Україні і
заснування комітету для
цього співробітництва від
02 березня 1994 року,
стаття 9
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

березня 1994 року,
стаття 9
39

Товари, що надходять на митну
територію України як допомога Уряду
України згідно з Угодою між Урядом
України і Програмою розвитку
Організації Об'єднаних Націй

094

Угода між Урядом
України і Програмою
розвитку Організації
Об'єднаних Націй від
18 червня 1993 року,
пункт 2 статті V

094

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 09 серпня
2001 року № 332-р
40

Товари, крім підакцизних, що
095
надходять на митну територію України
відповідно до Угоди про Грант
Всесвітнього екологічного траст-фонду
(Проект вилучення речовин, що
руйнують озоновий шар) між Україною
та Міжнародним банком реконструкції
та розвитку, що виступає як
впроваджувальна установа Трастового
фонду Всесвітнього екологічного
фонду в рамках зазначеного проекту

Угода про грант
Всесвітнього
екологічного трастфонду (Проект
вилучення речовин,
що руйнують
озоновий шар) між
Україною та
Міжнародним банком
реконструкції та
розвитку, що виступає
як впроваджувальна
установа Трастового
фонду Всесвітнього

Угода між Урядом України 094
і Програмою розвитку
Організації Об'єднаних
Націй від 18 червня 1993
року, пункт 2 статті V

Угода між Урядом
України і Програмою
розвитку Організації
Об'єднаних Націй від 18
червня 1993 року, пункт 2
статті V

Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 09
серпня 2001 року № 332-р

Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 09
серпня 2001 року № 332-р

095

Угода про грант
Всесвітнього екологічного
траст-фонду (Проект
вилучення речовин, що
руйнують озоновий шар)
між Україною та
Міжнародним банком
реконструкції та розвитку,
що виступає як
впроваджувальна
установа Трастового
фонду Всесвітнього
екологічного фонду від 15
вересня 1998 року
47

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

екологічного фондувід
15 вересня 1998 року
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня
2001 року № 477-р

Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 12
жовтня 2001 року № 477-р

41

Обладнання й матеріали (крім
підакцизних), які ввозяться на митну
територію України в рамках Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом
Турецької Республіки про технічне і
фінансове співробітництво

096

Угода між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Турецької
Республіки про
технічне і фінансове
співробітництво від 14
листопада 2002 року,
стаття 4

42

Обладнання, механізми та матеріали,
що ввозяться в Україну відповідно
до Угоди між Урядом України та
Урядом Японії про технічне
співробітництво та грантову допомогу

100

Угода між Урядом
України та Урядом
Японії про технічне
співробітництво та
грантову допомогувід
10 червня 2004 року,
стаття VII

100

43

Фармацевтична продукція, сполуки, що 102
використовуються для її виготовлення,
які не виробляються в Україні і

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 13

-

096

Угода між Кабінетом
Міністрів України і
Урядом Турецької
Республіки про технічне і
фінансове
співробітництво від 14
листопада 2002 року,
стаття 4

Угода між Урядом України 100
та Урядом Японії про
технічне співробітництво та
грантову допомогувід 10
червня 2004 року, стаття
VII

Угода між Урядом
України та Урядом Японії
про технічне
співробітництво та
грантову допомогувід 10
червня 2004 року, стаття
VII

-
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класифікуються за товарними групами
28, 29, 30 згідно з УКТ ЗЕД
44

Озброєння, військова техніка, технічне і 103
технологічне обладнання, паливномастильні матеріали та інші матеріальні
засоби, які забезпечують
функціонування полігону, що ввозяться
на митну територію України відповідно
до Угоди між Урядом України та
Урядом Російської Федерації про
використання полігону злітнопосадкових систем "Нитка"

Угода між Урядом
України та Урядом
Російської Федерації
про використання
полігону злітнопосадкових систем
"Нитка" від 07 лютого
1997 року, стаття 8

45

Товари, що ввозяться (пересилаються) в 104
Україну відповідно до Угоди між
Україною та Європейським
Співтовариством про наукове і
технологічне співробітництво

Угода між Україною
104
та Європейським
Співтовариством про
наукове і технологічне
співробітництво від 04
липня 2002 року,
стаття 7

46

Культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00
00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706
00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені
50 і більше років тому

103

-

Угода між Урядом України 103
та Урядом Російської
Федерації про використання
полігону злітно-посадкових
систем "Нитка" від 07
лютого 1997 року, стаття 8

Угода між Урядом
України та Урядом
Російської Федерації про
використання полігону
злітно-посадкових систем
"Нитка" від 07 лютого
1997 року, стаття 8

Угода між Україною та
Європейським
Співтовариством про
наукове і технологічне
співробітництво від 04
липня 2002 року, стаття 7

104

Угода між Україною та
Європейським
Співтовариством про
наукове і технологічне
співробітництво від 04
липня 2002 року, стаття 7

105

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.7
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47

Обладнання, запаси, товари та
107
матеріали, що ввозяться на територію
України у зв'язку з проведенням
операцій або навчань НАТО
відповідноМеморандуму про
взаєморозуміння між Кабінетом
Міністрів України і штабом Верховного
головнокомандувача об'єднаних
збройних сил НАТО на Атлантиці та
штабом Верховного
головнокомандувача об'єднаних
збройних сил НАТО в Європі щодо
забезпечення підтримки операцій
НАТО з боку України

Меморандум про
взаєморозуміння між
Кабінетом Міністрів
України і штабом
Верховного
головнокомандувача
об'єднаних збройних
сил НАТО на
Атлантиці та штабом
Верховного
головнокомандувача
об'єднаних збройних
сил НАТО в Європі
щодо забезпечення
підтримки операцій
НАТО з боку
Українивід 09 липня
2002 року, статті VI,
VII

107

Меморандум про
взаєморозуміння між
Кабінетом Міністрів
України і штабом
Верховного
головнокомандувача
об'єднаних збройних сил
НАТО на Атлантиці та
штабом Верховного
головнокомандувача
об'єднаних збройних сил
НАТО в Європі щодо
забезпечення підтримки
операцій НАТО з боку
Українивід 09 липня 2002
року, статті VI, VII

107

Меморандум про
взаєморозуміння між
Кабінетом Міністрів
України і штабом
Верховного
головнокомандувача
об'єднаних збройних сил
НАТО на Атлантиці та
штабом Верховного
головнокомандувача
об'єднаних збройних сил
НАТО в Європі щодо
забезпечення підтримки
операцій НАТО з боку
Українивід 09 липня 2002
року, статті VI, VII

48

Озброєння, військова техніка, матеріали 108
та обладнання, що забезпечують
комплектацію та експлуатацію
технічних систем, при ввезенні їх на
митну територію України в
рамках Угоди між Урядом України та
Урядом Російської Федерації про
засоби систем попередження про
ракетний напад і контролю космічного
простору

Угода між Урядом
України та Урядом
Російської Федерації
про засоби систем
попередження про
ракетний напад і
контролю космічного
простору від 28
лютого 1997 року,
стаття 5, пункт 2

108

Угода між Урядом України 108
та Урядом Російської
Федерації про засоби
систем попередження про
ракетний напад і контролю
космічного простору від 28
лютого 1997 року, стаття 5,
пункт 2

Угода між Урядом
України та Урядом
Російської Федерації про
засоби систем
попередження про
ракетний напад і
контролю космічного
простору від 28 лютого
1997 року, стаття 5, пункт
2
50
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пільги

49

50

Запасні частини, обладнання, бортові
запаси та інші матеріали, які
імпортуються іноземними
експлуатантами повітряних суден у
зв'язку з виконанням міжнародних
перевезень в рамках Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію

109

Товари та обладнання, які ввозяться на 110
митну територію України у якості
технічної допомоги на виконання Угоди
між Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України
і Міністерством оборони Сполучених
Штатів Америки щодо надання Україні
допомоги, пов'язаної із встановленням
системи експортного контролю з метою
запобігання розповсюдженню зброї
масового знищення з України

Підстава для надання
пільги
Конвенція про
міжнародну цивільну
авіацію від 07 грудня
1944 року,

Акцизний податок
Код
пільги
109

Додаток 9 "Спрощення
формальностей"

Угода між
110
Міністерством
економіки та з питань
європейської
інтеграції України і
Міністерством
оборони Сполучених
Штатів Америки щодо
надання Україні
допомоги, пов'язаної із
встановленням
системи експортного
контролю з метою
запобігання
розповсюдженню
зброї масового
знищення з Українивід
22 жовтня 2001 року

Підстава для надання пільги

Конвенція про міжнародну
цивільну авіацію від 07
грудня 1944 року,

Податок на додану вартість
Код
пільги
109

Додаток 9 "Спрощення
формальностей"

Угода між Міністерством
110
економіки та з питань
європейської інтеграції
України і Міністерством
оборони Сполучених
Штатів Америки щодо
надання Україні допомоги,
пов'язаної із встановленням
системи експортного
контролю з метою
запобігання
розповсюдженню зброї
масового знищення з
України

Підстава для надання
пільги
Конвенція про
міжнародну цивільну
авіацію від 07 грудня 1944
року,
Додаток 9 "Спрощення
формальностей"

Угода між Міністерством
економіки та з питань
європейської інтеграції
України і Міністерством
оборони Сполучених
Штатів Америки щодо
надання Україні
допомоги, пов'язаної із
встановленням системи
експортного контролю з
метою запобігання
розповсюдженню зброї
масового знищення з
України

51

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Угода між Україною і
Сполученими
Штатами Америки
щодо надання
допомоги Україні в
ліквідації стратегічної
ядерної зброї, а також
запобігання
розповсюдженню
зброї масового
знищення від 25
жовтня 1993 року,
стаття VIII
51

Товари та обладнання, які ввозяться на 111
митну територію України як технічна
допомога на виконання Угоди між
Міністерством охорони здоров'я
України та Міністерством оборони
США стосовно співробітництва у галузі
запобігання розповсюдженню
технологій, патогенів та знань, які
можуть бути використані в ході
розробки біологічної зброї

Угода між
Міністерством
охорони здоров'я
України та
Міністерством
оборони Сполучених
Штатів Америки
стосовно
співробітництва у
галузі запобігання
розповсюдженню
технологій, патогенів
та знань, які можуть
бути використані в
ході розробки

111

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.9

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

Угода між Міністерством
111
охорони здоров'я України
та Міністерством оборони
Сполучених Штатів
Америки стосовно
співробітництва у галузі
запобігання
розповсюдженню
технологій, патогенів та
знань, які можуть бути
використані в ході розробки
біологічної зброї від 29
серпня 2005 року

Угода між Міністерством
охорони здоров'я України
та Міністерством оборони
США стосовно
співробітництва у галузі
запобігання
розповсюдженню
технологій, патогенів та
знань, які можуть бути
використані в ході
розробки біологічної
зброї від 29 серпня 2005
року

52

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

біологічної зброї від
29 серпня 2005 року
Угода між Україною і
Сполученими
Штатами Америки
щодо надання
допомоги Україні в
ліквідації стратегічної
ядерної зброї, а також
запобігання
розповсюдженню
зброї масового
знищення від 25
жовтня 1993 року,
стаття VIII
52

До 1 січня 2019 року відходи та брухт
чорних і кольорових металів, а також
папір та картон для утилізації
(макулатура та відходи) товарної
позиції 4707 згідно зУКТ ЗЕД

-

53

Обладнання, механізми та матеріали,
що ввозяться на митну територію
України як технічна допомога на
виконання Угоди між Урядом України
та Урядом Республіки Корея про

115

Угода між Україною і
Сполученими Штатами
Америки щодо надання
допомоги Україні в
ліквідації стратегічної
ядерної зброї, а також
запобігання
розповсюдженню зброї
масового знищення від 25
жовтня 1993 року, стаття
VIII

-

Угода між Урядом
115
України та Урядом
Республіки Корея про
грантову допомогу та
технічне
співробітництво від 20

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11

112

Угода між Урядом України 115
та Урядом Республіки
Корея про грантову
допомогу та технічне
співробітництво від 20
жовтня 2005 року, стаття 7

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 23

Угода між Урядом
України та Урядом
Республіки Корея про
грантову допомогу та
технічне
співробітництво від 20
53

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

грантову допомогу та технічне
співробітництво

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

жовтня 2005 року,
стаття 7

жовтня 2005 року, стаття
7
Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.9

54

Обладнання, матеріали (крім
116
підакцизних), що ввозяться на митну
територію України для реалізації
проектів на виконання Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом
Італійської Республіки про технічне
співробітництво

Угода між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Італійської
Республіки про
технічне
співробітництво від 13
березня 2003 року,
стаття 4

55

Матеріальні частини та провізія, запаси 117
та інше майно, що ввозяться для потреб
збройних сил, відповідно доУгоди між
державами - учасницями
Північноатлантичного договору та
іншими державами, які беруть участь у
програмі "Партнерство заради миру",
щодо статусу їхніх збройних сил та
Додаткового протоколу до цієї Угоди
таУгоди між сторонами
Північноатлантичного договору щодо
статусу їхніх збройних сил

Угода між державами 117
учасницями
Північноатлантичного
договору та іншими
державами, які беруть
участь у програмі
"Партнерство заради
миру", щодо статусу
їхніх збройних сил та
Додатковий протокол
до цієї Угоди від 06
травня 1996 року

Підстава для надання
пільги

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.11
116

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Італійської
Республіки про технічне
співробітництво від 13
березня 2003 року, стаття
4

Угода між державами 117
учасницями
Північноатлантичного
договору та іншими
державами, які беруть
участь у програмі
"Партнерство заради миру",
щодо статусу їхніх
збройних сил та
Додатковий протокол до
цієї Угоди від 06 травня
1996 року

Угода між державами учасницями
Північноатлантичного
договору та іншими
державами, які беруть
участь у програмі
"Партнерство заради
миру", щодо статусу їхніх
збройних сил та
Додатковий протокол до
цієї Угоди від 06 травня
1996 року

54

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Угода між сторонами
Північноатлантичного
договору щодо статусу
їхніх збройних сил від
19 червня 1951 року,
стаття 11

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Угода між сторонами
Північноатлантичного
договору щодо статусу
їхніх збройних сил від 19
червня 1951 року, стаття 11

Підстава для надання
пільги
Угода між сторонами
Північноатлантичного
Договору щодо статусу
їхніх збройних сил від 19
червня 1951 року, стаття
11

56

Товари, які ввозяться з метою повірки
та метрологічної атестації Перелік
таких товарів встановлюється
Державним комітетом стандартизації,
метрології та сертифікації України

119

Угода між урядами
держав - учасниць
Співдружності
Незалежних Держав
про звільнення від
сплати мита, податків і
видачі спеціальних
дозволів за провезення
нормативних
документів, еталонів,
засобів вимірювань і
стандартних зразків,
що провозяться з
метою повірки та
метрологічної
атестації, від 10
лютого 1995 року,
стаття 2

119

Угода між урядами
держав - учасниць
Співдружності
Незалежних Держав про
звільнення від сплати
мита, податків і видачі
спеціальних дозволів за
провезення нормативних
документів, еталонів,
засобів вимірювань і
стандартних зразків, що
провозяться з метою
повірки та метрологічної
атестації, від 10 лютого
1995 року, стаття 2

57

Устаткування, яке працює на
відновлюваних джерелах енергії,
енергозберігаюче обладнання і
матеріали, зазначене у пунктах 14 та 16

120

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 14 та 16

120

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.16

-

55

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

частини 1 статті 282 Митного кодексу
України
58

Майно, у тому числі видання, що
ввозиться ГУАМ для службового
використання

121

59

122
Бланки книжок МДП такнижок
(карнетів) АТА, що переміщуються між
національним гарантійним об'єднанням
та іноземними гарантійними
об'єднаннями, що є їх кореспондентами,
або міжнародними організаціями

Стаття 8 Угоди про
привілеї та Імунітети
Організації за
демократію та
економічний розвиток
- ГУАМ від 19 червня
2007 року

121

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 18

-

Угода про привілеї та
121
Імунітети Організації за
демократію та економічний
розвиток - ГУАМ від 19
червня 2007 року, стаття 8

Угода про привілеї та
Імунітети Організації за
демократію та
економічний розвиток ГУАМ від 19 червня 2007
року, стаття 8

122

Митна конвенція про
міжнародне перевезення
вантажів із застосуванням
книжки МДП(Конвенції
МДП)1975 року, стаття 7
Конвенція про тимчасове
ввезеннявід 26 червня
1990 року, додаток А,
стаття 17

60

Товари, що імпортуються ЄБРР в
123
Україну і необхідні для здійснення його
офіційної діяльності

Договір між Урядом
України та
Європейським банком
реконструкції та
розвитку про
співробітництво та
діяльність Постійного

123

Договір між Урядом
України та Європейським
банком реконструкції та
розвитку про
співробітництво та
діяльність Постійного
представництва ЄБРР в

123

Договір між Урядом
України та Європейським
банком Реконструкції та
Розвитку про
співробітництво та
діяльність Постійного
Представництва ЄБРР в
56

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

представництва ЄБРР
в Україні від 12 червня
2007 року (м. Лондон),
ратифікованийЗаконом
України від 04 червня
2008 року № 319-VI,
стаття 7

Україні від 12 червня 2007
року (м. Лондон),
ратифікованийЗаконом
України від 04 червня 2008
року № 319-VI, стаття 7

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги
Україні від 12 червня 2007
року (м. Лондон),
ратифікованийЗаконом
України від 04 червня
2008 року № 319-VI,
стаття 7

61

Обладнання та матеріали, які
використовуються для надання ЄБРР
технічної допомоги або для грантового
співфінансування і фінансуються за
рахунок грантових коштів

124

Договір між Урядом
124
України та
Європейським банком
реконструкції та
розвитку про
співробітництво та
діяльність Постійного
представництва ЄБРР
в Україні від 12 червня
2007 року (м. Лондон),
ратифікованийЗаконом
України від 04 червня
2008 року № 319-VI,
стаття 8

Договір між Урядом
України та Європейським
банком реконструкції та
розвитку про
співробітництво та
діяльність Постійного
представництва ЄБРР в
Україні від 12 червня 2007
року (м. Лондон),
ратифікованийЗаконом
України від 04 червня 2008
року № 319-VI, стаття 8

124

62

Товари, що надаються Урядом Японії
Уряду України в межах Гранту

125

Угода (у формі обміну 125
нот) між Урядом
України та Урядом
Японії про надання
грантової допомоги
для реалізації проекту
"Оновлення
освітлювального

Угода (у формі обміну нот) 125
між Урядом України та
Урядом Японії про надання
грантової допомоги для
реалізації проекту
"Оновлення
освітлювального
обладнання Харківського

Договір між Урядом
України та Європейським
банком реконструкції та
розвитку про
співробітництво та
діяльність Постійного
представництва ЄБРР в
Україні від 12 червня 2007
року (м. Лондон),
ратифікованийЗаконом
України від 04 червня
2008 року № 319-VI,
стаття 8

Угода (у формі обміну
нот) між Урядом України
та Урядом Японії про
надання грантової
допомоги для реалізації
проекту "Оновлення
освітлювального
обладнання Харківського
57

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

обладнання
Харківського
державного
академічного театру
опери та балету Імені
М. В. Лисенка" від 06
серпня 2008 року,
стаття 6

державного академічного
театру опери та балету
Імені М.В. Лисенка" від 06
серпня 2008 року, стаття 6

державного академічного
театру опери та балету
Імені М.В. Лисенка" від
06 серпня 2008 року,
стаття 6

Угода між Кабінетом
129
Міністрів України та
Урядом Королівства
Швеція про загальні умови
технічного та фінансового
співробітництва,
ратифікована Верховною
Радою України Законом від
04 червня 2008 року № 320VI

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Королівства
Швеція про загальні
умови технічного та
фінансового
співробітництва,
ратифікована Верховною
Радою України Законом
від 04 червня 2008 року №
320-VI

63

Обладнання, послуги, матеріали та інші 129
ресурси, які фінансуються Шведською
стороною в рамках Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом
Королівства Швеція про загальні умови
технічного та фінансового
співробітництва

Угода між Кабінетом 129
Міністрів України та
Урядом Королівства
Швеція про загальні
умови технічного та
фінансового
співробітництва,
ратифікована
Верховною Радою
України Законом від
04 червня 2008 року №
320-VI

64

До 1 січня 2018 року товари, які у
межах ратифікованих Верховною
Радою України міжнародних договорів
(угод) України з питань космічної
діяльності щодо створення космічної
техніки

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 4, пп. 4

130

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість

130

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 3,
підпункт "а"

58

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

-

Код
пільги
130

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Підстава для надання
пільги

65

Підакцизні товари (продукція), що
використовуються як сировина для
виробництва підакцизних товарів
(продукції) - (крім виробництва
нафтопродуктів)

66

131
До 1 січня 2019 року техніка,
обладнання, устаткування, що
використовуються для реконструкції
існуючих і будівництва нових
підприємств з виробництва біопалив і
для виготовлення та реконструкції
технічних і транспортних засобів з
метою споживання біопалив, які
класифікуються за кодами УКТ ЗЕД,
визначеними статтею 7 Закону України
"Про альтернативні види палива", якщо
такі товари не виробляються та не
мають аналогів в Україні

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 4, пп. 5

131

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 2,
підпункт "б"

67

Технічні та транспортні засоби, у тому 132
числі самохідні сільськогосподарські
машини, що працюють на біопаливі та
класифікуються за кодами УКТ ЗЕД,
визначеними статтею 7Закону України
"Про альтернативні види палива", якщо
такі товари не виробляються в Україні

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,
п. 17

132

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 2,
підпункт "б"

-

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, підпункт 213.3.6

Код
пільги
-

59

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

68

Матеріали і обладнання, необхідні для
облаштування кладовищ та місць
поховань, їх оздоблення та нагляду за
ними

134

Угода між Урядом
України і Урядом
Угорської Республіки
про збереження та
увічнення місць
пам'яті загиблих
військовослужбовців
та цивільних жертв
воєн та про статус
поховань, стаття 7,
пункт 2, підпункт b

-

-

69

Наукове, лабораторне і дослідницьке
обладнання, а також комплектуючі та
матеріали, передбачені проектом
наукового парку, зареєстрованого
згідно зЗаконом України "Про наукові
парки", що ввозяться на митну
територію України науковим парком та
партнерами наукового парку в межах
реалізації такого проекту наукового
парку

135

Митний кодекс
України, ст. 287, ч. 3

-

-

70

До 1 січня 2016 року товари, які
ввозяться у митному режимі імпорту
(реімпорту) суб'єктами
літакобудування, що підпадають під
дію статті 2Закону України "Про
розвиток літакобудівної
промисловості", за кодами Української

136

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 4, пп. 2

136

Підстава для надання
пільги

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 4

60

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ
ЗЕД), визначеними законом

{Рядок 71 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 378 від 21.03.2016}
72

Предмети культового призначення, які
ввозяться релігійними організаціями

-

-

140

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, підпункт 197.1.9

73

Постачання (передплата) періодичних
видань друкованих засобів масової
інформації та книжок (крім видань
еротичного характеру), учнівських
зошитів, підручників та навчальних
посібників вітчизняного виробництва,
словників українсько-іноземної або
іноземно-української мови

-

-

143

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, пункт 197.1, підпункт
197.1.25

74

Еталонні (моніторингові) чи тестові
зразки тютюнових виробів (не
призначених для продажу вроздріб) для
проведення досліджень чи випробувань
(калібрування лабораторного
обладнання, проведення дегустацій,
вивчення фізико-хімічних показників,
дизайну)

144

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, пункт 213.3, підпункт
213.3.10

-

61

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

75

Технічні та інші засоби реабілітації
(крім автомобілів) і комплектуючі та
напівфабрикати для їх виготовлення

-

-

145

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, пункт 197.1, підпункт
197.1.3

76

Прилади, обладнання, матеріали, крім
підакцизних, науковим установам та
науковим організаціям, вищим
навчальним закладам III - IV рівнів
акредитації, внесеним до Державного
реєстру наукових організацій, яким
надається підтримка держави

-

-

146

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, пункт 197.1, підпункт
197.1.23

77

У період з 1 січня 2012 року до 31
грудня 2013 року включно операції з
Імпорту необроблених шкур та чиненої
шкіри без подальшої обробки (товарні
позиції 4101 - 4103, 4301 згідно з УКТ
ЗЕД)

-

-

148

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 16

78

Племінні чистопородні тварини,
племінні (генетичні) ресурси за кодами
0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30
00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10
00 00, 0511 99 85 10 згідно з УКТ ЗЕД,
що здійснюються суб'єктами
спеціального режиму оподаткування,
встановленого статтею 209 Податкового
кодексу України

-

149

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, пункт 197.18

62

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

79

Тимчасово до 31 грудня 2012 року
операції з ввезення на митну територію
України спеціалізованих транспортних
засобів, таких як автомобілі швидкої
медичної допомоги товарної позиції
8703 згідно зУКТ ЗЕД, які призначені
для використання закладами охорони
здоров'я

-

150

80

Дорогоцінні метали, що постачаються
Національному банку України

-

-

81

Товари (крім товарів для реалізації або 152
використання з метою, безпосередньо
не пов'язаною з провадженням
підприємницької діяльності), що
ввозяться на митну територію України
на строк не менше трьох років
іноземними інвесторами відповідно
доЗакону України "Про режим
іноземного інвестування" з метою
інвестування на підставі зареєстрованих
договорів (контрактів) або як внесок
іноземного інвестора до статутного
капіталу підприємства з іноземними
інвестиціями

Митний кодекс
України, стаття 287, ч.
2

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 5, пункт 4

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

150

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 25

151

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, пункт 197.19

-

63

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

82

До 1 січня 2017 року матеріали, вузли,
агрегати та/або комплектуючі вироби,
що ввозяться на митну територію
України підприємствами вітчизняного
машинобудування для
агропромислового комплексу, у разі
якщо такі товари не виробляються в
Україні

153

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 4, пп. 8

-

83

До 1 січня 2016 року устаткування,
154
обладнання та комплектуючі, що не
виробляються в Україні і ввозяться на
митну територію України вітчизняними
підприємствами суднобудівної
промисловості для використання у
господарській діяльності

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 4, пп. 6

-

84

Трамвайні вагони (товарної позиції
8603 10 00 10 згідно зУКТ ЗЕД),
тролейбуси (товарної позиції 8702 90 90
10 згідно з УКТ ЗЕД), автобуси
(товарної позиції 8702 згідно зУКТ
ЗЕД) для перевезення громадян на
маршрутах (лініях) відповідно до вимог
життєзабезпечення населених пунктів

85

З 1 січня 2013 товари та/або предмети,
оплачені за рахунок грантів
(субгрантів), наданих відповідно до

156

Підстава для надання
пільги

-

155

Податковий кодекс
України, розділ V, стаття
197, пункт 197.1, підпункт
197.1.29

Митний кодекс
України, стаття 282, ч.
1, п. 19

156

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 26
64

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

програм Глобального фонду для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та
малярією в Україні, що виконуються
відповідно до закону
86

Устаткування, обладнання та
157
комплектуючі до них, матеріали, що не
виробляються в Україні, які не є
підакцизними товарами та ввозяться на
митну територію України ініціаторами
створення - суб'єктами господарювання,
керуючими компаніями індустріальних
парків для облаштування
індустріальних парків, а також
устаткування, обладнання та
комплектуючі до них, що не
виробляються в Україні та не є
підакцизними товарами, які ввозяться
на митну територію України
учасниками індустріальних парків для
здійснення господарської діяльності у
межах індустріальних парків

Митний кодекс
України, ст. 287, ч. 6

-

87

Тимчасово, на період реалізації
158
контракту, укладеного для реалізації
національного проекту "Повітряний
експрес", товари (крім підакцизних), що
не виробляються в Україні або
виробляються в Україні, але не
відповідають вимогам проекту

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 4, пп. 9

-

158

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 27
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

88

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Спеціальні засоби індивідуального
161
захисту, бронежилети, нитки та тканини
(матеріали) для виготовлення
бронежилетів та шоломів

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні
положення, п. 41

161

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 32

Лікарські засоби та медичні вироби
відповідно допідпункту "в" пункту
193.1 статті 193 Податкового кодексу
України

162

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 41

162

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 32

Лікарські засоби та медичні вироби без
їх державної реєстрації та дозвільних
документів щодо можливості їх
ввезення

163

Митний кодекс
України, Прикінцеві та
перехідні положення,
п. 41

163

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 32

91

Продукція оборонного призначення,
визначена такою згідно з пунктом
9 статті 1 Закону України "Про
державне оборонне замовлення"

164

Митний кодекс
України, ст. 282, ч. 1,п.
20

164

Податковий кодекс
України, розділ XX,
підрозділ 2, пункт 32

92

Товари, які згідно з розділом IIМитного 165
кодексу України відповідають
критеріям повністю вироблених,
достатньо перероблених чи ввезені на
митну територію України та випущені
для вільного обігу на тимчасово
окупованій території України

Закон України "Про
створення вільної
економічної зони
"Крим" та про
особливості
здійснення
економічної діяльності
на тимчасово

-

89

90

-

-

-
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

окупованій території
України",підпункт
6.6 статті 6
93

166
Основні засоби і малоцінні та
швидкозношувані предмети, що
належать юридичним особам, які
переносять місце своєї діяльності з
тимчасово окупованої території на іншу
територію України, та вивозяться для
подальшого використання у
господарській діяльності, за умови, що
такі основні засоби перебували на
балансі підприємства станом на 1 січня
2014 року у вільному обігу на території
України

166
Закон України "Про
створення вільної
економічної зони
"Крим" та про
особливості
здійснення
економічної діяльності
на тимчасово
окупованій території
України",підпункт
"б" пункту 15.1 статті
15

94

На період реалізації проектів (програм) 167
за рахунок міжнародної технічної
допомоги, яка надається відповідно до
ініціативи країн Великої вісімки
"Глобальне партнерство проти
розповсюдження зброї та матеріалів
масового знищення", - товари (крім
підакцизних товарів і товарів груп 1 - 24
згідно з УКТ ЗЕД), що не виробляються
в Україні та ввозяться на митну
територію України у рамках реалізації
зазначених проектів (програм)

підпункт 11 п. 4
"Прикінцевих та
перехідних положень"
Митного кодексу
України

Закон України "Про
166
створення вільної
економічної зони "Крим" та
про особливості здійснення
економічної діяльності на
тимчасово окупованій
території України",
підпункт "б" пункту 15.1
статті 15

167

Закон України "Про
створення вільної
економічної зони "Крим"
та про особливості
здійснення економічної
діяльності на тимчасово
окупованій території
України", підпункт "б"
пункту 15.1 статті 15

абзац другий пункту 28
підрозділу 2 розділу XX
Податкового кодексу
України

67

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

95

Складові (матеріали, вузли, агрегати,
устаткування та комплектувальні
вироби), що ввозяться на митну
територію України в митному режимі
імпорту для використання у
виробництві продукції оборонного
призначення, визначеної згідно із
законом, якщо замовником такої
продукції є державний замовник,
визначений Кабінетом Міністрів
України

96

Лікарські засоби, внесені до
Державного реєстру лікарських засобів,
медичні вироби, внесені до Державного
реєстру медичної техніки та виробів
медичного призначення та/або введені в
обіг відповідно до законодавства у
сфері технічного регулювання та оцінки
відповідності

168

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги
частина восьма статті
287 Митного кодексу
України

-

Код
пільги

Підстава для надання пільги

-

Податок на додану вартість
Код
пільги
168

-

Підстава для надання
пільги
пункт 197.23 статті 197
розділу V Податкового
кодексу України

169

пункт 38 підрозділу 2
розділу XX Податкового
кодексу України

171

пункт 46 підрозділу 2
розділу XX Податкового
кодексу України

{Позицію 97 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 511 від 18.05.2017}
98

Товари (крім підакцизних), що не
виробляються в Україні або
виробляються, але не відповідають
вимогам проекту модернізації
Бортницької станції очистки стічних
вод у рамках реалізації проекту
"Реконструкція споруд очистки стічних

171

підпункт 12 пункту
4 розділу XXI
Митного кодексу
України

-

68

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито

Акцизний податок

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

-

-

каналізаційних вод і будівництво
технологічної лінії по обробці та
утилізації осадів Бортницької станції
аерації", затвердженого Кабінетом
Міністрів України
99

Автомобілі легкові та інші моторні
транспортні засоби, призначені
головним чином для перевезення людей
(крім моторних транспортних засобів
товарної позиції 8702), включаючи
вантажопасажирські автомобіліфургони та гоночні автомобілі, що були
у використанні

-

-

172

пункт 15 підрозділу 5
розділу XX Податкового
кодексу України

100

Товари, які ввозяться відповідно
до Угоди (у формі обміну нотами) між
Урядом України та Урядом Японії про
надання грантової допомоги
непроектного типу на забезпечення
товарами, виготовленими японськими
малими і середніми підприємствами, від
30 березня 2015 року

173

Угода між Урядом
України та Урядом
Японії про технічне
співробітництво та
грантову допомогувід
10 червня 2004 року,
статті XIII, XIV

173

Угода між Урядом України
та Урядом Японії про
технічне співробітництво та
грантову допомогувід 10
червня 2004 року, статті
XIII, XIV

173

Угода між Урядом
України та Урядом Японії
про технічне
співробітництво та
грантову допомогувід 10
червня 2004 року, статті
XIII, XIV

101

Товари, пов'язані з обладнанням, що
постачається або повертається, та/або
сервісом, що надається Європолом, які
ввозяться на митну територію України у

174

Меморандум про
взаєморозуміння між
Україною та
Європейським
поліцейським офісом
щодо встановлення

174

Меморандум про
взаєморозуміння між
Україною та Європейським
поліцейським офісом щодо
встановлення захищеної
лінії зв'язку, ратифікований

174

Меморандум про
взаєморозуміння між
Україною та
Європейським
поліцейським офісом
щодо встановлення
69

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

митних режимах імпорту та/або
тимчасового ввезення

102

Товари, які ввозяться у зв'язку з або на
підтримку проекту, що фінансується
НАТО, та публікацій, пов'язаних з
проектом, що фінансується НАТО

103

Ввезення на митну територію України
неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини тютюновоферментаційними заводами, які
здійснюють реалізацію ферментованої
(переробленої) тютюнової сировини
виробникам тютюнових виробів або її
експорт

104

До 1 січня 2025 року, ввезення на митну
територію України в митному режимі
імпорту товарів (крім підакцизних)

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

захищеної лінії зв'язку,
ратифікований
Законом України від
04 липня 2015 року №
507-VIII, частина
дванадцята статті
3,частина шоста статті
4
175

177

Угода між Урядом
України та
Організацією
Північноатлантичного
договору про статус
Представництва
НАТО в Україні,стаття
25

Митний кодекс
України, Прикінцеві та

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Законом України від 04
липня 2015 року № 507VIII, частина
дванадцята статті 3,частина
шоста статті 4

175

Угода між Урядом України
та Організацією
Північноатлантичного
договору про статус
Представництва НАТО в
Україні,стаття 25

176

Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213, пункт 213.3, підпункт
213.3.13

Підстава для надання
пільги
захищеної лінії зв'язку,
ратифікований Законом
України від 04 липня 2015
року № 507-VIII, частина
дванадцята статті
3,частина шоста статті 4

175

Угода між Урядом
України та Організацією
Північноатлантичного
договору про статус
Представництва НАТО в
Україні,стаття 25

177

Податковий кодекс
України, розділ XX
70

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

суб'єктами літакобудування, що
підпадають під дію норм статті 2 Закону
України "Про розвиток літакобудівної
промисловості", за переліком, згідно
із підпунктом 13 пункту 4 розділу XXI
"Прикінцеві та перехідні положення"
Митного кодексу України
105

Обладнання, матеріали, що ввозяться за
кошти Донора для реалізації Проектних
угод у рамках співробітництва з
надання технічної допомоги на
виконання Угоди між Кабінетом
Міністрів України таУрядом
Королівства Норвегія про
співробітництво у сфері ядерної і
радіаційної безпеки, зняття з
експлуатації Чорнобильської атомної
електростанції та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну
систему

106

До 01 січня 2023 року ввезення на
митну територію України у митному
режимі імпорту товарів, що входять до
складу національної кінематографічної

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

"Перехідні положення",
підрозділ 2, пункт 41

перехідні положення,
пункт 4,підпункт 13

178

179

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Королівства
Норвегія про
співробітництво у
сфері ядерної і
радіаційної безпеки,
зняття з експлуатації
Чорнобильської
атомної електростанції
та перетворення
об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну
систему від 30
листопада 2012
року,стаття 5 Митний
кодекс України, стаття
282, частина 1,пункт 6
Митний кодекс
України, Прикінцеві та

Підстава для надання
пільги

-

178

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Королівства
Норвегія про
співробітництво у сфері
ядерної і радіаційної
безпеки, зняття з
експлуатації
Чорнобильської атомної
електростанції та
перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно
безпечну систему від 30
листопада 2012 року,стаття
5 Податковий кодекс
України, розділ VI, стаття
213,підпункт 213.3.9

-

178

179

Угода між Кабінетом
Міністрів України та
Урядом Королівства
Норвегія про
співробітництво у сфері
ядерної і радіаційної
безпеки, зняття з
експлуатації
Чорнобильської атомної
електростанції та
перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно
безпечну систему від 30
листопада 2012
року,стаття 5 Податковий
кодекс України, розділ V,
стаття 197,підпункт
197.11
Податковий кодекс
України, Перехідні

71

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

спадщини, та товарів, призначених для
використання у кінематографічній
діяльності, суб'єктами кінематографії,
яким відповідно до Закону
України "Про державну підтримку
кінематографії в Україні" надається
державна підтримка

перехідні положення,
пункт 4,підпункт 14

положення, підрозділ
2, пункт 61

107

Товари, що фінансуються відповідно до 180
контрактів, укладених згідно
з Договором між Урядом України та
Урядом Республіки Польща про
надання кредиту на умовах пов'язаної
допомоги

Договір між Урядом
України та Урядом
Республіки Польща
про надання кредиту
на умовах пов'язаної
допомоги від 09
вересня 2015 року,
стаття 11, пункт 2

180

Договір між Урядом
України та Урядом
Республіки Польща про
надання кредиту на умовах
пов'язаної допомоги від 09
вересня 2015 року, стаття
11, пункт 2

180

Договір між Урядом
України та Урядом
Республіки Польща про
надання кредиту на
умовах пов'язаної
допомоги від 09 вересня
2015 року, стаття
11, пункт 2

108

До 31 грудня 2018 року операції із
ввезення на митну територію України
транспортних засобів, оснащених
виключно електричними двигунами
(одним чи декількома), що зазначені у
товарній підкатегорії 8703 90 10 10
згідно з УКТ ЗЕД

-

-

181

Податковий кодекс
України, Перехідні
положення, підрозділ
5, пункт 19

181

Податковий кодекс
України, Перехідні
положення, підрозділ
2, пункт 64

109

До 01 січня 2023 року операції суб'єктів космічної діяльності, на яких
поширюється діяЗакону України "Про
космічну діяльність", із ввезення на
митну територію України товарів у

-

-

-

182

Податковий кодекс
України, Перехідні
положення, підрозділ 2,
пункт 3, підпункт "а"
72

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Підстава для надання пільги

Митний кодекс
України, Розділ XXI
"Прикінцеві та
перехідні
положення",підпункт

-

-

184

УГОДА між Урядом
України та Урядом
Фінляндської Республіки
про реалізацію проекту
"Фінська підтримка
реформи української
школи" від 05 березня 2018
року, Додаток II та Додаток
IV

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

митному режимі імпорту товарів,
визначених упідпункті 4 пункту 4
Прикінцевих та перехідних положень
Митного кодексу України
110

111

До 26 травня 2018 року товари (крім
183
підакцизних), що ввозяться на митну
територію України в митному режимі
імпорту для забезпечення організації та
проведення фінальних матчів Ліги
чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів
УЄФА серед жінок сезону 2017/2018
Товари та обладнання, які ввозяться в
Україну з метою реалізації заходів
Проекту у рамках реалізації УГОДИ
між Урядом України та Урядом
Фінляндської Республіки про
реалізацію проекту "Фінська підтримка
реформи української школи"

183

Податковий кодекс
України, розділу XX
"Перехідні положення",
підрозділ 2, пункт 66

43
-

184

УГОДА між Урядом
України та Урядом
Фінляндської
Республіки про
реалізацію проекту
"Фінська підтримка
реформи української
школи" від 05 березня
2018 року, Додаток
IIта Додаток IV

184

УГОДА між Урядом
України та Урядом
Фінляндської Республіки
про реалізацію проекту
"Фінська підтримка
реформи української
школи" від 05 березня
2018 року, Додаток II та
Додаток IV

Розділ II Застосування інших податкових пільг
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

1

Підстава для надання
пільги

Інші товари, щодо яких законодавством 099
установлюються пільги в обкладенні
митними платежами

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

099

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

099

Розділ III Застосування податкових пільг при ввезенні на митну територію України товарів громадянами
1

Товари (у тому числі в кількості однієї 300
одиниці за кожною товарною позицією
8702, 8703, 8711 згідно з УКТ ЗЕД), що
входять до складу спадщини за законом,
відкритої за межами України на користь
резидента

Митний кодекс
300
України, ст. 374, ч. 10,
п. 5

Митний кодекс України, ст. 300
374, ч. 10, п. 5

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 5

2

Транспортні засоби особистого
301
користування, що класифікуються в
одній із товарних позицій 8702, 8703,
8711 згідно з УКТ ЗЕД та товари, що
класифікуються в товарній позиції 8716
згідно зУКТ ЗЕД в разі переселення
громадян на постійне місце проживання
в Україну

Митний кодекс
301
України, ст. 374, ч. 10,
п. 3, п. п. б, в

Митний кодекс України, ст. 301
374, ч. 10, п. 3, п. п. б, в

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, п. п. б,
в

{Рядок 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1156 від 21.12.2015}
4

Товари (крім моторних транспортних
засобів), що ввозяться в Україну для
особистого користування членами
дипломатичних представництв,

303

Віденська конвенція
про дипломатичні
зносини від 18 квітня
1961 року, стаття 36

303

Віденська конвенція про
дипломатичні зносини від
18 квітня 1961 року, стаття
36

303

Віденська конвенція про
дипломатичні зносини від
18 квітня 1961 року,
стаття 36
74

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

консульських установ іноземних держав
на території України

5

Товари, що ввозяться на митну
територію України персоналом та
членами сімей персоналу міжнародних
організацій, представництв іноземних
держав при них

304

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Віденська конвенція
про консульські
зносини від 24.04.63,
стаття 50

Віденська конвенція про
консульські зносини від
24.04.63, стаття 50

Віденська конвенція про
консульські зносини від
24.04.63, стаття 50

Митний кодекс
України, ст. 383, ч.
1;ст. 386, ч. 1

Митний кодекс України, ст.
383, ч. 1;ст. 386, ч. 1

Митний кодекс України,
ст. 383, ч. 1;ст. 386, ч. 1

Відповідний
міжнародний договір
України

304

Митний кодекс
України, ст. 391, ч. 1

Відповідний міжнародний
договір України

304

Відповідний міжнародний
договір України

Митний кодекс України, ст.
391, ч. 1

Митний кодекс України,
ст. 391, ч. 1

6

Товари (крім 8716 згідно з УКТ ЗЕД)
305
призначені для забезпечення звичайних
повсякденних потреб громадянина та
початкового облаштування, що
ввозяться (пересилаються) у разі
переселення громадян на постійне місце
проживання в Україну

Митний кодекс
305
України, ст. 374, ч. 10,
п. 3, пп. а

Митний кодекс України, ст. 305
374, ч. 10, п. 3, пп. а

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, пп. а

7

Культурні цінності за кодами 9701 10 00 306
00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00
00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706

Митний кодекс
306
України, ст. 374, ч. 10,
п. 2

Митний кодекс України, ст. 306
374, ч. 10, п. 2

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 2

75

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені
50 і більше років тому
8

Товари (у тому числі не більше одного 307
товару за товарними позиціями 8702,
8703, 8711 згідно з УКТ ЗЕД), одержані
громадянами-резидентами у вигляді
нагород і призів на міжнародних
змаганнях, конкурсах за межами митної
території України

Митний кодекс
307
України, ст. 374, ч. 10,
п. 6

Митний кодекс України, ст. 307
374, ч. 10, п. 6

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 6

9

Товари (крім транспортних засобів), які 308
мають ознаки таких, що були у
користуванні та призначені для
власного облаштування житла і
забезпечення життєдіяльності громадян,
які перебували за кордоном у
відрядженнях (на навчанні), за умови,
що такі товари ввозяться
(пересилаються) протягом шести
місяців з дня повернення таких
громадян в Україну після закінчення
строку відрядження (навчання)

Митний кодекс
308
України, ст. 374, ч. 10,
п. 9

Митний кодекс України, ст. 308
374, ч. 10, п. 9

Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 9

Розділ IV Застосування тарифних пільг (тарифних преференцій)
1

400

Угода про створення
зони вільної

-

-

76

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Товари, що ввозяться в Україну згідно з
міжурядовими угодами України з
країнами СНД (крім Республіки Грузія)

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

торгівлівід 15 квітня
1994 року
двосторонні
міжурядові угоди
України з країнами
СНД про вільну
торгівлю
Договір про зону
вільної торгівлі від 30
липня 2012 року

2

Товари, що ввозяться в Україну згідно з 401
міжурядовими угодами України з
Республікою Грузія

Угода про створення
зони вільної
торгівлівід 15 квітня
1994 року

-

-

-

-

Угода між Урядом
України та Урядом
Республіки Грузія про
вільну торгівлю від 09
січня 1995 року
3

Товари, що ввозяться в Україну згідно з 402
міжурядовою угодою України з
Республікою Македонія

Угода про вільну
торгівлю між
Республікою
Македонія та

77

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Україною від 18 січня
2001 року
4

Товари, що ввозяться в Україну згідно з 403
міжурядовою угодою України з
державами ЄАВТ

Угода про вільну
торгівлю між
Україною та
державами ЄАВТ від
24 червня 2010 року

-

-

Угода про сільське
господарство між
Україною та
Королівством
Норвегія від 24 червня
2010 року
Угода про сільське
господарство між
Україною та
Ісландією від 24
червня 2010 року
Угода про сільське
господарство між
Україною та
Швейцарською
Конфедерацією від 24
червня 2010 року
78

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

5

Товари, що ввозяться в Україну згідно з 404
міжурядовими угодами України з
державами - учасницями ГУУАМ

Угода про створення
зони вільної торгівлі
між державами учасницями
ГУУАМвід 20 липня
2002 року

-

-

6

Товари, що ввозяться в Україну згідно з 405
міжурядовою угодою України з
Чорногорією

Угода про вільну
торгівлю між Урядом
України та Урядом
Чорногорії від 18
листопада 2011 року

-

-

7

Товари, що ввозяться в Україну та
походять з країн ЄС

Абзац першийчастини першої статті
29, додаток IA"Тарифний графік
України" до глави 1
розділу IV "Торгівля
та питання, пов'язані з
торгівлею"
(скасування мит)
Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї
сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з
атомної енергії і

-

410

Підстава для надання
пільги
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Акцизний податок

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

їхніми державамичленами, з іншої
сторони
8

Товари, що ввозяться в Україну та
походять з країн ЄС

411

Абзац першийчастини першої статті 29,
доповнення дододатка
I-A до глави 1 розділу
IV "Торгівля та
питання, пов'язані з
торгівлею"
(індикативна
сукупність тарифних
квот для імпорту в
Україну) Угоди про
асоціацію між
Україною, з однієї
сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з
атомної енергії і
їхніми державамичленами, з іншої
сторони

-

9

Товари, що ввозяться в Україну та
походять з країн ЄС

412

Абзац другий частини
першої статті
29,додаток I-B до
глави 1 розділу IV

-

-

80

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

"Торгівля та питання,
пов'язані з торгівлею"
(додаткові умови для
торгівлі одягом, що
використовувався)
Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї
сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з
атомної енергії і
їхніми державамичленами, з іншої
сторони
10

Товари, що ввозяться в Україну та
походять з країн ЄС

413

Стаття 44, додаток IIдо глави 2 розділу IV
"Торгівля та питання,
пов'язані з торгівлею"
(спеціальні заходи
щодо легкових
автомобілів) Угоди
про асоціацію між
Україною, з однієї
сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з
атомної енергії і

-

81

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

їхніми державамичленами, з іншої
сторони
11

Товари, що ввозяться в Україну та
походять з Канади

420

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

12

Товари, що ввозяться в Україну та
походять з Канади

421

Пункт 2 Додатка 2-В
"Скасування тарифів"
до глави 2
"Національний режим"
та доступ до
ринків" Угоди про
вільну торгівлю між
Україною та Канадою
(тарифна квота)

Розділ V Застосування звільнень від сплати митних платежів залежно від обраного митного режиму
82

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

1

Імпорт

Товари (продукти
переробки) у
відремонтованому
вигляді, якщо ремонт
проведено в рамках
гарантійних
зобов'язань

500

Митний кодекс
500
України, стаття 286, ч.
13, абзац 2

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

500

Податковий кодекс
України стаття 206,
підпункт 206.2.2

2

Реімпорт

Товари, які були
501
вивезені за межі
митної території
України у митному
режимі тимчасового
вивезення та ввозяться
на цю територію до
завершення строку дії
цього митного режиму
у тому самому стані
(Митний кодекс
України, стаття 78, ч.
2, п. 1)

Митний кодекс
501
України, стаття 286, ч.
2

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

501

Податковий кодекс
України стаття 206, пункт
206.3

3

Реімпорт

Товари, які були
вивезені за межі
митної території
України у митному
режимі переробки за
межами митної
території та ввозяться
на цю територію до

Митний кодекс
502
України, стаття 286, ч.
13, абзац 2

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

502

Податковий кодекс
України стаття 206,
підпункт 206.2.2

502

83

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

завершення строку дії
цього митного режимі:
1) у тому самому
стані, в якому вони
були вивезені за межі
митної території
України
4

Реімпорт

Товари, які були
поміщені у митний
режим експорту
(остаточного
вивезення)

503

Митний кодекс
України, стаття 283, ч.
1; стаття 286, ч. 2

Сплата Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

-

Сплата Податковий
кодекс України, стаття
206, пункт 206.3

505

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.5

{Рядок 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1082 від 11.10.2012}
6

Реекспорт

Товари, що були
505
раніше ввезені на
митну територію
України або на
територію вільної
митної зони,
вивозяться за межі
митної території
України: 1) відповідно
допунктів 1 - 4
частини першої статті
86 Митного кодексу
України

Митний кодекс
України, стаття 283, ч.
1; стаття 286, ч. 5

84

№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

2) відповідно
допункту 5 частини
першої статті 86
Митного кодексу
України

506

Митний кодекс
України, стаття 283, ч.
1; стаття 286, ч. 5

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

506

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.5 (0 %)

7

Транзит

Товари та/або
транспортні засоби
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

507

Митний кодекс
507
України, стаття 284, ч.
1, п. 1; стаття 286, ч. 6

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

507

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.6

8

Тимчасове
ввезення

Товари, транспортні
засоби комерційного
призначення, які
тимчасово ввозяться
на митну територію
України з умовним
повним звільненням

508

Митний кодекс
508
України, стаття 284, ч.
1, п. 1

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

508

Податковий кодекс
України, стаття 206,
стаття 206.7
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Податок на додану вартість

Підстава для надання пільги

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

від оподаткування
митними платежами
9

Тимчасове
ввезення

Товари, що можуть
198
поміщуватись в режим
тимчасового ввезення
з умовним частковим
звільненням від
оподаткування
митними платежами
відповідно до
положень Додатка Е
до Конвенції про
тимчасове ввезення (м.
Стамбул, 1990 рік)

Митний кодекс
України, стаття 285, ч.
1

198

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.7

10

Тимчасове
вивезення

Товари, транспортні
засоби комерційного
призначення, які
тимчасово вивозяться
за межі митної
території України

Митний кодекс
України, стаття 284, ч.
1, п. 2; стаття 286, ч. 8

-

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.8

11

Митний склад

Товари, що поміщені в 510
режим митного складу

510

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.9

509

Митний кодекс
510
України, стаття 284, ч.
1, п. 1; стаття 286, ч. 9

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

12

Вільна митна
зона

Іноземні товари, що
512
поміщуються у
митний режим вільної
митної зони

Митний кодекс
512
України, стаття 284, ч.
1, п. 1; стаття 286, ч.
10

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

512

Податковий кодекс
України, стаття 206,
підпункт 206.10.2

13

Безмитна
торгівля

Іноземні товари, що
поміщуються в
митний режим
безмитної торгівлі

513

Митний кодекс
513
України, стаття 284, ч.
1, п. 1; стаття 286, ч.
11

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

513

Податковий кодекс
України, стаття 206,
підпункт 206.11.1

14

Знищення або
руйнування

Товари, що
поміщуються в
митний режим
знищення або
руйнування

515

Митний кодекс
515
України, стаття 284, ч.
1, п. 1; стаття 286, ч.
14

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

515

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.14

15

Відмова на
користь
держави

Товари, що
поміщуються в
митний режим
відмови на користь
держави

516

Митний кодекс
516
України, стаття 284, ч.
1, п. 1; стаття 286, ч.
14

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

516

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.14

16

Переробка на
митній
території

Товари, що
поміщуються в
митний режим
переробки на митній
території

517

Митний кодекс
517
України, стаття 284, ч.
1, п. 1; стаття 286, ч.
12

Податковий кодекс
України стаття 213,
підпункт 213.3.3

517

Податковий кодекс
України, стаття 206, пункт
206.12
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№ пор.

17

18

Назва товару

Ввізне мито

Акцизний податок

Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Код
пільги

пункт 4 2 розділу XXI

-

Тимчасове
ввезення

Техніка, обладнання,
устаткування,
машини, механізми,
прилади, пристрої, що
ввозяться з метою
виконання робіт з
реконструкції наявних
і будівництва нових
будівель і споруд, що є
об'єктами Бортницької
станції аерації, а також
для проведення робіт з
їх оснащення, надання
послуг у рамках
реалізації проекту
модернізації
Бортницької станції
очистки стічних вод

518

Тимчасове
ввезення

До 26 травня 2018
року товари, у тому
числі транспортні
засоби, що
класифікуються в
товарних позиціях
8702, 8703, 8704 згідно
з УКТ ЗЕД, які
тимчасово ввозяться
на митну територію
України для
забезпечення

519

-

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги
518

пункт 46 підрозділу 2
розділу XX Податкового
кодексу України

519

Податковий кодекс
України, розділу XX
"Перехідні положення",
підрозділ 2, пункт 66

Митного кодексу
України

Митний кодекс
України, Розділ XXI
"Прикінцеві та
перехідні
положення",підпункт

519

Податковий кодекс
України, стаття 213,
підпункт 213.3.3

Підстава для надання
пільги

43
-
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№ пор.

Назва товару

Ввізне мито
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

Акцизний податок
Код
пільги

Підстава для надання пільги

Податок на додану вартість
Код
пільги

Підстава для надання
пільги

організації та
проведення фінальних
матчів Ліги чемпіонів
УЄФА та Ліги
чемпіонів УЄФА
серед жінок сезону
2017/2018

{Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1082 від 11.10.2012, № 152 від 17.02.2015, № 1156 від
21.12.2015, № 378 від 21.03.2016, № 933 від 08.11.2016, № 511 від 18.05.2017, № 78 від 01.02.2018, № 541 від 01.06.2018, № 782 від 21.09.2018}
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук
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