
ІНДИВІДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МИТНІ ПЛАТЕЖІ» 

 

Завдання 1. 

Використовуючи законодавчі акти, навчальні посібники і підручники, 

монографії та періодичну літературу, виконати науково-дослідницьку роботу 

у вигляді реферату. 

№ 

з/п 

Теми рефератів 

1. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

2. Митний тариф України – головний інструмент регулювання 

зовнішньоекономічної торгівлі. 

3. Митні платежі: поняття, види та особливості оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон України. 

4. Мито та його види. Особливі види мита: мета та умови їх застосування. 

5. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(УКТЗЕД): призначення, угруповання, структура класифікаційного коду. 

6. Спеціальна система пунктуації та дефісів у товарній номенклатурі. 

7. Основні правила інтерпретації класифікації товарів: призначення та 

порядок застосування. Примітки до розділів та груп. 

8. Загальні положення законодавства щодо митної вартості. 

9. Визначення митної вартості імпортних товарів. 

10. Заявлення митної вартості товарів. 

11. Використання правил ІНКОТЕРМС-2010 для визначення митної вартості. 

12. Визначення та підтвердження країни походження товару. 

13. Тарифні пільги ( тарифні преференції). 

14. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги). 

15. Оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон 

України залежно від обраного митного режиму та в інших випадках. 

16. Умови і порядок нарахування мита за МД. 

17. Акцизний податок. Підакцизні товари та ставки податку. 

18. Порядок обчислення акцизного податку при ввезенні товарів на митну 

територію України суб’єктами господарської діяльності. 

19. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість (ПДВ) при 

здійсненні митного оформлення імпортованих в Україну товарів. 

20. Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів. 

21. Митна вартість: порядок її визначення та декларування. 

22. Правила класифікації (кодування) товарів 

23. Основи визначення країни походження товару. Вплив сертифіката 

походження на застосування ставок мита. 

24. Міжнародні умови поставок ІНКОТЕРМС, особливості їх застосування. 

25. Види, ставки ввізного мита та особливості їх застосування у зв’язку зі 

вступом України до СОТ. 

 



Завдання 2. 

Ситуаційні завдання на визначення митної вартості та нарахування 

митних платежів. 

Враховуючи вимоги чинного законодавства щодо нарахування митних 

платежів, розв’язати ситуаційні завдання і заповнити графу 47 МД. 

Ситуація 1. 

На митну територію України з Азербайджану на виконання контракту, 

укладеному резидентом України з резидентом Азербайджану, ввозиться товар – 

килими для підлоги, типу –  ―килим‖, ручної роботи, оброблені. 

Мета ввезення – випуск у вільний обіг. 

Вартість товару згідно рахунку-фактури - $ 10000 (без врахування подальших 

витрат), всього 200 шт.=1200 м
2
. 

Понесені покупцем витрати: 

 Навантаження на транспортний засіб - $ 80; 

 Оплата транспортних засобів -  $ 800( до кордону України); 

 Страхування перевезення від Сумгаїту до Полтави - $ 400. 

Умови поставки – EXW Сумгаїт. 

Країна походження товару –визначена (пільгова). 

Митний огляд товару тривав 3 год. 20 хв.—у позаробочий час. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Ставка ввізного мита пільгова-3 %, повна-30%, але не менше 3.5 EUR за м2 

Встановити код товару, визначити митну вартість товару, нарахувати митні 

платежі й заповнити графу 47 митної декларації. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/5702100000 

Ситуація 2. 

На митну територію України м.Хмельницький з Киргизії на виконання, 

укладеному резидентом країни з резидентом Киргизії, ввозиться товар – 

домашні халати махрові, з бавовни, для чоловіків. 

Мета ввезення – випуск у вільний обіг. 

Ціна, що фактично сплачена за товар, складає -- $ 7000, кількість – 500 шт. 

Продавець поніс витрати згідно з правилами ІНКОТЕРМС: 

Навантаження на транспортний засіб - $ 140; 

Оплата транспортних витрат - $ 1000, в т.ч. від кордону України до 

Хмельницького $350. 

Страхування перевезення від Джалал-Абаду до Хмельницького - $ 400, 

вивантаження у Хмельницькому $ 150. 

Умови поставки – FCA Джалал-Абад. 

Країна походження товару – Киргизія (підтверджується сертифікатом про 

походження форми СТ-1). 

Митний огляд товару тривав 1год. 20 хв. у робочий час, поза місцем  

розташування митного органу. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Ставка ввізного мита (пільгова, повна)-12% 



Визначити митну вартість, встановити  код товару , нарахувати митні платежі 

й заповніть графу 47 МД. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/6207910000 

Ситуація 3. 

На умовах поставки DDP-Полтава на митну територію України з Угорщини 

на виконання контракту між резидентами ввозиться товар – вино виноградне 

натуральне, з додаванням рослинних екстрактів. Мета ввезення – випуск у 

вільний обіг. Ввезені 25 ящиків вина, в кожному ящику 10 пляшок, 0,5 л 

кожна. 

До ціни товару, що була фактично сплачена, включено усі витрати згідно з 

правилами ІНКОТЕРМС. 

Митна вартість складає – 700 000 грн. 

Країна походження товару – підтверджується сертифікатом про 

походження (Угорщина). 

Митний огляд тривав 1 год. 45 хв. у робочий час. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Встановити код товару, ставку мита, ставку акцизного податку, нарахувати 

митні платежі й заповнити графу 47 МД. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/2205101000 

Ситуація 4. 

На митну територію України з Єгипту ввозиться товар – кава, смажена без 

кофеїну (500 кг: в банках по 10 кг). 

Мета ввезення – випуск у вільний обіг. 

Вартість товару згідно рахунку-фактури -- $ 15000 без витрат, що 

включаються до ціни товару згідно з правилами ІНКОТЕРМС: 

 транспортні витрати до борту судна – $ 1500  

 завантаження на борт судна – $ 3000 

Додатково понесені витрати: 

 страхування перевезення до Іллічівська – $ 700  

 сплата основного транспорту (фрахт судна) до порту Іллічівськ – $ 

15000 

Умови поставки – FOB Каїр. 

Країна походження товару – Єгипет (підтверджується сертифікатом про 

походження загальної форми ). 

Митний огляд товару тривав 8 год. 15 хв. у поза робочий час. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Встановити код товару, ставку мита, визначити митну вартість, нарахувати 

митні платежі й заповнити графу 47 МД. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/0901220000 

 

 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/6207910000
http://qdpro.com.ua/goodinfo/2205101000
http://qdpro.com.ua/goodinfo/0901220000


Ситуація 5. 

На митну територію України з Марокко ввозиться товар – швейні вироби 

(пальта жіночі з синтетичних або штучних волокон, масою 1 виробу до 1 кг, 

всього - 800 шт.) 

   Мета ввезеня – випуск у вільний обіг. 

    Вартість товару згідно рахунку-фактури – $ 7500(до ціни товару не включені 

витрати, які додаються згідно з правилами ІНКОТЕРМС). 

Продавець здійснив поставку товару вздовж борту судна на пристані; 

транспортні витрати склали – $ 700. 

Покупець поніс витрати: 

 завантаження товару на судно –$ 250  

 транспортування товару від Касабланка до порту Рені –$ 370  

 витрати на страхування –$ 170  

   Умови поставки – FAS Касабланка. 

  Країна походження товару підтверджується сертифікатом про походження 

загальної форми. 

   Митний огляд товару тривав 2 год. 15 хв. у святковий день. 

Встановити код товару, ставку мита, визначити митну вартість, нарахувати 

митні платежі й заповнити графу 47 МД. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/6202131000 

Ситуація 6. 

Підприємство ТОВ «АВС» (м. Полтава) за договором з фірмою «Мікро» 

(Естонська Республіка) ввезло з Естонії шкіргалантерейні товари  у кількості 2 

тис. шт., різні, з натуральної шкіри: носяться у кишенях або жіночих сумочках 

на загальну суму 10 тис. грн. 

   Походження товару підтверджується сертифікатом про походження 

товару та маркуванням. 

   Умови поставки – EXW-Таллін.  

   Продавець оплачує всі витрати з доставки вантажу в пункт призначення, 

а також витрати на страхування: 

 навантаження на транспорт –$ 800  

 страхування – $1200  

 транспортні витрати до Полтави –$ 1300 в т.ч. кордон України – Полтава 

- $ 950  

   Вказані витрати не включені до ціни товару згідно з правилами 

ІНКОТЕРМС. 

   Митний огляд тривав 2 год. у неробочий день. 

Встановити код товару, визначити митну вартість, нарахувати митні 

платежі й заповнити графу 47 МД. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/4202210000 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/6202131000
http://qdpro.com.ua/goodinfo/4202210000


Ситуація 7. 

Приватний підприємець Фролов С.В.(Черкаська обл.) ввіз за контрактом зі 

швейцарською фірмою ―RICHARD LTD‖ зі складу Японії 20 000 шт. 

годинників фірми ―ORIENT‖ , годинники наручні з золотим корпусом, з 

оптико- електронною індикацією. Товар супроводжується сертифікатом про 

походження. Ціна годинника – $ 4/шт. 

    Умови поставки EXW- Токіо.  

    Витрати продавця згідно з правилами ІНКОТЕРМС включені до ціни товару. 

Покупець несе витрати: 

-завантаження товару –$ 220  

-витрати на страхування -- $ 1700  

-транспортні витрати Токіо- кордон України –$ 2000  

Митний огляд тривав 1 год. 40хв. у поза робочий час. 

Встановити код товару, визначити митну вартість, нарахувати митні платежі й 

заповнити графу 47 МД. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/9101190000 

Ситуація 8. 

Приватне підприємство «Альфа-М» (м.Харків) уклало контракт з фірмою 

«Рама» (Індія) на поставку в Україну чаю; зелений чай неферментований  у 

первинних упаковках масою нетто 2.5 кг, в кількості 300 кг за ціною $ 5/кг. 

Товар надійшов у порт м.Одеси на пароплаві, у комплекті документів є 

сертифікат про надходження товару. 

     Умови поставки –СFR-Делі (Індія). 

     Продавець поніс витрати згідно з правилами ІНКОТЕРМС, які включені до 

вказаної ціни товару. 

      Українська сторона понесла витрати на страхування перевезення – $ 1170  

Митний огляд тривав 3 год. у позаробочий час.        

Встановити код товару, визначити митну вартість, нарахувати митні платежі, 

заповнити графу 47 МД.  

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/0902100090 

Ситуація 9. 

На митну територію України м. Миколаїв з Вірменії на виконання контракту, 

укладеного резидентом України з резидентом Вірменії, ввозиться товар – 

цибулини гладіолусів у стані вегетативного спокою. 

Мета ввезення – випуск у вільний обіг.  

Вартість товару згідно з рахунком-фактурою - $5000 (ціна товару без 

урахування витрат, що включаються до неї згідно з Правилами ІНКОТЕРМС); 

загальна вага – 250 кг.  

На виконання умов поставки – FCA-кордон Україна продавець зобов’язаний 

здійснити митне оформлення експорту товару та забезпечити його доставку до 

визначеного покупцем пункту (в даному випадку на кордоні України – м. 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/9101190000
http://qdpro.com.ua/goodinfo/0902100090


Миколаїв).  

Понесені витрати: 

-митні платежі в країні експорту - $670;  

-навантаження на транспорт - $140; 

-транспортні витрати Єреван – Миколаїв - $730; 

-страхування - $700. 

Країна походження – Вірменія (підтверджується сертифікатом про 

походження). 

Митний огляд тривав 2 год 20хв у позаробочий час.  

Визначити код товару, ставку мита, митну вартість товару, нарахувати митні 

платежі та заповнити графу 47 МД.  

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/0601104000 

Ситуація 10. 

На адресу української фірми ТОВ «Геракліт» з Китаю – пояси для чоловіків з 

натуральної шкіри у кількості 2000 штук  за ціною 7 дол.США за 1 шт.  

Додаткові витрати не включені у ціну товару становлять: 

-транспортування-1500 дол.США, 

-страхування-800 дол.США, 

-навантаження-50 дол.США. 

Країна походження – не визначена.  

Митний огляд тривав 1 год. 20 хв. у робочий час. 

Визначити код товару, ставку ввізного мита, нарахувати митні платежі, 

заповнити графу 47 МД. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/4203300000 

Ситуація 11. 

Із Бельгії на митну територію України на адресу ПП «Автоаматор» надійшов 

вантаж – моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання 

людей із об’ємом двигуна 1700 см
3 
, 2000 року випуску;  усього 2 автомобіля. 

Умови поставки – FCA-Брюссель. 

Ціна товару без врахування витрат згідно з Правилами ІНКОТЕРМС - $620 000.  

Понесені витрати:  

навантаження на транспортний засіб - $1750; 

оплата транспортних витрат від Брюсселя до Полтави - $3000, у т.ч. від 

Брюсселя до кордону України - $1500; 

страхування перевезення - $2500. 

Митний огляд тривав 2 год 25 хв, у позаробочий час. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Нарахувати митні платежі, заповнити графу 47 МД. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/8703331100 

Ситуація 12. 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/0601104000
http://qdpro.com.ua/goodinfo/4203300000
http://qdpro.com.ua/goodinfo/8703331100


На митну територію України (м. Київ) з Грузії на виконання контракту, 

укладеного резидентом Украіни з резидентом Грузії, ввозиться товар – живці 

винограду, щеплені.  

Мета ввезення – випуск у вільний обіг.  

Вартість товару згідно з рахунком-фактурою - $6200 (ціна товару без 

врахування витрат згідно з Правилами ІНКОТЕРМС), загальна вага – 195 кг. 

Продавець на виконання умов поставки товару :  

здійснив митне оформлення в країні експорту - $530; 

поніс витрати на перевезення товару до Києва - $970, у т.ч. від кордону України 

до Києва - $300; 

поніс витрати, пов’язані з навантаженням на транспорт - $555; 

поніс витрати на страхування -$502. 

Умови поставки – FCA  Кутаїсі.  

Країна походженя – Грузія (походження підтверджено сертифікатом форми СТ-

1).  

Митний огляд тривав у позаробочий час – 4 год 50 хв. 

Визначити код товару, ставку мита, митну вартість товару, нарахувати митні 

платежі та заповнити графу 47  митної декларації. 

Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/0602201000 

Ситуація 13 

На адресу української фірми ТОВ «Арго» з Туреччини надійшов вантаж – 

огірки (код згідно з УКТЗЕД 0707 00 05 00) – 20 000 кг. Вага товару з 

урахуванням первинної упаковки – 20 250 кг.  

Митна вартість товару становить – 45 450, 00 грн (гр. 45 ВМД). 

Ставка мита – 0,3 євро за 1 кг.  

Курс євро на момент подання МД становить 25,00 грн за 1 Євро. 

Нарахуйте ввізне мито у гр. 47 МД та ПДВ. 

Ситуація 14 

З Росії на адресу українського ТОВ СП «Дім хутра» надійшов вантаж – 10 

жіночих норкових шуб (країна походження підтверджується) по ціні 1500 Євро 

за 1 шт. 

 Курс валюти 1 дол.США=23,00 грн; 1 Євро=25,00 грн. 

Додаткові витрати не включені у ціну товару: 

-транспортування- 500 Євро, 

-страхування-175 Євро, 

-навантаження-80 Євро. 

Митний огляд тривав 3 год.15 хв у святковий день. 

Знайти код товару, ставку ввізного мита, нарахувати ввізне мито та ПДВ, 

заповнити графу 47 МД. Розрахунок безготівковий через банк.  

Курс євро на момент подання МД становить 25,00 грн за 1 Євро. 

Інформаційний ресурс для довідок 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/4303109010 

 

http://qdpro.com.ua/goodinfo/0602201000
http://qdpro.com.ua/goodinfo/4303109010


Ситуація 15 

Нарахувати митні платежі та заповнити гр.47 МД 

1. Найменування товару Мебель 

дерев‖яна типу 

спалень 

Матраци для ліжок 

2 

. 

Митний режим Імпорт Імпорт 

2. Код товару (відповідно до 

УКТЗЕД) 

9403500000 940219000 

3. Одиниця виміру Шт Шт 

4. Кількість в одиницях виміру 10 10 

5. Ціна за одиницю 50 ЄВРО 15 ЄВРО 

6. Ставка ввізного мита 15 % 10 % 

7. Умови поставки DAF DAF 

9. Курс 1 дол.США=23,00 грн 

1 ЄВРО=25,00 грн 
 

 


