


Загальна характеристика непрямого податку
«МИТО»

Платники Об’єкт оподаткування ставки

Операції з
експорту та

імпорту товарів

Пропорційні:
У відсотках до
митної вартості

Які здійснюють
переміщення товарів
через митний кордон

Фіксовані:
У встановленому грошовому

розмірі на одиницю
оподаткування

Склад митної вартості:
-ціна товару, зазначена в рахунках-фактурах;
-комісійні послуги;
-брокерські послуги;
-витрати на транспортування до пункту перетинання митного кордону



Ознаки мита

- непрямий податок , який встановлюється при ввозі і вивозі товарів через
кордон держави;
- єдиний митний тариф, заснований на міжнародно визнаних нормах і
розвивається у напрямку максимальної відповідності до
загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної
справи;
- мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахувань із
рахунку платника в кредитній установі;
- фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно постійно
проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане мито
у доларах США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено
угодами з Україною.



Види мита, які застосовуються в Україні залежно від методу вирахування

Адвалерне
Специфічне

Комбіноване

адвалерне

специфічне

комбіноване

Нараховується у відсотках до митної вартості
товарів та інших предметів, які обкладаються митом

Нараховується у встановленому грошовому розмірі
на одиницю товару

Пропонує обидва попередні



Види мита Його характеристика
Статистичне Встановлюється з метою обліку експорту й

імпорту товарів в умовах вільної зовнішньої
торгівлі

Фіскальне Встановлюється на товари зі стійким попитом
Протекціоністське Вводиться в односторонньому порядку з метою

захисту внутрішнього ринку від конкуренції з
боку товарів іноземного виробництва. Його
розмір має забезпечувати цінову перевагу
вітчизняних товарів на внутрішньому ринку

Антидемпінгове Вводиться для захисту внутрішнього ринку
Префереційне Встановлюється на двосторонній основі з

метою розвитку міжнародної торгівлі
зрівняльне Встановлюється за згодою торгуючих сторін, 

воно повинно зрівноважити ціни на іноземні і
вітчизняні товари з метою виключення цінової
конкуренції між ними



Нарахування мита проводиться на основі митної вартості
товарів та інших предметів, яка включає:

Ціну, 
зазначену в
рахунку-
фактурі

Витрати на
транспортування, 
навантаження, 
розвантаження, 
перевантаження
та страхування до
пункту перетину
митного кордону
України

Комісійні та
брокерські

Плату за
використання
о’бєктів
інтелектуально
ї власності, що
стосується цих
товарів і має
бути сплачена
імпортером
прямо або
побічно







показники Роки

2006 2007 2008 2009 2010

ВВП, млрд,грн 312,2 315,3 318,4 321,6 324,8

Результати розрахунку прогнозних значень ВВП за
середніми темпами зростання

Показники роки
2006 2007 2008 2009 2010

ВВП, млрд.грн 312,2 315,3 318,4 321,6 324,8

Зведений бюджет, 
млрд.грн

81 87 92 96 104

Сума податків ППП та
ППГ, млрд.грн

30,2 31,3 33,5 35,9 41,7

Частка суми податків, % 37 35 36 37 40

Частка митних платежів
у бюджеті, %

10,1 9,3 8,3 7,6 5,1

Розраховані прогнозні показники


