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Митний борг 

• Митний борг – це зобов'язання сплати суми митних 
платежів 

 

• Виникнення обов'язку сплати податків за ввезення 
товарів чи їхнє вивезення залежить від правових 
положень, пов'язаних з митними режимами  

 

 

(якщо імпорт товарів означає безумовну сплату митних 
податків, то, наприклад, тимчасове ввезення іноземних 
товарів не ставить такої вимоги, оскільки товари не 
допускаються до вільного обігу на митній території) 

 



Режим «транзит» 

• При здійсненні транзитних переміщень фактичного 
зобов'язання щодо сплати митного боргу не виникає  

• Для здійснення транзитних переміщень необхідно мати 
документ забезпечення сплати митних платежів, який 
виступає гарантією завершення режиму «транзит» на 
території країни 

• В залежності від території країни, де здійснюється 
транзитне переміщення, є специфічні документи 
забезпечення сплати митних платежів: 

• Україна – фінансова гарантія НФП 
• Країни ЄС, Туреччина, Сербія – Т1 
• Країни ЄАЕС – поручительство 

 
*для території країн, які входять до Конвенції МДП, також 
може використовуватись книжка МДП (TIR Carnet) як 
альтернативний спосіб забезпечення сплати митних 
платежів 



Митні платежі включають в 
себе: 

ПДВ (податок на додану вартість); 

акцизні збори; 

мито; 
 



Розрахунок митних платежів 

Для розрахунку митних платежів необхідні 
такі дані: 

Код товару УКТЗЕД 

Фактурна вартість товару 

Вага товару, об'єм або інші одиниці виміру 
(в залежності від специфіки товару)* 

Кількість товару* 

Країна закупівлі (відправлення)* 

*не для всіх товарів 
 

 



Розрахунок митних платежів 

• здійснюється в програмному продукті, який 
використовується для оформлення 
гарантійного документу (фінансова 
гарантія, поручительство, Т1), за 
допомогою «калькулятора митних 
платежів» 



Розрахунок митних платежів 
(приклад) 
Розрахувати розмір митного боргу при початку 
транзитного переміщення з території Польщі за 
наступними даними: 

Код товару ТНЗЕД: 7010901090 

Фактурна вартість: 5301,91 EUR 

Ставка ввізного мита: 5% 

Країна походження товару: Україна 

1) Мито = Фактурна вартість * ставка ввізного мита = 
5301,91*5% = 265 євро 

2) ПДВ =(Ввізне мито + фактура)*ПДВ = 
(265+5301,91)*23%= 1280,38 євро 

3) Митні платежі = Мито + ПДВ = 265 + 1280,38 = 
1545,38 євро 

 

 

 



Мито 

Перевірити ставку ввізного мита за товарами можна за 
посиланнями: 

1) Країни ЄС: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric
_consultation.jsp?Lang=en&Taric=&EndPub=&MeasText=
&Area=&Regulation=&LangDescr=&callbackuri=CBU-
0&MeasType=&SimDate=20150116&StartPub=&OrderN
um=&GoodsText=&Level=&Expand=false 

2) Країни ЄАЕС: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr
/ett/Pages/default.aspx 

3) Online-калькулятор митних платежів 
(Україна):http://ukrtransagent.com.ua/uk/dodatkovo/k
alkuljator-mytnyh-platezhiv/ 
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Базові ставки ПДВ 

• Україна: 20% 

• Росія: 20% 

• Білорусь: 20% 

• Словаччина:20% 

• Угорщина: 27% 

• Румунія: 19% 

• Польща: 23% 

*інші європейські країни: 
https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-rates/european-vat-
rates.html 
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Розмір митних платежів при 
транзитних переміщеннях 
впливає на: 
• Вартість гарантійних документів 

• На території країн ЄС: можливості 
оформлення Т1 (не всі агенції мають 
достатнє забезпечення для оформлення 
декларацій забезпечення сплати митних 
платежів) 

• На території України: ініціюванням НФП 
(гарантом) додаткових засобів 
забезпечення (GPS-замок, супровід) 



Виникнення зобов`язання 
сплати митних платежів при 
митному режимі «транзит» 

• якщо гарантійний документ незакритий протягом 
передбаченого терміну: 

• Україна – 5 діб (у разі переміщення в зоні діяльності 
однієї митниці) / 10 діб 

• ЄС/ЄАЕС – термін, встановлений митними органами 

представники митних органів можуть стягнути штраф 
з перевізника 

якщо гарантійний документ незакритий взагалі: 

• перевізник має компенсувати гаранту суму 
митного боргу за таке переміщення, а гарант 
перерахувати ці кошти на рахунок митниці 

 



Розрахунок митних платежів 
та тарифу на гарантію 24/7: 

1) Відправити інформацію про код 
товару/фактурну вартість 
товару/маршрут перевезення на 
мейл: uta.zayavka@gmail.com 

2) Отримати відповідь: розмір митних 
платежів/вартість оформлення 
послуги 
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 Дякую за увагу! 

Буду рада відповісти на Ваші питання! 

 
 

 

 

 

 

 

+38 (044) 500 92 68 

+38 (067) 320 26 01 

uta.demchenko@gmail.com 

http://ukrtransagent.com.ua/ 
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