
Розділ 2. Особливі положення 

Тема 2.1. Країна походження товару. Митна вартість товару. 

Практичне заняття 1. 

Тема заняття: Декларація митної вартості товару. 

Мета: забезпечити засвоєння студентами поняття митної вартості товарів, значення цього 

поняття для практичного застосування норм митного права, вироблення навиків визначення 

митної вартості товарів у конкретних ситуаціях. 
Студенти повинні: 

знати: поняття «митне оформлення», «митна декларація», порядок здійснення оформлення; 

вміти: заповнити митну декларацію. 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: інстукційно-методичні картки з практичними завданнями. 

Наочність: опорні конспекти з дисципліни «Митне  право», Митний кодекс України. 

Література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

2. Митний кодекс України    13 березня 2012 г. - 4999-VI від 21.06.2012, ВВР, 2013, № 19-20, 

ст.187Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку декларування митної 

вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України” 28.08.2003 р.; 

3. МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ НАКАЗ    24.05.2012 N599 «Про затвердження Форми 

декларацiї митної вартостi та Правил її заповнення» Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї 

України 18 червня 2012 р. за N 984/21296. 

 

Питання  для актуалізації опорних знань 

1. Назвіть поняття «митна вартість товарів».. 

2. Декларація митної вартості товару 

3. Поясніть призначення декларування. 

4. Які існують методи визначення митної вартості товарів. 

Методичні рекомендації: 

              При вирішенні практичних завдань необхідно застосовувати норми Розділу ІІІ Митного 

кодексу України та  враховувати, що визначення митної вартості здійснюється в порядку, 

визначеному в законодавстві. При цьому основним джерелом інформації про митну вартість 

товарів повинні бути відомості, викладені у відповідних деклараціях та документах, які 

подаються декларантами. 

Вирішення практичних завдань 

Ситуація№1 

При перетинанні державного кордону громадянин Зотов В.П. самостійно здійснив 

декларування митної вартості товарів, які він переміщував на митну територію України з метою 

подальшої реалізації. На її підтвердження він надав працівникам митниці транспортні 

(перевізні) документи. 

Митний орган не прийняв заявлену Зотовим В.П. митну вартість товарів і визначив митну 

вартість заявлених товарів самостійно, мотивуючи свої дії тим, що декларант не надав 

митникам документи, що підтверджують вартість товару у зв’язку з чим неможливо здійснити 

митні розрахунки і встановити суму обов’язкових митних зборів і платежів.  

Чи правомірні дії митного органу? 

Яка процедура визначення митної вартості товарів та хто повинен її заявляти? 

Які документи підтверджують митну вартість товарів, що переміщуються через 

митний кордон України? 

Які зобов’язання покладаються на декларанта під час визначення митної вартості 

товарів? 

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. 

         Ситуація№2 

Під час переміщення на митну територію України товарів, декларант Романенко А.П. 

визначив митну вартість п’ятисот комп’ютерів оригінальної збірки корпорації Microsoft, 

укомплектованих найновішими процесорами та іншими комплектуючими найвищої якості, у 

чотириста тисяч гривень. Працівники фіскальної служби заявили , що громадянин  Романенко 



А.П. повинен надати документи, якими б підтверджувалася заявлена митна вартість товарів та 

зазначили, що після їх надання буде проведено перевірку правильності проведених розрахунків 

і визначення митної вартості товару, а також правильність застосування обраного методу 

визначення митної вартості товару .  

 Декларант відмовився надати відповідні документи, посилаючись на те, що ці 

документи містять інформацію, яка є комерційною таємницею. 

Чи має право митний орган вимагати подання документів, якими підтверджується 

митна вартість? 

Чи є аргументи декларанта законними в даній ситуації? 

Які дії повинні вчинити працівники митної служби в цій ситуації? 

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. 

     Ситуація№3 

Працівники митного органу, не прийнявши митної вартості, заявленої декларантом 

зазначили, що в даному випадку було прийнято  рішення про коригування заявленої митної 

вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у митний режим 

імпорт. 

Визначте чи правомірні дії працівників митного органу? 

Якщо так, то проаналізуйте яка процедура виконання даного рішення і яку інформацію 

воно повинно містити? 

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. 

   Ситуація№4 

           Громадянин Росії Смірнов М.П. переміщуючи товари, з метою їх подальшої реалізації 

(митний режим імпорт) через митний кордон України, подав митним органам документи та 

заявив  резервний метод визначення митної вартості товару. Посадові особи фіскальної служби  

заявили, що обраний декларантом  метод неможна застосувати в даній ситуації.  

            Чи правомірні дії працівників фіскальної служби? 

             Які методи визначення митної вартості товару визначені чинним законодавством та 

яка процедура їх застосування? 

            Яким чином можливо застосувати резервний метод в цій ситуації? 

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. 

 

 

Викладач:         О.А.Мошенець 


