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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Наведіть поняття "митні платежі". Назвіть основні законодавчі акти, 

які регулюють їх справляння. Представ те особливості митно 

тарифного регулювання ЗЕД в Україні. 

           Завдання 2.  

            У 2012 році українське підприємство підписало імпортний контракт на 

закупівлю обладнання для виробництва меблів, загальна вартість якого склала 

26 000 дол. Згідно з Законом України, імпортер повинен сплатити мито у 

розмірі 25 %, при цьому відомо, що окремо оподатковується сировина, яка 

була використана для виробництва обладнання, у розмірі 18 %, а вартість її 

складає 5 600 дол. Визначити ефективний тариф. 

          Завдання 3.  

          Українське підприємство "Арго" підписало зовнішньоекономічний 

контракт з резидентом Німеччини на закупівлю двигунів внутрішнього 

згоряння з компресійним запалюванням не більш як 50 кВт. Загальна кількість 

товару – 700 од. за контрактною ціною 280 євро./од. Умови поставки товару 

DAP (м. Полтава). Транспортування здійснюється за наступним маршрутом: 

м. Бремен – м. Лейпциг (80 євро) – м. Брно (280 євро) – м. Острава (170 євро) 

– п/п. Ягодин (160 євро) – м. Львів (1 450 грн) – м. Житомир (1 800 грн) – м. 

Полтава (1 200 грн) Загальна вартість страхування складає 5 000 євро (1 євро 

= 27,3 грн) Товар оподатковується митом – 18 %, ПДВ – 20 %. На основі 

поданих даних потрібно розрахувати розрахуйте митну вартість та митні 

платежі при імпорті товару в Україні. 

        Завдання 4.  

      Українське підприємство "Бівакс" імпортує 1 500 м2 трикотажного 

полотна з Індії на умовах DAT термінал у пункті пропуску с. Гоптівка. 

Вартість 1 м – 4,2 дол. Ставка імпортного мита – 15 %, додаткового імпортного 

збору – 5 %. Курс НБУ – 23,12 грн/дол. Розрахувати ціну товару після випуску 

його у вільний обіг на митній території України, якщо підприємство планує 

прибуток у розмірі 25 %. 

          Завдання  5. Дайте відповіді на тестові запитання: 

1. Датою виникнення податкових зобов'язань у митному режимі імпорту є: 

а) дата заповнення митної декларації; 

б) дата подання декларації митному органу; 



в) дата ввезення товару на митну територію; 

г) дата реалізації товару. 

2. Сезонні мита встановлюються на строк не менше: 

а) 50 календарних днів; 

б) 100 календарних днів; 

в) 60 календарних днів; 

г) 120 календарних днів. 

3. Базою оподаткування митом товарів є: 

а) контрактна (фактурна) вартість товарів; 

б) митна вартість товарів; 

в) максимально роздрібна ціна імпортера. 

4. Зміна ставок акцизного податку відбувається з урахуванням зміни: 

а) індексу споживчих цін; 

б) Інфляції; 

в) цін виробників промислових товарів; 

г) світових цін на товари. 

5. Митну вартість товару заявляє: 

а) митний орган; 

б) імпортер; 

в) експортер; 

г) декларант. 


