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МИТНИЙ РЕЖИМ ЕКСПОРТ:
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Міжнародні економічні відносини є
однією з найбільш динамічно розвинутих
сфер економічного життя. Економічні зв’яз-
ки між державами мають багатовікову
історію. Протягом століть вони існували
переважно як зовнішньоторговельні,
вирішуючи проблеми забезпечення
населення товарами, що національна
економіка робила неефективно чи не робила
зовсім. У процесі еволюції
зовнішньоекономічні зв’язки переросли
зовнішню торгівлю й перетворилися на
складну сукупність міжнародних
економічних відносин – світове
господарство. Процеси, що відбуваються в
ньому, торкаються інтересів усіх держав
світу. І, відповідно, усі держави мають
регулювати свою зовнішньоекономічну
діяльність, щоб досягти дотримання в першу
чергу своїх інтересів. Світовий досвід
свідчить, що навіть у промислово розвинутих
країнах існує об'єктивна необхідність
державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності. Держава,
насамперед, покликана захищати інтереси
своїх виробників, вживати заходів для
збільшення обсягів експорту, залучення
іноземних інвестицій, збалансування
платіжного балансу, валютного регулювання,
і, що особливо важливо, – приймати
законодавчі акти, що встановлюють правила
здійснення ЗЕД, і контролювати їх неухильне
дотримання.

Розвиток будь-якої сучасної держави
припускає активну участь у міжнародному
розподілі праці, кінцевою метою якого має
стати освоєння нових ринків збуту для на-
ціональних товарів. Орієнтована на експорт
товарів зовнішня торгівля має сприяти
отриманню додаткового прибутку
підприємствами-експортерами за рахунок
реалізації своїх товарів на ринках інших
країн, розширенню масштабів виробництва
тощо. Розвиток експортної політики держави
неможливий без підтримки держави, і в

Україні, як і в інших країнах світу,
застосовуються спеціальні інструменти
безпосереднього впливу на розвиток
експортного потенціалу країни. Це, у
першу чергу, заходи стимулювання експорту
товарів і послуг, мінімум вживаних заходів
обмежувального характеру, практично
відсутність вивізного митного збору й інших
податків, розширення міжнародної співпраці
України тощо.

Питанням удосконалення операцій у
межах митних режимів займались ряд таких
учених: І. Бережнюк, С. Коляда, О. Грбель-
ник, Н. Пирець, М. Тонєв, С. Боротничек,
Т. Трошкіна, А. Кругленя. Але питанню
дослідження операцій у межах режиму екс-
порту та визначенню шляхів їх
удосконалення не приділено значної уваги.

Розвиток експортного потенціалу Ук-
раїни багато в чому залежить від
ефективності роботи митних, податкових та
інших державних органів, на які
законодавством України покладений
контроль за проведенням експортних
операцій українських суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.

Перш ніж звернутися до загальної
характеристики і деяких особливостей
застосування митного режиму експорту,
розглянемо поняття експорту (експорту
товарів), закладене в Законі України від
16.04.1991 р. № 59-ХІ «Про
зовнішньоекономічну діяльність». У цьому
законі під експортом (експортом товарів)
розуміється продаж товарів українськими
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
іноземним суб’єктам господарської
діяльності (зокрема з оплатою в негрошовій
формі) із вивозом цих товарів з України або
без такого, включаючи реекспорт товарів
[2].

Митним кодексом України
передбачено, що в митний режим експорту
поміщаються товари, які вивозяться з
України для вільного обігу без зобов’язання
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про їх повернення до України й без
установлення умов їх використання за
межами митної території України. У
результаті в даний митний режим можуть
поміщатися не обов’язково тільки товари, які
продаються українськими підприємствами і
вивозяться за межі митної території України.
Цей режим застосовний і до товарів (майна),
що є предметом зовнішньоекономічних
лізингових операцій, інвестиційних операцій,
а також у багатьох інших випадках, коли
вивіз товарів сам по собі не є наслідком їх
продажу іноземному покупцю.

Поняття митного режиму експорту й
умови його застосування при переміщенні
товарів через митний кордон України
описані у Главі 31 Митного кодексу України.

Виходячи з визначення під митний
режим експорту поміщаються товари, що
вивозяться за межі митної території України
(напрям переміщення товарів «експорт»).
Законодавством України прямо не
прописано, що під митний режим експорту,
на відміну від митного режиму імпорту,
можуть поміщатися товари, які фактично не
перетинають митного кордону.

З визначення митного режиму
експорту випливає, що товари вивозяться з
України для вільного обігу без зобов’язання
про їх повернення на цю територію, що
виключає які-небудь обмеження щодо
розпорядження товарами, експортованими з
України.

У визначенні митного режиму
експорту країна, з якої має походити товар,
конкретно не вказана, тому під цей режим
можуть поміщатися товари, що походять із
будь-якої країни, тобто й іноземного
походження. Як і у випадках із
застосуванням митного режиму імпорту, у
практиці митного оформлення товарів
виникали випадки, коли митні органи
наполягали на поміщенні іноземних товарів
під митний режим реекспорту, якщо такі
були раніше ввезені до України і поміщені
протягом одного року під митний режим
імпорту.

Митний кодекс України виключає які-
небудь обмеження щодо часу перебування
товарів під митним режимом експорту, а
також митні обмеження відносно цих

товарів. Тобто для товарів, поміщених під
митний режим експорту, не встановлені
умови обов’язкового їх розміщення під
інший митний режим протягом якого-небудь
проміжку часу тощо. Це встановлено ст. 194
Митного кодексу України: товари вивозяться
без установлення умов їх використання за
межами митної території України. Одне з
головних завдань митного органу після
митного оформлення експорту товарів –
проконтролювати фактичний вивіз товарів за
межі митної території України. Здійснюється
це як із використанням порядків і
технологічних схем контролю за доставкою
товарів, переміщуваних між митними
органами, так і шляхом звірки
прикордонними пунктами пропуску (на
підставі домовленостей між митними
органами України і суміжних із нею країн)
кількості і характеристик товарів, що
перетнули межу.

Поміщення товарів під митний режим
експорту не передбачає яких-небудь
звільнень від застосування до них заходів
митно-тарифного регулювання. Статтею 195
Митного кодексу України визначена
обов'язковість сплати податків і зборів,
установлених на експорт товарів.

Йдеться про вивізний митний збір,
який сьогодні застосовується до вузького
переліку товарів [9].

Одночасно із Закону України від
03.04.1997 р. № 168/97-ВР «Про податок на
додану вартість» випливає, що більшість
товарів при їх експорті з України
обкладається нульовою ставкою податку на
додану вартісь. При цьому товари
вважаються вивезеними (експортованими)
платником податку за межі митної території
України, якщо їх вивіз (експорт) засвідчений
відповідним чином оформленою митною
декларацією [3].

Що стосується акцизного збору, то зі
ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України від
26.12.1992 р. № 18-92 «Про акцизний збір»
випливає, що при експортуванні підакцизних
товарів (продукції) зі сплатою за них в
іноземній валюті акцизний збір не стягується
[1].



Установлені законодавством митні
збори (плата за митне оформлення)
стягуються на загальних підставах.

У Митному кодексі України відсутні
будь-які обговорення щодо застосування або
незастосування заходів нетарифного
регулювання до товарів, що поміщаються під
митний режим експорту. Проте, аналізуючи
законодавство України у сфері застосування
заходів нетарифного регулювання, бачимо,
які товари, що поміщаються в режим
експорту, можуть підлягати ліцензуванню,
підставою для їх митного оформлення може
бути картка реєстрації-обліку
зовнішньоекономічного договору
(контракту), для експорту деяких товарів
необхідно одержувати квоти, ліцензії тощо.
Тобто експорт товарів може підлягати
різного роду кількісним обмеженням. При
здійсненні експортних операцій також не
слід забувати, що відносно експорту деяких
товарів в Україні застосовується індикативна
ціна, під якою мається на увазі ціна, нижче за
яку товар не може бути проданий. Такі ціни
щомісячно встановлюються Мінекономіки
України і є мірою обмежувального
характеру, яка значно впливає на
ціноутворення певних товарів з урахуванням
базисів їх поставки. Цей захід належить до
кількісних обмежень і нерозривно пов’яза-
ний із ліцензуванням експорту товарів і
реєстрацією-обліком зовнішньоекономічних
договорів (контрактів).

Що стосується застосування до товарів
санітарно-епідеміологічного, ветеринарного,
фітосанітарного, радіологічного й інших
видів контролю, то такі види контролю
мають проводитися в загальному порядку, як
це встановлено ст. 27 Митного кодексу
України і рядом інших законодавчих актів.
Це стосується й експортного контролю ряду
товарів, що вивозяться за межі митної
території України, контролю за
переміщенням культурних цінностей, а
також деяких інших видів контролю.

При розміщенні товарів під митний
режим експорту застосовується вантажна
митна декларація типу ЕК10.

А з урахуванням особливостей
реалізації тієї або іншої
зовнішньоекономічної операції

використовуються також деякі інші типи
вантажних митних декларацій.

На підставі договору (контракту)
купівлі-продажу український продавець
(резидент) зобов’язується поставити
іноземному покупцю товари, надати
документи, що мають відношення до цих
товарів, а також передати право власності на
товари відповідно до умов
зовнішньоекономічного договору
(контракту). Іноземний покупець, у свою
чергу, зобов’язаний сплатити вартість
товарів і прийняти їх поставку згідно з
умовами зовнішньоекономічного договору
(контракту).

У всіх випадках поміщення товарів у
митний режим експорту необхідно
представити митному органу документи, що
засвідчують підстави й умови вивозу товарів
за межі митної території України. Йдеться
про стандартний пакет документів, до якого
входять:

1. Зовнішньоекономічний договір
(контракт), на підставі якого здійснюється
зовнішньоекономічна операція.

2. Вантажна митна декларація,
заповнена в режимі експорту (ЕК10).

3. Товаротранспортні та
товаросупровідні документи (накладні,
інвойси (рахунки-фактури, рахунки-
проформи), пакувальні листи, специфікації і
ін.).

4. Дозвільні документи уповноважених
державних органів, інші документи,
необхідні для оформлення вантажної митної
декларації.

Для отримання права на застосування
відповідно до ст. 6 Закону України від
03.04.1997 р. № 168/97-ВР «Про податок на
додану вартість» нульової ставки податку на
додану вартість при вивозі товарів за межі
митної території України необхідно
передбачити наявність екземпляра вантажної
митної декларації, завіреного митним
органом у порядку, передбаченому
Постановою Кабінету Міністрів України від
01.03.2002 р. № 243 «Про удосконалення
механізму відшкодування бюджетної
заборгованості по податку на додану вартість
по операціях експорту продукції» і спільним
Наказом Держмитслужби України і



Державної податкової адміністрації України
від 21.03.2002 р. № 163/121 «Про
затвердження Порядку підтвердження
відомостей про фактичний вивіз товарів за
межі митної території України» [3, 15, 17].

Ця процедура передбачає:
1. Подачу до митного органу  про

надання підтвердження відомостей про
фактичний вивіз товарів за межі митної
території України; до заяви має бути доданий
оригінал п’ятого основного листа вантажної
митної декларації («екземпляр для
декларанта»).

2. Розгляд митним органом заяви
протягом п’яти робочих днів із дня реєстрації
заяви.

3. За відсутності зауважень – видачу
заявнику завіреного п’ятого основного листа
вантажної митної декларації («екземпляр для
декларанта») із записом «Задекларовані у
вантажній митній декларації товари вивезені
за межі митної території України в повному
об’ємі» і вказівкою дати фактичного вивозу.
Запис має бути завірений підписом
уповноваженої особи митного органу і
скріплений гербовою печаткою митного
органу.

Перед поміщенням товарів у митний
режим експорту товари можуть знаходитися і
під іншими митними режимами, наприклад у
режимі тимчасового вивозу. У випадках
продажу останніх до закінчення терміну
зворотного ввезення товари поміщаються під
митний режим експорту (при цьому в момент
митного оформлення експорту товари
фізично знаходяться за межами митної
території України і фактично другий раз не
перетинають митну межу). Або ж товари
можуть знаходитися на митному
ліцензійному складі (наприклад, для
консолідації декількох партій товарів,
призначених для експорту) тощо.

Відповідно до положень ст. 6 Закону
України «Про податок на додану вартість»,
при експорті товарів та супутніх такому
експорту послуг ставка податку становить
«0» відсотків від бази оподаткування.
Нульова ставка податку не застосовується,
якщо товари (супутні послуги), що
експортуються, звільняються від

оподаткування згідно з окремими
положеннями названого Закону [3].

Відповідно до ст. 9 Закону України
«Про Єдиний митний тариф» на товари та
інші предмети при їх вивезенні за межі
митної території України нараховується
вивізне мито [5].

На окремі товари та інші предмети
може встановлюватися сезонне вивізне мито
на строк не більше чотирьох місяців із
моменту їх установлення, що передбачено ст.
10 названого Закону.

Також із метою захисту економічних
інтересів України, українських виробників та
у випадках, передбачених законами України,
у разі вивезення за межі цієї території товарів
незалежно від інших видів мита можуть
застосовуватися особливі види мита:

1. Спеціальне мито.
2. Антидемпінгове мито. Цей вид мита

нараховується у разі вивезення за межі
митної території України товарів за ціною,
істотно нижчою за ціни інших експортерів
подібних або безпосередньо конкуруючих
товарів на момент цього вивезення, якщо
таке вивезення заподіює шкоду (ст. 13
Закону України «Про Єдиний митний
тариф»).

3. Компенсаційне мито. У разі
вивезення за межі митної території України
товарів, для виробництва, переробки,
продажу, транспортування, експорту або
споживання яких безпосередньо або
опосередковано надавалася субсидія, якщо
таке вивезення заподіює шкоду (ст. 14
Закону України «Про Єдиний митний
тариф»).

Мито сплачується митним органам
України і вноситься до Державного бюджету
України.

Акцизний збір при експорті товарів не
сплачується відповідно до ст. 5 Декрету
Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р.
№ 18-92 «Про акцизний збір»  [1].

При вивозі товарів за межі митної
території України на підставі
зовнішньоекономічних договорів купівлі-
продажу застосовується митний режим
експорту. Процедура поміщення товарів, що



вивозяться, у цей режим і вивозу їх з України
проілюстрована  на рисунку.

У сучасному світі не можна уявити
будь-які економічні процеси без здійснення
різноманітних зовнішньоекономічних
операцій. При цьому підприємці-суб’єкти
ЗЕД вирішують на свій страх та ризик почати
бізнес та, як один із варіантів, здійснювати
експорт товарів чи послуг (етап 1). Першим
кроком на цьому шляху є укладення
зовнішньоекономічного договору з
іноземним підприємством, яке
імпортуватиме даний товар.

Для того, щоб мати право здійснювати
економічні операції та задекларувати товар в
режимі експорту, суб’єктові ЗЕД необхідно
зареєструватися в Державній податковій
інспекції як юридична особа, що сплачує
податки та стати на облік у митному органі
(етап 3).
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Рисунок. Алгоритм  операцій у межах режиму експорту

Для отримання дозволу про початок
здійснення зовнішньоекономічної операції
суб’єкт ЗЕД подає митному органу
попередню митну декларацію, де
зазначається митний режим, обсяг партії
товару, її вартість, інформація про сам товар
і про сторони зовнішньоекономічного
договору (покупця та продавця) та інші
необхідні відомості (етап 4).

Після безпосередньої доставки товару
в зону митного оформлення випускаючого
митного органу (етап 5), суб’єкт ЗЕД подає
посадовій особі, яка буде здійснювати митне
оформлення, пакет документів на товар, що
експортується (етап 6), серед яких
документи, що підтверджують право
власності та/або розпорядження певними
товарами, різноманітні дозволи відповідних
державних органів, різні види декларацій
тощо.

Так само, як при імпорті товарів,
різноманітних видів документів,
передбачених чинним законодавством
України, дуже велика кількість. Наведемо
деякі з них.

Документи, що засвідчують підстави та
умови вивезення товарів за межі митної
території України, – це вантажна митна
декларація (ВМД) на експорт товарів та інші

документи, що засвідчують підстави та
умови вивезення товарів за межі митної
території України та необхідні для
здійснення митного контролю та
оформлення.

Вантажна митна декларація – заява, що
містить відомості про товари та інші
предмети і транспортні засоби та мету їх
переміщення через митний кордон України
або про зміну митного режиму щодо цих
товарів, а також інформацію, необхідну для
здійснення митного контролю, митного
оформлення, митної статистики, нарахування
митних платежів.

Серед численних документів
законодавцем передбачений Дозвіл чи
висновок Державної служби експортного
контролю України (далі – Дозвіл), який не
звільняє від подання митному органу інших
необхідних для здійснення митного
оформлення документів.

Дозволом є документ установленого
зразка, що є підставою для прийняття до
митного оформлення товару. Дозвіл містить
дані щодо кількості та вартості товару,
особливих умов поставки, іноземного
суб’єкта (суб’єктів) господарської діяльності,
країни призначення (походження) та інші і є
дійсним протягом установленого строку. У
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Нітак
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митної вартості

(19) Сплата податків та митних зборів

(20) Вивезення товарів за межі
митної території України

(21) Кінець процесу

(18б) Нарахування податків та зборів



разі потреби додається деталізована
специфікація товарів (додаток до Дозволу).

Отримання Дозволу на здійснення
міжнародних передач передбачено
відповідними нормативно-правовими актами
про порядок контролю за експортом,
імпортом та транзитом товарів,
затвердженими постановами Кабінету
Міністрів України в галузі державного
експортного контролю. Дозвіл на здійснення
митного оформлення товарів видається
Державною службою експортного контролю
України (далі – Держекспортконтроль)
відповідно до Інструкції про порядок
оформлення і використання дозвільних
документів у галузі державного експортного
контролю, затвердженої наказом Держекс-
портконтролю від 29.11.2004 р. № 355 [13,
20].

При вивезенні культурних цінностей,
продуктів харчування, різноманітних
транспортних засобів, психотропних та
наркотичних речовин, їх аналогів та
прекурсорів, валюти з території України
також подаються певні документи, що
підтверджують правомірне користування
такими товарами та дозволяють їх
експортувати. Про це йдеться в окремих
законах України та інших нормативно-
правових актах.

Зокрема Закон України «Про карантин
рослин» у ст. 11 наголошує, що вивезення
підкарантинних матеріалів за межі
карантинної зони провадиться за наявності
карантинного сертифіката. Форма
карантинного сертифіката та порядок його
оформлення визначаються Головною
державною інспекцією з карантину рослин
України [7].

Відповідно до ст. 11 Закону України
«Про карантин рослин» Міністерством
аграрної політики України був виданий наказ
від 23.08.2005 р. № 414, що затвердив
«Фітосанітарні правила ввезення з-за
кордону, перевезення в межах країни,
транзиту, експорту, порядку переробки та
реалізації підкарантинних матеріалів».
Правила є обов'язковими для виконання
всіма органами державної влади,
юридичними та фізичними особами.

Згідно із Правилами підкарантинні
матеріали і об'єкти вивозяться за межі
України в режимі експорту в супроводі

фітосанітарного сертифіката, виданого
державним інспектором із карантину рослин,
із зазначенням їх походження та адреси
закордонного вантажоотримувача.
Фітосанітарний сертифікат видається на
кожну партію підкарантинних матеріалів, що
експортуються відповідно до вимог
Продовольчої і сільськогосподарської
організації, Організації Об’єднаних Націй
(ФАО ООН), чинних міжнародних угод з
карантину та захисту рослин країн
торговельних партнерів, які ратифіковані
Україною, і вимог країн-імпортерів.

Форма та порядок заповнення
фітосанітарних сертифікатів має повністю
відповідати формі та порядку, установленим
Міжнародною конвенцією з карантину і
захисту рослин та міжнародними
стандартами для фітосанітарних заходів.

Фітосанітарний сертифікат засвідчує
відсутність у підкарантинних матеріалах
карантинних та інших шкідливих організмів.
У разі проведення знезараження вказується
назва хімічної речовини та її концентрація,
експозиція.

Підкарантинні матеріали, які
вивозяться на експорт, фіксуються в журналі
реєстрації підкарантинних матеріалів, що
вивозяться на експорт з України, а видані
фітосанітарні сертифікати реєструються у
відповідному журналі. Термін дії
фітосанітарних сертифікатів – 14 діб [12].

При експорті товару заявник не менш
ніж за три доби до вивезення товару подає
відповідному митному органу оформлені в
установленому порядку оригінали Дозволу і
додатка до нього разом з іншими
необхідними для здійснення митного
оформлення документами.

Митний орган здійснює розгляд
поданого суб’єктом зовнішньоекономічної
діяльності пакету документів (етап 7) і
виносить рішення у вигляді дозволу чи не
дозволу здійснити вищезазначену
зовнішньоекономічну операцію (етап 8).

При цьому при заявленні в
вищезазначених документах неправдивих
даних або при намаганні обманути митний
орган та здійснити експорт товарів
неправомірно, може бути складений
протокол про порушення митних правил
(етап 9а). Після цього суб’єкт ЗЕД може
виправити дані в пакеті документів та
спробувати знову розмістити товар у режимі



експорту (етап 9а1) або спробувати
розмістити товар в іншому митному режимі
(етап 9а2).

У разі, якщо пакет документів
відповідає нормам і в посадової особи
митного органу не виникає додаткових
питань та зауважень до суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності, надається
дозвіл на здійснення зовнішньоекономічної
операції і суб’єктом зовнішньоекономічної
діяльності пред’являються товари, що є
безпосередньо предметом
зовнішньоекономічного договору
(контракту), для митного оформлення.
Здійснюється митний огляд товарів (етап 9б).

Інспектором митного органу на зво-
ротному боці Дозволу зазначаються дата
оформлення, номер ВМД, найменування та
кількість оформленого товару.

Якщо товар не відповідає тим
відомостям про нього, що зазначені в
наданому пакеті документів, оформлюється
протокол про порушення митних правил із
подальшим притягненням суб’єкта ЗЕД до
відповідальності (етап 11а).

Якщо ж заявлена інформація про товар
повністю збігається з отриманою в результаті
проведення митного огляду, розпочинається
власне документальне оформлення товарів у
режимі експорту (етап  11б).

Суттю документального оформлення є
верифікація відомостей, заявлених у пакеті
документів, а саме коду УКТ ЗЕД (етап 12),
країни походження товару (етап  14б) і
правильність нарахування митної вартості
(етап 16б).

У разі якщо код УКТ ЗЕД та митна
вартість нараховані неправильно, вони
коригуються (етап 13а; 18а). Якщо ж
неправильно вказана країна походження
товару – складається протокол про
порушення митних правил (етап 16а).

Якщо код УКТ ЗЕД (етап 13), країна
походження (етап 15) та митна вартість (етап
17) визначені правильно – митне оформлення
переходить до етапу нарахування податків та
митних зборів (етап 18б).

Перелік податків та зборів при
експорті товарів установлюється Верховною
Радою України шляхом прийняття законів.
Розмір податків та зборів, визначених
Верховною Радою України, установлюється
Верховною Радою України та/або Кабінетом
Міністрів України.

Згідно з положеннями ст. 3 Закону
України «Про податок на додану вартість»
від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР (із
подальшими змінами та доповненнями)
об’єктом оподаткування є вивезення товарів
(супутніх послуг) у митному режимі
експорту, поставки транспортних послуг із
перевезення пасажирів, вантажобагажу
(товаробагажу) та вантажу за межами
державного кордону України.

Зазначеною статтею також
передбачено, що з метою оподаткування до
експорту товарів також прирівнюється:

1. Вивезення товарів (супутніх послуг)
за межі митного кордону України за догово-
рами фінансового лізингу (оренди) (у тому
числі у разі повернення об’єкта фінансового
лізингу лізингодавцю-нерезиденту або іншій
особі за дорученням такого лізингодавця),
застави та іншими договорами, які не пе-
редбачають передання права власності на
такі товари (майно) або передбачають їх
обмін на корпоративні права чи цінні папери,
у тому числі якщо таке вивезення пов’язане
із припиненням дії зазначених договорів;
поставка товарів (супутніх послуг) із митної
території України на територію безмитних
магазинів.

2. Передача товарів, оформлених у
митному режимі експорту, під митний режим
митного складу для подальшого вивезення
таких товарів із митної території України.

3. В інших випадках, визначених
Митним кодексом.

Після нарахування митними органами
податків та митних зборів суб’єкт ЗЕД
сплачує визначену суму грошей (етап 19) і
може безпосередньо вивозити товар, що був
об’єктом митного обкладання, за кордон
(етап 20).

На підставі інвестиційних операцій
(стосовно товарних переміщень) з України
може вивозитися і відповідно поміщатися під
митний режим експорту майно з метою
внесення до статутного фонду підприємства,
створеного за кордоном, або закріплення за
філіалами, представництвами й іншими
відособленими підрозділами для виконання
покладених на них завдань.

Для з’ясування особливостей
здійснення операцій, пов’язаних із вивозом
майна українським підприємством,
необхідно розглянути Наказ Президента
України від 13.09.1995 р. № 839/95 «Про



інвестування майнових цінностей
резидентами за межами України». Указом
установлено, що додатковою підставою для
поміщення майна українського підприємства
під митний режим експорту є представлення
митному органу індивідуальної ліцензії
Мінекономіки України, оформленої в
порядку, установленому Постановою
Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 р.
№ 229 «Про затвердження Положення про
порядок видачі індивідуальних ліцензій на
проведення резидентами майнових
інвестицій за межами України і Положення
про порядок контролю і звітності щодо
використовування майнових цінностей, що
інвестуються за межами України». Якщо в
подальшому майнові цінності, що
знаходяться за межами України (як власність
українського підприємства), будуть продані
іноземному контрагенту, то набуває чинності
законодавство України про валютне
регулювання, яке передбачає повернення
валютної виручки у встановлені
законодавством терміни.

Українські підприємства, що
здійснюють операції, пов’язані з вивозом
майна з метою внесення його до статутного
фонду підприємства, створеного за
кордоном, або закріплення за філіалами,
представництвами й іншими відособленими
підрозділами, повинні пам’ятати, що
згаданим Указом Президента України
виключається інвестування за кордон ряду
товарів, зокрема товарів, що вивозяться у
вигляді сировини, комплектуючих виробів і
запасних частин, товарів народного
споживання, а також віднесених до
високоліквідних і відносно експорту яких
передбачено ліцензування, квотування або
спеціальний режим.

Ще один приклад застосування режиму
експорту при реалізації інвестиційних
операцій – вивід іноземної інвестиції, раніше
внесеної до України іноземним
підприємством, наприклад при ліквідації
підприємства з іноземними інвестиціями або
після закінчення терміну дії договорів про
спільну інвестиційну діяльність. У такому
разі митне оформлення раніше увезеного як
інвестиція майна здійснюється, як правило,
по дозволу Держмитслужби України при
пред’явленні митному органу таких
документів:

1. Статуту із змінами, що
відображають вивід (повний або частковий)
інвестиції із статутного фонду підприємства
з іноземними інвестиціями.

2. Протоколу зборів засновників
підприємства про рішення вивести (повністю
або частково) майно із статутного фонду.

3. Інформаційного повідомлення про
внесення іноземної інвестиції з відміткою
органу державної адміністрації про
виведення (повне або часткове) інвестиції.

4. Вантажної митної декларації, оформ-
леної в митному режимі експорту (на безоп-
латній основі).

5. Інших установлених документів.
При експорті товарів за межі митної

території України товари, що експортуються,
не підлягають експортному контролю. Проте
є група товарів, визначена Кабінетом
Міністрів України, щодо яких здійснюється
експортний контроль. На даний час до них
відносять групи товарів військового
призначення та товари подвійного
використання.

Ці списки товарів включають
нижченаведене:

1. Список товарів подвійного
використання, що можуть бути використані
для створення звичайних видів озброєнь,
військової чи спеціальної техніки. Список
охоплює окремі види матеріалів, обладнання,
програмне забезпечення і технології, що
можуть бути використані для створення
звичайних озброєнь, боєприпасів, вибухових
речовин та військової техніки. Список
містить дев’ять категорій товарів (матеріали,
обладнання для обробки матеріалів,
електроніка, комп’ютери, засоби зв’язку та
захисту інформації, оптика і лазери, морська
техніка, двигуни і їх компоненти, космічні
апарати, компоненти морських, авіаційних та
ракетних двигунів).

2. Список товарів подвійного
використання, що можуть бути використані у
створенні ракетної зброї. Цей список
складається з двох категорій товарів. До І
категорії належать: закінчені ракетні
системи, включаючи балістичні ракети,
ракети-носії космічних апаратів та
дослідницькі ракети, що мають можливість
доставляти не менш як 500 кг корисного
навантаження на відстань, не меншу  300 км;
закінчені атмосферні безпілотні літальні
апарати (включаючи крилаті ракети,



радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані
розвідувальні літаки), що мають можливість
доставляти не менш як 500 кг корисного
навантаження на відстань, не меншу 300 км;
закінчені підсистеми, придатні до
використання в закінчених системах
доставки (окремі ступені ракет, головні
частини та корисне навантаження, рідинні
або твердопаливні ракетні двигуни,
комплекси наведення та системи керування,
засоби поразки або вибухові пристрої
боєголовок ракет). До ІІ категорії належать:
закінчені ракетні системи (включаючи
балістичні ракети, ракети-носії космічних
апаратів та дослідницькі ракети), а також
закінчені атмосферні безпілотні літальні
апарати (включаючи крилаті ракети,
радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані
розвідувальні літаки), що мають
максимальну дальність 300 км або більше;
двигуни; ракетне паливо та компоненти;
обладнання для виробництва; агрегати і
компоненти; конструкційні матеріали;
системи навігації; системи керування
польотом; радіоелектронне обладнання;
системи забезпечення запуску; комп’ютери
та перетворювачі; обладнання для
випробувань; системи моделювання та
імітації; технології «СТЕЛС»; системи
захисту від факторів ядерного вибуху; окремі
ступені ракет.

3. Список товарів, що можуть бути
використані у створенні ядерної зброї.
Список складається з двох частин. До
частини І належать: ядерні матеріали
(вихідний та спеціальний матеріал, що
розщеплюється, інші матеріали, що
розщеплюються); спеціальні неядерні
матеріали; реактори і спеціально призначені
або підготовлені обладнання та компоненти
до них; установки для переробки
опромінених паливних елементів та
спеціально призначене або підготовлене для
цього обладнання; установки для
виготовлення паливних елементів ядерних
реакторів; установки для виробництва важкої
води, дейтерію; установки для конверсії
урану та плутонію; спеціально призначене
або підготовлене обладнання для
виробництва. До частини ІІ належать:
промислове обладнання; матеріали;
обладнання та комплектуючі вироби для
розподілу ізотопів урану (інші, ніж зазначені
у частині І); установки для виробництва

важкої води (інші, ніж зазначені у частині І);
обладнання для випробування, вимірювання
та розроблення ядерних вибухових
пристроїв; компоненти для ядерних
вибухових пристроїв; список товарів, що
можуть бути використані у створенні
хімічної зброї. Список містить хімікати,
обладнання та технології. Списки хімікатів
складаються з трьох списків. До списку 1
належать токсичні хімікати, які
розроблялися, вироблялися, накопичувалися
або використовувалися як хімічна зброя (або
можуть використовуватися як хімічна зброя),
а також прекурсори, які можуть бути
використані на прикінцевій стадії
виготовлення токсичного хімікату списку 1.
До списку 2 належать токсичні хімікати, які
не можуть бути використані як хімічна зброя,
але можуть бути використані як її
компоненти, а також прекурсори, які можуть
бути використані на прикінцевій стадії
виготовлення токсичного хімікату списку 2
або списку 1. До списку 3 належать токсичні
хімікати та прекурсори, які
використовуються промисловістю у великих
комерційних кількостях.

Для митного оформлення таких товарів
потрібен дозвіл  від Держекспортконтролю.
У разі потреби до дозволу додається спеці-
альна специфікація товарів.

Митне оформлення здійснюється на
підставі дозволу і додатка до нього за умови
підтвердження зазначених у них даних,
необхідних для проведення митного
оформлення документами.

Процедури державного експортного
контролю можуть бути застосовані і до
товарів, які не охоплені списками,
затвердженими постановами Кабінету
Міністрів України. Відповідно до термінів,
які застосовуються у діяльності міжнародних
організацій з експортного контролю,
контроль за експортом товарів у таких
випадках має назву «всеохоплюючий
контроль» (Catch-all).

Такі товари ставляться під державний
контроль із метою недопущення їх без-
контрольної передачі третім особам або
здійснення їх безконтрольного реекспорту.
Держекспортконтроль повідомляє Державну
митну службу України про видачу міжна-
родного імпортного сертифіката України на
товар, який не міститься у списках. Державна
митна служба України здійснює заходи щодо



недопущення вивезення за межі України
зазначеного товару без дозвільного
документа Держекспортконтролю.

Таким чином, виходячи з вимог
нерозповсюдження, кожен експортер
повинен звернутися до
Держекспортконтролю за отриманням
дозволів на експорт у випадку, якщо йому
відомо про те, що товари, призначені для
використання в діяльності, пов’язаній із
створенням або виробництвом зброї
масового знищення чи ракетних засобів її
доставки, або в іншій, пов’язаній із цим
діяльності, або в діяльності, яка суперечить
вимогам відповідних резолюцій Ради безпеки
Організації Об’єднаних Націй, інших
міжнародних організацій, членом яких є
Україна, чи національному законодавству
[21].

Сучасний світовий ринок
характеризується стрімким зростанням
конкуренції та відносно перенасиченістю
різноманітними товарами та послугами. Такі
умови впливають на економічні відносини
між державами, насамперед на їх заходи, які
використовуються в зовнішньоторговельній
політиці. Багато країн у конкурентній
боротьбі замість торгових обмежень усе
ширше використовують різноманітні заходи
просування вітчизняних товарів на зарубіжні
ринки. Демпінг є одним із таких заходів,
виявом цінової конкуренції і одночасно
формою цінової дискримінації.

Це явище з’явилося в міжнародній
торгівлі досить давно, але тільки після
Першої світової війни демпінг став
розглядатися як одна з найскладніших та
суперечливих проблем міжнародної
торговельної політики. Демпінгова практика
поширилась у 20-30-х роках минулого
століття – період великої економічної кризи,
яка призвела до загострення конкуренції на
світових товарних ринках та виникнення
збутових проблем.

Уже після Другої світової війни
фахівці з міжнародної торгівлі чітко
відокремлювали чотири основних види
демпінгу:

1. Ціновий демпінг, тобто реалізацію
товару на зарубіжних ринках дешевше, ніж
на внутрішньому ринку.

2. Демпінг у сфері послуг, тобто
зниження ціни експортного товару за

рахунок отримання транспортних послуг на
пільгових умовах.

3. Валютний демпінг, в основі якого
лежить маніпулювання валютним курсом та
використання множинних валютних курсів із
метою отримання переваги над виробниками
країни-імпортера даного товару.

4. Соціальний демпінг, який має місце
тоді, коли низькі ціни на імпортовані товари
обумовлені використанням у виробництві
праці в’язнів або експлуатації робітників.

Демпінгова практика зазвичай пов’яза-
на з монополізацією товарних ринків та
можливістю застосування монопольно
високих цін. Наприклад, якщо компанія-
монополіст на ринку базування своїх
виробничих потужностей має можливість
реалізовувати свою продукцію за
монопольними цінами, то в такому випадку
вона отримує додатковий прибуток, який
дозволяє застосовувати політику штучно
занижених цін на інших ринках із метою
витіснення з них конкурентів. Неминучі
втрати, що виникають при здійсненні
демпінгу на ринку, з якого фірма бажає
витіснити конкурентів за рахунок низьких
цін, покриваються додатковими прибутками,
одержаними на традиційних національних
ринках збуту, де компанія не відчуває
суттєвої конкуренції та в змозі продавати
свою продукцію за високими цінами.

Отже, можна зазначити, що
використання занижених цін як засобу
конкурентної боротьби на окремому ринку
має економічну сутність тоді, коли компанія
є монополістом на іншому ринку. У цьому
виявляється дискримінаційний характер
практики демпінгу.

Не слід забувати також про виробників
в інших країнах, які також є учасниками
зовнішньоторговельних відносин, зокрема
демпінгових процесів, і на яких певні
демпінгові заходи однієї держави можуть
мати значний негативний вплив. Виробники
товару в країні-імпортері завжди зазнають
втрат від іноземного демпінгу, намагаючись
подолати жорстку цінову конкуренцію. У
такій ситуації місцеві компанії знаходяться в
дуже невигідному становищі: по-перше, вони
мають знижувати ціни, а по-друге, вони не
можуть компенсувати виникаючі при цьому
втрати за рахунок продажу товарів за
завищеними цінами на інших ринках. У такій
ситуації національні компанії країни-



імпортера, як правило, несуть збитки, або
втрачають частку ринку й конкретні позиції.
Такі результати мають місце при деформації
конкурентного середовища на ринку країни-
імпортера. Однак кожна держава прагне
захистити своїх виробників, застосовує
антидемпінгові заходи з метою протидії
демпінгу, що застосовується зарубіжними
експортерами.

У ст. VI «Антидемпінгове та
компенсаційне мито» ГАТТ зауважено, що
сторони визначають, що демпінг, через
«який товари однієї країни потрапляють на
ринок іншої країни за вартістю меншого, ніж
нормальна вартість товарів, має
осуджуватися, якщо він спричиняє
матеріальну шкоду чи створює загрозу
матеріальної шкоди промисловості,
створеній на території сторони, чи значно
затримує створення вітчизняної
промисловості». Товар вважається об’єктом
демпінгу тоді, коли він вводиться в
торговельний обіг іншої країни за ціною
нижчою, ніж його нормальна вартість.
Причому ціна товару, що ввозиться на митну
територію країни, вважається нижчою за
його нормальну вартість, якщо вона:

1. Нижче ціни, за якою зазвичай
реалізуються подібні товари, призначені для
споживання у країні-експортері.

2. У разі відсутності такої ціни, якщо
ціна імпортованого товару менша найвищої
ціни, що зазвичай встановлюється на
аналогічні товари, які експортуються до
будь-якої третьої країни, або менша вартості
виробництва даного продукту в країні
походження з урахуванням
загальноприйнятих витрат реалізації та
прибутку.

Порівнюючи ціни, необхідно
враховувати умови реалізації товарів в обох
країнах, різницю в рівнях оподаткування та
інші чинники, що впливають на ціну.
Важливо зауважити, що зниження цін за
рахунок підвищення ефективності
виробництва не кваліфікується як демпінг,
що свідчить про прагматично-поміркований
підхід до проблеми демпінгу в міжнародній
торговельній системі.

Отже, демпінг являє собою таке явище,
коли товари продаються на зарубіжний
ринок за цінами нижчими, що превалюють
на цьому ринку, чи за цінами, що є нижче за

їх собівартість (включаючи адміністративні
та маркетингові витрати та прибуток) [19].

Демпінг може здійснюватися компа-
нією як за рахунок власних ресурсів, так і за
рахунок експортних субсидій. У випадках
доведення факту демпінгу, шкоди від нього
та джерела компенсації збитків експортера,
застосовуються антидемпінгові та
компенсаційні мита, які вже стають
джерелом компенсації збитків імпортера.

Звичайним заходом захисту від
демпінгу є антидемпінгове мито, як
додаткове імпортне мито, яким обкладаються
товари, що експортуються за цінами,
нижчими за нормальні ціни світового ринку
або внутрішні ціни країни, що імпортує
товар, при самостійному демпінгу (за
джерелами компенсування збитків). Воно
може бути тимчасовим, що встановлюється
на період проведення антидемпінгової
процедури, і постійним, визначеним і
встановленим у результаті антидемпінгового
розслідування.

Через те, що метою такого мита є
відшкодування демпінгового впливу, то
розмір мита має бути еквівалентним різниці
між демпінговою ціною та ціною
національного ринку. Ця різниця називається
коефіцієнтом демпінгу.

Країна, яка скаржиться на демпінг, є
відповідальною за проведення розслідування,
що виявляє факт існування демпінгу, та
матеріальну шкоду, яку наносить або
загрожує нанести демпінг, необхідність
застосування антидемпінгового мита та його
розмір. Численні процедурні вимоги щодо
проведення антидемпінгового розслідування
та застосування антидемпінгового мита
викладені в Угоді про застосування ст. VI
ГАТТ 1994, яка серед фахівців відома під
назвою Антидемпінговий кодекс, або Угода
про антидемпінгові заходи [19].

Згідно зі ст. 5 Угоди про застосування
ст. VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
1994 р. для порушення процедури необхідна
письмова заява, яка має включати докази:

1. Демпінгу.
2. Шкоди в рамках ст. VI Генеральної

угоди з тарифів і торгівлі 1994 р.
3. Причинного зв’язку між

демпінговим імпортом та очікуваною або
фактичною шкодою.

Просте твердження, не підкріплене від-
повідними доказами, не може вважатися



достатнім для розгляду його як заяви. Крім
того, заява має містити таку інформацію:

1. Про особу заявника та опис обсягу і
вартості вітчизняного виробництва
аналогічного товару заявником. Якщо заява
робиться від імені вітчизняної галузі, у ній
має бути визначена галузь, від імені якої
робиться заява, шляхом подання переліку
всіх відомих вітчизняних виробників
аналогічного товару (або об’єднань відомих
вітчизняних виробників аналогічного товару)
і, за можливості, опис обсягів та вартості
вітчизняного виробництва алогічного товару,
який припадає на таких виробників.

2. Повний опис товару, який нібито
демпінгується, назва відповідної країни чи
країн походження або експорту, особу
кожного відомого експортера або іноземного
виробника та перелік відомих осіб, що
імпортують зазначений товар.

3. Інформацію щодо цін, по яких зазна-
чений товар продається, коли він
призначений для споживання на внутрішніх
ринках країн походження або експорту й
інформацію про експортні ціни або, якщо це
доречно, про ціни, за якими цей товар
перепродається незалежному покупцеві на
території імпортера.

4. Інформацію про динаміку обсягів
товару, що нібито демпінгується, вплив
цього імпорту на ціни аналогічного товару на
внутрішньому ринку та вплив імпорту на
галузь вітчизняного виробництва.

Угода з Антидемпінгової практики
надає право експортуючим компаніям (торго-
вельним або бізнес-асоціаціям, до яких вони
належать) захищати їх інтереси. Ця ж Угода
зобов’язує їх надавати повну інформацію
щодо собівартості товару, а також щодо
інших базових елементів анкети, яка
надсилається уповноваженими органами.
Дуже важливо для компаній співпрацювати з
органами, що проводять розслідування, тобто
вчасно і в достатньому обсязі надавати їм
необхідну інформацію, яка надасть змогу
встановити у випадку виявлення факту
демпінгу фіксований коефіцієнт до сплати по
кожному ринку окремо й у кожному
конкретному випадку.

Угодою передбачено, що органи, які
проводять розслідування, повинні
повідомити експортуючу країну про початок
розслідування. Уповноважені органи влади
країни-експортера мають право свідчити

проти клопотання і захищати інтереси своїх
експортерів. Ураховуючи те, що фінансові
витрати на участь у розслідуванні є досить
високими, і в більшості випадків
недоступними для малих і середніх
підприємств, загальноприйнятою є практика,
коли сам уряд країни відстоює права своїх
експортерів [19].

Дуже важливою в антидемпінговому
розслідуванні є процедура встановлення
шкоди та вибір певних критеріїв, за якими
вона оцінюється. Згідно з Угодою про
Антидемпінгову практику (ст. 3) при
виявленні шкоди, нанесеної національному
виробництву, відповідні органи влади
враховують такі чинники:

1. Фактичне або потенційне падіння
рівня випуску товарів та їх продажу,
зменшення ринкової частки, рівня прибутків,
продуктивності, інвестиційних доходів та
використання виробничих потужностей.

2. Вплив на рівень національної ціни.
3. Фактичний або потенційний вплив

на грошові потоки, науково-технічні
розробки, рівень зайнятості, заробітну плату,
динаміку економічного розвитку, можливість
залучення коштів та інвестицій.

Кожен із цих чинників та масштаби
його впливу є суттєвим показником для вста-
новлення коефіцієнтау демпінгу, а саме рівня
його маржі (адже вона може бути дуже
високою, а може бути й низькою). Але
Угодою зазначено, що даний перелік
економічних чинників не є вичерпним, а
тому слід досліджувати інші переконливі
критерії. Угодою також встановлено, що
органи влади, які проводять розслідування,
мають довести, що саме демпінговий імпорт
спричиняє шкоду національній галузі
виробництва.

Антидемпінгове мито не може бути
застосовано, якщо головні чинники, що
спричинили труднощі, мають інше
походження. Такими чинниками можуть
бути:

1. Зміни показників попиту та норм
пропозиції.

2. Обмежувальна торговельна
практика й конкуренція між іноземними та
національними виробниками.

3. Рівень технологічного розвитку та
стан експорту.

4. Продуктивність національної галузі.



Важливо зазначити, що Угодою
передбачено, що величина антидемпінгового
мита та відшкодування має бути встановлена
окремо для кожного експортера або
виробника. Таким чином, величина
стягнення, що виплачується, може
варіюватися відповідно до частки субсидії в
кінцевій ціні товару кожного виробника
окремо. Однак відповідні органи влади, що
проводять розслідування, можуть визначити
величину стягнення виходячи з певних
статистичних показників (наприклад,
виходячи з найбільшої питомої ваги
експорту проблемної країни). Такий метод
використовується, коли кількість експортерів
та виробників настільки велика, що
практично неможливо провести калькуляцію
маржі демпінгового коефіцієнта по кожному
з них індивідуально. Крім цього, визначаючи
базисний елемент у розрахунку розміру
стягнення, органи влади, що проводять
антидемпінгові розслідування, зобов’язані
консультуватися із зацікавленими в цьому
розслідуванні експортерами та виробниками.
Це робиться з метою врахування пропозицій
і побажань зацікавлених сторін
антидемпінгового розслідування щодо
прийняття остаточного рішення із цього
базису.

Надалі Угодою СОТ передбачено, що
застосування антидемпінгових заходів (тобто
антидемпінгового мита) має бути під
постійним контролем. Перегляд та
переоцінка ситуації проводиться
уповноваженими органами за їх власним
бажанням або за проханням хоча б однієї із
зацікавлених сторін.

Якщо в результаті перегляду
уповноважені органи доведуть, що для
подальшого застосування антидемпінгових
заходів немає жодних підстав, то їх буде
скасовано. Також слід зауважити, що Угодою
передбачено, що антидемпінгові заходи
автоматично діють п’ять років із моменту їх
призначення і тривають доти, доки наступне
розслідування не доведе, що їх скасування
загрожує нанесенням шкоди від впливу
демпінгу. Перегляди цього питання мають
проводитися вчасно згідно з установленою
датою і тривати не більше року [23].

Ще раз необхідно підкреслити, що
застосування антидемпінгових заходів
можливе тільки за двох умов:

1. Наявності факту демпінгу.

2. Доведенням того, що демпінг або
спричинив матеріальну шкоду галузі країни-
імпортера, або загрожує нанесенням шкоди,
або впливає на існування національного
виробництва та гальмує його подальший
розвиток.

Для розуміння принципів дії
антидемпінгового режиму дуже важливо
зазначити, що у світовій торговельній
системі не існує ніяких вимог для
застосування антидемпінгових заходів. У
багатьох країнах їх немає, а багато країн
тільки нещодавно затвердили відповідні
закони для захисту їх національних
виробників від демпінгового імпорту. Ці дії
викликані скасуванням інших раніше
загальнодоступних торговельних бар’єрів.

Однак існує і інша точка зору
економістів щодо антидемпінгових заходів.
Так, деякі економічні дослідження
показують, що правомірність
антидемпінгової практики є дуже сумнівною,
тому що це призводить до збільшення цін
для кінцевих споживачів, а також для
підприємств, які використовують товари, що
підлягали демпінгу, як комплектуючі у
випуску готової продукції (наприклад, для
випуску певних речей із деревини та
лісоматеріалів). Однак унаслідок глобалізації
світової економіки в майбутньому буде
значно складніше протистояти ціновій
дискримінації на національних ринках.

У промислово розвинених країнах
прийнято національні антидемпінгові закони
вже давно (у США – у 1921 р.,
Великобританії – 1957 р., Франції – 1958 р.,
Німеччині – 1962 р., Італії – 1963 р., в
Україні – у 1998 р.), які є правилами
стягнення та розрахунку антидемпінгового
мита. Антидемпінгове мито, як правило,
стягується з експортних товарів або
реалізованих за непридатними цінами, або
завезених із країн, які субсидують експорт.
Антидемпінгове мито підвищує ціни на
іноземні товари на внутрішньому ринку
країни-імпортера. Тому використання цього
мита загострює суперечності між країнами і
спричиняє митні війни. Міжнародне
співтовариство неодноразово намагалося
створити міжнародні угоди, які регулюють
застосування антидемпінгового мита. У 1947
р. було прийнято Генеральну угоду про
тарифи та торгівлю (ГАТТ), у 1967 р. –
Антидемпінговий кодекс, у якому наводяться



визначення демпінгу та методика розрахунку
антидемпінгового мита.

Відповідно до вимог ГАТТ
використання антидемпінгового мита
дозволяється у випадку, якщо демпінг завдає
матеріальних збитків національній
промисловості країни. Погіршення
економічного становища країн у 70-х роках
спричинило різке загострення конкурентної
боротьби між монополіями США, країн
Євросоюзу і Японії. У цих умовах стало
широко застосовуватися антидемпінгове
мито для обмеження імпорту з країн-конку-
рентів. Так, країни ЄС наприкінці 70-х років
ввели антидемпінгове мито в розмірі 10-20%
на імпорт японських підшипників, а
наприкінці 1980-х тимчасове антидемпінгове
мито на деякі товари хімічної промисловості
США, експортовані за демпінговими цінами.
У серпні 1980 р. США підняли з 4 до 25%
мито на японські малогабаритні вантажівки,
що стало початком автомобільної війни між
цими країнами.

Отже, до нової редакції Митного ко-
дексу України слід внести такі зміни щодо
режиму експорту.

1. Метою даного режиму є вивезення
товарів за межі митної території України для
вільного обігу без зобов’язань про їх
повернення на цю територію та без
установлення умов їх використання за
межами території України.

2. Суб’єктами є резистенти та
нерезиденти України, які займаються
зовнішньоекономічною діяльністю та мають
певні домовленості з іншими країнами.

3. Терміни розміщення товару під
даний режим не обмежені.

4. До стимулів відноситься відсутність
мита на практично всі групи товарів (зокрема
насіння соняшникове, худоба, металобрухт),
нульова ставка податку на дадану вартість та
акцизного збору. Використання
андидемпінгового мита.

5. До обмежень належить наявність
індикативних цін як нетарифних обмежень,
детальний митний контроль. Нетарифні
обмеження використовуються відповідно до
міжнародних домовлностей та у скритій
формі з метою захисту вітчизняного ринку
від вивозу сировини. Ліцензування експорту
та реєстрація учасників
зовнішньоекономічних договорів та
контролю з боку Державної служби

контролю експорту.
6. До алгоритму дій відноситься ряд

послідовних  етапів. Першим кроком на
цьому шляху є укладення
зовнішньоекономічного договору з
іноземним підприємством, яке
імпортуватиме даний товар. Далі суб’єктові
ЗЕД необхідно зареєструватися в Державній
податковій інспекції як юридична особа, що
сплачує податки та стати на облік у митному
органі.

Для отримання дозволу про початок
здійснення зовнішньоекономічної операції
суб’єкт ЗЕД подає митному органу
попередню митну декларацію, де
зазначається митний режим, обсяг партії
товару, її вартість, інформація про сам товар
та про сторони зовнішньоекономічного
договору (покупця та продавця) та інші
необхідні відомості .

Після безпосередньої доставки товару
в зону митного оформлення випускаючого
митного органу, суб’єкт
зовнішньоекономічної діяльності подає
посадовій особі, яка буде здійснювати митне
оформлення, пакет документів на товар, що
експортується, серед яких є документи, що
підтверджують право власності та/або
розпорядження певними товарами,
різноманітні дозволи відповідних державних
органів, різні види декларацій тощо.

При вивезенні культурних цінностей,
продуктів харчування, різноманітних
транспортних засобів, психотропних та
наркотичних речовин, їх аналогів та
прекурсорів, валюти з території України
також подаються певні документи, що
підтверджують правомірне користування
такими товарами та дозволяють їх
експортувати. Про це йдеться в окремих
законах України та інших нормативно-
правових актах.

Форма та порядок заповнення
фітосанітарних сертифікатів має повністю
відповідати формі та порядку, установленим
Міжнародною конвенцією з карантину і
захисту рослин та міжнародними
стандартами для фітосанітарних заходів.

Фітосанітарний сертифікат засвідчує
відсутність у підкарантинних матеріалах
карантинних та інших шкідливих організмів.
У разі проведення знезараження вказується
назва хімічної речовини та її концентрація,
експозиція.



Підкарантинні матеріали, які
вивозяться на експорт, фіксуються в журналі
реєстрації підкарантинних матеріалів, що
вивозяться на експорт з України, а видані
фітосанітарні сертифікати реєструються у
відповідному журналі. Термін дії
фітосанітарних сертифікатів – 14 діб.

При експорті товару заявник не менш
ніж за три доби до вивезення товару подає
відповідному митному органу оформлені в
установленому порядку оригінали Дозволу і
додатка до нього разом з іншими
необхідними для здійснення митного
оформлення документами.

Митний орган здійснює розгляд
поданого суб’єктом зовнішньоекономічної
діяльності пакету документів та виносить
рішення у вигляді дозволу чи не дозволу
здійснити вищезазначену
зовнішньоекономічну операції.

При цьому при заявленні у
вищезазначених документах неправдивих
даних або при намаганні  здійснити експорт
товарів неправомірно, може бути складений
протокол про порушення митних правил.
Після цього суб’єкт зовнішньоекономічної
діяльності може виправити дані в пакеті
документів та спробувати знову розмістити
товар у режимі експорту або спробувати
розмістити товар в іншому митному режимі .

У разі, якщо пакет документів
відповідає нормам і в посадової особи
митного органу не виникає додаткових
питань та зауважень до суб’єкта ЗЕД,
надається дозвіл на здійснення
зовнішньоекономічної операції і суб’єктом
ЗЕД пред’являються товари, що є
безпосередньо предметом
зовнішньоекономічного договору
(контракту), для митного оформлення.
Здійснюється митний огляд товарів.

Далі здійснюється  верифікація
відомостей, заявлених у пакеті документів, а
саме коду УКТ ЗЕД , країни походження
товару та правильність нарахування митної
вартості.

У разі якщо код УКТ ЗЕД та митна
вартість нараховані неправильно, вони
коригуються. Якщо ж неправильно вказана
країна походження товару – складається
протокол про порушення митних правил.

Якщо код УКТ ЗЕД, країна
походження та митна вартість визначені
правильно – митне оформлення переходить

до етапу нарахування податків та митних
зборів. При виконанні всіх цих етапів товар
вивозиться за межами митної території
України.
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