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? Митна вартість імпортного товару: чи на весь ПДВ одночасно виникає право на 

податковий кредит? 

Як відомо, декларування ввезених в Україну товарів здійснюється шляхом подання за 

встановленою формою точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний 

кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та 

митного оформлення.  

Митне оформлення товарів здійснюється митними органами на підставі митної декларації 

(далі – МД), до якої декларантом вносяться, зокрема, відомості про митну вартість товарів.  

Як правило, при отриманні МД вважають, що всю суму ПДВ можна включити до складу 

податкового кредиту. Але це не завжди так.  

Підхід, якого іноді дотримуються контролюючі органи, – що суму перевищення митної 

вартості над фактурною взагалі не можна включати до складу податкового кредиту, в даній 

консультації не розглядатимемо, бо його важко назвати коректним. Але є й інші підводні 

камені, на один з яких, слід звернути увагу.  

Досить часто заявлена декларантом митна вартість товарів відрізняється від митної вартості, 

яка визначена митним органом. І декларант може як погодитись, так і не погодитись з 

рішенням митних органів про збільшення митної вартості.  

Статтею 54 МКУ встановлено, що контроль правильності визначення митної вартості товарів 

здійснюється органом доходів і зборів під час проведення митного контролю і митного 

оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості. За 

результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів орган 

доходів і зборів визнає заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну 

вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень ст. 55 

цього Кодексу.  

Орган доходів і зборів під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості 

товарів зобов’язаний, серед іншого, випускати у вільний обіг товари, що декларуються:  

– у разі визнання органом доходів і зборів заявленої митної вартості товарів – за умови 

сплати митних платежів згідно із заявленою митною вартістю;  



 
– у разі згоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням органу доходів і зборів 

про коригування митної вартості товарів – за умови сплати митних платежів згідно з митною 

вартістю, визначеною органом доходів і зборів;  

– у разі незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням органу доходів і 

зборів про коригування заявленої митної вартості товарів – за умови сплати митних платежів 

згідно із заявленою митною вартістю товарів та надання гарантій відповідно до розд. Х МКУ 

в розмірі, визначеному органом доходів і зборів відповідно до ч. 7 ст. 55 цього Кодексу.  

Згідно із ст. 55 МКУ у випадку незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рішенням 

митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів митний орган за 

зверненням декларанта або уповноваженої ним особи випускає товари, що декларуються, у 

вільний обіг за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю цих товарів, 

визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та забезпечення сплати 

різниці між сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною вартістю товарів, 

визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та сумою митних платежів, 

обчисленою згідно з митною вартістю товарів, визначеною митним органом, шляхом 

надання гарантій відповідно до розд. X МКУ. Строк дії таких гарантій не може 

перевищувати 90 календарних днів з дня випуску товарів.  

Таким чином, якщо при декларуванні товарів декларант не погоджується із рішенням 

митниці про коригування вартості і, відповідно, внаслідок цього вказана ним митна 

вартість в деклараціях не змінюється, то частина сум приймається саме як грошова 

застава, а не сплата податків. Якщо в подальшому декларант не зможе обґрунтувати 

зазначений ним розмір митної вартості, то митним органом оформляється аркуш 

коригування до такої МД вже із зазначенням нової митної вартості.  

У випадку, якщо декларант одразу погоджується із збільшеною митною вартістю, проблем 

не виникає і у МД одразу відображається така вартість і вся сума ПДВ може бути включена 

до складу податкового кредиту.  

У випадку, якщо декларант не погоджується, в графі 47 «Нараховані платежі» імпортної МД 

за видом надходження до бюджету 028 (нарахування ПДВ), окрім класичного способу 

розрахунку, під кодом 01 з'являється додатковий код 55. Тобто сума імпортного ПДВ за 

такою МД розділена на дві частини з відповідними способами розрахунку – 01 та 55. Так 

само відбувається і по коду 020 (мито).  

Яку ж суму ПДВ в такому випадку підприємству необхідно відобразити у податковій 

звітності?  

Відповідно до Класифікатора способів розрахунку згадані вище коди мають таке значення:  

 



 
01 – сплата митних платежів у безготівковій формі через рахунки, відкриті на ім’я митних 

органів в територіальних органах Державної казначейської служби (відноситься до категорії 

«Загальні»);  

55 – різниця між сумами платежів, нарахованими за митною вартістю, визначеною 

декларантом, і митною вартістю, визначеною митним органом (у разі внесення грошової 

застави на відповідний рахунок митного органу) (відноситься до категорії «Способи 

розрахунку при застосуванні гарантій»).  

Отже, сума за кодом 01 – це фактично сплачена сума ПДВ, а сума за кодом 55 – це лише 

грошова застава.  

Щодо права на податковий кредит за імпортною МД.  

Згідно з п. 187.8 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на 

митну територію України є дата подання МД для митного оформлення.  

Відповідно до п. 198.2 ПКУ для операцій із ввезення на митну територію України товарів 

датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати 

податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ.  

При цьому в п. 201.12 ПКУ вказано, що у разі ввезення товарів на митну територію України 

документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, 

вважається МД, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату 

податку.  

Отже, у разі здійснення платником податку операцій із ввезення товарів або необоротних 

активів, суми ПДВ, зазначені у МД та сплачені платником податку, включаються до складу 

податкового кредиту (за умови, що товари призначені для використання в оподатковуваних 

операціях в межах господарської діяльності такого платника).  

Як вже зазначалося вище, за МД, де декларант не погодився на коригування митної вартості, 

не весь ПДВ є сплаченим. Так, ПДВ, який зазначено з кодом 55, – це лише гарантія на 

момент оформлення МД. Отже, в цій частині при оформленні МД підприємство ще не має 

права на податковий кредит. Це право буде отримано після сплати таких сум, що буде 

підтверджено відповідним аркушем коригування до МД. Право на відображення податкового 

кредиту виникне лише в періоді оформлення такого аркуша коригування до МД.  

Таким чином, підприємство отримує право на податковий кредит за такими МД двома 

частинами: на ПДВ із кодом 01 – одразу в момент оформлення МД, а на ПДВ із кодом 

55 – лише при отриманні аркуша коригування до МД.  

 



 
Порядок оформлення аркуша коригування затверджено наказом Мінфіну від 06.11.2012 р. № 

1145 (далі – Порядок № 1145).  

Цим Порядком визначено, що посадова особа підрозділу митного органу складає аркуш 

коригування за допомогою автоматизованої системи митного оформлення та роздруковує 

його у двох примірниках на аркушах формату А4, проставляє підпис та дату на обох 

примірниках та завіряє їх особистою номерною печаткою. Оформлений митним органом 

аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної МД на бланку єдиного 

адміністративного документа.  

Необхідно також звернути увагу на те, що дата оформлення аркуша коригування може 

відрізнятись від дати сплати ПДВ за ним, оскільки аркуш коригування складається 

посадовою особою митного органу, яким здійснювався випуск товарів за митною 

декларацією, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митного 

органу інформації про доплату (повернення) сум митних платежів (п. 3 Порядку № 1145).  

У разі коли податковий (звітний) період, в якому платник податку здійснив доплату коштів 

до держбюджету у зв'язку зі збільшенням митної вартості імпортних товарів, передує 

податковому (звітному) періоду, в якому оформлено аркуш коригування до МД, платник 

податку має право включити суму ПДВ, сплачену митним органам, до податкового кредиту у 

тому звітному періоді, в якому оформлено аркуш коригування до МД. Таку позицію 

Міндоходів висловило у листі від 08.01.2014 р. № 58/6/99-99-19-04-02-15.  

Враховуючи те, що оформлений органом доходів і зборів аркуш коригування є невід'ємною 

частиною відповідної митної декларації, то у реєстрі виданих та отриманих податкових 

накладних в розділі II у графі 2 зазначається дата отримання аркуша коригування до МД, у 

графі 3 – дата складання аркуша коригування до МД, у графі 4 – номер МД, до якої складено 

аркуш коригування, у графі 5 зазначається вид документа «МДПУ».  

Як бачимо, у випадках збільшення митної вартості товару бухгалтеру потрібно бути 

особливо уважним при визначенні періоду та сум ПДВ, які можуть бути відображені у складі 

податкового кредиту.  

Оскільки суми гарантій по суті теж сплачуються митним органам, то бухгалтер може навіть 

не здогадуватись, що декларант не погодився із митною вартістю і, відповідно, не весь ПДВ, 

сплачений на користь митниці та вказаний у МД, можна включати до складу податкового 

кредиту. Тому у випадках, коли у графі 47 МД з’являються інші коди сплати, окрім 01, 

рекомендуємо бути пильними до таких МД.  

Оксана Нестеренко 
Андрій Тіточка   
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