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Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення мінімальної бази оподаткування податком на 
додану вартість щодо імпортних товарів під час їх ввезення на митну територію України та подальшого 
продажу на території України в аспекті виявлення та аналізу наявної взаємоузгодженості та протиріч між 
нормами податкового, митного та бухгалтерського законодавства.
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Статья посвящена исследованию проблемы определения минимальной базы налогообложения налогом 
на добавленную стоимость относительно импортных товаров при их ввозе на таможенную террито-
рию Украины и дальнейшей продажи на территории Украины в аспекте выявления и анализа существую-
щей взаимосогласованности и противоречий между нормами налогового, таможенного и бухгалтерского 
законодательства.
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The article is devoted to the study of the problem of determining the minimum tax base for value added tax rel-
ative to imported goods when they are imported into the customs territory of Ukraine and their further sale on the 
Ukraine territory, in the aspect of identifying and analyzing of the existing consistencies and contradictions between 
the standards of tax, customs and accounting legislation.
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Постановка проблеми. ефективність роз-
витку соціально-економічних процесів в укра-
їні, безперечно, сильно залежить від податкової 
політики, зокрема практичних аспектів оподат-
кування як суб’єктів господарювання, що здій-

снюють свою діяльність в україни, так і суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності.

нестабільність організаційно-правових умов  
адміністрування як податків загалом, так і 
податку на додану вартість зокрема, наявна 
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певна неузгодженість норм чинного подат-
кового, митного та бухгалтерського законо-
давства вимагають комплексного підходу до 
дослідження сучасних аспектів оподаткування 
податком на додану вартість (ПДв) товарів, вве-
зених на митну територію україни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження сутності, функцій, механізму 
справляння податку на додану вартість прово-
дять зарубіжні вчені, такі як Є. аткінсон, Д. бодін, 
л. Єбріл, Д. коаді, Д. куней, Д. стігліц, р. харіс.

Проблематиці сучасних теоретичних та 
практичних аспектів оподаткування податком 
на додану вартість, присвячували свої роботи 
вітчизняні економісти-науковці, серед яких 
слід назвати таких, як в. андрущенко, з. вар-
налій, в. вишневський, о. Данилов, о. Десят-
нюк, т. Єфименко, Ю. іванов, а. крисоватий, 
П. Мельник, в. Мельник, а. соколовська.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на численні 
праці, присвячені дослідженню теорії та прак-
тики стягування податку на додану вартість, 
сьогодні залишається значна кількість про-
блемних та суперечних питань оподаткування 
податком на додану вартість. серед них є також 
проблемне питання, пов’язане з визначення 
мінімальної бази оподаткування податком на 
додану вартість щодо товарів, ввезених на 
митну територію україни, на вирішення якого 
справляють значний вплив наявні протиріччя та 
суперечності норм податкового, митного та бух-
галтерського законодавства щодо цього.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є дослідження про-
блеми визначення мінімальної бази оподат-
кування податком на додану вартість щодо 
товарів, ввезених на митну територію україни в 
аспекті виявлення наявної взаємоузгодженості 
та протиріч між нормами податкового, митного 
та бухгалтерського законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
безсумнівним є той факт, що серед непрямих 
податків податок на додану вартість є одним зі 
значимих інструментів як зовнішньоекономіч-
ної діяльності, так і оподаткування діяльності 
суб’єктів господарювання на території україни. 
При цьому податок на додану вартість, будучи 
одним з найбільш значущих джерел податкових 
надходжень до державного бюджету, характе-
ризується найскладнішою системою адміністру-
вання, застосування якої на практиці призво-
дить до значної кількості проблемних ситуацій. 
саме тому вирішення вищезазначеного про-
блемного питання, спрямоване на вдоскона-
лення справляння податку на додану вартість 
щодо товарів, ввезених на митну територію 
україни, з урахуванням норм податкового, мит-
ного та бухгалтерського законодавства, спри-
ятимете, по-перше, підвищенню ефективності 
надходжень до державного бюджету, по-друге, 
підвищенню ефективності ведення податкового 

обліку платників податку на додану вартість, а 
саме суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Дослідження проблеми визначення мінімаль-
ної бази оподаткування податком на додану вар-
тість щодо товарів, ввезених на митну територію 
україни, умовно розмежуємо на дві частини. 
Перша частина стосуватиметься визначення 
бази оподаткування податком на додану вартість 
імпортних товарів під час їх ввезення на митну 
територію україни, а друга – під час їх подаль-
шого продажу на митній території україни.

отже, під час ввезення товарів на митну 
територію україни в режимі імпорту вони, згідно 
з абз. «в» п. 185.1 Податкового кодексу укра-
їни [1] (далі – Пку), оподатковуються податком 
на додану вартість. При цьому під терміном 
«імпорт» (випуск для вільного обігу), згідно зі  
ст. 74 Митного кодексу україни (далі – Мку), 
розуміється митний режим, відповідно до якого 
іноземні товари після сплати всіх митних плате-
жів, установлених законами україни на імпорт 
цих товарів, а також виконання усіх необхідних 
митних формальностей, випускаються для віль-
ного обігу на митній території україни [2].

базою оподаткування для товарів, що вво-
зяться на митну територію україни, згідно з  
п. 190.1 Пку [1], є договірна (контрактна) вар-
тість, але не нижче митної вартості цих товарів, 
визначеної відповідно до розд. ііі Мку [2], з ура-
хуванням мита та акцизного податку, що підля-
гають сплаті під час митного оформлення.

тобто під час оподаткування податком на 
додану вартість товарів під час їх ввезення на 
митну територію україни, якщо їх митна вар-
тість, що зазначена у митній декларації, з ура-
хуванням мита та акцизного податку буде вище, 
ніж договірна вартість, зазначена в зовнішньое-
кономічному контракті, розрахунок бази оподат-
кування ПДв буде базуватися саме на митній 
вартості. отже, мінімальна база оподаткування 
податком на додану вартість щодо імпортних 
товарів під час їх ввезення на митну територію 
україни дорівнює їх митній вартості, яка визна-
чена на основі норм розд. ііі Мку, з урахуванням 
мита та акцизного податку.

це свідчить про те, що під час визначення 
мінімальної бази оподаткування податком на 
додану вартість щодо імпортних товарів під час 
їх ввезення в україну обов’язково застосову-
ються норми як митного, так і податного зако-
нодавства, зокрема норми Мку застосовуються 
задля визначення митної вартості товару та 
мита; норми Пку – задля визначення акцизного 
податку та загального правилу розрахунку міні-
мальної бази податку на додану вартість.

Проаналізуємо подальше оподаткування 
податком на додану вартість імпортних това-
рів вже під час їх продажу на території укра-
їни, а також виявимо, які проблемні моменти 
при цьому з’являються, як враховуються норми 
податкового, митного та бухгалтерського зако-
нодавства задля їх вирішення.
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слід відзначити, що загалом база оподатку-
вання податком на додану вартість раніше при-
дбаних товарів під час їх подальшого продажу 
визначається з огляду на їх договірну вартість, 
але не нижче ціни їх придбання згідно з абз. 2  
п. 188.1 Пку [1].

тобто мінімальною базою оподаткування 
податком на додану вартість раніше придба-
них товарів (зокрема, раніше ввезених на митну 
територію україни) під час їх подальшого про-
дажу на території україни є ціна їх придбання.

винятками при цьому є певні види операцій, а 
саме постачання товарів (послуг), ціни на які під-
лягають державному регулюванню (що зазначені 
в законі україни «Про ціни і ціноутворення» від 
21 червня 2012 р. № 5007-VI [3], законі україни 
«Про державне регулювання виробництва і реа-
лізації цукру» від 17 червня 1999 р. № 758-XIV 
[4], законі україни «Про державну підтримку 
сільського господарства україни» від 24 червня 
2004 р. № 1877-IV [5], законі україни «Про дер-
жавне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 
1995 р. № 481/95-вр [6], Постанові кабінету 
Міністрів україни «Про заходи щодо стабіліза-
ції цін на лікарські засоби і медичні вироби» від 
17 жовтня 2008 р. № 955 [7], Постанові кабінету 
Міністрів україни «Про затвердження обсягів 
формування державного інтервенційного фонду 
у 2015/16 маркетинговому періоді» від 2 грудня 
2015 р. № 1003 [8]), а також постачання газу для 
потреб населення.

тобто під час оподаткування податком на 
додану вартість операцій з поставки на мит-
ній території україни раніше придбаних това-
рів, зокрема імпортних, слід орієнтуватись на 
договірну ціну продажу цих товарів, однак в 
разі, коли вона менше ціни придбання, необ-
хідно донараховувати податкові зобов’язання з 
податку на додану вартість.

отже, згідно з нормами Податкового кодексу 
україни, одним із базових термінів під час визна-
чення мінімальної бази оподаткування податком 
на додану вартість операцій з поставки в укра-
їні товарів, раніше ввезених на митну територію 
україни, є термін «ціна придбання».

слід зауважити, що нормами як податкового, 
так і митного та бухгалтерського законодавства 
не визначено, що розуміється під терміном «ціна 
придбання товарів» з метою застосування норм 
абз. 2 п. 188.1 Пку [1]. тому спробуємо визна-
чити мінімальну базу оподаткування ПДв щодо 
імпортних товарів під час їх першого продажу 
на території україни, спираючись на визначення 
терміна «ціна придбання» окремо за нормами 
бухгалтерського та податкового законодавства, 
а також з урахуванням дослідження наявних 
між ними неузгодженостей та протиріч.

отже, якщо визначення ціни придбання 
імпортних товарів засновувати на нормах бух-
галтерського обліку, то ціна придбання пови-

нна дорівнювати повній собівартості проданого 
товару, за якою він обліковується в бухгалтер-
ському обліку згідно з Положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 9 «запаси», затвер-
дженого наказом Міністерства фінансів україни 
від 20 жовтня 1999 р. № 246 [9]. оскільки, згідно 
з нормами бухгалтерського обліку, а саме  
п. 9 П(с)бо 9 «запаси», ціною придбання 
імпортних товарів є їх первісна (балансова) 
собівартість, яка враховує:

– суми, що сплачуються згідно з договором 
постачальнику (продавцю) за вирахуванням 
непрямих податків;

– суми ввізного мита;
– суми непрямих податків у зв’язку з при-

дбанням запасів, які не відшкодовуються під-
приємству/установі;

– транспортно-заготівельні витрати (затрати 
на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) 
за вантажно-розвантажувальні роботи та тран-
спортування запасів усіма видами транспорту 
до місця їх використання, включаючи витрати зі 
страхування ризиків транспортування запасів);

– інші витрати, які безпосередньо пов’язані 
з придбанням запасів та доведенням їх до 
стану, в якому вони придатні для використання 
у запланованих цілях.

тобто в бухгалтерському обліку собівар-
тість запасів, придбаних за плату, включає в 
себе як ціну придбання у постачальника, так і 
інші витрати, пов’язані з їх придбанням. з цього 
випливає, що терміни «ціна придбання товарів» 
та «собівартість товарів» є нерівнозначними, а 
найчастіше собівартість товарів за величиною є 
більшою, ніж ціна їх придбання.

однак слід відзначити, що з огляду на пра-
вила ведення бухгалтерського обліку необхідно 
розмежовувати визначення терміна «ціна при-
дбання» окремо для товарів, раніше ввезених 
на митну територію україни, та для товарів, при-
дбаних в україні.

так, для товарів, придбаних в україні, ціну 
придбання доцільно розраховувати з огляду на 
їх повну собівартість, тому що:

– за даними бухгалтерського обліку визна-
чити окремо ціну придбання для цих товарів 
можна лише за допомогою методу ідентифікова-
ної собівартості, що застосовується досить рідко;

– у бухгалтерському обліку є значні склад-
ності з виокремленням складових вартості 
реалізованого товару, тому що відображається 
лише загальна собівартість товару, тобто сума, 
що значиться за дебетом субрахунку 281.

а щодо товарів, раніше ввезених на митну 
територію україни, тобто імпортних товарів, 
облік яких зазвичай ведуть за особливим поряд-
ком на окремих субрахунках, у розрізі отрима-
них партій товару, то можливим є застосування 
іншого варіанта визначення ціни придбання, 
який детально розглянемо нижче.

так, ціну придбання імпортних товарів під 
час їх подальшого продажу на території укра-
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їни визначають за договірною ціною, сплаченою 
постачальнику-нерезиденту (кореспонденція 
Дт 281 кт 632). тобто тоді під час визначення 
мінімальної бази оподаткування податком на 
додану вартість операцій з постачання імпорт-
них товарів на території україни треба орієнту-
ватися лише на ціну, що зазначена в зовнішньо-
економічному договорі на придбання товару.

тобто згідно з нормами податкового законо-
давства та роз’ясненнями Державної фіскальної 
служби україни [10–15] ціна придбання для това-
рів, раніше ввезених на митну територію україни, 
визначається як вартість майна, за якою таке 
майно набуте у власність, тобто ціна, зазначена 
в зовнішньоекономічному договорі (контрактна 
вартість). відповідно, мінімальною базою оподат-
кування податком на додану вартість операцій з 
постачання імпортних товарів на території укра-
їни є договірна вартість, тобто ціна, зазначена у 
зовнішньоекономічному договорі, складеному 
між резидентом і нерезидентом, на підставі якого 
здійснюється придбання товару у нерезидента.

отже, під час визначенні ціни придбання 
імпортних товарів та, відповідно, мінімальної 
бази оподаткування податком на додану вар-
тість з постачання імпортних товарів на тери-
торії україни доцільно базуватись на нормах 
податкового законодавства та додатково вра-
ховувати роз’яснення Державної фіскальної 
служби україни щодо цього.

однак слід відзначити, що в такому разі 
залишається невирішеним певний проблемний 
момент, а саме неврахування під час визначення 
ціни придбання, окрім сум, що сплачуються згідно 
з договором постачальнику-нерезиденту, інших 
складових первісної вартості товарів, що врахову-
ються в бухгалтерському обліку, наприклад тран-
спортно-заготівельні витрати, безпосередньо 
пов’язані з придбанням імпортних товарів. адже 
інколи імпортний товар реалізується за ціною, 
яка вище ціни придбання його у нерезидента, 
однак нижче первісної вартості, що включатиме, 
зокрема, ввізне мито, транспортно-заготівельні 
та інші витрати. а в роз’ясненнях Державної фіс-
кальної служби відсутня будь-яка інформація про 

те, чому в розрахунку мінімальної бази оподатку-
вання податком на додану вартість, що здійсню-
ється згідно з нормами податкового обліку, не 
враховуються інші можливі складові собівартості 
реалізованих товарів, за якими резидент-платник 
ПДв має право відображати податковий кредит з 
податку на додану вартість.

отже, для визначення ціни придбання імпорт-
них товарів та, відповідно, мінімальної бази 
оподаткування податком на додану вартість з 
постачання імпортних товарів на території укра-
їни необхідно враховувати наявну неузгодже-
ність та певні протиріччя між нормами податко-
вого та бухгалтерського обліку щодо цього.

Висновки. Проведене дослідження комп-
лексного застосовування норм податкового, 
митного та бухгалтерського законодавства під 
час оподаткування податком на додану вартість 
імпортних товарів дало змогу виявити:

– взаємоузгодженість митного та подат-
кового законодавства під час визначення міні-
мальної бази оподаткування податком на 
додану вартість щодо імпортних товарів під час 
їх ввезення на митну територію україни;

– неузгодженість та протиріччя між нор-
мами податкового та бухгалтерського обліку 
під час визначення ціни придбання імпортних 
товарів та, відповідно, мінімальної бази оподат-
кування податком на додану вартість з поста-
чання імпортних товарів на території україни.

задля усунення виявлених протиріч між 
податковим та бухгалтерським обліком необ-
хідно, по-перше, уточнити значення терміна 
«ціна придбання товарів» з метою застосу-
вання норм абз. 2 п. 188.1 Пку, розмежовуючи 
його окремо для товарів, придбаних на митній 
території україни, та для товарів, раніше вве-
зених на митну територію україни; по-друге, в 
податковому обліку передбачити можливість 
врахування під час визначення ціни придбання 
товарів, раніше ввезених на митну територію 
україни, окрім сум, що сплачуються згідно з 
договором постачальнику-нерезиденту, інших 
складових первісної вартості цих товарів, що 
враховуються в бухгалтерському обліку.
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