
Чи звільняються від сплати вивізного (експортного) мита на живу худобу 

ЮО - сільськогосподарські товаровиробники, за умови пред’явлення 

контролюючому органу довідки, виданої управлінням сільського 

господарства та продовольства обласної державної адміністрації згідно 

постанови КМУ від 21.02.1997р. №182? 

 

ЗІР, категорія 210.05 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 92 Конституції України виключно законами 

України встановлюються, зокрема, Державний бюджет України і бюджетна система України; 

система оподаткування, податки і збори. 

Пунктом 3.1 статті 3 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із 

змінами і доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що податкове законодавство України 

складається з Конституції України, ПКУ, Митного кодексу України та інших законів з 

питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з 

оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний 

кордон України, чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування, нормативно-

правових актів, прийнятих на підставі та на виконання ПКУ та законів з питань митної 

справи. 

Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються Митним кодексом 

України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ), ПКУ 

та іншими законами України з питань оподаткування (ч. 2 ст. 1 МКУ). 

Звільнення від оподаткування, у тому числі й від вивізного (експортного) мита, має 

бути надано виключно Законом України. 

МКУ визначено, що вивізне мито встановлюється законом на українські товари, які 

вивозяться за межі митної території України (ст. 273 МКУ). 

Постановою Верховної Ради України від 07 травня 1996 року № 181/96-ВР (далі - 

Постанова 181) введено в дію Закон України від 07 травня 1996 року № 180/96-ВР «Про 

вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» (далі - Закон 180), яким було 

затверджено ставки вивізного (експортного) мита на живу худобу та шкіряну сировину (далі 

- товари), що вивозяться за межі України. 

При цьому згідно з ч. 1 Закону 180 сільськогосподарські товаровиробники - юридичні 

особи мали можливість здійснювати експорт товарів без сплати вивізного (експортного) 

мита, крім певної категорії товарів, якщо це є товари власного виробництва. 

Водночас, на виконання ч. 2 Постанови 181 Кабінетом Міністрів України було 

прийнято постанову від 21 лютого 1997 року № 182 «Про порядок експорту живої худоби 

сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного 

(експортного) мита», згідно якої підставою для митного оформлення експорту живої худоби 

сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного 

(експортного) мита є довідка, видана управлінням сільського господарства та продовольства 

обласної державної адміністрації. 



Разом з тим, Законом України від 16 листопада 2006 року № 356-V «Про внесення змін 

до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» 

Закон 180 викладено у новій редакції, при цьому звільнення від сплати вивізного 

(експортного) мита на товари вже не передбачено. 

Враховуючи викладене, оскільки Законом 180 (в редакції законів України від 

16.11.2006 № 356-V та від 22.12.2011 № 4234-VІ) не передбачено звільнення від сплати 

вивізного (експортного) мита на живу худобу та шкіряну сировину, то митне оформлення 

цих товарів, у разі вивезення за межі митної території України, повинно здійснюватися зі 

сплатою передбачених законодавством податків. 


