
Чи сплачуються митні платежі в повному обсязі у разі передачі іншій 

особі права на тимчасове ввезення товарів, які були поміщені у митний 

режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від 

оподаткування митними платежами та якою особою? 
 

ЗІР, категорія 204.06 

Відповідно до частини другої ст. 106 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року 

№ 4495-VI зі змінами і доповненнями (далі – МКУ) у разі тимчасового ввезення товарів з 

умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний 

або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України 

сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів 

у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим 

тимчасового ввезення. 

Підпунктом 206.7.2 п. 206.7 ст. 206 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що до операцій із ввезення 

товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується 

умовне часткове звільнення від оподаткування ПДВ до товарів та в порядку, визначених ст. 

106 МКУ. 

Згідно з частиною сьомою ст. 106 МКУ: 

 у разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з 

умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у 

вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у 

користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому 

законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі 

імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового 

звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами; 

 за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум 

податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум 

надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розд. II ПКУ. 

Приклади заповнення графи 47 митної декларації щодо нарахування мита, ПДВ та 

процентів з сум податкових зобов’язань наведено у додатку до листа ДФС від 22.05.2017                   

№ 12767/7/99-99-19-01-01-17 «Про розрахунок сум податкових зобов’язань». 

При цьому особою, на яку покладається обов’язок із сплати митних платежів, є 

декларант. Якщо декларування товарів здійснюється особою, уповноваженою на це 

декларантом, на таку особу покладається обов’язок із сплати митних платежів солідарно з 

декларантом (частина перша ст. 293 МКУ). 


