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Вступ 

Митним кодексом України передбачено, що товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких 

не перевищує еквівалент 150 євро, що пересилаються на адресу одного одержувача, не є об’єктами 

справляння митних платежів. Однак існують певні групи осіб, що здійснюють подрібнення товарних 

партій, які ввозяться в Україну, до розмірів, що не підпадають під оподаткування, та пересилають їх у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях. При цьому, формальними отримувачами товарів є 

громадяни, які можуть і не мати стосунку до цих товарних партій (використання паспортних даних). 

За даними Української асоціації директ-маркетингу1, за 2014-15 роки вартість міжнародних поштових 

відправлень зросла на 20 відсотків (з 1,21 до 1,46 млрд. грн.) та продовжує зростати. Це може 

пояснюватися розвитком електронної комерції, що усуває бар’єри в транскордонній торгівлі та, за 

певних умов, може створювати конкуренцію традиційним магазинам. Однак пільгові умови 

безподаткового ввезення товарів саме для особистих потреб громадян усе частіше використовуються 

для імпорту товарів з метою здійснення підприємницькій діяльності. Таким чином, конкуренція стає 

недобросовісною, а ринок товарів наповнюється сірим імпортом. Експерти дослідницького 

центру CASE Ukraine в рамках роботи з розробки плану реформування митниці склали перелік 

найбільш популярних схем, що використовуються при «сірому» і «чорному» імпорті. 

Відтак, виникає необхідність розробити та запровадити комплекс заходів із попередження та 

унеможливлення масового зловживання фізичними особами безподатковим ввезенням товарів в 

Україну шляхом поштових відправлень або перевезень із дотриманням балансу інтересів держави, 

громадянина та бізнесу. Такі заходи позитивно впливатимуть на виведення української економіки з 

тіні. Адже наразі, за попередніми розрахунками Мінекономрозвитку, у І кварталі 2017 року рівень 

тіньової економіки склав 37% від офіційного ВВП. 

  

                                                           
1 http://www.uadm.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/demo_version_postal-logistics_2015.pdf 

http://news.finance.ua/ua/news/-/403453/nazvano-najpopulyarnishi-shemy-sirogo-i-chornogo-importu-v-ukrayinu
http://news.finance.ua/ua/news/-/403453/nazvano-najpopulyarnishi-shemy-sirogo-i-chornogo-importu-v-ukrayinu
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
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1. Регулювання граничної вартості безмитного ввезення товарів в Україні 

Гранична вартість безмитного ввезення товарів була предметом активного обговорення, починаючи з 

2001 року. До набрання чинності Митним кодексом України від 13.03.2012 року питання митної 

вартості товарів, що ввозяться на територію України в міжнародних поштових відправленнях, 

регулювалось Законом України від 13.09.2001 року «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, 

митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться 

(пересилаються) громадянами на митну територію України». Стаття 7 цього Закону, зокрема, 

визначала, що «митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 

євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, 

несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадянина в міжнародному поштовому 

відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної 

декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або уповноваженою на те 

особою ввізного мита в розмірі 20% від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та 

в передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів». 

З прийняттям Митного кодексу України від 13 березня 2012 року2 граничний розмір митної вартості 

для пільгового ввезення товарів фізичними особами в міжнародних поштових або експрес-

відправленнях було збільшено до 300 євро. Уже в 2014 році відповідними змінами до Митного кодексу 

України3 ця сума була зменшена до еквівалента 150 євро і залишилась такою на момент підготовки цієї 

роботи. 

Протягом тривалого часу в Україні йшли дискусії щодо ефективності та доцільності встановлення 

граничного розміру митної пільги для товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях. Одним із наочних результатів таких дискусій став законопроект, 

запропонований наприкінці 2016 року Асоціацією підприємств інформаційних технологій України, 

яким пропонувалося обмежити граничну фактурну вартість однієї посилки, що не підлягає 

розмитненню, еквівалентом 22 євро. Але ця ініціатива не отримала подальшого розвитку. 

Разом із цим, фактори, що стали причиною народження законопроекту «про 22 євро», продовжують 

впливати на легальний бізнес в Україні. Мова йде про зловживання законним правом не сплачувати 

митні платежі при ввезенні товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях на суму до 150 євро. Чинне законодавство України дозволяє в певних обсягах 

здійснювати ввезення товарів на митну територію України без сплати податків та зборів для власного 

                                                           
2 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
3 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1201-18 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1201-18
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використання. На практиці ж окремі підприємці здійснюють продаж таких товарів кінцевим 

споживачам з метою отримання прибутку. Такі схеми надають цінову перевагу «сірим» та «чорним» 

підприємцям порівняно з тими, хто працює офіційно. 

Сьогодні стаття 196 Податкового кодексу України4 містить такі обмеження безмитного ввезення товарів 

фізичними особами в ручній поклажі та/або в супроводжуваному багажі на митну територію України: 

 еквівалент 1000 євро через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для 

повітряного сполучення; 

 еквівалент 500 євро та 50 кг через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти 

пропуску через державний кордон України.  

Особливо варто зауважити, що чинні обмеження в наземних пунктах пропуску дають учасникам так 

званого малого прикордонного руху змогу користуватися цим обмеженням один раз протягом дня. 

Відтак, одна особа може принести/привезти за місяць товару з Європи на 15 тисяч євро (500 Євро * 30 

календарних днів) без сплати жодної гривні податків та зборів. 

Обмеження безмитного пересилання товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, а 

також у несупроводжуваному багажі, встановлено в еквіваленті 150 євро згідно зі статтею 234 Митного 

кодексу України. Базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості товарів, що перевищує 

вищезгадані еквіваленти в євро з урахуванням мита, що підлягає сплаті. Що стосується вагових 

обмежень, то базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, обчислена пропорційно до 

ваги, що перевищує 50 кг, із урахуванням мита, що підлягає сплаті. Базою оподаткування при вагових 

обмеженнях є сумарна фактурна вартість товарів, із урахуванням мита, що перевищує 50 кг.  

Щодня на одних і тих же фізичних осіб (іноді навіть без їхнього відома, оскільки копії паспортів, ІНН 

тощо можна нелегально придбати, а правила особистого отримання поштових відправлень не завжди 

дотримуються) можуть приходити посилки з товарами, заявленою вартістю до 150 євро, які потім 

стають предметами комерційної діяльності, а не особистого користування. За таких умов одна особа 

може отримати товарів, звільнених від сплати будь-яких податків, на суму 4,5 тисячі євро (по 150 євро 

протягом 30-ти календарних днів). Це є результатом зловживання наданим законодавством правом. 

Крім того, в Україні на сьогодні відсутні обмеження щодо кількості посилок на одну особу в 

міжнародних поштових чи експрес-відправленнях. 

 

                                                           
4 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page27 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page27
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2. Законодавчі ініціативи в Податковий та Митний кодекси України 

У Верховній Раді України зареєстровано декілька законопроектів щодо впорядкування пільг при 

ввезенні товарів на митну територію України: 

 реєстраційний номер 6584 від 13.06.2017 про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

підвищення граничної межі безмитного переміщення (пересилання) товарів у міжнародних 

поштових, експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі); 

 реєстраційний номер 6755 від 17.07.2017 про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

заходів із детінізації оподаткування ввезення товарів в окремих випадках; 

 реєстраційний номер 6755-1 від 01.08.2017 про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо пересилання товарів у міжнародних поштових, експрес-відправленнях; 

 реєстраційний номер 6756 від 17.07.2017 про внесення змін до Податкового кодексу України у 

зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

заходів із детінізації оподаткування ввезення товарів в окремих випадках»; 

 реєстраційний номер 6756-1 від 01.08.2017 про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо пересилання товарів у міжнародних поштових, експрес-відправленнях. 

В основному запропоновані проекти стосуються зміни розміру граничної вартості безмитного ввезення 

товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

Так, наприклад, найбільш ліберальний проект № 6584 пропонує збільшити таку вартість до 300 євро. 

Проекти Законів № 6755 та № 6756 залишають вартість на рівні 150 євро, але встановлюють ліміт щодо 

ввезення таких товарів один раз на місяць. Альтернативні проекти 6755-1 та 6756-1 пропонують 

збільшити безмитну сумарну фактурну вартість товарів, що перевозяться або пересилаються, до 

еквівалента 200 євро без уточнення частоти ввезення таких вантажів. 

Таблиця 1. Основні зміни у Законопроектах 

Реєстр. номер 
законопроекту 

Основні зміни 

6584 o законопроектом вносяться зміни до Митного кодексу України та пропонується встановити, що 

товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро, 

що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в 

одній депеші від одного відправника в міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного 

одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника в міжнародних експрес-

відправленнях, а також товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує 

еквівалент 300 євро, що переміщуються в несупроводжуваному багажі, підлягають усному 

декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об’єктами оподаткування 

митними платежами.  
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Реєстр. номер 
законопроекту 

Основні зміни 

6755 o запровадження можливості пересилання громадянам товарів через міжнародні експрес-вантажі 

та міжнародні поштові відправлення без сплати митних платежів на суму до 150 євро протягом 

місяця, а не протягом дня; 

o запровадження спрощеної форми декларування товарів, які не є об’єктом оподаткування та 

переміщуються в міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-вантажах із 

метою ідентифікації одержувачів товарів та перевірки дотримання граничної суми ввезення 

товарів протягом місяця без сплати митних платежів; 

o запровадження можливості проведення звірки особою, яка здійснює декларування товарів у 

міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-вантажах, відомостей щодо 

одержувачів товарів із відповідними митницями з метою ідентифікації одержувачів товарів та 

перевірки дотримання граничної суми ввезення товарів протягом місяця без сплати митних 

платежів; 

o обмеження на ввезення товарів у ручній поклажі та супроводжуваному багажі без сплати митних 

платежів на суму не більше 500 євро перший раз протягом місяця, на суму до 300 євро – 

другий раз протягом місяця; 

o запровадження оподаткування митом за ставкою 10% та податком на додану вартість за ставкою 

20 % ввезення товарів громадянами третій та кожний наступний раз протягом календарного 

місяця, незалежно від вартості товарів та їхньої ваги (тобто для переміщень товарів, які мають 

ознаки систематичності); 

o обмеження щодо визнання нових товарів особистими речами при їх ввезенні (пересиланні). 

6755-1  o законопроектом вносяться зміни до Митного кодексу України та пропонується встановити, що 

товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 200 євро та 

сумарна вага таких товарів не перевищує 50 кг, що переміщуються (пересилаються) на митну 

територію України, не є об’єктами оподаткування митними платежами. 

6756  o запровадження можливості пересилання громадянам товарів через міжнародні експрес-вантажі 

та міжнародні поштові відправлення без сплати податку на додану вартість на суму до 150 € 

протягом місяця, а не протягом дня, визначення бази оподаткування ПДВ у випадках 

перевищення зазначеної суми; 

o обмеження на ввезення товарів у ручній поклажі та супроводжуваному багажі без сплати податку 

на додану вартість на суму не більше 500 Євро та вагою не більше 50 кг перший раз протягом 

місяця, на суму до 300 Євро та вагою до 20 кг – другий раз протягом місяця; 

o визначення бази оподаткування ПДВ у випадках перевищення зазначених показників та у 

випадках ввезення товарів третій та кожний наступний раз протягом календарного місяця. 

6756-1  o законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України та пропонується встановити, що 

товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 200 євро та 

сумарна вага таких товарів не перевищує 50 кг, що переміщуються (пересилаються) на митну 

територію України, не є об’єктами оподаткування митними платежами. 

Джерело: Проект Закону 6584, Проект Закону 6755, Проект Закону 6755-1, Проект Закону 6756, Проект Закону 6756-1 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62020
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62330
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62385
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62332
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62386
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Варто зазначити, що жодний із законопроектів не містить економічного обґрунтування того чи іншого 

розміру граничної вартості безмитного ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-

відправленнях. Без такого обґрунтування важко сказати, чи спрацюють ті чи інші запропоновані 

регулювання. На нашу думку, варто звернути увагу на вартість операційних витрат при здійсненні 

оформлення таких посилок. Крім того, зниження вартості або інші обмеження ввезення товарів можуть 

спровокувати підприємців та звичайних громадян використовувати нелегальні схеми ввезення товарів 

в Україну. 

На наше глибоке переконання, важливим фактором, який має забезпечити рівні умови ведення 

підприємницької діяльності, а також мінімізації ризиків неконтрольованого ввезення товарів на митну 

територію України з використанням різноманітних «схем», є законодавче та інституційне забезпечення 

принципу відстеження ланцюгів поставок товарів від виробника (імпортера) до кінцевого споживача. 

Наприклад, товари вище певної вартості або певної категорії (наприклад, електроніка), що 

перетинають митний кордон України або виробляються в Україні, мають бути ідентифіковані та 

персоніфіковані. Це створить такі умови, які унеможливлять перепродаж таких товарів усередині 

країни в значних масштабах. Неможливо на митному кордоні забезпечити перевірку 100% вантажів, 

що завозяться. Але має бути забезпечена можливість на будь-якому етапі відстежувати рух товару від 

одного суб’єкта до іншого. 

Підхід до вирішення цієї проблеми має бути комплексним, починаючи від реформування митниці до 

прозорої системи нарахування та стягнення штрафів за ухилення від сплати податків та платежів, що в  

підсумку створить умови, за яких працювати офіційно підприємцям буде вигідніше. «Сірі» схеми мають 

стати операційно та фінансово складними та невигідними, а штрафні санкції об’єктивними та 

забезпеченими ефективною та некорумпованою судовою системою. 

  



  

 
 

9 
 

3. Міжнародний досвід 

З метою вивчення світового досвіду регулювання зазначеного питання було проаналізовано норми, що 

регулюють ввезення товару в несупроводжуваному багажі в інших країнах. Порівняння умов 

безмитного ввезення товарів, а також ставок ввізного мита та ПДВ в окремих країнах наведено в 

таблиці 2. 

Таблиця 2. Порівняння умов безмитного ввезення товарів у міжнародних поштових та експрес-

відправленнях у різних країнах5 

Країна 
Гранична вартість безмитного ввезення 

товарів 
Мито 

ПДВ або податок із 

продажу 

США Поштові відправлення на умовах FOB* 
(задекларована вартість, без урахування 
доставки та страхування) до 800 дол. USD$ 
звільнені від мита . 

Від 0 до 37,5% від суми на 
умовах FOB*. Із середнім 
значенням 5,63%. 

ПДВ з імпорту не 
стягується. 

Канада** Поштові відправлення на умовах FOB* 
до 20 CAD (≈15,9 USD) звільнені від сплати 
мита та податку з продажу. 

Від 0 до 35% від суми на умовах 
FOB*. Із середнім значенням 
8,56%.  

Залежить від 
регіону отримувача 
та варіюється від 5 
до 15%.  

ЄС-28 Поштові відправлення на умовах FOB* до 
22 EUR (Болгарія 30 BGN (≈15.3 EUR), Велика 
Британія 15 GBP (≈17 EUR), Данія 80 DKK (≈10.8 
EUR)) звільнені від мита та податків. 

Поштові відправлення на умовах FOB* до 
150 EUR6 (Велика Британія 135 GBP (≈153,2 
EUR), Данія 1150 DKK (≈154,6 EUR)) звільнені 
від мита, але є предметом податку з продажу. 
З поштових відправлень на умовах FOB* вище 
стягується мито та податок з продажу. 

Від 0 до 17%. Певні товари 
звільнені від мита (наприклад, 
книги) (при відправленні в 
межах ЄС посилки звільнені від 
мита та податків). 

17-27% в 
залежності від 
країни 
(при відправленнях 
в межах ЄС 
податки та мито 
не стягуються). 

Китай За умови, що сума мита та податків менше 50 
CNY (≈7,3USD), поштові відправлення 
звільняються від мита та податків. 

Від 0 до 100% від суми на умовах 
CIF*. Із середнім значенням 
12,47%. 

17% від суми CIF* та 
мита. 

Японія Поштові відправлення зі значенням CIF* до 10 
000JPY (≈89,9USD) звільнені від мита та 
податків. 

Від 0 до 30% від суми на умовах 
CIF*. Із середнім значенням 
4,49%. 

8% від суми CIF* та 
мита. 

                                                           
5 Джерело: http://iquiqui.com/tools/import/ , https://investingeorgia.org/ru/ajax/downloadFile/449/Pocket_Tax_Book 
6 Згідно зі статтею 23 Регламенту Ради ЄС № 1186 щодо системи митних пільг для країн ЄС, будь-які посилки, що складаються 

з товарів незначної вартості, що направляється безпосередньо з третьої країни до вантажоодержувача у країні ЄС звільняються 
від сплати мита. Під товарами незначної вартості слід вважати товари, вартість яких не перевищує загальної суми у 150 євро у 
кожній посилці. Виключенням є алкогольна продукція, парфуми та туалетна вода, а також табак та табачні вироби. 

http://iquiqui.com/tools/import/
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Країна 
Гранична вартість безмитного ввезення 

товарів 
Мито 

ПДВ або податок із 

продажу 

Росія*** Особистий імпорт на умовах CIF* менше 
1000 EUR (≈1116,3USD) та вагою менше 31 кг 
(за календарний місяць) звільнений від мита 
та податків. 

Від 0 до 100% від суми на умовах 
CIF*. Із середнім значенням 
7,8%. 

З особистого імпорту на умовах 
CIF*, більше 1000 EUR 
(≈1116.3USD) та/або вага більше 
31 кг (за календарний місяць) 
стягується єдиний податок у 
розмірі 30%, але не менше 
4 EUR/кг. 

18% від суми CIF* та 
мита. 

Білорусь*** Особистий імпорт на умовах CIF*, 
 менше 22 EUR (≈26,1 USD) та вагою менше 10 
кг(за календарний місяць) звільнений від мита 
та податків. 

Від 0 до 100% від суми CIF*. Із 
середнім значенням 7,8%. 
З особистого імпорту, CIF* 
більше 22EUR (≈26.1USD) та/або 
вага більше 10 кг (за 
календарний місяць) стягується 
єдиний податок у розмірі 30%, 
але не менше 4 EUR /кг. 

20% від суми CIF* та 
мита. 

Україна Поштові відправлення на умовах FOB* 
(задекларована вартість, без урахування 
доставки та страхування) до 150 EUR 
(≈167,4USD) звільнені від мита та податків. 

Від 0 до 60% від суми CIF*. Із 
середнім значенням 10%. 

20% від суми CIF* та 
мита. 

Грузія**** Один раз на календарний день імпорт 
харчових продуктів відповідних груп 02, 04, 
06-12, 15-21 та товарних позицій 0302-0307, 
2201-2202 Національної товарної 
номенклатури зовнішньоекономічної 
діяльності сумарною вартістю до 500 ларі 
(≈201,9 USD, або 170,3 EUR), загальною вагою 
до 30 кг (у тому числі, у випадку з поштовими 
відправленнями). 

Імпорт товарів через поштові відправлення, 
які відповідають групам 28-97 НТМЗД вартістю 
до 300 ларі (≈121 USD, або 102,2 EUR), 
загальною вагою до 30 кг, не призначених для 
економічної діяльності. 

0%, 5% або 12% від митної 
вартості товарів залежно від 
кодів HS. Більшість товарів 
підпадають під ставку 0%. 
Продукти харчування та 
будівельні матеріали 
підпадають під ставку 5% або 
12%. 

18% 

* FOB та CIF є умовами поставки товарів Інкотермс, що застосовуються в міжнародних договорах купівлі-продажу та 

регламентують момент передачі права власності на товар і всі пов'язані з цим ризики. 

** Канада має підписані угоди про вільну торгівлю з багатьма країнами (список), у тому числі і з Україною від 01.08.2017. 

Відтак, поштові відправлення з цих країн звільнені від сплати мита та податків. Необхідно лише надати сертифікат походження 

для товарів вартістю FOB* більше 1500CAD (≈1192.8USD). 

*** При відправленні в межах Митного союзу ЄАЕС (Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан) посилки не 

обкладаються будь-якими податками і зборами. 

**** Варто зазначити, що 30 червня 2017 року Парламент цієї країни прийняв поправки до Податкового кодексу, у тому числі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/index.aspx?lang=eng
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щодо сплати податку на імпорт (текст ПК у процесі консолідації). 

Аналіз досвіду інших країн вказує на те, що гранична вартість безмитного ввозу товарів фізичними 

особами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях суттєво відрізняється в різних країнах.   

Додатково до норм граничної вартості безмитного ввезення товарів фізичними особами також 

використовується обмеження максимальної кількості таких відправлень на одну особу, наприклад, 

протягом місяця. Це вказує на існування декількох підходів у міжнародному досвіді регулювання цього 

питання в залежності від економічних та соціальних передумов. В умовах поступової лібералізації 

торгівлі та розвитку e-commerce в Україні впровадження суттєвих обмежень на ввезення громадянами 

товарів для власних потреб матиме негативний вплив на добробут споживачів. Разом із цим, важливо 

забезпечити рівні умови для підприємницької діяльності, які, у тому числі, мають унеможливити 

зловживання діючими пільгами, що призначені для власного імпорту громадян. Забезпечення рівних 

та прозорих умов ведення бізнесу не має відбуватися за рахунок обмеження або скасування існуючих 

пільг громадян. 

Зазначене підтверджує необхідність пошуку оптимального варіанта саме для українських реалій із 

урахуванням інтересів громадян, легального бізнесу та держави.  
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ВИСНОВКИ: 

Український бізнес сьогодні відчуває, що існує проблема в контексті конкуренції «білого» та «сірого» 

імпорту, але офіційних даних у вільному доступі щодо масштабів цієї проблеми немає. Саме тому 

виникає необхідність у проведенні дослідження, що має оцінити ці масштаби.  

Тим не менше, основним чинником має стати встановлення чіткої законодавчої процедури 

забезпечення відстеження ланцюгів поставок товарів від імпортера (виробника) до кінцевого 

споживача, що унеможливить продаж нелегально ввезених товарів або товарів, ввезених для власного 

користування. 

Разом із тим, відповідно до міжнародного досвіду запропоновані рішення мають враховувати такі 

аспекти: 

 необхідне комплексне впровадження заходів, що мають забезпечити відстеження ланцюгів 

поставок товарів від виробника (імпортера) до кінцевого споживача; 

 з метою мінімізації зловживань при ввезенні чи пересиланні на митну територію України 

товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, а також з урахуванням досвіду 

інших країн, можливо, було б доцільним запровадження кількісних обмежень щодо частоти 

використання митної пільги однією фізичною особою протягом певного проміжку часу. Частота 

користування митною пільгою може бути обмежена кількістю поштових відправлень на рік або 

на місяць, які матиме можливість отримати фізична особа. При цьому має стати обов’язковою 

ідентифікація отримувача такого відправлення за оригіналами відповідних документів, що 

дозволить забезпечити, у тому числі, безпекову складову поштових відправлень; 

 операційні витрати на збір податків і платежів із міжнародних поштових та експрес-

відправлень не мають перевищувати суми нарахованих податків і платежів; 

 запропонований розмір митної пільги має унеможливити зловживання при ввезенні товарів 

фізичними особами в міжнародних поштових відправленнях (обмеження періоду 

використання митною пільгою; протягом місяця чи року замість доби). Зазначене не матиме 

негативного впливу на громадян, але потенційно обмежить зловживання з боку 

недобросовісних підприємців; 

 запропоновані рішення мають бути простими, зрозумілими та передбачати прозору 

процедуру. 

Пошук оптимального варіанта саме для українських реалій має відбуватися з урахуванням інтересів 

громадян, легального бізнесу та держави. 


