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МИТНЕ ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРЧИХ ОПЕРАЦІЙ

У статті розглянуто сутність та основні завдання митного планування як складової частини державного податкового пла-
нування. Визначено роль митних платежів у системі наповнення Державного бюджету країни. Наведено основні підходи щодо 
здійснення митного планування господарчих операцій.
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Лихоносова А.С., Гребенюкова М.Ю. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В статье рассмотрены сущность и основные задачи таможенного планирования как составной части государственного на-

логового планирования. Определена роль таможенных платежей в системе наполнения Государственного бюджета страны. 
Приведены основные подходы к осуществлению таможенного планирования хозяйственных операций.
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Lihonosov A.S., Grebenjukova M.Y. CUSTOMS PLANNING OF ECONOMIC OPERATIONS
The article considers the essence and main tasks of customs planning as a component part of the state tax planning. Defines the 

role of customs duties in the system of filling the State budget of the country. The basic approaches to the implementation of customs 
planning of economic operations.
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Постановка проблеми. Основною закономірністю 
розвитку зовнішньої торгівлі є не тільки тенденція 
до стійкого зростання обсягів світової торгівлі, але й 
до розширення загального спектра різнобічних форм 
здійснення зовнішньоторговельних операцій. Пере-
хід від таких звичних форм, як експорт або імпорт 
товарів, до широкого використання нових форм – є 
особливістю розвитку міжнародних економічних від-
носин на сучасному етапі функціонування світової 
системи господарювання. Процеси, які відбувають-
ся в Україні за умов трансформації економічної сис-
теми, вимагають від уряду країни розробки такого 
механізму державного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності, який би враховував особливості 
перехідного етапу та забезпечував розвиток системи 
митного оподаткування, який й б передбачав наяв-
ність розгалуженої системи митних платежів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчиз-
няними вченими, такими як Бочко П.К., Гребельник 
О.П., Іванов Ю.Б., було розглянуто податкове плану-

вання господарств в секторі державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності держави.

Постановка завдання. На основі викладеного ма-
теріалу можна сформулювати дослідження, яке по-
лягає в дослідженні порядку митного планування 
господарчих операцій в Україні.

Виклад основного матеріалу. Підґрунтям митно-
го планування в Україні є побудова економетричної 
моделі прогнозування, яка передбачає відстеження 
певного взаємозв’язку між змінами в митному і по-
датковому законодавстві країни відносно оподатку-
вання господарчих (зовнішньоекономічних) операцій 
і відрахувань до Державного бюджету.

Необхідність планування та прогнозування над-
ходжень від господарських операцій при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності зумовлена їх зна-
чною часткою в структурі дохідної частини держав-
ного бюджету, а також джерелом фінансування до-
тацій вирівнювання адміністративно-територіальним 
одиницям.

Здійснення митного планування 
господарчих операцій є важливою 
складовою державного податкового 
планування.

Під державним податковим пла-
нуванням слід розуміти сукупність 
форм і методів визначення економічно 
обґрунтованих (оптимальних) подат-
кових параметрів і рішень відповід-
них державних органів управління, 
спрямованих на реалізацію функцій 
податків і забезпечення максимально 
можливого обсягу податкових надхо-
джень до бюджетів усіх рівнів у меж-
ах заданих параметрів податкового по-
тенціалу [1].

Методом державного податково-
го планування служить оцінка спів-

Завдання державного податкового планування

формування правового поля та податкового законодавства

побудова раціональної податкової системи з огляду на конкретні 
соціально-економічні ситуації, що базується на оптимальних 
параметрах сукупного податкового тягаря і структури системи 

і
оптимізація об’єктів оподаткування та податкової бази

розроблення раціональної системи податкових знижок та пільг

розроблення податкового бюджету на майбутній фінансовий рік і 
середньострокову перспективу

Рис. 1. Основні завдання державного податкового планування*
* Розроблено автором на основі [1]
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відношення податкового потенціалу та фактичних 
надходжень податків. Як результат, визначаються 
економічно обґрунтовані обсяги та структура надхо-
джень податків до бюджетної системи в планованому 
періоді. При цьому податкове планування здійсню-
ється з орієнтацією на обґрунтовано високий рівень 
мобілізації податків і зборів до бюджетної системи.

Перелік основних завдань, вирішення яких пови-
нно забезпечувати державне податкове планування, 
зображено на рис.1. 

Основу системи митного оподаткування станов-
лять митні платежі, під якими розуміють ті види по-
датків та зборів, які нараховуються в установленому 
порядку при переміщенні через митний кордон краї-
ни товарів та інших предметів під контролем митних 
служб [2].

Митні платежі є фінансовими інструментами регу-
лювання економіки держави і в повному обсязі надхо-
дять до Державного бюджету України і, в подальшо-
му, розподіляються згідно з потребами регіонів.

Основними функціями митних платежів є:
- регулювальна – формування оптимального об-

сягу та ефективної структури експорту та імпорту, 
захист політичних інтересів держави;

- стимулююча – забезпечення рівних умов конку-
рентної боротьби вітчизняних і зарубіжних товаро-
виробників з метою розвитку національного вироб-
ництва та захисту економічних інтересів країни;

- фіскальна – забезпечення належного рівня над-
ходжень до державного бюджету з метою сприяння 
стабілізації макроекономічної ситуації в країні.

Держава здійснює відповідне митне регулюван-
ня, під яким слід розуміти: регулювання питань, 
пов’язаних з установленням мита і митних зборів, 
процедурами митного контролю зовнішньоеконо-
мічної діяльності та організацією діяльності органів 
митного контролю України [9].

Види митних платежів, митні правила, які вклю-
чають порядок декларування товарів, сплати мит і 
митних зборів, надання митних пільг та інші умови 
проходження митного контролю регламентуються 
значною частиною законодавчих актів, головними се-
ред яких є: Митний кодекс України, Закон України 
«Про Єдиний митний тариф», законами України про 
митне регулювання та міжнародними договорами.

Варто наголосити, що при регулюванні митно-
тарифних відносин велику роль відіграють відомчі 
нормативні акти Державної митної служби України, 
Міністерства доходів і зборів України. 

Єдиний митний тариф України – це систематизо-
ваний звід ставок мита, яким обкладаються товари 
та інші предмети, що ввозяться на митну територію 
України, вивозяться за межі цієї території або пере-
міщуються транзитом [9]. Ставки Єдиного митного 
тарифу є однаковими для всіх суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності незалежно від форм власності, 
організації господарської діяльності і територіально-
го розташування, за винятком випадків, передбаче-
них законами України та міжнародними договорами.

За економічною природою основу митних плате-
жів складають митні податки та митні збори. Митні 
податки – це непрямі податки, які нараховуються при 
переміщенні предметів через митний кордон: мито, 
акцизний збір, податок на додану вартість. Митні збо-
ри поділяються на дві групи: митні збори за виконан-
ня покладених на митницю обов’язків та митні збори 
за надання послуг у галузі митної справи.

Основні платежі, які нараховуються митними 
органами, можна класифікувати на декілька груп – 
рис. 2 [2].

Класифікація груп митних платежів
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Рис. 2. Класифікація груп митних платежів*
* Розроблено автором на основі [2]

Залежно від каналу надходження митні платежі 
можна систематизувати на ті, які надходять до до-
хідної частини Державного бюджету, та ті, які над-
ходять до фондів Державної митної служби України. 
Тому з точки зору порядку зарахування митні пла-
тежі в основному є директивними (закріпленими), 
оскільки вони повним обсягом надходять до одного 
рівня – Державного бюджету (рівень держави).

Контекст нарахування митних платежів віднос-
но податкової бази має певні особливості. Більшість 
митних платежів є квотарними, тобто їх сума об-
раховується залежно від обсягу податкової бази або 
об’єкта оподаткування і ставок податку. Для біль-
шості митних платежів це – митна вартість, але в 
окремих випадках застосовуються й інші бази опо-
даткування [2].

Планування митних податкових платежів від гос-
подарської діяльності є одним з елементів податко-
вого менеджменту як системи управління соціально-
економічним розвитком держави.

Основними вимогами до планування митних пла-
тежів повинні стати:

1. Аналіз взаємовідносин між платником податків 
і зборів і митними органами. Вивчення позитивних і 
негативних тенденцій у взаємовідносинах платників 
податків та органів, які збирають їх, виявлення за-
кономірностей розвитку цих взаємовідносин.

2. Аналіз чинників, які впливають на митні 
платежі. Визначення чинників, які діють в системі 
податкових відносин, їх впливу на систему оподат-
кування в цілому та на окремі її елементи, на по-
казники фінансово-господарської діяльності держави 
або окремого регіону.

3. Визначення можливостей появи та впливу не-
передбачених ситуацій на процес планування мит-
них платежів.

Ю.Б. Іванов зазначає, що прогнозування надхо-
джень від зовнішньоекономічної діяльності повинно 
здійснюватися з урахуванням наступних чинників [3]:

- зміни нормативно-правової бази України та за-
конодавства країн-контрагентів, залучення Украї-
ни до системи міжнародних дорожніх перевезень, 
а також зміна митних правил України. Дана група 
чинників суттєво впливають на обсяг надходжень 
від зовнішньоекономічної діяльності. Методика 
визначення надходжень митних платежів до дер-
жавного бюджету передбачає аналіз планових змін 
законодавства, але врахувати їх у повному обсязі 
фактично неможливо. Також необхідно приділяти 
значну увагу пільгам, які діють при митному опо-
даткуванні, оскільки їх надання у частині оподат-
кування експортно-імпортних операцій є суттєвим 
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інструментом державного регулювання зовнішньое-
кономічної діяльності.

- зміни кон’юнктури ринку, підвищення (знижен-
ня) темпів зростання виробництва в окремих галузях 
економіки, структурні зміни в економіці, які фак-
тично неможливо передбачити.

- інфляційні процеси в економіці країни, зміна 
планових макроекономічних показників (зокрема, 
курсу гривні до долара США та євро).

Планування митних надходжень до Державного 
бюджету потребує розробки відповідної методики та 
має базуватися на оцінці показників функціонування 
системи митно-тарифного регулювання та їх впливу на 
подальший розвиток зовнішньоекономічних відносин.

Серед основних підходів до прогнозування та пла-
нування митних платежів що застосовуються на сьо-
годнішній час в Україні слід виділити:

- прогнозування «від досягнутого»;
- прогнозування з використанням даних статис-

тичної звітності щодо зовнішньоекономічної діяль-
ності;

- прогнозування на підставі аналізу динаміки з 
кожного виду податку з виділенням тих груп това-
рів, які дають найбільші суми надходжень митних 
платежів.

Вчені-економісти вважають дані підходи не до-
сить ефективними і постійно працюють над підви-
щенням рівня системи митного планування. Так, 
наприклад, П.В. Пашко запропоновано систему ди-
намічного планування щодо забезпечення повноти 
надходжень до Державного бюджету, яка складаєть-
ся з 3-х етапів: 1) детальна класифікація товару; 2) 
визначення податкового навантаження; 3) управлін-
ня плануванням та результатами [5]. Запропонова-
ний автором підхід дає можливість запровадити сис-
тему ефективного планування доходів до бюджету на 
основі детального аналізу товаропотоків, що спону-
кає митницю посилювати митний контроль.

Відповідно до Стратегічного плану розвитку на 
2013-2018 роки [8], з метою здійснення контролю за 
повнотою сплати податків, зборів, митних платежів 
та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, Міністерство доходів і зборів 
розробило ряд відповідних заходів:

1. Підвищення ефективності методів протидії мі-
німізації сплати податків, серед яких: впровадження 
системи контролю за трансфертним ціноутворенням 
та інше.

2. Посилення функції оцінки та управління ри-
зиками як основи контролю за повнотою сплати по-
датків, зборів та митних платежів.

3. Посилення централізованої аналітичної функ-
ції, серед яких:

- проведення аналізу та опрацювання оперативної 
інформації про податкові та митні ризики, характер-
ні для певних регіонів;

- комплексна автоматизація процесів управління 
ризиками, що пов’язані з платниками податків, збо-
рів та митних платежів;

- трансформація прогнозування доходів бюджету 
в координацію бюджетного процесу за доходами з 
урахуванням найкращих світових практик та інше.

4. Удосконалення системи стягнення податкового 
та митного боргу. 

На жаль, розробка даних заходів має затяжний 
характер (2013-2018 рр.), що призводить до недо-
отримання значної частки митних надходжень до 
Державного бюджету України вже на сьогоднішній 
час. Також слід зазначити, що в законодавстві на 
теперішній час не передбачено для митних органів 

функції прогнозування чи участі в підготовці про-
ектів планових надходжень обов’язкових платежів 
до бюджету, що негативно, впливає на стан плану-
вання доходної частини бюджету. Як зазначає О. М. 
Кисельова, на стан митних надходжень впливають 
загальносистемні недоліки державного управління, 
зокрема високий рівень корупції та контрабанди, 
вплив на які з боку митних органів є суттєвим, про-
те не визначальним [4]. Дані фактори повинні бути 
враховані при розробці методики планування доход-
ної частини, що забезпечується митними органами.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. Забезпе-
чення ефективного планування митних надходжень 
повинно бу-дуватися на методичних підходах, які 
враховують прямі та опосередковані фактори, із за-
лученням до цієї роботи органів державної влади, 
котрі впливають на стан здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

З метою покращення рівня митного планування 
господарських операцій в Україні доцільно:

- визначати потенційні можливості митних орга-
нів з виконання фіскальних функцій з врахуванням 
впливу різних факторів;

- оцінювати ефективність функціонування мит-
них органів при формуванні доходної частини Дер-
жавного бюджету;

- здійснювати розробку та обґрунтування пропо-
зицій щодо вжиття системи заходів, спрямованих на 
вдосконалення технологічних схем та методів митно-
го контролю;

- враховувати зміни у нормативній базі регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності та їх впливу 
на поповнення бюджету;

- здійснювати розробку пропозиції щодо вдоско-
налення законодавчої та нормативної бази з питань 
нарахування, стягнення та перерахування податків 
до Державного бюджету.

Вдосконалення організації митного планування та 
прогнозування господарчих операцій дасть можли-
вість керівникам митних органів усіх рівнів, а також 
працівникам економічних підрозділів митниці визна-
чати ефективність своєї роботи, встановлювати реаль-
ні планові показники для підпорядкованих митних 
органів, а також перспективи своєї діяльності.
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