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ПОДАТКИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Міжнародною торгівлею є торгівля між різними країнами. У міжнародній торгівлі 

товари та послуги переміщуються через митні кордони різних країн, в результаті 

міжнародної торгівлі виник світовий ринок та міжнародний поділ праці. 

У світі сьогодні панує пандемія Covid-19, більшість країн вже запровадили різні 

обмеження, що спрямовані на захист життя і здоров'я людей, проте це призвело до суттєвих 

негативних наслідків для світової економіки. З боку країн особливим трендом є 

впровадження політики протекціонізму, що викликає особливе занепокоєння у Світової 

організації торгівлі (далі СОТ).Зазначимо також, що члени СОТ зараз активно застосовують 

антидемпінгові, компенсаційні та захиснізаходи торговельного захисту національних 

виробників від імпорту закордонних товарів. 

При здійсненні міжнародної зовнішньої торгівлі застосовується чимало різних видів 

податків. В Україні при державному регулюванні зовнішньої торгівлі застосовуються методи 

зазначені на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 

 

Митний тариф України містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного 

мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з 
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Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеною 

на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів [1]. 

Класифікація митних тарифів наведено нижче на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Класифікація митних тарифів в Україні 

 

Розглядаючи класифікацію митних тарифів необхідним є розглянути види митних 

тарифів за способом стягнення та за об’єктом стягнення, що зображені на рис. 3. та рис. 4, 

відповідно. 

 

 
 

Рисунок 3 – Класифікація мита за способом стягнення 
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Рисунок 4 – Класифікація мита за об’єктом стягнення 

 

В завершенні необхідно зазначити про нововведення в системі податкового 

законодавства України, які наводять певні зміни у оподаткуванні міжнародної та 

внутрішньої торгівлі країни. 

Президентом Володимиром Олександровичем Зеленським був підписаний Закон «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування 

податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». 

Разом із тим голова держави звернувся до Кабінету міністрів з листом, яким рекомендував 

уточнити деякі положення нового документа, пом’якшивши їх ймовірний вплив на бізнесове 

середовище. Адже саме вкрай негативними оцінками з боку значної частини вітчизняного 

підприємництва аналітики і пояснюють затримку із підписанням президентом ухваленого ще 

16 січня документа. Всі погоджуються, що задекларована авторами головна мета – 

вдосконалення і спрощення системи адміністрування податків через її узгодження зі 

світовими стандартами – актуальна для України. Однак запропоновані шляхи досягнення 

поставлених цілей викликають нерозуміння і спротив частини підприємців та експертів. Їх не 

влаштовує «розмитість» деяких положень та невмотивоване, на думку бізнесу, розширення 

повноважень податкових органів[2]. 
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