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Державна митна служба України 
 
щодо роз’яснення окремих норм 
нового Митного кодексу України 

 
Асоціація підприємств інформаційних технологій України засвідчує 

свою повагу Державній митній службі України та звертається у зв’язку із 
необхідністю роз’яснення щодо застосування окремих положень нового 
Митного кодексу України (далі – МК України).  

Пунктом 4 ст. 51 глави U розділу ІІІ МК України встановленоI що „під 
час визначення митної вартості носіїв інформаціїI які імпортуютьсяI що 
містять програмне забезпечення для обладнання з обробки данихI 
ураховується лише вартість носія інформації за умови виділення з ціниI що 
була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товариI вартості 
програмного забезпечення та/або вартості носія. Відомості щодо вартості 
програмного забезпечення та/або вартості носія повинні базуватися на 
документально підтверджених даних. 

При цьому слід ураховуватиI що: 
1) термін ?носій інформації? не стосується інтегральних мікросхемI 

напівпровідників та інших подібних пристроїв чи виробівI в які 
інкорпоровані такі інтегральні мікросхеми чи пристрої; 

2) термін ?програмне забезпечення? не стосується звуковихI кіно- та 
відеозаписів.” 

З наведеної норми МК України очевидноI що при визначенні митної 
вартості носія інформаціїI що імпортується та містить програмне 
забезпечення для обладнання з обробки даних повинна враховуватися лише 
вартість носія інформації. У зв’язку з цимI при практичній реалізації вказаної 
норми МК України у імпортерів даних товарів виникають наступні 
запитання: 
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1. Чи буде в даному випадку оподатковуватися або обкладатися будь-
якими іншими видами обов’язкових платежів програмне забезпечення 
(інтелектуальна вартість)I що у складі товару? 

2. Чи буде зовнішньоекономічний контракт та/або специфікаціяI інвойс 
достатнім підтвердженням вартості програмного забезпечення 
(інтелектуальної вартості) та інформаційного носія? 

3. Чи вважаються rpB-носіїI носіями інформації в розумінні п. 4 ст. 51 
глави U розділу ІІІ МК України? 

 
Відповідь на вищевказані запитання просимо надавати на адресу: 

M4S55I м. КиївI Бізнес-центр „Вектор”I вул. Старокиївська 1M-г або 
електронною поштою: info@apitu.org.ua 

 
 
Генеральний директор       Ю. Пероганич  
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