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

 
Асоціація підприємств інформаційних технологій України звертається 

у зв’язку із отриманням відповіді Державної митної служби України (далі – 
ДМСУ) від 16.M8.2M12 № 1R/2-1R.2-2/1R17 (копія додається) на своє 
звернення від 1P.M7.2M12 № M41 про надання роз’яснення щодо застосування 
окремих положень нового Митного кодексу України (далі – МК України, 
копія листа додається).  

Як вказано у роз’яснені ДМСУ, частиною четвертою статті R1 МК 
України передбачено, що під час визначення митної вартості носіїв 
інформації, що містять програмне забезпечення для обладнання з обробки 
даних, ураховується лише вартість носія інформації за умови виділення з 
ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, 
вартості програмного забезпечення та/або вартості носія. 

Разом з тим, ДМСУ у своєму роз’яснені зазначає, що під час 
визначення митної вартості товару, до складу якого входить програмне 
забезпечення,  яке спрямоване на функціонування цього товару, вартість 
програмного забезпечення не відокремлюється від вартості товару. 

З наведеного роз’яснення ДМСУ незрозумілим залишається наступне:  
За якими критеріями під час визначення митної вартості товару, до 

складу якого входить програмне забезпечення (носій інформації, що 
містить програмне забезпечення) встановлюється чи це програмне 
забезпечення для обладнання з обробки даних чи воно спрямоване на 
функціонування цього товару? 

У зв’язку з цим, просимо ДМСУ надати відповідь на вищевказане 
запитання на адресу: M46RR, м. Київ, Бізнес-центр „Вектор”, 
вул. Старокиївська 1M-г або електронною поштою: info@apitu.org.ua 
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