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Через відсутність заробітку та наявність 

прогалин в законодавстві недобросовісне 

користування «мурахами\піджаками» 

митними пільгами, що призводить до втрат 

бюджету та порушує конкуренцію на 

внутрішньому ринку відповідних товарів



Зменшити недобросовісне  користування митною 
пільгою, 

Забезпечити контрольованість поставок товарів та їх 
збут, здорову конкуренцію на ринку

Зменшити рівень  нелегального заробітку та заохотити 
громадян до офіційного працевлаштування 

Збільшити обсяг податкових та митних надходжень до 
бюджету

target



Стейкхолдер Ключовий інтерес вигода\ втрати

Громадяни,які 

займаються 

перевозкою

Вони користуються напів 

негальною схемою заробітку, 

перевозять товар і практично 

нічим не ризикують

Заробіток з продажу товарів.

Зовсім не вигідно закриття данної 

схеми, або прийняття будь-яких 

контрзаходів

припинення діяльності, дохід від якої 

не оподатковується

Громадяни, які 

купляють товар у 

перевізників

Купляють товар за нижчими 

цінами

Вигода заключаеється в тому що, товар 

що ввозяться не має цілковитого 

сервісного і гарантійного обслуговування 

на території нашої країни.

ціни вижчі, а отже і більші витрати

Підприємці, які 

купляють цій товар

Закупівля товари за нижчими 

цінами і їх продаж, що 

приваблює звичайних громадян

Заробіток з продажу товарів

Не вигідне закриття цієї схеми, 

призведе до перевірок, штрафів і 

податків

Офіційні імпортери

Їм не вигідне саме існування цієїї 

схеми, прямий інтер до її 

закртиття, адже підприємці які 

реалізують ці товари забирають 

частину їх цільової аудиторії

Методи протидії призведуть до 

врівноваження на ринку та здорової 

конкуренції, збільшить їх заробіток

Державний бюджет

Не вигідне існування цієї схеми, 

не отримують ні податків, ні 

інших обов’язкових платежів + 

люди що офіційно не працюють і 

не сплачують податків

Збільшення податкових та митних 

надходжень до доходної частину 

бюджету, в будь-якому випадку.

Мінімальні витрати на впровадження 

методів протидії

Держава, як митний 

орган

Зменшення сірого 

товарообороту і збільшення 

митних платежів

Зменшення сірого товарообороту і 

збільшення податкових надходжень
Збільшення посадових обов’язків



1.Зменшити 
недобросовісне 

користування 
митною 
пільгою:

– кількість зареєстрованих 
нульових митних декларацій 
громадян на  прикордонних 

територіях ; 

- середня кількість годин на 
оформлення однієї нульової 

митної декларації, 

- кількість поданих 
законопроектів щодо 
внесення змін митне 

оформлення переміщення 
товарів громадянами





3.Зменшити рівень 
нелегального 
заробітку та 
заохотити 
громадян до 
офіційного 
працевлаштування:

- кількість новостворених нових робочих місць на прикордонних 
територіях. 

- кількість суб’єктів малого підприємництва, що розпочали проводити 
свою діяльність на прикордонних територіях за сприянням ОТГ.

- сума фінансових ресурсів ОТГ, що було спрямовано на сприяння 
активізації малого підприємництва на прикордонних територіях;

- частка безробітних в загальній кількості населення, що проживає на 
прикордонних територіях.

- кількість новостворених підприємств, суб’єктів малого 
підприємництва на прикордонних територіях .

- сума прямих іноземних інвестиції, залучена підприємствами та 
державними установами на прикордонних територіях з метою 
розвитку підприємництва. 



4.Збільшити обсяг 

податкових та митних 

надходжень до 

бюджету:

- сума надходжень від 
податку на прибуток 

підприємств з платників 
податку, що провадять 

діяльність на прикордонних 
територіях, до бюджету.

сума надходжень від 
податку на додану вартість 

з платників податку, що 
провадять діяльність з 
реалізації товарів, які 

імпортовані за нульовими 
деклараціями, до бюджету.

сума надходжень з плати 
за митне оформлення до 
бюджету за нульовими 

митними деклараціями.



Законодавча база – ми витрачаємо час на 
розробку документів (людські  ресурси )   , 
і затрачаємо кошти   по   внесенню змін до 

існуючого законодавства .  

База – несемо  мінімальні витрати  по внесенню 
МД ( 0) до   програмного забезпечення  ,  

можемо найняти додатковий персонал  , одного 
додаткового інспектора  на кожну митницю на 

кордоні  рух населення  за для  ефективного і 
швидкого оброблення інформації . Допустимо 

50  митниць, працівник митниці заробляє 15 тис 
грн. в середньому . І вийде 9 млн. Грн. на рік 

витрат.



Робочі місця - роботодавцю, який забезпечує створення нових робочих місць,  
щомісяця здійснює їм виплату заробітної плати та сплачує податки, 
компенсувати  фактичні витрати на оподаткування  у розмірі 50 відсотків суми 
нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він 
сплачений, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Внесення змін в форму податкової накладної з ПДВ – внесення змін в 
нормативні документи щодо справляння ПДВ, розробка і затвердження нової 
форми, внесення змін в програмне забезпечення

Інформування населення – через засоби масової інформації, із залученням 
мінімальних витрат.



effects
• дану схему буде закрито, припиниться  діяльність, яка грабує бюджет  

держави. Громадяни будуть влаштовуватись на роботу яка буде 
створена державою та інвесторами і люди зможуть заробляти кошти 
чесною.

Громадяни, які 
займаються 

перевізництвом: 

• намагатимуться  купувати легальний  товар за вищою ціною, але 
якісніший, який матиме сервісне та гарантійне обслуговування.

Громадяни, які купляють 
товар у перевізників:

• втрата постачальників, втрата дешевого товару, відсутність заробітку з 
продажу товарів, збільшать  купівлю   легального товару ,  і 
збільшиться надходження до бюджету , проходитимуть перевірки по 
якості товарів відповідно до норм , у разі порушення сплачувати 
штрафи.

Підприємці, які купляють 
цей товар: 

• їх заробіток збільшиться через зменшення конкуренції, 
ринок буде врівноважено, цільова аудиторія буде 
спрямована тільки на офіційних імпортерів.

Офіційні імпортери: 



Державний 
бюджет: 

збільшаться податкові та 
митні надходження до 

дохідної частини 
бюджету.

Держава, 
як митний 

орган: 

на митні органи буде 
покладено більше 

завдань та обов’язків, 
зменшиться сірий 

товарооборот, митні 
платежі – збільшаться.

Це все в сукупності допоможе збільшити надходження до бюджету , подолати  
явище піджаків , та подолати безробіття в прикордонних  територіях .


