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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни — це нормативний документ, що 
являє собою складову державного стандарту освіти.

З розвитком ринкової економіки розширюються економічні 
зв’язки України з іншими державами світу, що сприяє подальшому 
розвитку зовнішньоекономічних операцій. У наш час майже кожне 
підприємство провадить розрахунки й інші операції з підприємства-
ми іноземних держав.

Фінансову базу кожної країни забезпечує її податкова система, 
яка водночас є головним знаряддям економічної політики держави. 
В Україні функціонує та вдосконалюється податкова система, яка в 
умовах ринкової економіки створює можливості для зовнішньоеко-
номічної діяльності та валютно-господарської самостійності підпри-
ємств і об’єднань усіх форм власності.

Мета  вивчення  дисципліни  — опанування студентами основних 
принципів проведення податкової політики в зовнішньоекономічній 
діяльності, набуття вмінь і навичок з організації та планування оподатку-
вання зовнішньоекономічної діяльності, розуміння ними ролі податків і 
обов’язкових платежів у регулюванні міжнародних економічних відно-
син, знання методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а 
також оволодіння методикою розрахунків податкових зобов’язань.

Предмет і об’єкти дисципліни — питання оподаткування імпорт-
них, експортних і бартерних операцій, операцій з давальницькою 
сировиною й іноземними інвестиціями, а також контроль над май-
ном та іншими цінностями підприємств України, що перебувають за 
кордоном.

Основні завдання дисципліни:
•  надати студентам спеціальні знання, а також виробити вміння 

самостійно орієнтуватися в податковій системі України і засто-
совувати здобуті знання на практиці, організуючи зовнішньо-
економічну діяльність і займаючись нею;

•  навчити виконувати розрахунки митних платежів; 
•  правильно визначаючи базу оподаткування, користуватися за-

конодавчою базою з питань зовнішньоекономічної діяльності, 
розраховувати податкові зобов’язання щодо зовнішньоеконо-
мічних операцій; 

•  визначати митну вартість як базу оподаткування, ознайомитись 
з видами штрафних санкцій за порушення валютного законо-
давства та методикою розрахунку штрафних санкцій.
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змістові модулі:
1. Основи теорії оподаткування зовнішньоекономічної діяль-

ності.
2. Методика й організація оподаткування окремих зовнішньоеко-

номічних операцій.
Опановуючи перший модуль, потрібно вивчити науково-методич-

ні засади теорії оподаткування зовнішньоекономічних операцій, їх 
інформаційне забезпечення, осмислити роль економічного контролю 
в боротьбі з порушеннями у фінансово-господарській сфері.

У другому модуліь розкрито методику й організацію процесу опо-
даткування окремих зовнішньоекономічних операцій. 

Вивчення дисципліни “Оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності” — неодмінна складова в підготовці економістів вищої 
кваліфікації, фахівців з бухгалтерського обліку й аудиту, фінансів, 
банківської справи, правознавства та інших спеціальностей.

Відповідно до вимог навчального процесу в МАУП запроваджено 
систему поточного та підсумкового контролю для об’єктивного оці-
нювання та перевірки рівня знань студентів.

У процесі вивчення курсу “Оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності” знання студентів контролюють упродовж семестру за та-
кими напрямами:

•  систематичність і активність роботи студента на семінарських і 
практичних заняттях.

•  самостійне виконання завдань.
Підсумковий контроль засвоєння всього курсу полягає в складан-

ні заліку чи іспиту.
До заліку чи екзаменів допускають студентів, які не пропускали 

заняття і не мали незадовільних оцінок поточного контролю впро-
довж семестру чи перездали свою заборгованість.

Іспит може бути усним або письмовим, із використанням затверд-
жених кафедрою екзаменаційних білетів. 

Вивчення дисципліни “Оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності” пов’язане з такими предметами, як “Податкова система”, 
“Фінанси”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Фі-
нансовий менеджмент”, “Міжнародні фінанси”, “Ціноутворення”, 
“Бухгалтерський облік та аудит”, “Макроекономіка”.

Вивчаючи цю дисципліну, студент має користуватися норматив-
ною та спеціальною літературою.
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Послідовність вивчення дисципліни “Оподаткування зовніш-
ньоеконмічної діяльності” наведено в навчально-тематичному плані 
та програмному матеріалі.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
змістовий модуль і. Основи теорії оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності

1 Роль податків у системі фінансових інструментів 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2 Міжнародні угоди з питань оподаткування: типи, значення, 
порядок застосування

3 Інформаційне та технічне забезпечення оподаткування 
операцій зовнішньоекономічної діяльності

4 Забезпечення дотримання податкового та валютного 
законодавства в зовнішньоекономічній діяльності

5 Організація вдосконалення оподаткування операцій 
зовнішньоекономічної діяльності
змістовий модуль іі. Методика й організація 
оподаткування окремих зовнішньоекономічних операцій

6 Оподаткування прибутку, одержаного  
від зовнішньоекономічної діяльності

7 Особливості справляння податку на додану вартість  
у ході зовнішньоекономічної діяльності

8 Справляння акцизного збору в ході  
імпортно-експортних операцій

9 Оподаткування бартерних операцій в ході 
зовнішньоекономічної діяльності

10 Оподаткування лізингових операцій у зовнішньоекономічній 
діяльності

11 Оподаткування операцій з давальницькою сировиною в ході 
зовнішньоекономічної діяльності
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1 2
12 Особливості оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних 

за межами митної території України
13 Митні платежі та порядок їх визначення

14 Оподаткування міжнародних операцій фінансово-
інвестиційної діяльності

Разом годин: 81

ЗМІСТ  
дисципліни  

“ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ”

змістовий модуль і.  Основи теорії оподаткування  
зовнішньоекономічної діяльності

Тема 1. Роль податків у системі фінансових інструментів 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність і види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) суб’єктів 
господарювання. Принципи, інструменти й методи регулювання ЗЕД 
у ринковій економіці. Податки в системі методів регулювання ЗЕД. 
Податкова політика України в галузі зовнішньоекономічних відно-
син за сучасних умов. Методи тарифного та нетарифного регулюван-
ня зовнішньоекономічної діяльності.

Література [2; 7; 10; 13; 16; 20; 22; 30; 42]

Тема 2. Міжнародні угоди з питань оподаткування:  
типи, значення, порядок застосування

Типи міжнародних податкових угод. Значення міжнародних угод 
з питань оподаткування. Зв’язок між податковими конвенціями та 
національним законодавством. Застосування міжнародних угод з пи-
тань уникнення подвійного оподаткування.

Література [5; 7; 11; 17; 45]

Тема 3.  Інформаційне та технічне забезпечення  
оподаткування операцій зовнішньоекономічної  
діяльності

Поняття економічної інформації та її класифікація. Організація 
відображення інформації оподаткування операцій ЗЕД. Організація 
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формування аналітичної інформації. Організація технології аналі-
тичного процесу.

Організація інформаційного забезпечення обліку ЗЕД. Організа-
ція технічного забезпечення обліку ЗЕД.

Організація інформаційних систем з оподаткування операцій 
ЗЕД. Методика організації впровадження окремих облікових завдань 
з оподаткування операцій ЗЕД. Напрями вдосконалення оподатку-
вання ЗЕД.

Література [2; 7; 8; 15; 42]

Тема 4. Забезпечення дотримання податкового та валютного 
законодавства в зовнішньоекономічній діяльності

Механізм забезпечення валютного контролю. Забезпечення по-
вернення валютних і майнових цінностей, що незаконно перебува-
ють за межами України. Запобігання відпливу валютних цінностей 
за межі України. Обмін інформацією щодо забезпечення дотримання 
законодавства у сфері ЗЕД. Відповідальність платників податків за 
порушення податкового законодавства при здійсненні ЗЕД. 

Література [3; 28; 36; 37; 47]

Тема 5. Організація вдосконалення оподаткування операцій 
зовнішньоекономічної діяльності

Упровадження комп’ютерних систем з оподаткування операцій 
ЗЕД. Методика організації впровадження окремих облікових завдань 
з оподаткування операцій ЗЕД. Напрями вдосконалення оподатку-
вання ЗЕД.

Література [12; 39–41; 48; 49]

змістовий модуль іі. Методика й організація оподаткування 
окремих зовнішньоекономічних операцій

Тема 6. Оподаткування прибутку, одержаного 
від зовнішньоекономічної діяльності

Законодавча база оподаткування прибутку, одержаного від здій-
снення ЗЕД. Об’єкти та суб’єкти оподаткування. Податок на прибу-
ток, одержаний з іноземних джерел. Визначення бази оподаткування 
податком на прибуток. Оподаткування операцій із розрахунками в 
іноземній валюті. Форма декларування податку.

Література [1; 4; 6; 9; 14; 18; 19; 25]
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Тема 7. Особливості справляння податку на додану вартість 
у ході зовнішньоекономічної діяльності

Законодавча база. Визначення суми податкового зобов’язання 
та податкового кредиту. Особливості справляння податку на додану 
вартість (ПДВ) при експорті товарів (робіт, послуг). Оподаткування 
податком на додану вартість імпортних операцій. Форма декларуван-
ня податку. Пільги щодо ПДВ. Порядок обчислення і сплати податку. 
Відшкодування ПДВ. 

Література [1; 4; 6; 9; 14; 18; 19; 27]

Тема 8. Справляння акцизного збору  
в ході імпортно-експортних операцій

Законодавча база справляння акцизного збору в ході експорту й 
імпорту підакцизних товарів. Платники акцизного збору. Об’єкт опо-
даткування. Форма декларування податку. Перелік підакцизних то-
варів. Пільги. Строки сплати та надання розрахунків. 

Література [1; 4; 6; 9; 14; 18; 19; 35]

Тема 9. Оподаткування бартерних операцій  
в ході зовнішньоекономічної діяльності

Бартерні операції в ЗЕД. Бартерний контракт, оцінка товарів за 
бартерним контрактом. Мито, митні збори та методи їх розрахунку за 
бартерними угодами. Механізм контролю за виконанням бартерних 
операцій.

Література [1; 4; 6; 9; 14; 18; 19; 29]

Тема 10. Оподаткування лізингових операцій  
у зовнішньоекономічній діяльності

Лізинг як вид підприємницької діяльності. Фінансовий лізинг, 
оперативний лізинг, міжнародний лізинг. Податкове регулювання лі-
зингових операцій. Пільги в ході оподаткування лізингових операцій. 
Досвід провідних країн світу. Лізинговий контракт. Контроль над лі-
зинговими операціями.

Література [1; 4; 6; 9; 14; 18; 19; 23; 32]

Тема 11. Оподаткування операцій з давальницькою  
сировиною в ході зовнішньоекономічної діяльності

Визначення, декларування та митне оформлення операцій з да-
вальницькою сировиною. Вивезення давальницької сировини за 
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межі митної території України. Ввезення на територію України да-
вальницької сировини. Закупівля на території України давальниць-
кої сировини іноземними замовниками. Оподаткування в ході мит-
ного оформлення давальницької сировини. 

Література [1; 4; 6; 9; 14; 18; 19]

Тема 12. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб, 
одержаних за межами митної території України 

Законодавча база та порядок оподаткування доходів фізичних 
осіб, одержаних ними з іноземних джерел. Оподаткування митом та 
митними зборами товарів та предметів, що перетинають кордон на 
правах особистої власності громадян. Уникнення подвійного опо-
даткування доходів фізичних осіб, одержаних ними як на території 
України, так і за її межами. Оподаткування доходів фізичних осіб від 
підприємницької діяльності в зовнішньоекономічній галузі.

Література [1; 4; 6; 9; 14; 18; 19; 26]

Тема 13. Митні платежі та порядок їх визначення
Митна справа: основні терміни та поняття. Митні збори: ставки, 

пільги, відстрочення та розстрочення щодо сплати митних зборів. 
Митні пільги. Митне оформлення товарів і предметів, що перети-
нають кордон, у ході операцій у галузі зовнішньоекономічної діяль-
ності.

Єдиний митний тариф. Види й ставки мита. Ввізне мито. Вивізне 
мито. Сезонне мито. Особливі види мита. Компенсаційне мито. Ан-
тидемпінгове мито. Розрахунки за митними платежами з Державним 
бюджетом України. Види розрахунку. Повнота та своєчасність розра-
хунку.

Митна вартість і її економічна сутність. Вантажна митна деклара-
ція та порядок її заповнення відповідно до митних режимів експорту, 
імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення) тощо. Законо-
давче регулювання митної вартості товарів. Методика визначення 
митної вартості. Фактурна вартість товару як база розрахунку митної 
вартості. 

Література [4; 6; 9; 14; 21; 24; 28; 31; 34; 38; 48]

Тема 14. Оподаткування міжнародних операцій  
фінансово-інвестиційної діяльності

Особливості оподаткування реекспортних і реімпортних операцій. 
Оподаткування консигнаційних та комісійних операцій. Контроль за 
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формуванням статутного фонду підприємств з іноземними інвести-
ціями. Особливості ведення господарської діяльності, формування 
фінансових результатів та розподілу прибутку. 

Література [1; 4; 6; 9; 14; 18; 19; 46]

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується у вигляді реферату за однією із 
зазначених нижче тем. Номер теми реферату студент вибирає за пер-
шою літерою свого прізвища згідно з таблицею.

Перша 
літера 
прізвища 
студента

А Б В Г Д І К Л М Н

Номери тем 
рефератів

1/25 2/26 3/27 4/28 5/29 6/30 7/15 8/16 9/17 10/18

Перша 
літера 
прізвища 
студента

О, Е П, Й Р, Ю С, Х Т, Є Ц, Ч Ж, З Ш, Щ У, Ф Я, Ї

Номери тем 
рефератів

11/15 12/16 13/17 14/18 15/19 16/20 17/21 18/22 19/23 20/24

Реферат має містити такі розділи: вступ, основну частину, висновки, 
список використаної літератури. Обсяг контрольної роботи — 15–20 
сторінок машинописного тексту формату А4. Оформляти контрольну 
роботу слід згідно з Методичними рекомендаціями щодо підготовки і 
оформлення контрольних завдань і робіт (МАУП).

ОРІєНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Теоретичні основи податкової політики держави в галузі зовніш-
ньоекономічної діяльності.

 2. Сутність і види зовнішньоекономічної діяльності. 
 3. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю та роль по-

датків як економічного регулятора.
 4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 5. Митна справа: принципи організації та загальні положення.
 6. Митна служба України, її функції, завдання, права.
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 7. Особливості оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
 8. Зовнішньоекономічна діяльність і її роль у податковому плану-

ванні.
 9. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні й особливості її опо-

даткування.
 10. Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 11. Напрями вдосконалення податкової політики в галузі зовніш-

ньоекономічної діяльності.
 12. Типи та значення міжнародних податкових угод.
 13. Подвійне оподаткування в ході зовнішньоекономічної діяльності, 

його ознаки, способи уникнення.
 14. Застосування міжнародних угод щодо уникнення подвійного 

оподаткування.
 15. Механізм валютного контролю за виконанням експортно-імпорт-

них операцій.
 16. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 17. Оподаткування операцій з давальницькою сировиною в ході зов-

нішньоекономічної діяльності.
 18. Бартерні операції в зовнішньоекономічній діяльності та їх опо-

даткування.
 19. Механізм контролю над бартерними операціями в зовнішньоеко-

номічній діяльності.
 20. Оподаткування прибутку, отриманого від зовнішньоекономічної 

діяльності.
 21. Особливості справляння ПДВ у ході зовнішньоекономічної 

діяльності.
 22. Справляння акцизного збору у ході зовнішньоекономічної діяль-

ності.
 23. Оподаткування лізингових операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності.
 24. Особливості справляння податків з нерезидентів і їх постійних 

представництв.
 25. Оподаткування доходів іноземних громадян.
 26. Оподаткування спільної діяльності за участю нерезидентів без 

створення юридичної особи.
 27. Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями.
 28. Організаційно-економічний механізм забезпечення дотримання 

податкового та валютного законодавства в ході зовнішньоеконо-
мічної діяльності.
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 29. Організаційно-економічний механізм забезпечення дотримання 
валютного законодавства в галузі зовнішньоекономічної діяль-
ності.

 30. Обмін інформацією між податковими службами різних країн 
щодо забезпечення дотримання податкового законодавства в зов-
нішньоекономічній діяльності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність і види зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. 

 2. Принципи й інструменти регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в ринковій економіці. 

 3. Податки в системі методів регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності.

 4. Податкова політика України в галузі зовнішньоекономічних від-
носин за сучасних умов.

 5. Методи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності.

 6. Методи управління міжнародними економічними відносинами. 
 7. Досвід зарубіжних країн з питань регулювання зовнішньоеконо-

мічної діяльності.
 8. Види експортно-імпортних квот і ліцензій.
 9. Типи міжнародних податкових угод.
 10. Значення міжнародних угод з питань оподаткування.
 11. Зв’язок між податковими конвенціями та національним законо-

давством. 
 12. Застосування міжнародних угод щодо уникнення подвійного 

оподаткування.
 13. Митна справа: основні терміни та поняття. 
 14. Митні збори: ставки, пільги, відстрочення та розстрочення щодо 

сплати митних зборів. 
 15. Митні пільги. 
 16. Митне оформлення товарів і предметів, що перетинають кордон, 

у ході виконання операцій у галузі зовнішньоекономічної діяль-
ності.

 17. Єдиний митний тариф. 
 18. Мито. Види та ставки мита.
 19. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 20. Основні положення Закону України “Про єдиний митний тариф” 
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 21. Порядок застосування антидемпінгового мита.
 22. Порядок застосування компенсаційного мита.
 23. Тарифні пільги та преференції.
 24. Визначення країни походження товарів. 
 25. Методика розрахунку митних зборів.
 26. Розрахунки за митними платежами з Державним бюджетом Украї-

ни. 
 27. Митна вартість і її економічна сутність. 
 28. Вантажна митна декларація та порядок її заповнення. 
 29. Законодавче регулювання митної вартості товарів. 
 30. Методика визначення митної вартості. 
 31. Оподаткування прибутку, одержаного від зовнішньоекономічної 

діяльності. 
 32. Особливості справляння ПДВ від зовнішньоекономічної діяль-

ності.
 33. Особливості нарахування ПДВ в ході виконання експортних опе-

рацій.
 34. Порядок сплати ПДВ в ході виконання імпортних операцій.
 35. Справляння акцизного збору в імпортно-експортних операціях.
 36. Оподаткування бартерних операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності.
 37. Механізм контролю за виконанням бартерних операцій.
 38. Оподаткування лізингових операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності.
 39. Лізинг як вид підприємницької діяльності. 
 40. Фінансовий лізинг: оподаткування операцій.
 41. Оперативний лізинг: оподаткування операцій.
 42. Податкове регулювання лізингових операцій. 
 43. Пільги в оподаткуванні лізингових операцій. 
 44. Досвід країн світу в оподаткуванні лізингових операцій у зовніш-

ньоекономічній діяльності. 
 45. Визначення, декларування та митне оформлення операцій із да-

вальницькою сировиною.
 46. Об’єкти та суб’єкти стягнення податку на прибуток у зовнішньо-

економічній діяльності. 
 47. Порядок розрахунку суми податку на прибуток, одержаного з 

іноземних джерел.
 48. Порядок заповнення декларації щодо податку на прибуток, одер-

жаного з джерел іноземного походження. 
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 49. Законодавчі документи, у яких визначено перелік підакцизних 
товарів. 

 50. Порядок справляння акцизного збору в ході експортно-імпорт-
них операцій.

 51. Контроль над правильністю нарахування та повнотою й своєчас-
ністю сплати акцизного збору в ході зовнішньоекономічної діяль-
ності.

 52. Оподаткування операцій з вивезення давальницької сировини за 
межі митної території України. 

 53. Оподаткування операцій із ввезення на територію України да-
вальницької сировини.

 54. Закупівля на території України давальницької сировини інозем-
ними замовниками: оподаткування операцій.

 55. Оподаткування в ході митного оформлення давальницької сиро-
вини. 

 56. Законодавча база та порядок оподаткування доходів фізичних 
осіб, одержаних ними з іноземних джерел. 

 57. Оподаткування митом і митними зборами товарів і предметів, що 
перетинають кордон на правах особистої власності громадян. 

 58. Уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних осіб, 
одержаних ними як на території України, так і за її межами. 

 59. Оподаткування доходів фізичних осіб від підприємницької діяль-
ності у зовнішньоекономічній сфері.

 60. Забезпечення дотримання податкового та валютного законодавс-
тва в зовнішньоекономічній діяльності.

 61. Обмін інформацією щодо забезпечення дотримання податкового 
законодавства в ході зовнішньоекономічної діяльності. 

 62. Відповідальність платників податків за порушення податкового 
законодавства в ході зовнішньоекономічної діяльності. 

 63. Принципи організації оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності.

 64. Нормативно-правове забезпечення оподаткування зовнішньо-
економічної діяльності на території України.

 65. Державне регулювання зовнішньоекономічних відносин.
 66. Особливості відображення в податковому обліку зовнішньоеко-

номічної діяльності іноземної валюти й інших виражених у ній 
активів. 

 67. Оподаткування операцій із придбання іноземної валюти. 
 68. Оподаткування операцій із продажу іноземної валюти.
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 69. Контроль організації оподаткування операцій з іноземною валю-
тою.

 70. Курсові різниці, їх відображення в зовнішньоекономічній діяль-
ності та звітності. 

 71. Оподаткування страхування фінансових ризиків. 
 72. Оподаткування реекспортних операцій. 
 73. Оподаткування реімпортних операцій. 
 74. Оподаткування консигнаційних операцій у зовнішньоекономіч-

ній діяльності.
 75. Оподаткування компенсаційних операцій у зовнішньоекономіч-

ної діяльності.
 76. Контроль організації оподаткування лізингових операцій. 
 77. Організація інформаційного забезпечення оподаткування зов-

нішньоекономічної діяльності.
 78. Організація технічного забезпечення оподаткування зовнішньо-

економічної діяльності.
 79. Організація інформаційних систем з оподаткування зовнішньо-

економічної діяльності.
 80. Методика організації впровадження окремих облікових завдань з 

оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
 81. Напрями вдосконалення оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності.
 82. Оподаткування робіт і послуг у нерезидента.
 83. Податок на репатріацію.
 84. Форми звітності, терміни сплати й органи, до яких подають звіт-

ність суб’єкти господарювання, які займаються експортом (ім-
портом) послуг.

 85. Нарахування пені за порушення терміну надходження валютного 
виторгу.

 86. Оцінка балансової вартості іноземної валюти з метою оподатку-
вання.

 87. Механізм відшкодування бюджетної заборгованості з податку на 
додану вартість за операціями експорту продукції.

 88. Порядок оподаткування в разі тимчасового ввезення товарів.
 89. Порядок оподаткування та строки проведення товарообмінних 

операцій.
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