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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
До законопроекту за реєстр. № 3228 від 17.03.2020

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
18 травня 2020 року (протокол № 37) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України «Про Митний тариф України»
(реєстр. № 3228 від 17.03.2020), поданий народними депутатами України
Гетманцевим Д.О., Ковальчуком О.В. та іншими.
Законопроектом пропонується встановити новий Митний тариф України
та визнати таким, що втратив чинність Закон України від 19.09.2013 р.
№ 584-VII «Про Митний тариф України». Крім того, законопроектом
передбачається застосування з 1 квітня 2021 року в якості додаткових одиниць
виміру та обліку для природного газу енергетичних одиниць (тис. кВт.год).
Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою
приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами Гармонізованої
системи опису та кодування товарів 2017 року на виконання міжнародних
зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану
систему опису та кодування товарів, адаптації статистичної системи України
до міжнародних методів, стандартів та класифікації, усунення розбіжностей у
версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності України та країн – торговельних партнерів, прискорення та
спрощення процедури митного оформлення товарів. Зокрема, відмічено, що в
основу нового Митного тарифу України покладено нову версію Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), побудовану
на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року на
рівні перших шести знаків і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу
на рівні сьомого і восьмого знаків, з урахуванням зобов’язань в рамках СОТ.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту не матиме вартісного впливу на
показники бюджетів та не потребує фінансового забезпечення (оскільки
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законопроект має технічний характер і передбачає переведення Митного
тарифу України на базу УКТЗЕД нової версії, при цьому проектом нового
Митного тарифу України не передбачається зміна ставок ввізного мита на
товари, а лише зміна класифікації, опису та додаткових одиниць виміру та
обліку окремих товарів).
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект не
матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного
закону він може набирати чинності згідно із законодавством.
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