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Щодо проєкту Закону України,
реєстр. № 2475 від 20 листопада 2019 року

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 16 грудня
2019 року № 44309/1/1-19 (до звернення Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики від 04 грудня 2019 року
№ 04-32/9-581(237246)) у Міністерстві юстиції здійснено правову експертизу
проєкту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України,
Закону України «Про гуманітарну допомогу» (щодо звільнення від сплати
митних платежів транспортних засобів спеціального та спеціалізованого
призначення, які надійшли у якості гуманітарної допомоги для забезпечення
соціально-економічних потреб територіальних громад в України)», реєстр.
№ 2475 від 20 листопада 2019 року, внесений народними депутатами України
Лабою М.М., Кривошеєвим І.С. та іншими, і в межах компетенції
повідомляється таке.
З огляду на те, що відповідальним за підготовку проєкту експертного
висновку Кабінету Міністрів України до зазначеного законопроєкту,
ініційованого народними депутатами України, визначено Міністерство
фінансів, вважаємо, що позицію стосовно підтримки чи непідтримки проєкту
закону має висловити саме вказаний державний орган, основним завданням
якого, зокрема, є забезпечення формування та реалізації єдиної державної
податкової і митної політики.
При визначенні позиції щодо підтримки чи непідтримки проєкту Закону
в межах підготовки проєкту експертного висновку Кабінету Міністрів України
до законопроєкту Міністерство юстиції пропонує врахувати зауваження до
нього, що полягають у наступному.
1. Пунктом 1 розділу І законопроєкту пропонується доповнити частину
першу статті 282 Митного кодексу України (далі – МКУ) новим пунктом 21
відповідно до якого при ввезенні на митну територію України від
оподаткування митом звільняються, зокрема, транспортні засоби
спеціального та спеціалізованого призначення, які передаються органам
місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська ради) в якості
гуманітарної допомоги для забезпечення соціально-економічних потреб
територіальних громад в Україні та класифікуються за такими товарними
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позиціями та підкатегоріями УКТ ЗЕД: 8701-8705 (тільки для спеціалізованих
санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги, тракторів, цистерн,
ритуальних автомобілів, автомобілів для аварійного ремонту, пожежних
автомобілів, вишок бурових на автомобілі, автомобілів для транспортування
сміття та інших відходів, автомобілів прибиральних), за умови їх
використання за цільовим призначенням та не відчуження протягом 10 років
за будь-якими цивільно-правовими угодами, окрім безоплатної передачі
іншій сільській, селищній, міській раді.
При цьому слід зазначити, що частиною першою статті 287 МКУ
визначено, що при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари,
визначені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»
Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України як
гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.
Крім того відповідно до статті 67 МКУ структура десятизнакового
цифрового кодового позначення товарів в УКТ ЗЕД включає код групи (перші
два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші
шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії
(десять знаків). З огляду на зазначене слід вести мову про відповідні товарні
позиції.
Також, щодо назви законопроєкту в частині використання слів «митних
платежів» слід зазначити, що відповідно до пункту 27 частини першої
статті 4 МКУ, митні платежі – це мито; акцизний податок із ввезених на митну
територію України підакцизних товарів (продукції); податок на додану
вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції). В свою
чергу стаття 282 МКУ до якої пропонується внести зміну, регулює
правовідносини щодо звільнення від оподаткування митом.
2. Підпунктом 1 пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві Положення» проєкту
Закону пропонується доповнити частину другу статті 6 Закону України «Про
гуманітарну допомогу» новим абзацом, згідно якого не відносяться до
гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім транспортних засобів
спеціалізованого та спеціального призначення (зокрема спеціалізованих
санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги), які передаються
органам місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська ради) для
забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад в Україні.
Водночас абзацом другим частини другої статті 6 вказаного Закону
передбачено, що не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари,
крім зокрема автомобілів швидкої медичної допомоги.
У зв’язку з цим проєкт Закону в цій частині потребує перегляду.
3. Законопроєкт в частині слів «спеціалізованих санітарних автомобілів
екстреної медичної допомоги» не узгоджується з термінологією
законодавства України про охорону здоров’я, якою вживаються терміни
«спеціалізований санітарний транспорт», «спеціалізовані санітарні автомобілі
бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги».
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Також законопроєкт потребує доопрацювання з метою уніфікації
термінології в частині застосування слів «які надійшли у якості гуманітарної
допомоги», «які передаються в якості гуманітарної допомоги», «визнаними
гуманітарною допомогою».
4. Пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві Положення» проєкту Закону
пропонується визначити, що цей Закон набирає чинності з 01 січня 2020 року.
Проте відповідно до підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового
кодексу України податкове законодавство України ґрунтується на принципі
стабільності, згідно з яким зміни до будь-яких елементів податків та зборів не
можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх
ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом
бюджетного року.
Окрім вищезазначеного проєкт Закону потребує доопрацювання з
урахуванням вимог нормопроєктувальної техніки.
Заступник Міністра
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