ПРОЕКТ
вноситься народними депутатами України членами Комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики
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та іншими народними депутатами
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на
митну територію України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I.
Розділ ХХІ Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу
України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552, з
наступними змінами) доповнити пунктами 97-910 такого змісту:
«97. Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну
територію України", митне оформлення транспортних засобів відповідно до
пунктів 98-910 цього розділу, здійснюється з виконанням митних
формальностей відповідно до тимчасового порядку, затвердженого Кабінетом
Міністрів України.
98. Установити, що протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну
територію України" митне оформлення транспортних засобів, що були у
використанні і класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепів до них, що
класифікуються за товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на
митну територію України в період до 31 грудня 2020 року та поміщених в
митні режими тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється у кількості не
більше однієї одиниці на кожну товарну позицію за умови сплати належних
митних платежів із дотриманням особливостей, встановлених пунктом 76
підрозділу 2 та пунктом 36 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення
Податкового кодексу України.».
Здійснення митного оформлення транспортного засобу, щодо якого не
дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення
або транзиту, з дотриманням умов, визначених абзацом першим цього пункту,
та добровільної сплати до державного бюджету фізичною особою, яка є
власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися
ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній
території України, коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, звільняє фізичних осіб,
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відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів
тимчасового ввезення або транзиту, від адміністративної відповідальності,
передбаченої статтями 470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних
правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.
99. Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну
територію України" звільняються від оподаткування ввізним митом
транспортні засоби (у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну
позицію), що були у використанні і класифікуються за товарними позиціями
8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та
причепи до них, що класифікуються за товарною позицією 8716 згідно з УКТ
ЗЕД, та ввезені фізичними особами на митну територію України в період до
31 грудня 2020 року і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення
або транзиту.
910. Установити, що протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну
територію України" фізична особа, відповідальна за дотримання строків та
умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, має право
вивезти за межі митної території України транспортний засіб, що був у
використанні і класифікується за товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причеп до нього, що
класифікується за товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, ввезений на
митну територію України до 31 грудня 2020 року, та щодо якого не дотримані
строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту,
за умови добровільної сплати до державного бюджету коштів у сумі, що
дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
протягом 7 календарних днів з моменту такої сплати.
Вивезення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених
абзацом першим цього пункту, звільняє фізичних осіб, відповідальних за
дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення
або транзиту, від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями
470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно
транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги)
митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем
його опублікування, крім пунктів 2 та 3 цього розділу, які набирають чинності
з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
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2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування
цього Закону:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо спрямування
у 2021 році на заходи, спрямовані на вакцинацію від гострої респіраторної
хвороби COVID-19 та запобігання виникненню та поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
надходжень від податку на додану вартість, акцизного податку, сплачених
відповідно до пункту 76 підрозділу 2 та пункту 36 підрозділу 5 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України та від добровільно
сплачених відповідно до пунктів 98 та 910 розділу ХХІ Прикінцеві та перехідні
положення Митного кодексу України до державного бюджету фізичною
особою коштів.
3. Кабінету Міністрів України ініціювати на міжнародному рівні
врегулювання з урахуванням практики відповідних країн питання
дистанційного зняття з обліку (реєстрації) транспортних засобів у відповідних
реєстраційних органах іноземних держав та обміну відповідною інформацією
між Україною та іноземними державами.
Голова Верховної Ради
України
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