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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про Митний тариф України»
У законопроекті пропонується прийняти новий Закон України
«Про Митний тариф України», який набирає чинності з 1 липня 2020 року.
При цьому позначення додаткових одиниць виміру та обліку кількості товарів
у тис. кВт. год для товарних підкатегорій 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно
з УКТ ЗЕД застосовуються з 1 квітня 2021 року. На період з 1 липня 2020 року
по 1 квітня 2021 року додаткові одиниці виміру та обліку кількості товарів для
цих товарних підкатегорій позначаються у тис. м3. Також пропонується
установити, що позначення кодів, назви, ставок мита та додаткових одиниць
виміру та обліку для кодів товарів 2402 10 00, 2402 10 00 10, 2402 10 00 90,
2403 99 90, 2403 99 90 10, 2403 99 90 90, 3824 99 96 20 згідно з УКТ ЗЕД
застосовуються з 1 січня 2021 року.
Одночасно передбачається визнати таким, що втратив чинність,
Закон України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради
України, 2014, № 20-21, ст. 740; 2016, № 1, ст. 8, № 5, ст. 47, № 48,
ст. 806; 2017, № 4, ст. 42; 2018, № 8, ст. 46, № 49, ст. 399), крім позначень кодів,
назви, ставок мита та додаткових одиниць виміру та обліку для кодів товарів
2402 10 00 00, 2403 99 90 00, 3824 90 97 90, які втрачають чинність з 1 січня
2021 року.
Необхідність прийняття законопроекту обумовлена приведенням
законодавчої бази країни у відповідність із системою загальновизнаних норм
міжнародного права, зокрема, шляхом створення Митного тарифу України, в
основу якого покладено версію Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), побудовану на основі
Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) і
Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС), з урахуванням
зобов’язань в рамках СОТ (п. 1 пояснювальної записки).
Як зазначається у п. 2 пояснювальної записки до законопроекту
«проектом нового Митного тарифу України не передбачається зміна ставок
ввізного мита на товари, змінюється тільки класифікація, опис та додаткові
одиниці виміру та обліку окремих товарів. У випадку об’єднання кодів
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подібних товарів з різними ставками ввізного мита до уваги брались обсяги
торгівлі такими товарами та зобов’язання перед СОТ. Новелами
законопроекту є: уточнення порядку встановлення або зміни ставок ввізного
мита; врахування останніх змін до Митного тарифу України, передбачених
Законом України від 19.12.2019 № 402-ІX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про
видобуток бурштину та інших корисних копалин» та Законом України від
16.01.2020 № 465-ІX «Про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей
у
податковому
законодавстві»;
застосування
з 1 квітня 2021 року в якості додаткових одиниць виміру та обліку для
природного газу енергетичних одиниць (тис. кВт.год)».
Головне управління, розглянувши законопроект та в цілому
підтримуючи його спрямованість, одночасно вважає за доцільне зауважити
таке.
1. Згідно зі ст. 67 Митного кодексу України (далі – МК) Українська
класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) складається
на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та
затверджується законом про Митний тариф України.
При цьому відповідно до ч. 1 ст. 68 МК «ведення УКТ ЗЕД здійснює
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
Ведення УКТ ЗЕД, у свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 68 МК
передбачає: 1) відстеження та облік змін і доповнень до Гармонізованої
системи опису та кодування товарів, пояснень та інших рішень щодо її
тлумачення, що приймаються Всесвітньою митною організацією;
2) підготовку пропозицій щодо внесення змін до УКТ ЗЕД;
3) деталізацію УКТ ЗЕД на національному рівні та введення додаткових
одиниць виміру; 4) забезпечення однакового застосування всіма митними
органами правил класифікації товарів; 5) прийняття рішень щодо класифікації
та кодування товарів в УКТ ЗЕД у складних випадках; 6) розроблення
пояснень і рекомендацій до УКТ ЗЕД та забезпечення їх опублікування;
7) своєчасне ознайомлення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з
рішеннями та інформацією (крім тих, що є конфіденційними) щодо питань
класифікації товарів та про застосування УКТ ЗЕД; 8) здійснення інших
функцій, необхідних для ведення УКТ ЗЕД.
Таким чином, коригування товарних кодів та описів УКТ ЗЕД належить
до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику.
2. Належного обґрунтування, на наш погляд, потребують пропозиції
щодо:
зміни одиниці виміру природного газу, зокрема, у контексті порядку
розрахунку податкового зобов’язання з ввізного мита, зважаючи, у тому числі,
на зміст поняття «кіловат-година (кВт⋅ч, kW*h) – одиниця енергії, що показує

3
кількість енергії спожитої/виробленої пристроєм потужністю 1 кВт
за 1 годину» (джерело: https://104.ua/ua/gas-and-money/id/porivnjannja-cin-nagaz-dlja-pobutovih-spozhivachi-34633);
запровадження саме з 1 квітня 2021 року в якості одиниць виміру для
природного газу енергетичних одиниць.
3. Порівняльна таблиця до проекту у частині кодів 9602 00 00 10,
9602 00 00 90 (ліва колонка – «Зміст положення акта законодавства») не
відповідає
чинному
Митному
тарифу
України,
встановленому
Законом України «Про Митний тариф України».
4. У пояснювальній записці до проекту зазначається, що «новелами
законопроекту є: … врахування останніх змін до Митного тарифу України,
передбачених … Законом України від 16.01.2020 № 465-ІX «Про внесення
змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому
законодавстві». У зв’язку із цим, потребують уточнення положення проекту
щодо кодів 3824 90 97, 3824 90 97 10, 3824 90 97 20, 3824 90 97 90, які є у
вказаному Законі № 465-ІХ, проте відсутні у проекті, що розглядається.
5. Виходячи з вимог п. 8 ст. 116 Конституції України, за яким Кабінет
Міністрів України організовує і забезпечує здійснення митної справи, щодо
законопроекту доцільно отримати висновок Уряду.
Керівник Головного управління
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