ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91
До реєстр. № 4644-д
(друге читання)

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу
України щодо тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну територію України, внесений
народним депутатом України Ковальчуком О.В. та іншими народними
депутатами України (реєстр. № 4644-д від 25.01.2021), підготовлений до
другого читання
8 квітня 2021 року
протокол № 62
Комітет, на своєму засіданні 8 квітня 2021 року (протокол № 62) за
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України від
18.02.2021 №1253-ІХ), доопрацював проект Закону України про внесення змін
до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України
(реєстр. №4644-д), який прийнято Верховною Радою України за основу 18
лютого 2021 року, з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права
законодавчої ініціативи.
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін,
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України», надійшло 77 пропозицій від народних депутатів
України.
Під час доопрацювання законопроекту до другого читання, на підставі
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної
Ради України», народними депутатами – членами Комітету було підготовлено
10 пропозицій, а саме пропозиції за №№ 2, 14, 35, 37, 55, 72, 73, 81, 82, 86 були
подані на розгляд Комітету, підтверджені на його засіданні та за результатами
голосування на засіданні Комітету враховані у таблиці до другого читання.
Такі пропозиції стосуються наступного:
1) пропозиція №2. Виключення норми щодо необхідності розробки та
затвердження Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку виконання
митних формальностей при митному оформленні транспортних засобів у
відповідності до положень цього законопроекту, оскільки виконання митних

формальностей під час митного оформлення таких транспортних засобів буде
відбуватись у відповідності до Митного кодексу України;
2) пропозиції № 14, 37, 55. Конкретизація вимог до транспортних засобів,
які будуть підпадати під тимчасово діюче спрощене митне оформлення та
звільнятись від сплати ввізного мита, або можуть бути вивезені за межі митної
території України на умовах, визначених цим законопроектом, а саме транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у
використанні та з року випуску яких минуло більш ніж 5 років, і
класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5
тони) згідно з УКТ ЗЕД, які станом на 31 грудня 2020 року перебували у
митних режимах тимчасового ввезення або транзиту;
3) пропозиція № 35. Виключення ситуації щодо необхідності двічі
сплачувати 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, у випадку, коли така сплата вже відбулась при
вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з
метою зняття його з обліку в іноземній країні).
4) пропозиція № 72. Збільшення до 270 днів строку дії тимчасового
спрощення митного оформлення транспортних засобів для учасників бойових
дій, зазначених у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за умови
документального підтвердження їх перебування більше ніж 90 днів з дня
набрання чинності Законом, що розглядається, безпосередньо на території
проведення операції Об’єднаних сил (ООС);
5) пропозиції № 73,81,82, 86 до Прикінцевих положень законопроекту.
Зокрема, пропозицією № 86 надається доручення Кабінету Міністрів
України щодо забезпечення вжиття відповідними центральними органами
виконавчої влади заходів щодо притягнення до адміністративної
відповідальності згідно із законодавством за недотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту транспортних
засобів особистого користування за кодами згідно УКТЗЕД, на які не
поширюється дія цього Закону, та/або за керування такими транспортними
засобами та забезпечення після закінчення періоду, визначеного у пунктах 97910 Розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу
України стосовно дії тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію
України; вжиття відповідними центральними органами виконавчої влади
заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності згідно із
законодавством за недотримання строків та умов (вимог) митних режимів
тимчасового ввезення або транзиту стосовно всіх транспортних засобів, які

перебувають на митній території України, та/або за керування такими
транспортними засобами.
В ході засідання н.д. Соломчуком Д.В. було надано обґрунтування
правок, які були подані ним до законопроекту, але не враховані у таблиці
поправок до другого читання щодо не розповсюдження спрощеного
(пільгового) митного оформлення, який встановлюється цим законопроектом,
на транспортні засоби спеціально призначені для пересування снігом,
спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в
гольф, моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання
людей.
Обговоривши такі обґрунтування, Комітет прийняв рішення частково
врахувати пропозиції, надані н.д. Соломчуком Д.В. щодо не розповсюдження
спрощеного (пільгового) митного оформлення, який встановлюється цим
законопроектом, на транспортні засоби спеціально призначені для
пересування снігом, спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на
майданчики для гри в гольф (які класифікуються за товарною підпозицією
8703 10 згідно з УКТ ЗЕД), моторні транспортні засоби, обладнані для
тимчасового проживання людей (які класифікуються за товарною підпозицією
8703 40 згідно з УКТ ЗЕД).
Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю
законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані
пропозиції, з яких враховано (у тому числі, частково та редакційно)
37 пропозицій, відхилено – 50 пропозицій.
Враховані пропозиції спрямовані на:
конкретизацію вимог до транспортних засобів, які будуть підпадати під
тимчасово діюче спрощене митне оформлення;
не розповсюдження порядку спрощеного (пільгового) митного
оформлення, який встановлюється цим законопроектом, на транспортні
засоби спеціально призначені для пересування снігом, спеціальні автомобілі
для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні
транспортні засоби, моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового
проживання людей;
обґрунтоване збільшення строку дії такого тимчасового спрощення для
учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
забезпечення Кабінетом Міністрів України вжиття відповідними
центральними органами виконавчої влади заходів щодо притягнення до
адміністративної відповідальності згідно із законодавством за недотримання
строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту
транспортних засобів особистого користування за кодами згідно УКТЗЕД, на
які не поширюється дія цього Закону, та/або за керування такими

транспортними засобами та вжиття відповідних вищезгаданих заходів після
закінчення періоду, визначеного у пунктах 97-910 Розділу ХХІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Митного кодексу України (стосовно дії тимчасового
спрощення митного оформлення транспортних засобів особистого
користування, ввезених на митну територію України).
Відхилені пропозиції стосуються необґрунтованих строків збільшення
часу дії встановленого спрощеного митного оформлення, розширення
переліку та кількості транспортних засобів, на які буде розповсюджуватись
таке спрощене митне оформлення.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15,
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону
України «Про регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 2, 14, 35, 37,
55, 72, 73, 81, 82, 86, які були подані у відповідності до пункту 4 частини
першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" з
урахуванням уточнень, прийнятих Комітетом за результатами обговорення
пропозицій, наданих до законопроекту н.д. Соломчуком Д.В. щодо не
розповсюдження порядку спрощеного (пільгового) митного оформлення, який
встановлюється цим законопроектом, на транспортні засоби спеціально
призначені для пересування снігом, спеціальні автомобілі для перевезення
спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.
2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з
питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики до розгляду Комітетом, з урахуванням
результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету.
3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Митного
кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну територію України (реєстр. № 4644д) прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікоюридичними правками.
4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Ковальчука О.В. заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики.
Додаток: порівняльна таблиця до другого читання, на 40 аркушах.
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