До реєстр № 3228
від 17.03. 2020р.

Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики
РІШЕННЯ
Про проект Закону про Митний тариф України

7 квітня 2020 року
(Протокол №28)
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 7 квітня 2020 року розглянув проект Закону про
Митний тариф України, поданий 17.03.2020 року народними депутатами
України Гетманцевим Д.О., Ковальчуком О.В., Колісник А.С. та іншими
народними депутатами за реєстраційним № 3228.
Проект Закону ініційовано з метою приведення законодавчої бази країни у
відповідність із положеннями Міжнародної конвенції про Гармонізовану
систему опису та кодування товарів, до якої приєдналася Україна, шляхом
створення Митного тарифу, в основу якого покладено версію Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, побудовану на основі
Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (далі – ГС-2017) і
Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, з урахуванням зобов’язань в
рамках СОТ.
Чинний Митний тариф України побудовано на основі ГС версії 2012 року,
тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості
країн світу, зокрема в країнах Європейського співтовариства та країнах СНД, з 1
січня 2017 року здійснюється на основі ГС-2017.
У зв’язку зі згаданим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із:
розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час
митного оформлення продукції, що імпортується;
неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в рамках
домовленостей про обмін статистичною інформацією, тощо.
Враховуючи зазначене, проектом Закону пропонується оновлена
номенклатура Митного тарифу України на основі актуалізованої редакції
Гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2017 року, яка містить
233 зміни, розподілених таким чином: 85 – сільськогосподарська галузь; 45 –
хімічна галузь; 13 – лісовий сектор; 15 – текстильна промисловість; 6 – чорні та
кольорові метали; 35 – машинобудівна галузь; 8 – транспорт; 26 – інші галузі.
Більшість із рекомендованих поправок було запропоновано ФАО (організація
ООН з питань продовольства та сільського господарства).
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За інформацією ініціаторів законопроекту, ставки ввізного мита на товари
не змінюються, а передбачено лише зміни, доповнення, уточнення кодів та
описових частин окремих товарів, приміток до товарних груп. Крім того, частину
кодів додано, перенумеровано, об’єднано або вилучено у зв’язку з низьким
об’ємом торгівлі. У випадку об’єднання кодів подібних товарів з різними
ставками ввізного мита при виборі остаточного рівня мита брались до уваги
обсяги торгівлі такими товарами та зобов’язання перед СОТ.
Проект Закону є по суті аналогічним законопроекту, розробленому
Кабінетом Міністрів України за реєстр. № 2482 від 21.11.2019р., який вважається
відкликаним у зв’язку із припиненням повноважень Уряду та був підтриманий
Комітетом.
Новелами законопроекту, порівняно з проектом № 2482, є врахування
останніх змін до Митного тарифу України, передбачених Законом України від
19.12.2019р. № 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 р. № 465-ІX «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Також
враховані уточнення, підтримані Комітетом, щодо порядку встановлення або
зміни ставок ввізного мита; застосування з 1 квітня 2021року в якості додаткових
одиниць виміру та обліку для природного газу енергетичних одиниць
(тис.кВт.год) з метою підвищення рівня енергоефективності, більш об’єктивного
обліку природного газу та інтеграції України до Європейського газового ринку.
(Довідково: за інформацією Міністерства енергетики та захисту довкілля
України контракт на транзит газу до ЄС передбачає запровадження енергетичних
одиниць обліку газу).
Прийняття законопроекту сприятиме:
приведенню товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2017 на
виконання міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції
про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої приєдналася
Україна;
адаптації статистичної системи України до міжнародних методів,
стандартів та класифікації;
стандартизації зовнішньоторговельної документації;
прискоренню і спрощенню процедури митного оформлення товарів під
час здійснення зовнішньоторговельних операцій.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
підтримує спрямованість законопроекту та висловлює певні зауваження до нього
(Висновок № 16/3-2020/23812 від 03.04.2020р.).
Розглянувши на своєму засіданні проект Закону, поданий 17.03.2020 року
за реєстраційним № 3228,
Комітет вирішив:
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1.
За результатами розгляду законопроекту у першому читанні
рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому як
Закон України проект Закону про Митний тариф України з врахуванням
техніко-юридичних правок;
2.
Доповідачем на засіданні Верховної Ради України від Комітету
визначити члена Комітету, народного депутата України Колісник А.С.
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