ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

РІШЕННЯ

від 06 травня 2020 року

№ 29/9

Про проект Закону про Митний тариф України
(реєстр. № 3228)

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув,
відповідно до предметів відання, проект Закону України про Митний тариф
України (реєстр. № 3228 від 17.03.2020), внесений народними депутатами
України Гетьманцевим Д.О., Ковальчуком О.В., Колісник А.С. та іншими
народними депутатами України, і відзначає.
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.
У законопроекті пропонується прийняти новий Закон України
«Про Митний тариф України», який набирає чинності з 1 липня 2020 року.
Відповідно до пояснювальної записки проектом нового Митного тарифу України
не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, змінюється тільки
класифікація, опис і додаткові одиниці виміру та обліку окремих товарів. У
випадку об’єднання кодів подібних товарів з різними ставками ввізного мита до
уваги брались обсяги торгівлі такими товарами та зобов’язання перед СОТ.
Проект Закону є по суті аналогічним законопроекту, розробленому
Кабінетом Міністрів України за реєстр. № 2482 від 21.11.2019, який вважається
відкликаним у зв’язку із припиненням повноважень Уряду.
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Однак проект Закону містить певні новели, зокрема: 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 01.04.2021 в якості додаткових одиниць виміру та обліку для
природного газу енергетичних одиниць (тис.кВт.год).
Відповідно до пункту 8 статті 116 Конституції України та пункту 8 частини
першої статті 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет
Міністрів України організовує і забезпечує здійснення митної справи.
Враховуючи зазначене Комітет пропонує отримати висновок Уряду щодо
зазначеного проекту Закону.
Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловило
зауваження до законопроекту та зазначило, що в цілому підтримує
спрямованість проекту Закону.
Враховуючи викладене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону
України про Митний тариф України (реєстр. № 3228 від 17.03.2020), внесений
народними депутатами України Гетьманцевим Д.О., Ковальчуком О.В.,
Колісник А.С. та іншими народними депутатами України, прийняти за основу.
2.
Рішення направити до Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики.
Голова Комітету
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