
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та  митної  політики

Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо
стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні

(реєстр. № 3477  від 14.05.2020)

Комітет  Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні від 9 червня 2020 року (протокол засідання № 39) 
розглянув проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (реєстр. №3477 
від 14.05.2020), поданий народними депутатами України Горватом Р.І., 
Гетманцевим Д.О., Заблоцьким М.Б., Железняком Я.І., Кулінічем О.І., Марусяком 
О.Р. та іншими (всього 28 н.д.).

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до 
законопроекту, є створення сприятливих умов для залучення інвестицій у 
виробництво електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них, 
а також стимулювання попиту на автобуси, легкові та вантажні автомобілі, 
оснащені виключно електричними двигунами. 

Прийняття Закону сприятиме: зростанню обсягів прямих інвестицій в 
автомобілебудівну, електротехнічну галузі економіки Україні; зниженню 
енергетичної залежності та рівня екологічної забрудненості повітря, стимулюванню 
промислового виробництва; створенню нових робочих місць; впровадженню 
сучасних безпечних та ефективних технологій в систему автомобільного 
транспорту. В свою чергу, це пришвидшить інтеграцію України до європейської 
економічної системи та посилить енергетичну безпеку держави.

З цією метою, законопроектом пропонується тимчасово до 1 січня 2029 року 
звільнити від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, обладнання, що ввозяться 
на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, 
оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що 
класифікуються у 86 товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД.  

 Реалізація положень проекту Закону, як зазначають автори - суб’єкти 
законодавчої ініціативи,  не потребує додаткових витрат з Державного бюджету 
України, оскільки, транспортні засоби, оснащені виключно електричними 
двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарних позиціях 8701 20, 
8702 (крім 8702 90 90 10), 8703-8705 згідно з УКТ ЗЕД практично не виробляються 
в Україні.

Опрацювавши законопроект, народні депутати – члени Комітет підтримали 
спрямованість законопроекту. 

Разом з тим, ознайомившись з пропозиціями, які надійшли до даного 
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законопроекту, народні депутати – члени Комітету звернули увагу на те, що при 
опрацюванні законопроекту необхідно взяти до уваги питання розвитку 
вітчизняного виробництва міського електротранспорту – трамваїв та тролейбусів. 

Про необхідність державної підтримки та стимулювання розвитку 
вітчизняного виробництва міського електричного транспорту – тролейбусів та 
трамваїв, зазначили у своїх зверненнях Федерації роботодавців України, Федерація 
автопрому України, Закарпатська обласна державна адміністрація, обласна 
федерація роботодавців Закарпаття, ПАТ «Автомобільна компанія “Богдан 
Моторс”», Голова Львівської міської Ради Садовий А.І.

При обговоренні положень законопроекту також було звернено увагу на 
необхідність приведення окремих кодів товарів згідно з УКТЗЕД, вказаних у 
законопроекті до вимог Закону України від 04.06.2020 № 674-IX «Про Митний 
тариф України», який набрав чинності 1 липня поточного року. 

Міністерство інфраструктури України, у своєму експертному висновку до 
законопроекту, підготовленому на виконання доручення Кабінету Міністрів 
України, підтримало законопроект. 

Головне науково-експертне Управління у своєму експертному висновку 
надало ряд пропозицій та зауважень до законопроекту.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок денний та 

прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (реєстр. № 
3477 від 14.05.2020), поданий народними депутатами України Горватом Р.І., 
Гетманцевим Д.О., Заблоцьким М.Б., Железняком Я.І., Кулінічем О.І., Марусяком 
О.Р. та іншими (всього 28 н.д.).

2. Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України визначено 
народного депутата України Горвата Р.І. – Голову підкомітету з питань правового 
забезпечення діяльності митних органів Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики. Співдоповіді від Комітету законопроект 
не потребує. 
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