
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
оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються 

(пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних 
експрес-відправленнях та порядку їх декларування)

(реєстр. № 4279 від 28.10.2020)

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні від  10 грудня 2020 року (протокол № 54) розглянув 
проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо оподаткування 
митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних 
поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх 
декларування) (реєстр. № 4279 від 28.10.2020), поданий народними депутатами 
України Совою О.Г., Ковальчуком О.В., Гетманцевим Д.О., Колісник А.С., 
Василевською-Смаглюк О.М., Аллахвердієвою І.В., Абрамовичем І.О. 

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, є 
вдосконалення, прискорення та підвищення ефективності здійснення митного 
контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здешевлення та полегшення 
адміністрування, забезпечення належного обліку переміщуваних у відправленнях 
товарів, шляхом впровадження електронних реєстрів міжнародних поштових та 
експрес-відправлень, що подаватимуться операторами поштового зв’язку та 
експрес-перевізниками для декларування переміщуваних ними товарів, а також 
шляхом забезпечення можливості використання митними органами інформаційних 
та інформаційно-телекомунікаційних систем та застосування системи управління 
ризиками при здійсненні митного контролю таких товарів.  

Прийняття Закону, на думку авторів, сприятиме: автоматизації процесів 
митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються 
(пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та 
експрес-відправленнях, спрощенню та полегшенню адміністрування, забезпечить 
належний їх облік для формування структури цього сегменту імпорту. Застосування 
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем 
митних органів дозволить підвищити протидію незаконному ввезенню та обігу 
вказаних товарів та сприятиме запобіганню щодо ввезення на митну територію 
України контрафактних, заборонених товарів або обіг яких обмежено.   

З цією метою, законопроектом пропонується:
запровадити електронне декларування міжнародних поштових та експрес-

відправлень шляхом подання операторами поштового зв’язку та експрес-
перевізниками відповідних реєстрів (тимчасових та додаткових); 
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встановити чіткий перелік відомостей, які повинні бути внесені у такі реєстри; 
визначити процедури та строки подання таких реєстрів відповідному митному 

органу;
уточнити, з урахуванням положень міжнародного законодавства, значення 

термінів «вантаж експрес-перевізника» та «експрес-перевізник», а також надати 
визначення терміну «депеша», чітке визначеннях яких, зокрема, впливає на 
забезпечення повноти бази оподаткування митними платежами товарів, що 
переміщуються у міжнародних поштових та експрес відправленнях;

 встановити виключно письмову форму декларування товарів, що 
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях, виключивши випадки усного декларування товарів (тих товарів, які 
на підставі відповідних даних товаро-супровідних документів не підпадали під 
визначення об’єктів оподаткування митними платежами), що дозволить 
автоматизувати та прискорити процедури митного контролю та митного 
оформлення таких товарів, проводити об’єктивний облік та формувати достовірну 
статистику щодо таких товарів;

усунути суперечності між нормами Митного кодексу України щодо  
визначення бази оподаткування митними платежами (в частині визначення, що 
базою оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються 
(пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу 
одержувачів-підприємств, є їх сумарна митна вартість);

розширити перелік товарів, переміщення (пересилання) яких забороняється в 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях, шляхом включення до такого 
переліку алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, які переміщуються 
(пересилаються) на адресу громадян або відправляються громадянами не залежно 
від вартості, а також щодо пересилання у міжнародних поштових відправленнях 
товарів, заборонених до переміщення відповідно до законодавства України;

розширити перелік документів, якими може підтверджуватись фактурна 
вартість товарів, що переміщуються громадянами, з урахуванням викликів 
електронної комерції, а також передбачення встановлення центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, форми рішення про визначення фактурної вартості товарів відповідно до 
норм Кодексу.

Реалізація положень проекту Закону, як зазначають автори – суб’єкти 
законодавчої ініціативи, не потребує фінансування з державного та місцевих 
бюджетів.

Опрацювавши законопроект, народні депутати – члени Комітет підтримують 
спрямованість законопроекту та погоджуються з його авторами, в тому, що  
автоматизація процесу митного контролю та митного оформлення міжнародних 
відправлень, а також аналіз інформації, що буде отримана із електронних реєстрів 
міжнародних поштових та експрес-відправлень, в тому числі щодо ідентифікації 
відправників та одержувачів дозволить: 
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забезпечити повноту бази оподаткування товарів, що переміщуються у 

міжнародних поштових та експрес відправленнях, 
зробити прозорою процедуру митного контролю та митного оформлення 

товарів, які за даними, вказаними у товаро-транспортних документах, не повинні 
підпадати під такі, що підлягають оподаткуванню, але за результатами вибіркового 
огляду виявляються об’єктами оподаткування, унеможлививши вплив 
суб’єктивних факторів;

застосовувати систему аналізу ризиків для забезпечення безпекової функції 
митних органів (щодо боротьби із незаконним переміщенням у відправленнях 
заборонених товарів, контрафакту, тощо); 

запровадити більш зручну систему декларування та сплати митних платежів, 
що в свою чергу забезпечить комфортні умови у цій сфері як для перевізників, так 
і для громадян та підприємств (відправників та одержувачів таких товарів).

Разом з цим, під час обговорення законопроекту представниками Міністерства 
фінансів України та членами Комітету було висловлено зауваження щодо зміни 
бази оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях та узгоджено вирішити питання 
її розміру до другого читання. 

Проект Закону реєстр. № 4279 системно пов'язаний із проектом Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що 
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях (реєстр. № 4278 від 28.10.2020), тому їх розгляд має відбуватися 
одночасно, адже несхвалення одного з них призведе до протиріч між положеннями 
Митного та Податкового кодексів України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 
законопроекту, підготовленому на виконання доручення Кабінету Міністрів 
України, зазначило, зазначило, що законопроект може бути розглянутий 
Верховною Радою України за умови його подальшого опрацювання. 

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 оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються 
(пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-
відправленнях та порядку їх декларування) (реєстр. № 4279 від 28.10.2020), поданий 
народними депутатами України Совою О.Г., Ковальчуком О.В., Гетманцевим Д.О, 
Колісник А.С., Василевською-Смаглюк О.М., Аллахвердієвою І.В., Абрамовичем 
І.О., доручивши Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до другого читання.    

2. Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України визначити 
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народного депутата України Сову О.Г. – Голову підкомітету з питань митної справи 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Співдоповіді законопроект не потребує. 
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