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ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу
України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій
на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД,
відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу,
внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. №4517 від 18.12.2020),
підготовлений до другого читання
30 листопада 2021 року
протокол № 84

Комітет на своєму засіданні 30 листопада 2021 року (протокол № 84) за
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України
№1771-ІХ) доопрацював проект Закону України про внесення змін до
Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних
декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з
УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу (реєстр.
№4517), який прийнято Верховною Радою України за основу 22 вересня 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 7 пропозицій від народних депутатів
України.
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) 5 пропозицій та поправок, відхилено – 2
пропозиції.
Враховані пропозиції та поправки стосуються врегулювання процедури
декларування товарів з партії, які класифікуються у межах однієї товарної
позиції згідно з УКТ ЗЕД, уточнення випадків за яких, процедура, передбачена
частиною першою статті 267 Митного кодексу України (в редакції
законопроекту), не може бути застосована, а також визначення порядку
нарахування мита у разі декларування товарів з партії, які класифікуються у
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межах однієї товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі порядку
перерахунку специфічної ставки мита в адвалорну для нарахування мита за
найбільшою ставкою з товарної позиції УКТ ЗЕД.
Відхилені пропозиції стосуються:
1) можливості застосування процедури, передбаченої частиною першою
статті 267 Митного кодексу України, лише за погодженням з митними
органами (при цьому, така пропозиція не враховує положень частини
дев’ятої статті 264 Митного кодексу України, відповідно до якої митний
орган не має права відмовити у прийнятті митної декларації, якщо виконані
всі умови, встановлені цим Кодексом);
2) змін до іншого законодавчого акту з питань не пов’язаних з предметом
регулювання проектом Закону № 4517.
Враховуючи викладене, керуючись 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. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з
питань митної справи до розгляду Комітетом, з урахуванням
результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету.
2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Митного
кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних
декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно
з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу
(реєстр. № 4517) прийняти в другому читанні та в цілому з
необхідними техніко-юридичними правками.
3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. –
Голову підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики.
Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 6 аркушах.
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