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Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення 

порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України  

(реєстр. № 1030 від 29.08.2019) 

 

06 вересня 2019 р. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 06 вересня 2019 року (протокол № 2)  розглянув проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення 

транспортних засобів на митну територію України (реєстр. № 1030 від 29.08.2019), 

поданий Президентом України. 

Метою законопроекту є створення передумов для комплексного врегулювання 

проблеми митного оформлення в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією, 

дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів особистого 

користування через митний кордон України у митних режимах тимчасового 

ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при 

вирішенні вказаного питання.  

Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується у пунктах 92 та 93 

розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України та у 

пункті 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 08.11.2018 № 2612-

VIII “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” 

(далі – Закон № 2612-VIII) цифри “270” замінити цифрами “360”. 

У такий спосіб передбачається відтермінувати на 90 днів введення в дію 

пунктів 7 та 8 розділу І та підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ Закону № 2612-VIII, якими 

передбачено запровадження або посилення адміністративної відповідальності за:  

передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово 

ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у 

володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила 

такий транспортний засіб на митну територію України чи не поміщувала його у 

митний режим транзиту (частина четверта ст. 469 МКУ); 

недоставлення товарів, транспортних засобів до органу доходів і зборів 

призначення у визначений строк (частини четверта – шоста ст. 470 МКУ); 

перевищення строку тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів або 

строку тимчасового вивезення товарів (частини четверта – шоста ст. 481 МКУ); 

керування транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим 

в Україні в установленому порядку, а також транспортним засобом, щодо якого 
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порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України (частини шоста – 

дев’ята ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).   

         Також пропонується продовжити на цей же строк дію передбачених пунктами 

92 та 93 розділу ХХІ МКУ спрощених умов митного оформлення автомобілів з 

іноземною реєстрацією, ввезених на митну територію України в період з 1 січня 2015 

року до дня набрання чинності Законом № 2612-VIII. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловило ряд зауважень до даного законопроекту, але вважає, що 

за умови їх врахування він може бути прийнятий за основу. 

У зв’язку з необхідністю додержання правил законотворчої техніки та 

врахування висновку Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України за насідками обговорення народні депутати України – 

члени Комітету вирішили, що мета даного законопроекту буде досягнута шляхом 

тимчасового, до 31 грудня 2019 року включно, відновлення дії пунктів 92 та 93 

розділу ХХІ МКУ та встановлення на цей же строк мораторію на притягнення 

громадян до адміністративної відповідальності за передачу транспортного засобу 

особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи 

поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або 

розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на 

митну територію України чи не поміщувала його у митний режим транзиту (частина 

четверта ст. 469 МКУ), а також за керування транспортним засобом, не 

зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку, та 

транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним 

кодексом України (частини шоста – дев’ята ст. 121 КУпАП). 

Виходячи з цього, народними депутатами України – членами Комітету було 

запропоновано внести зміни до назви та тексту даного законопроекту, зокрема: 

1) у назві законопроекту слова “деяких законодавчих актів” замінити словами 

“Митного кодексу”; 

2) розділ І  законопроекту викласти у такій редакції:  

“І. Доповнити розділ XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 552) 

пунктом 94 такого змісту: 

“94.  Тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, відновити дію пунктів 92 та 

93 цього розділу”; 

3) розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:  

“ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, особи, відповідальні за 

дотримання умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту щодо 

транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за кодом 

товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України, 

звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої: 

 частиною четвертою статті 469 Митного кодексу України; 
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 частинами шостою та сьомою (в частині керування транспортним засобом, не 

зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку) та 

частинами восьмою та дев’ятою (в частині керування  транспортним засобом, щодо  

якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України) статті 121 

Кодексу України про адміністративні правопорушення». 

Враховуючи викладене, розуміючи нагальну необхідність у розв’язанні 

проблеми митного оформлення ввезених на митну територію України автомобілів з 

іноземною реєстрацією, забезпеченні дотримання всіма громадянами митних правил 

при переміщенні транспортних засобів особистого користування через митний 

кордон України у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також в 

урахуванні інтересів усіх верств населення при вирішенні даного питання, Комітет 

вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування 

застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних 

засобів на митну територію України (реєстр. № 1030 від 29.08.2019), поданий 

Президентом України, прийняти за основу та в цілому, як Закон України, з 

урахуванням пропозицій народних депутатів України – членів Комітету. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету, народного депутата України Гетманцева Д.О.  

 

 

           Голова Комітету                                                                                       Д.О.Гетманцев 

 


