Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики
РІШЕННЯ
про проект Закону України про внесення змін
до Митного кодексу України та деяких інших законів України
у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
(реєстр. № 2318-1 від 14.11.2019)
13 січня 2020 р.
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 13 січня 2020 року (протокол № 22) повторно
розглянув окремі положення проекту Закону України про внесення змін до Митного
кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи (реєстр. № 2318-1 від 14.11.2019), поданого народними
депутатами України Гетманцевим Д.О., Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та Колісник
А,С., підготовленого до розгляду Верховною Радою України у другому читанні.
Потреба у повторному розгляді цих положень зумовлена необхідністю
врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради
України до них, а також узгодження їх із законопроектом реєстр. № 2260,
прийнятим Верховною Радою України 06.12.2019 в цілому як Закон України та
17.12.2019 направленим на підпис Президенту України.
Даний законопроект був прийнятий Верховною Радою України за основу 03
грудня 2019 року. Після прийняття законопроекту у першому читанні до нього від
народних депутатів України надійшло 109 пропозицій. Крім цього, 7 пропозицій
внесено Комітетом відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України “Про комітети
Верховної Ради України” з метою врахування зауважень Головного юридичного
управління. Загалом із 116 поданих пропозицій Комітетом враховано 66 пропозицій,
у тому числі повністю – 54, частково та з редакційними уточненнями, зробленими в
ході обговорення, – 8, по суті – 4, відхилено 50 пропозицій. Зокрема, за
результатами обговорення пропозицій №№ 4, 5, 8, 11, 42, 49, 57 та 97 (після зміни
нумерації у зв’язку з надходженням нових пропозицій – відповідно №№ 4, 5, 8, 11,
42, 49, 58 та 104) Комітет врахував:
пропозицію № 4 – з заміною слів і цифр “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої
статті 257 цього Кодексу” словами і цифрами “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої
зазначеної статті”, а слів “діяльності Державної митної служби” – словами “питань,
що стосуються митної справи”;
пропозицію № 5 – з заміною слова “дати” словом “надавати”;
пропозицію № 8 – з заміною слів і цифр “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої
статті 257 цього Кодексу” словами і цифрами “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої
зазначеної статті”;
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пропозицію № 11 – з заміною слів “валютних цінностей” словами “валюти
України, іноземної валюти, банківських металів”, а слів “валютного законодавства”
– словами “Закону України “Про валюту і валютні операції””;
пропозицію № 42 – з заміною слів і цифр “Пункт 22 розділу І проекту”
словами і цифрами “У частині третій статті 363 слово “однакового””;
пропозицію № 49 – з доповненням її після слова “доступ” словами “на правах
користувача”;
пропозицію № 58 – без виключення частини другої статті 557 МКУ, з
виключенням замість цього у зазначеній частині слова “безоплатно” та з
доповненням її після слів “сфери обслуговування” словами “відповідно до закону”;
пропозицію № 104 – з доповненням її після слів “Суб’єкт призначення”
словами “або керівник державної служби” та виключенням слова “календарних”.
Враховуючи викладене, розуміючи необхідність належної організації
діяльності органів, що реалізують державну податкову та державну митну політику,
у зв’язку з відновленням Державної митної та Державної податкової служб України,
Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи (реєстр. № 2318-1 від
14.11.2019), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О.,
Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та Колісник А.С., прийняти у другому читанні
та в цілому як Закон України з пропозиціями Комітету, пропозиціями суб’єктів
права законодавчої ініціативи, врахованими Комітетом, та з необхідними
техніко-юридичними правками.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України
визначити Голову Комітету, народного депутата України Гетманцева Д.О.
Співдоповіді від Комітету законопроект не потребує.
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