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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)

31 березня 2021 року
протокол № 61

Комітет на своєму засіданні 31 березня 2021 року (протокол №61) 
розглянув 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).

Вказаний законопроект включено до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання (Постанова Верховної Ради 
України від 16.02.2021 № 1228-ІХ). 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що проект Закону 
реєстр. № 4517 розроблено на виконання зобов’язань, взятих Україною в 
рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 
року № 1678-VII, з метою адаптації законодавства України до законодавства 
країн-членів Європейського Союзу у частині процедури складання митних 
декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з 
УКТЗЕД у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД. 

Поданим проектом Закону реєстр. № 4517 пропонується викласти у 
новій редакції статтю 267 та доповнити статтю 280 Митного кодексу України 
новими трьома частинами, згідно з якими передбачається:
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можливість декларування партії товарів, які класифікуються в різних 
товарних підпозиціях згідно з УКТЗЕД (на рівні перших шести знаків) за 
одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД, за умови, що цьому коду 
відповідає найбільша ставка мита з товарної підпозиції УКТЗЕД (на рівні 
перших шести знаків) у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД та поширення 
цих процедур на товари, які декларуються для вільного обігу як на митній 
території України, так і за її межами; 

порядок справляння мита у разі декларування товарів відповідно до статті 
267 Митного кодексу України, у тому числі порядок перерахунку специфічної 
ставки мита в адвалорну для справляння мита за найбільшою ставкою з 
товарної підпозиції УКТЗЕД у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД.

Підтримуючи позицію щодо необхідності приведення положень 
Митного кодексу України до Регламенту Європейського парламенту і Ради 
(ЄС) від 9 жовтня 2013 року №952/2013 про встановлення Митного кодексу 
Союзу (далі – Регламент (ЄС) № 952/2013), Комітет вважає за необхідне 
акцентувати увагу на те, що з положень абзацу третього пункту 1 розділу І 
законопроекту неможливо дійти однозначного висновку, що його дія 
поширюється лише на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції 
згідно з УКТЗЕД у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД, а отже положення 
цього абзацу проекту Закону підлягають уточненню.

Комітет з питань бюджету у своєму висновку зазначив, що 
законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 
призвести до збільшення доходів державного бюджету від мита залежно від 
практики застосування даної законодавчої ініціативи).

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу у 
своєму висновку зазначив, що положення проекту закону відповідають 
міжнародно-правовим зобов’язанням в сфері європейської інтеграції. 

Головне науково - експертне управління у своєму експертному 
висновку від 09.02.2021, в цілому підтримуючи спрямованість законопроекту, 
висловило щодо його окремих положень зауваження. Зокрема, згідно з 
вказаним висновком припис частини першої статті 267 Митного кодексу 
України (у редакції проекту) не повною мірою відповідає частині першій 
статті 177 Регламенту (ЄС) № 952/2013, за якою «якщо вантаж складають 
товари, що підпадають під різні тарифні субпозиції, та поводження з кожним 
із цих товарів згідно з його тарифною субпозицією для цілей складання митної 
декларації призвело б до ускладнень у роботі та витрат, непропорційних 
ввізному чи вивізному миту, що підлягає стягненню, митні органи можуть за 
заявою декларанта надати згоду на стягнення ввізного чи вивізного мита з 
усього вантажу на основі тарифної субпозиції товарів, що обкладаються 
ввізним чи вивізним митом за найвищою ставкою».

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями статті 108 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:
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1. рекомендувати Верховній Раді України 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) за наслідками розгляду в першому 
читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України», прийняти за 
основу з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 
ініціативи;

2. співдоповідачем 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. 
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