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ВИСНОВОК

на проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
підтримки наукової і науково-технічної діяльності
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08 липня 2021 року

протокол № 73

Комітет на своєму засіданні 08 липня 2021 року (протокол № 73) 
розглянув проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5499 від 
18.05.2021), поданий народними депутатами України Бабаком С.В. та іншими.

Як зазначено у Пояснювальній записці, метою законопроекту є виконання 
норми частини другої статті 47 Закону України «Про наукову та науково-
технічну діяльність» та створення умов для розвитку наукової та науково-
технічної діяльності шляхом зменшення фіскального навантаження на 
науково-дослідні установи при придбанні ними обладнання, призначеного для 
здійснення наукових досліджень.

Так, частиною другою статті 47 Закону України «Про наукову та науково-
технічну діяльність» встановлено, що «державні наукові установи та заклади 
вищої освіти звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану 
вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних 
матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та 
електронному вигляді, що ввозяться в Україну для забезпечення власної 
наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів)».

Водночас, як зазначено у Пояснювальній записці до законопроекту, 
вказана норма не може набути сили до внесення відповідної зміни до Митного 
кодексу України. Закон України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність» набув чинності 01 січня 2016 року, однак відповідні зміни до 
Митного кодексу України досі не внесені.

З цією метою пропонується внести зміни до статті 282 Митного кодексу 
України та звільнити від оподаткування ввізним митом наукові прилади, 
обладнання, науково-дослідні судна, запасні частини і витратні матеріали до 
них, реактиви, зразки, що ввозяться в Україну державними науковими 



установами та державними закладами вищої освіти для забезпечення власної 
наукової та науково-технічної діяльності.

За результатами опрацювання законопроекту, необхідно вказати на таке.
1. Положення законопроекту щодо переліку товарів, які пропонується 

звільнити від оподаткування ввізним митом, не у повній мірі відповідають 
переліку товарів, визначеному в основному (базовому) Законі України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність.

Так, частиною другою статі 47 Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» встановлено, що звільняються від сплати ввізного мита 
та податку на додану вартість наукові прилади, обладнання, запасні частини і 
витратні матеріали до них, реактиви, зразки, наукова література в 
паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну державними 
науковими установами та закладами вищої освіти для забезпечення власної 
наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів).

Разом з тим, у законопроекті (реєстр. № 5499) визначено, що 
звільняються від оподаткування ввізним митом наукові прилади, обладнання, 
науково-дослідні судна, запасні частини і витратні матеріали до них, 
реактиви, зразки, що ввозяться в Україну державними науковими установами 
та державними закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та 
науково-технічної діяльності.

2. Вбачається за необхідне у тексті законопроекту визначити коди згідно 
з УКТЗЕД товарів, які будуть звільнятись від сплати ввізного мита, та 
передбачити необхідність їх цільового використання. 

3. Надання податкової пільги зі сплати ввізного мита доцільно обмежити 
нормою щодо її не розповсюдження на товари, що мають походження з країни, 
визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-
агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території 
держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, 
визначеної такою згідно із законом.

4. Положення законопроекту за реєстр. № 5499 доцільно привести у 
відповідність до вимог глави ХІ Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 
16.11.2009, який встановлює систему Співтовариства для звільнення від 
сплати мит (далі – Регламент № 1186/2009), положення якого, відповідно до 
статті 84 та додатка XV до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, мають бути 
впроваджені до законодавства України.

Так, у Главі ХІ «Методичні, наукові та культурні матеріали; наукова 
апаратура та прилади» Регламенту № 1186/2009 вказані норми щодо порядку 
звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну 
територію України у некомерційних цілях для державних освітніх та наукових 



підприємств (організацій). Окрім того, у додатках І - ІІ до Регламенту 
№1186/2009 вказано орієнтовний перелік таких товарів.

2. Щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 
частині впровадження до національного законодавства положень 
Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009.

Регламентом Ради (ЄС) № 1186/2009 положення якого, відповідно до 
статті 84 та додатка XV до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, мають бути 
впроваджені до законодавства України, передбачені умови, при виконанні 
яких звільняються від оподаткування ввізним митом методичні, наукові та 
культурні матеріали, наукова апаратура та прилади, які ввозяться на митну 
територію для забезпечення власної навчальної, наукової, науково-дослідної 
та науково-технічної діяльності (глава ХІ «Методичні, наукові матеріали; 
наукова апаратура та прилади» Регламенту). 

Також, окремими статтями глави ХІ Регламенту № 1186/2009 
деталізовані умови та порядок надання пільг по сплаті ввізного мита на 
вказану категорію товарів. Зокрема, у:

статті 43 вказані категорії підприємств, які мають право ввозити такі 
товари; 

статті 46 надані визначення таких термінів, як «наукова апаратура або 
прилади», «ввезення у некомерційних цілях», статті 51 - «обладнання»;

статтях 48, 52 визначені умови позики таких товарів, надання в оренду 
чи передання іншим підприємствам або організаціям;

статті 49 визначені процедури розпорядження товарами у випадку, коли 
підприємства, що ввезли ці товари з пільгами припиняють відповідати умовам, 
при виконанні яких надавались пільги по сплаті ввізного мита.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у 
своєму експертному висновку надав ряд зауважень та пропозицій до 
законопроекту та зазначив, що з виходячи з вимог ст. 116 Конституції України, 
згідно з якою Кабінет Міністрів України забезпечує проведення податкової 
політики, організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності України, митної справи, щодо внесеного проекту доцільно 
отримати висновок Уряду.

Міністерство фінансів України (у своєму експертному висновку до 
законопроекту, підготовленому за дорученням Кабінету Міністрів України) не 
підтримує законопроект та зазначає, що Регламентом Ради (ЄС) №1186/2009 
від 16.11.2009 не передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом 
науково-дослідних суден, натомість згаданим Регламентом встановлюється 
чітка вимога про те, що товари, які будуть звільнятись від оподаткування 
ввізним митом, повинні ввозитись з некомерційною метою.



З огляду на вищезазначене, за наслідками розгляду та обговорення 
законопроекту, керуючись положеннями статей 108, 114 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України», Комітет Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5499 від 
18.05.2021) включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання;

 за наслідками розгляду у першому читанні, відповідно до пункту 1 
частини першої статті 114 Регламенту 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. 
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