ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

До реєстр. № 4279
(друге читання)

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових
відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх
декларування), внесений народними депутатами України Совою О.Г.,
Ковальчуком О.В., Гетманцевим Д.О. та іншими (реєстр. № 4279 від
28.10.2020), підготовлений до другого читання
30 листопада 2021 року
протокол №84

Комітет на своєму засіданні 30 листопада 2021 року (протокол №84),
керуючись положеннями частини п’ятої статті 44 Закону України «Про
комітети Верховної Ради України», переглянув висновок Комітету від 07
вересня 2021 року (протокол №75) на проект Закону України про внесення
змін до Митного кодексу України (щодо оподаткування митними платежами
товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових
відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх
декларування) (реєстр. №4279), який прийнято Верховною Радою України за
основу 27 січня 2021 року.
Під час засідання члени Комітету повернулися до розгляду раніше
врахованих пропозицій № 71 та № 35 в частині здійснення ідентифікації особи
– одержувача товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
За результатами обговорення, народними депутатами - членами
Комітету напрацювано нові пропозиції щодо викладення статті 236 Митного
кодексу України (в редакції законопроекту) в новій редакції, а також щодо
відтермінування набрання чинності положеннями про необхідність здійснення
ідентифікації особи - одержувача товарів у міжнародних поштових та експресвідправленнях шляхом внесення до додаткових реєстрів відомостей про код
згідно з ЄДРПОУ (для підприємств – одержувачів відправлень) або
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для громадян –
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одержувачів відправлень) на один рік з моменту опублікування цього Закону
(включені до зміненої порівняльної таблиці з необхідними технікоюридичними правками за №№ 36 та 134 відповідно).
Крім того, під час перегляду вказаного вище висновку Комітету, з метою
врегулювання питання набрання чинності законом членами Комітету подано
нову пропозицію до прийнятого за основу тексту проекту Закону за реєстр.
№4279, що не була предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні
Комітету від 07.09.2021, наступного змісту: «Пункт 1 розділу ІІ проекту
викласти в такій редакції: “1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування, крім пунктів 1, 3, 4, 6 – 8, 10, 11 розділу І цього
Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього
Закону», у зв’язку з чим раніше враховану пропозицію №126 запропоновано
врахувати частково.
В межах підготовки до розгляду Верховною Радою України зазначеного
проекту Закону в другому читанні Комітетом змінено порівняльну таблицю з
урахуванням зазначених у попередніх абзацах пропозицій.
Таким чином, в межах підготовки до розгляду Верховною Радою
України проекту Закону реєстр. № 4279 в другому читанні Комітетом змінено
порівняльну таблицю з урахуванням вищезазначених пропозицій, яка містить
137 пропозицій, з яких Комітетом пропонується врахувати 18 пропозицій,
врахувати редакційно – 7 пропозицій, врахувати частково – 7 пропозицій,
відхилити – 105 пропозицій.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15,
пунктами 5, 6 частини першої статті 16, частиною п’ятою статті 44 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої
статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет вирішив:
1. Переглянути висновок Комітету від 07.09.2021 (протокол №75) на
проект Закону України від 28.10.2020 реєстр. №4279, врахувавши частково
раніше враховану пропозицію №126 (№ 127 в редакції зміненої порівняльної
таблиці), врахувавши нову пропозицію №128 та відхиливши нову пропозицію
№ 36 в порівняльній таблиці до другого читання, а також доповнивши текст
правої колонки порівняльної таблиці положеннями про відтермінування
набрання чинності (застосування) нормою проекту Закону про ідентифікацію
особи-одержувача товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
на один рік з моменту опублікування цього Закону (правка № 134).
2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях,
міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування) (реєстр.
№4279) прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікоюридичними правками.
3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – Голову
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підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики.
Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 64 аркушах.

Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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