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РІШЕННЯ
щодо усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Верховною Радою
України 25 січня 2022 року 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»
29 квітня 2022 року
протокол № 97

Верховною Радою України 25 січня 2022 року було прийнято Закон
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» (законопроект реєстр.
№4279 від 28.10.2020).
Під час підготовки Комітетом для підпису Головою Верховної Ради
України тексту прийнятого Закону встановлено, що текст ухваленого Закону
містить деякі редакційні неточності, а також окремі неузгодженості між
положеннями, зокрема в тексті пункту 6 розділу І цього Закону щодо
викладення статті 236 Митного кодексу України в новій редакції, що
випливає з наступного.
Відповідно до частини першої статті 118 Регламенту Верховної Ради
України законопроект, підготовлений до другого читання, подається у
вигляді порівняльної таблиці, яка має містити:
1) текст законопроекту, прийнятого за основу;
2) усі внесені та не відкликані пропозиції (можливо, із стислим
обґрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються
на рівні з відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів їх
внесення - суб'єктів права законодавчої ініціативи;
3) висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок;
4) остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним
комітетом для прийняття у другому читанні.
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Під час підготовки законопроекту реєстр. № 4279 до другого читання
народними депутатами України – членами Комітету прийнято рішення
зокрема про врахування редакційно пропозицій №№ 64, 67, 68, 72 до пункту
6 розділу І законопроекту в частині визначення переліку відомостей, які
повинні містити тимчасові та додаткові реєстри міжнародних поштових та
експрес-відправлень, у тому числі код згідно з ЄДРПОУ (для підприємств –
одержувачів відправлень) або реєстраційний номер облікової картки
платника податків (для громадян – одержувачів відправлень) або серію та
номер паспорта (для громадян – одержувачів відправлень, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)» (Протокол № 84 від
30.11.2021), та відстрочення строків набрання чинності (введення в дію)
зазначеними положеннями Закону.
У зв’язку з цим, народними депутатами - членами Комітету відповідно
до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України» підготовлено нову пропозицію, яка була включена
до порівняльної таблиці за №35 (яка за своїм змістом фактично відтворює
положення пункту 6 розділу І проекту в редакції першого читання з
відповідними коригуваннями за змістом врахованих редакційно пропозицій
№№ 64, 67, 68, 72) та прийнято рішення про її врахування. Текст зазначеної
поправки був включений Комітетом до остаточної редакції пункту 6 розділу І
законопроекту порівняльної таблиці (від 10.12.2021 № 04-32/03-2021/385999)
та запропонований Комітетом для прийняття Верховною Радою України у
другому читанні.
В ході голосування в пленарному засіданні Верховної Ради України за
вказаний законопроект народним депутатом України Заблоцьким М.Б. було
поставлено пропозицію № 35 на підтвердження у зв’язку з включенням до
цієї пропозиції положень щодо необхідності внесення до додаткових реєстрів
міжнародних поштових та експрес – відправлень відомостей про код
ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
особи-одержувача товарів у відправленнях. За результатами голосування
вказана пропозиція не була підтримана народними депутатами.
Одночасно з цим, народними депутатами було прийнято проект Закону
№4279 в другому читанні та в цілому як Закон.
Відповідно до частини четвертої статті 123 Регламенту Верховної ради
України якщо запропонований головним комітетом текст законопроекту
прийнято без внесення змін до нього, якщо до нього немає зауважень
відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради, Верховна Рада
може прийняти рішення про прийняття законопроекту в другому читанні та в
цілому.
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Отже, наразі у порівняльній таблиці до другого читання законопроекту
реєстр. № 4279, прийнятого 25.01.2022 у другому читанні та в цілому як
Закон, містяться враховані редакційно пропозиції №№ 64, 67, 68, 72 до
пункту 6 розділу І законопроекту (частини сьомої статті 236 Митного
кодексу України). При цьому жодна із зазначених пропозицій в сесійній залі
на голосування (підтвердження чи врахування) не ставилася.
Одночасно з цим, текст пропозицій №№ 68, 72 передбачає доповнення
частини сьомої статті 236 Митного кодексу України положеннями щодо
необхідності зазначення в тимчасових та додаткових реєстрах міжнародних
поштових та експрес-відправлень відомостей про код ЄДРПОУ або
реєстраційного номеру облікової картки особи – одержувача товарів у
відправленні (які і стали підставою для відхилення народними депутатами
пропозиції № 35).
Крім того, зважаючи на те, що народними депутатами не була
підтримана пропозиція щодо необхідності внесення до додаткових реєстрів
міжнародних поштових та експрес-відправлень вищезазначених відомостей,
підлягають уточнення також положення розділу ІІ Закону в частині строків
введення в дію відповідних положень частини сьомої статті 236 Митного
кодексу України.
Виходячи з викладеного, з метою усунення зазначених розбіжностей
пункт 6 розділу І Закону має бути викладений у наступній редакції:
«6. Статтю 236 викласти в наступній редакції:
«Стаття 236. Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються)
через митний кордон України у міжнародних поштових та експресвідправленнях
1. Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через
митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях,
здійснюється оператором поштового зв’язку, експрес-перевізником чи
декларантом або уповноваженою ним особою. Кореспонденцiя, поштові
листи та листівки, література для сліпих, друковані матеріали, міжнародні
експрес-відправлення документарного характеру декларуються в уснiй
формi на підставі товаросупровідних документів. Інші товари, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у
міжнародних поштових та експрес-відправленнях, підлягають письмовому
декларуванню.
2. Декларування товарів, зазначених в частині першій статті 234 цього
Кодексу, здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою
шляхом подання заяви за формою, встановленою Кабінетом Міністрів
України, у тому числі з використанням інформаційних технологій, або

4

оператором поштового зв’язку чи експрес-перевізником шляхом подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових) міжнародних поштових та
експрес-відправлень.
3. Товари, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного
одержувача – громадянина в одній депеші від одного відправника у
міжнародних поштових відправленнях, сумарна фактурна вартість яких не
перевищує еквівалент 150 євро, декларуються оператором поштового
зв’язку шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних поштових відправлень з урахуванням відомостей та
документів, передбачених актами Всесвітнього поштового союзу.
4. Товари, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного
одержувача – громадянина в одному вантажі експрес-перевізника від одного
відправника у міжнародних експрес-відправленнях, сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, декларуються експресперевізником шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних експрес-відправлень.
Громадянин (уповноважена ним особа) має право самостійно
декларувати такі товари у порядку, встановленому для громадян, шляхом
подання митної декларації за формою, встановленою Кабінетом Міністрів
України, у тому числі з використанням інформаційних технологій.
5. Товари, що переміщуються (пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150
євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, декларуються оператором
поштового зв’язку шляхом подання:
реєстрів (тимчасових та/або додаткових) міжнародних поштових
відправлень з урахуванням відомостей та документів, передбачених актами
Всесвітнього поштового союзу; або
документів, встановлених актами Всесвітнього поштового союзу.
6. Товари, що переміщуються (пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких
перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро,
декларуються:
експрес-перевізником шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або
додаткових) міжнародних експрес-відправлень; або
громадянином (уповноваженою ним особою) у порядку, встановленому
для громадян, шляхом подання митної декларації за формою, встановленою
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Кабінетом Міністрів України, у тому числі з використанням інформаційних
технологій.
7. Для цілей цього Кодексу реєстри (тимчасові та додаткові)
міжнародних поштових та експрес-відправлень замінюють митні
декларації.
До тимчасових реєстрів оператором поштового зв’язку, експресперевізником вносяться відомості про:
1) вид відправлення;
2) унікальний номер відправлення;
3) декларанта, відправника, одержувача товарів у відправленні;
4) найменування країни відправлення (призначення);
5) товари у відправленні (найменування, звичайний торговельний опис,
торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних
та комерційних документах), код товару згідно з УКТ ЗЕД, кількість,
фактурна та/або митна вартість);
6) відомості про нарахування митних платежів (суми митних платежів,
спосіб і особливості їх нарахування та сплати, офіційний курс валюти
України до іноземної валюти);
7) транспортні, комерційні та інші супровідні документи на товари.
До додаткових реєстрів крім відомостей, що вносяться до тимчасових
реєстрів, оператором поштового зв’язку, експрес-перевізником вносяться
відомості про:
1) номер і дату відповідного тимчасового реєстру (за наявності);
2) суми митних платежів, що підлягають сплаті за цим реєстром;
3) повернення відправлення відправнику.
Форма реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових
та експрес-відправлень затверджується Кабінетом Міністрів України.
Порядок заповнення таких реєстрів, у тому числі порядок внесення змін до
них, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням актів
Всесвітнього поштового союзу.
8. Оператор поштового зв’язку, експрес-перевізник подає митному
органу тимчасовий реєстр під зобов’язання про подання додаткового
реєстру (додаткових реєстрів) та сплату митних платежів за товари, які є
об’єктом оподаткування, у строк не більше 30 днів з дати оформлення
відповідного тимчасового реєстру.
9. Для випуску товарів за тимчасовим реєстром застосовуються курси
валют, визначені відповідно до статті 31 цього Кодексу, чинні на дату
подання митному органу такого тимчасового реєстру для оформлення.
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Митні платежі сплачуються за додатковим реєстром з урахуванням
курсу валют, чинного на дату подання митному органу тимчасового
реєстру, що йому передував.
Дозволяється подання оператором поштового зв’язку, експресперевізником додаткових реєстрів та сплата митних платежів за товари,
які є об’єктами оподаткування, без подання тимчасових реєстрів. У такому
разі митні платежі нараховуються за курсом валют, чинним на дату
подання митному органу такого додаткового реєстру для оформлення.
10. У разі декларування товарів оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
суми митних платежів сплачуються оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником до або на день подання митному органу відповідних
додаткових реєстрів для оформлення.
Декларування на підставі додаткових реєстрів та митне оформлення
товарів, які після ввезення на митну територію України повертаються за її
межі відправникам протягом 30 днів з дати оформлення тимчасових
реєстрів, припиняє зобов’язання оператора поштового зв’язку, експресперевізника із сплати митних платежів за такі товари.
11. Порушення оператором поштового зв’язку, експрес-перевізником
зобов’язання, передбаченого у частині восьмій цієї статті, є підставою для
відмови митним органом у прийнятті нових тимчасових реєстрів до
моменту виконання такого зобов'язання».
Крім того, з розділу ІІ Закону підлягає виключенню пункт 2.
Виходячи з викладеного, Комітет вирішив:
звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією усунути
виявлені редакційні неточності, а також окремі неузгодженості між
положеннями ухваленого 25.01.2022 Закону, у порядку визначеному статтею
131 Регламенту Верховної Ради України.
Додаток: проект пропозицій щодо усунення неузгодженостей в тексті прийнятого Закону
на 8 арк.
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