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ВИСНОВОК

на проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони

(реєстр. № 7420 від 31.05.2022)
20 червня 2022 року

протокол № 103

Комітет на своєму засіданні 20 червня 2022 року (протокол № 103) 
розглянув проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (реєстр. № 7420 від 31.05.2022), поданий Кабінетом Міністрів 
України.

Як зазначено у Пояснювальній записці, метою законопроекту є 
впровадження європейських практик у здійснення митної справи в Україні, 
підготовки національного законодавства до виконання організаційних 
процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного 
транзиту від 20 травня 1987 року й участі України у Новій комп’ютеризованій 
транзитній системі (NCTS), яка використовується договірними сторонами 
Конвенції, і сприяння ефективному захисту прав та інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності.

З цією метою законопроектом, з урахуванням найкращих європейських  
практик, пропонується: 

уніфікувати передбачені Митним кодексом України правила щодо 
отримання статусу фінансового гаранта, забезпечення сплати митних 
платежів, отримання авторизації на застосування спрощень «загальна 
гарантія», «загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової 
суми на 50 відсотків», «загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення 
базової суми на 70 відсотків», «звільнення від гарантії» з вимогами, 



визначеними Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 
1987 року; 

дозволити користуватися спрощеннями під час здійснення митних 
формальностей усім надійним підприємствам, а не тільки авторизованим 
економічним операторам, визначивши перелік умов надання авторизації 
(дозволу) для застосування окремого спрощення; 

удосконалити процедуру розгляду скарг платників податків в 
адміністративному порядку, зокрема визначити підвідомчість розгляду скарг, 
запровадити можливість подання скарги в електронній формі, регламентувати 
права особи, яка подала скаргу, та процедури розгляду і прийняття рішень за 
результатами розгляду скарг; запровадити механізм, аналогічний тому, що 
функціонує в ЄС, видання рішень митними органами, регламентувавши права 
та обов’язки посадових осіб митних органів і посадових осіб підприємств під 
час розгляду заяви підприємства, оцінки відповідності та моніторингу 
відповідності, а також правила внесення змін, перегляду, скасування, 
анулювання рішень та застосування «права бути почутим» (можливість подати 
письмові заперечення та відповідні обґрунтування у разі наміру митного 
органу прийняти несприятливе для підприємства рішення); 

запровадити процедуру кінцевого використання, перевагами якої є: 
те, що іноземні товари можуть бути випущені у вільний обіг на митній 

території України за зниженими ставками ввізного мита, встановленими 
Митним тарифом України; можливість надання гарантій на різницю між 
сумою ввізного мита, визначеного за повними ставками Митного тарифу 
України, та сумою ввізного мита, визначеного за зниженими ставками 
Митного тарифу України, що забезпечує покриття ризиків, пов’язаних з 
недотриманням умов кінцевого використання; 

чітка система контролю з боку митного органу за ввезенням товарів, 
призначених для відповідного цільового використання, як перед наданням 
авторизації щодо застосування кінцевого використання, так і після.

За результатами обговорення законопроекту, народні депутати-члени 
Комітету зазначили, що прийняття законопроекту наблизить митне 
законодавство України до законодавства ЄС та дозволить:

удосконалити чинні норми законодавства у відповідності до кращих 
європейських практик у здійсненні митної справи в Україні; 

підготувати національне законодавство до виконання організаційних 
процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного 
транзиту від 20 травня 1987 року й участі України у Новій комп’ютеризованій 
транзитній системі (NCTS), яка використовується договірними сторонами 
Конвенції;

сприяти ефективному захисту прав та інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності.   

Нова комп’ютеризована транзитна система (NCTS) з'єднує митні служби 
в країнах-учасницях Конвенції, дозволяючи обмінюватися митними даними. 
Приєднання до Конвенції дозволить Україні обмінюватися митною 



інформацією із 35 країнами. Митниці країн-учасниць Конвенції мають в 
системі один транзитний документ. Це дозволяє митним органам 
контролювати товари на кожному етапі перевезення.

Положення Конвенції дозволяють забезпечувати належний контроль за 
транзитними товарами, сприяють запобіганню шахрайству із супровідними 
документами. 

Використання однієї транзитної декларації для доставки вантажів з 
однієї країни в іншу, згідно із процедурою спільного транзиту, зменшує 
вартість митних процедур та час, необхідний для їх проходження, – отже, 
зменшує черги на кордоні, що означає швидший потік товарів. 

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у 
своєму експертному висновку зазначив, що проект розроблено на виконання 
п.п. 308, 310 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 
рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 15.02.2022 № 
2036-ІХ та надало ряд зауважень та пропозиції до законопроекту.

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 

деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7420 від 
31.05.2022) включити до порядку денного сьомої 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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