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Верховна Рада України

ВИСНОВОК
на проект Закону про Митний тариф України,

 поданий  Кабінетом Міністрів України 
  (реєстр. № 7737 від 05.09.2022)

                                                                                             30 вересня 2022 р.
                                                                                             протокол № 115

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики на своєму засіданні 30 вересня 2022 року (протокол № 115) 
розглянув проект Закону про Митний тариф України, поданий 05.09.2022 року 
Кабінетом Міністрів України за реєстраційним № 7737.

Проект Закону розроблено, як зазначається у пояснювальних до нього 
матеріалах, з метою приведення товарної номенклатури України у 
відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи 
опису та кодування товарів версії 2022 року (далі – ГС-2022) на виконання 
міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про 
Гармонізовану систему опису та кодування товарів, адаптації статистичної 
системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації, 
стандартизації зовнішньоторговельної документації, усунення розбіжностей у 
версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності України та країн – торговельних партнерів, прискорення та 
спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення 
зовнішньоторговельних операцій.

Чинний Митний тариф України побудовано на основі шостої редакції 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як 
застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості 
країн світу, зокрема в країнах Європейського Союзу, з 1 січня 2022 року 
здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.

У зв’язку зі згаданим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із:
розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час 

митного оформлення продукції, що імпортується;
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неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в рамках 
домовленостей про обмін статистичною інформацією тощо.

Враховуючи зазначене, проектом Закону пропонується оновлена 
номенклатура Митного тарифу України на основі актуалізованої редакції 
Гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2022 року і 
Комбінованої номенклатури Європейського Союзу 2022 року, яка містить 351 
комплект правок, розподілених таким чином: 77 – сільськогосподарський 
сектор; 58 – хімічний сектор; 38 – лісовий сектор; 21 – текстильна 
промисловість; 27 –  кольорові метали; 52 – машинобудівна галузь; 22 – 
транспорт; 56 – інші галузі. 

За інформацією ініціаторів законопроекту, ставки ввізного мита на 
товари не змінюються, а передбачено лише зміни, доповнення, уточнення 
кодів та описових частин окремих товарів, приміток до товарних груп. Крім 
того, частину кодів додано, перенумеровано, об’єднано або вилучено у зв’язку 
з низьким об’ємом торгівлі. Враховуючи наведене, проект закону має суто 
технічний характер. 

Прийняття законопроекту сприятиме:
  приведенню товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-

2022 на виконання міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної 
конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої 
приєдналася Україна;

адаптації статистичної системи України до міжнародних методів, 
стандартів та класифікації;

стандартизації зовнішньоторговельної документації;
прискоренню і спрощенню процедури митного оформлення товарів під 

час здійснення зовнішньоторговельних операцій.
У Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України відсутні зауваження до законопроекту (Висновок № 16/3-
2022/153181 від 13.09.2022р.).

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до 
Європейського Союзу у своєму висновку зазначає, що законопроект 
відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської 
інтеграції. (Висновок № 04-20/10-2022/158149 від 20.09.2022р.).

Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України проведено експертизу 
законопроекту на відповідність зобов’язанням України в сфері європейської 
інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) і повідомляється про 
відсутність застережень до проекту акта. 
          Під час обговорення законопроекту народними депутатами України-
членами Комітету були підтримані дві пропозиції, які мають бути внесені до 
остаточної редакції оновленого Митного тарифу України, а саме:  

 1. Законопроект потребує виправлень в частині уточнення додаткових 
одиниць  виміру та обліку кількості товарів :  для кодів 4414 10 10 00, 4414 10 
90 00, 4414 90 00 00, 8529 90 18 00, 9027 81 00 00 додаткові одиниці  виміру та 
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обліку відсутні, а для кодів 8485 80 00 10, 8514 40 00 00, 8549 12 10 00, 8549 
12 20 00, 8549 13 20 00, 8549 14 20 00, 8549 19 20 00 вони мають бути 
встановлені в «штуках». 

2.. Потребує уточнення повна ставка мита для коду 8479 89 30 00, яка 
має бути встановлена на рівні 2 відсотків, у зв’язку з чим пропонується у 
розділі XVІ  проекту закону цифри і слова:

«8479 89 30 00 - - - пересувне кріплення з гідравлічним 
приводом для шахт

0 20 -

замінити цифрами і словами:

«8479 89 30 00 - - - пересувне кріплення з гідравлічним 
приводом для шахт

0 2 -

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108, частини другої статті 114 Закону України “Про Регламент 
Верховної Ради України”, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді 
України :

               1.   Проект Закону про Митний тариф України, внесений Кабінетом 
Міністрів України (реєстр. № 7737 від 05.09.2022), включити до порядку 
денного  восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

      2.     За наслідками розгляду в сесійному засіданні, прийняти за 
основу та в цілому проект Закону про Митний тариф України, внесений 
Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7737 від 05.09.2022) з урахуванням  
пропозицій Комітету та необхідними техніко-юридичними правками.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Колісник А.С. - 
Голову підкомітету з питань гармонізації фінансового, податкового та митного 
законодавства України законодавству ЄС Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


