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До реєстр. № 8062
    від 20.09.2022

ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо врегулювання питання притягнення до адміністративної 

відповідальності за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від 
сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші 

протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, 
внесений народним депутатом України Совою О.Г. та іншими 
народними депутатами України (реєстр. №8062 від 20.09.2022)

14 жовтня  2022 року
протокол № 119

Комітет на своєму засіданні 14 жовтня 2022 року (протокол №119) 
розглянув проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо врегулювання питання притягнення до адміністративної 
відповідальності за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати 
митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, 
спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, внесений народним 
депутатом України Совою О.Г. та іншими народними депутатами (реєстр. 
№8062 від 20.09.2022).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що цей проект 
розроблено з метою приведення положень абзацу другого статті 485 Митного 
кодексу України у відповідність із Конституцією України та Рішенням 
Конституційного Суду України від 15.06.2022 № 4-р(II)/2022 за наслідками 
розгляду справи № 3-321/2019 (7780/19, 91/21) за конституційними скаргами 
Барсегяна Геворка Сенекеримовича та Ліненко Наталії Миколаївни щодо 
дотримання принципу індивідуалізації юридичної відповідальності під час 
притягнення особи до адміністративної відповідальності на підставі статті 
485 Митного кодексу України та створення належного законодавчого 
підґрунтя для застосування домірних заходів до порушника митних правил.
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Проектом Закону  пропонується: 
1) привести положення абзацу другого статті 485 Митного кодексу 

України у відповідність із Конституцією України та Рішенням 
Конституційного Суду України від 15.06.2022 №4-р(II)/2022 шляхом 
встановлення санкції за правопорушення, передбачене статтею 485 Митного 
кодексу України у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків 
несплаченої суми митних платежів;

 2) у зв’язку з встановленням у статті 485 Митного кодексу України 
нижньої та верхньої межі розміру штрафу, який може бути накладено на 
особу, пропонується внести відповідні зміни до статті 521 Митного кодексу 
України щодо обрахунку розміру коштів, які повинні бути внесені до 
державного бюджету у разі застосування компромісу у справі про порушення 
митних правил; 

3) уповноважити суди розглядати справи про порушення митних 
правил, передбачені статтею 485 Митного кодексу України

Головне науково - експертне управління у своєму експертному 
висновку від 04.10.2022 зазначило про те, що вважає слушними аргументи 
авторів законопроекту, зазначені в пояснювальній записці в обґрунтування 
необхідності внесення запропонованих у проекті змін до ст. 485 Митного 
кодексу України, та погоджується із більшістю сформульованих у ньому 
пропозицій. Одночасно, з цим ГНЕУ висловило певні застереження до тексту 
законопроекту. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку від 
06.10.2022 до законопроекту, підготовленому на виконання доручення 
Кабінету Міністрів України, зазначило про відсутність заперечень щодо 
розгляду законопроекту.

Про відсутність зауважень і пропозицій до законопроекту також 
повідомили Міністерство юстиції України та Державна митна служба 
України.

Опрацювавши законопроект, народні депутати – члени Комітет 
підтримують спрямованість законопроекту та погоджуються з його авторами, 
в тому, що визначення у статті 485 Митного кодексу України верхньої та 
нижньої межі штрафу, який може бути накладено на особу, що вчинила 
правопорушення,  дозволить суду враховувати вину особи, обставини справи 
та забезпечити дотримання принципів індивідуалізації юридичної 
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відповідальності, пропорційності між інтересами особи та суспільства під час 
розгляду справи судом та накладенні такого стягнення.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, частини четвертої статті 102, статті 108, частини другої статті 114 
Регламенту Верховної Ради України, Комітет вирішив:

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання питання 
притягнення до адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на 
неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх 
розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати 
митних платежів, внесений народним депутатом України Совою О.Г. та 
іншими народними депутатами (реєстр. № 8062 від 20.09.2022) включити до 
порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, 
та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в 
цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – голову 
підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев


