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До реєстр. № 8274
від 09.12.2022

ВИСНОВОК

на проект Закону про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України щодо встановлення 

тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що 
вивозяться за межі митної території України

 (реєстр. № 8274 від 09.12.2022)
10 січня 2023 року

протокол № 127

Комітет на своєму засіданні 10 січня 2023 року (протокол № 127) 
розглянув проект Закону про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України щодо встановлення 
тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться 
за межі митної території України (реєстр. № 8274 від 09.12.2022), поданий 
народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Бондарем В.В., 
Кисилевським Д.Д., Колюхом В.В.

Як зазначено у Пояснювальній записці, метою законопроекту є 
запровадження більш ефективного контролю митних органів за правильністю 
визначення митної вартості товарів, на які законами України встановлені 
адвалорні ставки вивізного мита та усунення схем мінімізації податків шляхом 
встановлення на період дії воєнного стану та протягом одного року з дня його 
припинення чи скасування тимчасових особливостей визначення митної 
вартості товарів, які вивозяться за межі митної території України з 
поміщенням у митний режим експорту та є об’єктами торгівлі міжнародних 
товарних бірж (біржовими товарами).

Згідно зі статистичним даними Держмитслужби, більше 70 відсотків 
товарів, на які встановлені адвалорні ставки вивізного мита вивозяться за межі 
митної території України за митною вартістю, яка є нижчою за ціну товару, що 
встановлена на зовнішньому ринку на аналогічні (подібні) товари. 

На поточний час законодавство України не дозволяє митним органам у 
повній мірі здійснювати контроль за правильністю визначенням митної 
вартості товарів, які експортуються, що призводить в багатьох випадках до 
заниження бази оподаткування вивізним митом та ненадходження у повному 
обсязі сум експортного мита до Державного бюджету України. 



З цією метою законопроектом пропонується доповнити Розділ 
XXI "Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України новим 
пунктом 921 та  тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом одного 
року з дня його припинення чи скасування  встановити, що митною вартістю 
товарів, які вивозяться за межі митної території України з поміщенням у 
митний режим експорту та на які законами встановлене вивізне мито, що 
нараховується за адвалорними ставками, є ціна товару, зазначена у рахунку-
фактурі чи рахунку-проформі, але не нижче за ціну товару, визначену на 
підставі щомісячного моніторингу цін на міжнародних товарних біржах в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у 
своєму експертному висновку (від 29.12.2022 № 16/03-2022/225234) вказало 
на ряд уточнень, на які необхідно звернути увагу при підготовці 
законопроекту до другого читання та зазначило, що виходячи з вимог ст. 116 
Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів України забезпечує 
проведення податкової політики, організовує і забезпечує здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи, щодо внесеного 
проекту доцільно отримати висновок Уряду.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку (від 
02.01.2023 № 34020-01-3/24), підготовленому на виконання доручення 
Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Ю. 
Свириденко від 26.12.2022 № 35384/1/1-22 до листа Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики від 23.12.2022 № 04-
32/10-2022/221555 зазначило, що не заперечує щодо розгляду Верховною 
Радою України цього проекту Закону, однак вважає, що законопроект та 
фінансово-економічні обґрунтування до нього потребують доопрацювання.

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 Розділу XXI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових 
особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі 
митної території України, поданий народними депутатами України 
Гетманцевим Д.О., Бондарем В.В., Кисилевським Д.Д., Колюхом В.В. (реєстр. 
№ 8274 від 09.12.2022) включити до порядку денного восьмої 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.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/4495-17#n4365
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/4495-17#n4365


2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Гетманцева Д.О. – 
Голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


