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ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час 
воєнного стану

 (реєстр. № 8299 від 22.12.2022)

 10 січня 2023 року
                                                                                                  протокол № 127

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 10 січня 2023 року (протокол № 127) розглянув 
проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного 
стану (реєстр. № 8299 від 22.12.2022), поданий народними депутатами України 
Арахамією Д.Г., Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України. 

Як зазначено у Пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою 
додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час дії 
правового режиму воєнного стану, а також з метою підтримки закладів 
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

З цією метою законопроектом пропонується установити, що тимчасово, у 
період дії правового режиму воєнного стану, звільняються від оподаткування 
ввізним митом обладнання та комплектуючі, що ввозяться на митну територію 
України в митному режимі імпорту та класифікуються за певними товарними 
кодами, за умови, що зазначене обладнання та комплектуючі: 

ввозяться на митну територію України підприємствами виключно для 
власного виробництва на території України без права відчуження, передання 
в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам на будь-яких 
умовах раніше п’яти років з дати їх ввезення на митну територію України; 
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не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із 
законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством, 
та/або не ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з 
окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Окрім того, законопроект передбачає звільнення від оподаткування 
ввізним митом обладнання, механізмів, приладів, запасних частин, витратних 
матеріалів, реактивів, зразків, навчальної літератури, що ввозяться в Україну 
державними та комунальними закладами професійної (професійно-технічної) 
та фахової передвищої освіти для забезпечення власної освітньої діяльності.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку від 09.01.2023р. №16/03-2023/5066 висловлює 
зауваження до законопроекту, зокрема, щодо назви законопроекту, 
актуалізації терміну набрання чинності Законом, відсутності належного 
фінансово-економічного обгрунтування законодавчих ініціатив.

Федерація роботодавців України у листі від 05.01. 2023 р. № 23-1-004 
підтримує прийняття законопроекту та пропонує доповнити перелік 
обладнання, яке звільняється від оподаткування митними платежами, 
товарами, які використовуються при виробництві зерновозів та для 
стимулювання розвитку верстатобудування.

Законопроект потребує визначення переліку товарів, що 
використовуються з метою підтримки закладів професійної (професійно-
технічної) та фахової передвищої освіти, а також уточнення терміну набрання 
чинності Законом.

  Під час обговорення законопроекту народними депутатами України-
членами Комітету були висловлені  пропозиції щодо необхідності 
доопрацювання переліку товарів, які звільняються від оподаткування митними 
платежами та уточнення терміну дії пільгового режиму оподаткування. 

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 

додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного 
стану), поданий народними депутатами України Арахамією Д.Г., Гетманцевим 
Д.О. та іншими (реєстр. № 8299 від 22.12.2022) включити до порядку 
денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

 за наслідками розгляду законопроекту у першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, 
прийняти за основу вказаний законопроект з дорученням Комітету 
підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи.
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2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Гетманцева Д.О. – 
Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики. 

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


