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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), підготовлений до другого читання

  

    02 лютого 2023 року
протокол № 128

Комітет на своєму засіданні 02 лютого 2023 року (протокол № 128) за 
дорученням Верховної Ради України (постанова Верховної Ради України 
№2883-ІХ) доопрацював проект Закону України 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), який 
прийнято Верховною Радою України за основу 12 січня 2023 року, з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», надійшло 23 пропозиції від народних депутатів 
України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання, на підставі 
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», народними депутатами – членами Комітету було підготовлено 
пропозицію щодо заміни абзаців другого та третього розділу І проекту Закону 
новими абзацами. Зазначена пропозиція подана на розгляд Комітету, 
підтверджена на його засіданні та за результатами голосування на засіданні 
Комітету врахована у таблиці до другого читання за № 11. 

Зазначена пропозиція стосується визначення особливостей визначення 
митної вартості товарів, які вивозяться за межі митної території України з 
поміщенням у митний режим експорту та на які законом встановлене вивізне 
мито, що нараховується за адвалорними ставками в залежності від того чи 
являються вони або їх компоненти об’єктами торгівлі на міжнародних 
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товарних біржах, а також періоду протягом якого будуть застосовуватися такі 
особливості. Під час засідання комітету, народним депутатом України 
Южаніною Н.П. була висловлена пропозиція щодо виключення з абзацу 
другого тексту пропозиції № 11 (щодо абзацу першого пункту 9-24) слів «до 
якого застосовано коефіцієнт 0,95».

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано 
(у тому числі частково та редакційно) 6 пропозицій та поправок, відхилено – 
18 пропозицій. 

Враховані пропозиції та поправки стосуються:
1) визначення особливостей визначення митної вартості товарів, які 

вивозяться за межі митної території України з поміщенням у митний режим 
експорту та на які законом встановлене вивізне мито, що нараховується за 
адвалорними ставками в залежності від того чи являються вони або їх 
компоненти об’єктами торгівлі на міжнародних товарних біржах, а також 
періоду протягом якого будуть застосовуватися такі особливості;

2) приведення положень Закону України «Про ставки вивізного 
(експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових 
металів та напівфабрикати з їх використанням» № 441-V від 13.12.2006 у 
відповідність із змінами, що вносяться законопроектом до Митного  кодексу 
України;

3) визначення строку набрання чинності законом.
Відхилені пропозиції стосуються: 
1) внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України в 

частині положень, що не були предметом розгляду у першому читанні; 
2) визначення періоду на який можуть поширюватися запропоновані 

проектом особливості визначення митної вартості товарів, що вивозяться за 
межі митної території України, а також визначення переліку товарів, на які 
поширюються такі особливості.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15,  
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Регламент 
Верховної Ради України, Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію за № 11, яка була 
подана у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України 
"Про комітети Верховної Ради України", з урахуванням виключення з тексту 
пропозиції слів «до якого застосовано коефіцієнт 0,95».

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.
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 3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України 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) 
прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками. 

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету – 
народного депутата України Гетманцева Д.О.

Додатки: 
1. Пропозиція відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України “Про 
комітети Верховної Ради України”;
2.Порівняльна таблиця до другого читання на 20 аркушах.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев 
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Додаток
 

Пропозиція відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України»

Правка № 11

Абзаци другий та третій розділу І проекту Закону замінити новими абзацами 
такого змісту:

"924 .Установити, що тимчасово, до 31 грудня 2025 року включно, митною 
вартістю товарів, які вивозяться за межі митної території України з поміщенням 
у митний режим експорту та на які законом встановлене вивізне мито, що 
нараховується за адвалорними ставками (крім товарів, щодо яких Кабінетом 
Міністрів України відповідно до статті 19-1 Закону України "Про 
зовнішньоекономічну діяльність" запроваджено режим експортного 
забезпечення), є ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі, 
але не нижче середньоарифметичного значення котирувань цін відповідних 
товарів на міжнародних товарних біржах.

 У разі якщо товари, зазначені в абзаці першому цього пункту, не є об’єктами 
торгівлі на міжнародних товарних біржах, митною вартістю таких товарів є ціна 
товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі, але не нижче за ціну 
товару, визначену з урахуванням середньоарифметичного значення котирувань 
цін на міжнародних товарних біржах на компоненти таких товарів або цін на 
внутрішньому ринку України (у разі відсутності цін на компоненти таких товарів 
на міжнародних товарних біржах) у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України.

 Середньоарифметичне значення котирувань цін на міжнародних товарних 
біржах на товари та/або їх компоненти, зазначені в абзацах першому та другому 
цього пункту, що склалися за попередній календарний місяць, обчислюється 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
економічного розвитку в доларах США та до 10 числа кожного календарного 
місяця розміщується на його офіційному веб-сайті, а також надається 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. 

При цьому, до розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, 
оновленого середньоарифметичного значення котирувань цін відповідних 
товарів та/або їх компонентів на міжнародних товарних біржах застосовується 
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попередньо розміщене середньоарифметичне значення котирувань цін 
відповідних товарів та/або їх компонентів. 

Перелік міжнародних товарних бірж для цілей цього пункту затверджується 
Кабінетом Міністрів України.

У разі невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, 
визначених цим пунктом, митний орган приймає рішення про відмову у митному 
оформленні відповідних товарів".


