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До реєстр. №№ 8360
8360-1

Висновок

на проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та 

деяких інших товарів 
(реєстр. № 8360 від 13.01.2023 року) 

поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими 
народними депутатами України

та
на проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні 

положення” Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на 
територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів

(реєстр. № 8360-1 від 30.01.2023 року) 
поданий народним депутатом України Заблоцьким М.Б.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 2 лютого 2023 року (протокол № 128) розглянув 
проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та 
деяких інших товарів (реєстр. № 8360 від 13.01.2023 року) поданий народним 
депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами 
України та альтернативний до нього проект Закону про внесення змін до 
підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України 
щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних 
апаратів та деяких інших товарів (реєстр. № 8360-1 від 30.01.2023 року), 
поданий народним депутатом України Заблоцьким М.Б.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону, проект Закону 
(реєстр. № 8360) розроблено з метою сприяння забезпеченню українських 
захисників квадрокоптерами (дронами), прицілами та приладами нічного 
бачення, що мають важливе значення для відсічі і стримування збройної 
агресії російської федерації проти України.

Задля досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується 
установити, що тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не 
більше ніж до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування податком на 



додану вартість операції з ввезення на митну територію України безпілотних 
літальних апаратів, оптичних та коліматорних прицілів (коліматорів), прицілів 
нічного бачення або тепловізійних прицілів, тепловізійних біноклів та 
монокулярів, приладів нічого бачення, за переліком кодів УКТ ЗЕД, 
визначеним у Митному кодексі України (відповідний законопроект 
реєстр. № 8361).

При цьому передбачається, що зазначене звільнення не буде 
застосовуватися до товарів, що мають походження з країни, визнаної 
державою-окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо 
України згідно із законодавством, та/або ввозяться з території держави-
окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою 
згідно із законом

Головне науково-експертне управляння Апарату Верховної Ради 
України листом від 20.01.2023 №16/03-2023/13029 висловлює зауваження до 
законопроекту та звертає увагу, що рішення щодо нього має прийматися за 
результатами розгляду іншого законопроекту (реєстр. № 8361 від 13.01.2023 
року), з яким внесений законопроект системно пов'язаний та є похідним від 
нього.

Міністерство фінансів України, Державна податкова служба 
України, Державна митна служба України, Міністерство економіки 
України підтримуючи в цілому мету законопроекту висловили зауваження до 
законопроекту.

Альтернативний проект Закону (реєстр. № 8360-1) аналогічного змісту з 
проектом Закону (реєстр. № 8360), лише з уточненням назви законопроекту. 

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 1 частини 
першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, 
частини третьої статті 93, статей 100, 108, 110, 111, 114 Регламенту Верховної 
Ради України, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України 
проекти Законів:

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння 
ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких 
інших товарів (реєстр. № 8360 від 13.01.2023 року) поданий народним 
депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами 
України,

про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” 
Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України 
безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів (реєстр. № 8360-1 від 
30.01.2023 року) поданий народним депутатом України Заблоцьким М.Б.,

включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання.

За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 
цілому проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних 
апаратів та деяких інших товарів (реєстр. № 8360) поданий народним 



депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами 
України.

Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України доручити Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народному 
депутату України Гетманцеву Д.О.

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


