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ВИСНОВОК

на проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб 

безпеки і оборони у період воєнного стану

 (реєстр. № 9062 від 24.02.2023)
14 березня 2023 року

протокол № 130

Комітет на своєму засіданні 14 березня 2023 року (протокол № 130) 
розглянув проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб 
безпеки і оборони у період воєнного стану (реєстр. № 9062 від 24.02.2023), 
поданий народними депутатами України Єфімовим М.В., Гетманцевим Д.О. 
та іншими (всього 22 н.д.). 

Як зазначено у Пояснювальній записці, проект закону направлений на 
вдосконалення та приведення у відповідність до умов воєнного часу дії 
окремих норм Митного кодексу України в частині особливостей 
оподаткування митом задля надання можливості оперативного задоволення 
потреб оборонних структур та для забезпечення ефективної та своєчасної 
відсічі агресору.

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни та доповнення 
до пункту 20 частини першої статті 282 Митного кодексу та пункту 41 розділу 
ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» щодо: 

1) уточнення груп товарів, товарних позицій та підкатегорій УКТ ЗЕД 
оборонного призначення ввезення на митну територію України яких 
звільняються від оподаткування митом;

2) тимчасового (на період дії воєнного стану та протягом трьох років з дня 
його припинення чи скасування), звільнення від оподаткування ввізним митом 
товарів, що належать Міністерству оборони України Збройним Силам 
України, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим 
формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з 
правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 
покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний 
режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх 



переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі 
імпорту після ремонту та/або обслуговування.

Як зазначають автори проекту Закону, прийняття законопроекту 
дозволить підвищити ефективність реалізації зовнішньоекономічних проектів 
з забезпечення критичних потреб Сил оборони України в озброєнні, військовій 
техніці та боєприпасах та забезпечить можливість Збройних Сил України, 
інших військових та правоохоронних формувань заощадити кошти під час 
закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у 
своєму експертному висновку (№ 16/03-2023/47678 від 07.03.2023 р.) 
зазначило, що зважаючи на ситуацію, яка склалась у сфері національної 
безпеки та оборони, не заперечує у цілому щодо можливості прийняття цього 
законопроекту за умови позитивного висновку Уряду, зокрема, в частині 
переліку товарів, щодо яких пропонуються пільги, впливу рішення на 
показники державного бюджету, загальне задоволення потреб України у 
відповідній продукції, у тому числі, з урахуванням спроможностей 
національного виробництва. Також були висловлені певні застереження. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку (від  
08.03.2023 р.  № 34020-02-3/6351) зазначило, що з огляду на те, що положення 
цього законопроекту спрямовані на врегулювання питань забезпечення 
критичних потреб Сил оборони України, не заперечує стосовно його розгляду. 

Міністерство оборони України у своєму зверненні до Комітету (вих. від 
07.03.2023 № 220/2180) підтримало законопроект, а також надало пропозиції 
до законопроекту:

1) з метою унормування питання звільнення від оподаткування митом 
операцій із ввезення на митну територію України товарів оборонного 
призначення (літаки і вертольоти) і своєчасним забезпеченням потреб 
Збройних Сил України та інших структур сектору безпеки і оборони України 
в озброєнні та військовій техніці, підтримання техніки у правному та 
боєздатному пропонується: 

абзаци шостий-восьмий пункту 1 розділу І замінити абзацом шостим в 
наступній редакції: 

“групи 88 (тільки для товарів, що використовуються в оборонних цілях), 
крім включених до товарних позицій 8801, 8805 (крім обладнання стартового 
для літальних апаратів та палубних гальмових або аналогічних пристроїв), 
8807 (крім призначених для виробів товарних позицій 8802 або 8806), товарної 
підкатегорії 8804 00 00 00 (крім парашутів та інших пристроїв, призначених 
для десантування військовослужбовців та/або військової техніки)”. 

В зв’язку з чим абзац дев’ятий проєкту вважати абзацом сьомим. 
2) з метою швидкого забезпечення Збройних Сил України речовим 

майном в умовах воєнного стану, пропонується підпункт 2 пункту 2 проєкту 
Закону доповнити пунктом 926 такого змісту: 



“926. Тимчасово на період дії воєнного стану та протягом трьох років з дня 
його припинення чи скасування, звільняються від оподаткування ввізним 
митом під час ввезення на митну територію України товари оборонного 
призначення кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору 
визначено Міністерство оборони: товарні позиції 6201, 6203, 9404, 6211, 6102, 
3926, 6115, 6107, 6506, 6403, 6117 згідно з УКТ ЗЕД”.

Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України, 
після попереднього опрацювання тексту законопроекту, пропонує абзац 
другий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо тексту нового 
пункту 925 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення») викласти у такій 
редакції:

«925. Тимчасово, на період дії воєнного стану, введеного Указом 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 
2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження 
Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 
лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом трьох років з дня його припинення 
чи скасування, звільняються від оподаткування ввізним митом товари, що 
належать державі в особі Міністерства оборони України, Збройних Сил 
України, а також інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань, розвідувальних органів, державних органів спеціального 
призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами 
України покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у 
митний режим переробки за межами митної території України, та/або 
продукти їх переробки, які повертаються на митну територію України у 
митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування». 

Під час обговорення законопроекту на засіданні Комітету, народні 
депутати – члени Комітету підтримали пропозицію Міністерства фінансів 
України щодо необхідності обмеження періоду застосування норми, 
визначеної у пункті 925 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
лише періодом воєнного стану. 

Крім того, з метою уніфікації змін до норми підпункту 5 пункту 32 
підрозділу 10 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України, які вносяться законопроектом за реєстр. № 9061, зі змінами до пункту 
41 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу 
України, які вносяться цим законопроектом, щодо поширення пільги по сплаті 
ввізного мита при ввезенні товарів на митну територію України 
підприємствами, які є виконавцями (співвиконавцями) державних контрактів 
(договорів) з оборонних закупівель, абзац п’ятий підпункту 1) пункту 2 
розділу І законопроекту необхідно доповнити словами та знаками «, 
підприємства, які є виконавцями (співвиконавцями) державних контрактів 
(договорів) з оборонних закупівель.»  



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 України про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб 
безпеки і оборони у період воєнного стану, поданий народними депутатами 
України Єфімовим М.В., Гетманцевим Д.О. та іншими (всього 22 н.д.) (реєстр. 
№ 9062 від 24.02.2023) включити до порядку денного дев’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду у першому читанні, керуючись положеннями 
статті 108, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, 
проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб 
безпеки і оборони у період воєнного стану, поданий народними депутатами 
України Єфімовим М.В., Гетманцевим Д.О. та іншими (всього 22 н.д.) (реєстр. 
№ 9062 від 24.02.2023) прийняти за основу та в цілому з урахуванням таких  
пропозицій Комітету:

1) «абзац п’ятий підпункту 1) пункту 2 розділу І законопроекту 
доповнити знаком та словами «, підприємства, які є виконавцями 
(співвиконавцями) державних контрактів (договорів) з оборонних 
закупівель»  

2) «абзац другий підпункту 2) пункту 2 розділу І законопроекту 
викласти у такій редакції:

«925. Тимчасово, на період дії воєнного стану, введеного Указом 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 
лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про 
затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану 
в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX звільняються від 
оподаткування ввізним митом товари, що належать державі в особі 
Міністерства оборони України, Збройних Сил України, а також інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, 
розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з 
правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 
покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний 
режим переробки за межами митної території України, та/або продукти їх 
переробки, які повертаються на митну територію України у митному 
режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування». 

та з урахуванням необхідних техніко-юридичних правок.



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 


