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До реєстр. № 4278
(друге читання)

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування митними платежами товарів, що
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експресвідправленнях) (реєстр. № 4278), підготовлений до другого читання
25 лютого 2021 року
протокол №57
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики за дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради
України № 1138-ІХ) доопрацював проект Закону України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами
товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та
експрес-відправленнях) (реєстр. № 4278), який прийнято Верховною Радою
України за основу 27 січня 2021 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 61 пропозиція від народних депутатів України.
Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними
депутатами – членами Комітету підготовлено пропозиції на підставі пункту 4
частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради
України”, а саме пропозиції:
№ 12 “Підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
“1) у підпункті 191.1.1 слова “або фактурна вартість” замінити словами
“або частина сумарної фактурної вартості”;
№ 33 “Абзаци 2 – 6 підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту замінити
абзацом такого змісту:
“191.1.3. Сплата податку, нарахованого у реєстрах (тимчасових та/або
додаткових) міжнародних поштових та експрес-відправлень, що подаються
оператором поштового зв’язку, експрес-перевізником, здійснюється з

урахуванням особливостей, встановлених статтями 236, 374 Митного кодексу
України”.
№ 38 “Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
“3) підпункт 191.1.4 викласти у такій редакції:
“191.1.4 Сплата податку, нарахованого у митних деклараціях, що
подаються фізичними особами, юридичними особами, фізичними особамипідприємцями або уповноваженими ними особами здійснюється у загальному
порядку, визначеному Митним кодексом України”.
№ 52 “Пункт 4 розділу І проекту викласти в такій редакції:
“4. Підрозділ 2 Розділу ХХ “Перехідні положення” доповнити новим
пунктом 681 такого змісту:
“681 Тимчасово до 1 вересня 2021 року норми пункту 180.21 статті 180 та
підпункту 191.1.3 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу не застосовуються”.
№ 55 “Після пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом
5 такого змісту:
5. У пункті 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення»::
а) цифри та слова “1 січня 2021 року”
заміни цифрами та словами “1 липня 2021 року”;
б) у підпункті 1 цифри
1456,33
1747,60
2097,12
2516,54
замінити цифрами:
1025,79
1343,79
1760,36
2306,07
№ 64 “У розділі ІІ законопроекту:
Пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім підпункту 3 пункту 4 розділу І цього Закону (щодо змін до
пункту 17 розділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу
України), який набирає чинності з 1 липня 2021 року;
2. Норми підпункту 2 пункту 4 розділу І цього Закону (щодо змін до пунктів
1
51 , 512, 513 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового
кодексу України) застосовуються до податкових періодів, починаючи з 1 січня
2021 року”.
Вказані правки були включені до порівняльної таблиці до другого читання.
За результатами їх розгляду на засіданні Комітету була висловлена пропозиція
у правках № 55 і № 64 змінити дату – слова і цифри “1 липня 2021 року”
замінити словами і цифрами “1 квітня 2021 року”.
Зазначені пропозиції були підтримані народними депутатами України членами Комітету, підтверджені за результатами голосування на засіданні
Комітету та враховані у таблиці до другого читання і такій редакції:
№ 55 “Після пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом
5 такого змісту:

5. У пункті 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення»::
а) цифри та слова “1 січня 2021 року”
заміни цифрами та словами “1 квітня 2021 року”;
б) у підпункті 1 цифри
1456,33
1747,60
2097,12
2516,54
замінити цифрами:
1025,79
1343,79
1760,36
2306,07
№ 64 “У розділі ІІ законопроекту:
Пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім підпункту 3 пункту 4 розділу І цього Закону (щодо змін до
пункту 17 розділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу
України), який набирає чинності з 1 квітня 2021 року;
2. Норми підпункту 2 пункту 4 розділу І цього Закону (щодо змін до пунктів
1
51 , 512, 513 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового
кодексу України) застосовуються до податкових періодів, починаючи з 1 січня
2021 року”.
Таким чином, 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) 24
пропозиції та поправки, відхилено – 43 пропозиції та поправки.
Враховані пропозиції та поправки спрямовані на уточнення назви
законопроекту та окремих норм, прийнятих у першому читанні, та в цілому не
змінюють концепцію законопроекту.
Відхилені пропозиції та поправки стосуються підвищення до більше ніж
150 євро неоподатковану вартість міжнародних поштових відправлень та
експрес-відправлень при ввезенні їх на митну територію України для
одержувачів фізичних осіб.
Також відхилені, правки, що стосуються внесення змін до особливостей
сплати податку на додану вартість у разі декларування оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником товарів, що ввозяться на митну територію
України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, оскільки
відповідно до концепції прийнятій до другого читання відповідні норми
виключені з Податкового кодексу України і замінені на посилання на відповідні
норми Митного кодексу України.
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 Закону України
“Про регламент Верховної Ради України”, Комітет вирішив:
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 12, 33, 38, 52,
55, 64 які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15
Закону України "Про комітети Верховної Ради України".

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з
питань митної справи до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів
обговорення та голосування на засіданні Комітету.
3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експресвідправленнях) (реєстр. № 4278) 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 народного депутата
України Сову О.Г. – Голову підкомітету з питань митної справи Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики/
Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 19 аркушах.

Голова Комітету

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301

Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Д.О. Гетманцев

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/65639 від 25.02.2021

