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Реєстраційний № 4279

(Друге читання - на заміну (ч.6,
ст.118))

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу
України
(щодо оподаткування митними
платежами товарів, що переміщуються
(пересилаються) у міжнародних поштових
відправленнях, міжнародних експресвідправленнях та порядку їх
декларування)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Про внесення змін до Митного кодексу
України
щодо оподаткування митними
платежами товарів, що переміщуються
(пересилаються) у міжнародних поштових
відправленнях, міжнародних експресвідправленнях, та порядку їх
декларування
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I.Внести до Митного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№№ 44 – 48, ст. 552) такі зміни:
1. в частині першій статті 4:

I. Внести до Митного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№№ 44 – 48, ст. 552) такі зміни:
1. У частині першій статті 4:

1) в пункті другому слова “за єдиним
транспортним документом” замінити словами
та
знаками
“за
міжнародним
товаротранспортним документом (авіаційна
вантажна
накладна
(Air
Waybill),
автомобільна вантажна накладна (CMR),
коносамент (Bill of Lading) тощо)”;

-1- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
У підпункті 1) пункту 1 розділу І проекту
слова “за міжнародним товаротранспортним
документом”
замінити
словами
“за
транспортним (перевізним) документом”

Враховано

1) у пункті 2 слова “за єдиним
транспортним документом” замінити словами
“за транспортним (перевізним) документом
(авіаційна вантажна накладна (Air Waybill),
автомобільна вантажна накладна (CMR),
коносамент (Bill of Lading) тощо)”;
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2) доповнити новим пунктом 92 наступного
змісту:
“92) депеша - згруповані міжнародні
поштові відправлення, які відправляються
водночас з місця міжнародного поштового
обміну однієї країни до іншої згідно з планом
направлення міжнародної пошти та/або
планом направлення пошти EMS за однією
письмовою картою CN 31, CN 32 або
посилковою картою CP 87, та переміщуються
через митний кордон України оператором
поштового зв’язку;”;
3) пункт дванадцятий викласти в наступній
редакції:
“12) експрес-перевізник - перевізник, який
на виконання угоди (угод) з іноземним
оператором про обмін міжнародними експресвідправленнями
здійснює
прискорене
перевезення
міжнародних
експресвідправлень з використанням будь-якого виду
транспорту, забезпечує приймання, обробку,
пред’явлення таких відправлень митним
органам для митного контролю та митного
оформлення,
видачу
одержувачам
(повернення
відправникам),
а
також
використовує
комп’ютерну
мережу
відстеження
проходження
міжнародних
експрес-відправлень протягом усього часу
переміщення
від
відправника
до
одержувача;”;
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) доповнити пунктом 92 такого змісту:
“92) депеша - згруповані міжнародні
поштові відправлення, що відправляються
одночасно з місця міжнародного поштового
обміну однієї країни до іншої згідно з планом
направлення міжнародної пошти та/або
планом направлення пошти EMS за однією
письмовою картою CN 31, CN 32 або
посилковою картою CP 87 та переміщуються
через митний кордон України оператором
поштового зв’язку”;
3) пункт 12 викласти в такій редакції:
-2- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Народні депутати України - члени
Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Н.д. Гетманцев Д.О. та
інші, згідно рішення Комітету від 25.02.2021
Підпункт 3) пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
“12) експрес-перевізник - перевізник, який
на виконання угоди (угод) з іноземним
оператором про обмін міжнародними експресвідправленнями
здійснює
прискорене
перевезення
міжнародних
експресвідправлень з використанням будь-якого виду
транспорту, забезпечує приймання, обробку,
пред’явлення таких відправлень митним
органам для митного контролю та митного
оформлення,
видачу
одержувачам
(повернення
відправникам),
а
також
використовує
інформаційні,
телекомунікаційні,
інформаційнотелекомунікаційні системи для відстеження
проходження
міжнародних
експресвідправлень
протягом
усього
часу
переміщення від відправника до одержувача,
а також електронну систему обліку та
зберігання відправлень;»;
-3- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано частково

“12) експрес-перевізник - перевізник, який
на виконання угоди (угод) з іноземним
оператором про обмін міжнародними експресвідправленнями
здійснює
прискорене
перевезення
міжнародних
експресвідправлень з використанням будь-якого виду
транспорту, забезпечує приймання, обробку,
пред’явлення таких відправлень митним
органам для митного контролю та митного
оформлення,
видачу
одержувачам
(повернення
відправникам),
а
також
використовує
інформаційні,
телекомунікаційні,
інформаційнотелекомунікаційні системи для відстеження
проходження
міжнародних
експресвідправлень
протягом
усього
часу
переміщення від відправника до одержувача,
а також електронну систему обліку та
зберігання відправлень”.
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У пункті 12 частини першої статті 4
Митного
кодексу
України
слова
"комп’ютерну мережу" замінити словами
"мережу Інтернет та/або інформаційнотелекомунікаційні системи для"
-4- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу
І проекту викласти в такій редакції:
"12) експрес-перевізник - перевізник, який
на виконання угоди (угод) з іноземним
оператором про обмін міжнародними експресвідправленнями
здійснює
прискорене
перевезення
міжнародних
експресвідправлень з використанням будь-якого виду
транспорту
(крім
стаціонарних
видів
транспорту
(лінії
електропередачі,
трубопровідного транспорту), забезпечує
приймання, обробку, пред’явлення таких
відправлень митним органам для митного
контролю та митного оформлення, видачу
одержувачам (повернення відправникам), а
також використовує електронну систему
відстеження
проходження
міжнародних
експрес-відправлень протягом усього часу
переміщення від відправника до одержувача,
а також електронну систему обліку,
зберігання та видачі відправлень"
-5- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
В абзаці другому підпункту 3) пункту 1
розділу І проекту слова “комп’ютерну
мережу” замінити словами “інформаційні,
телекомунікаційні,
інформаційнотелекомунікаційні системи для”
-6- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано

Відхилено
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2. в частині четвертій статті 1941 слова
“комерційні портові” замінити словами та
знаком “комерційні, портові”;

3. в статті 233:
1) в частині третій слова та знак “єдиного
транспортного документа, який” замінити
словами та цифрами “загальної декларації
прибуття та митної декларації, передбаченої
частинами першою або шостою статті 94
цього Кодексу, яка”;

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац другий підпункту 3 пункту 1 Розділу
І законопроекту викласти у наступній
редакції:
"12) експрес-перевізник - перевізник, який
на виконання угоди (угод) з іноземним
оператором про обмін міжнародними експресвідправленнями
здійснює
прискорене
перевезення
міжнародних
експресвідправлень з використанням будь-якого виду
транспорту, забезпечує приймання, обробку,
пред’явлення таких відправлень митним
органам для митного контролю та митного
оформлення,
видачу
одержувачам
(повернення відправникам);"
-7- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
Пункт 2 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
“2. в статті 1941:
1) в частині четвертій слова “комерційні
портові” замінити словами та знаком
“комерційні, портові”;
2)
в частині одинадцятій слова “та
притягнення перевізника до адміністративної
відповідальності
відповідно
до
цього
Кодексу” виключити.”

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. У статті 1941:
1) в абзаці другому частини четвертої
слова “комерційні портові” замінити словами
“комерційні, портові”;
2) в абзаці першому частини одинадцятої
слова “та притягнення перевізника до
адміністративної відповідальності відповідно
до цього Кодексу” виключити.

3. У статті 233:
1) частину третю викласти у такій
редакції:
“3. Митний орган, у зоні діяльності якого
розташований
пункт
пропуску
через
державний кордон України, здійснює
пропуск вантажу експрес-перевізника на
митну територію України на підставі поданих
експрес-перевізником загальної декларації
прибуття та митної декларації, передбаченої
частиною першою або шостою статті 94 цього
Кодексу,
яка одночасно є документом
контролю доставки з пункту пропуску через
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

державний кордон України до центральної
сортувальної станції, та направляє його під
митним контролем до митного органу
призначення.
Вивезення
вантажу
експресперевізника, а також його пропуск за межі
митної території України та контроль
доставки від центральної
сортувальної
станції до пункту пропуску через державний
кордон України здійснюється на підставі
поданої
експрес-перевізником
митної
декларації, передбаченої частиною першою
або шостою статті 94 цього Кодексу”;
16
17

18
19

20

2) частину третю доповнити новим
абзацом наступного змісту:
“Вивезення вантажу експрес-перевізника,
а також його пропуск за межі митної території
України та контроль доставки від центральної
сортувальної станції до пункту пропуску
через
державний
кордон
України
здійснюється на підставі поданої експресперевізником митної декларації, передбаченої
частиною першою або шостою статті 94 цього
Кодексу.”;
3) доповнити новою частиною четвертою
наступного змісту:
“4. Пропуск на митну територію України
депеш та їх доставка до митного органу, в зоні
діяльності
якого
знаходиться
місце
міжнародного
поштового
обміну
здійснюється митним органом, у зоні
діяльності якого розташований пункт
пропуску через державний кордон України на
підставі супровідних поштових документів
CN 37, CN 38, CN 41, які використовуються в
якості документу контролю доставки.
Вивезення депеш, а також їх пропуск за
межі митної території України та контроль
доставки від місця міжнародного поштового
обміну до пункту пропуску через державний
кордон України здійснюється на підставі

2) після частини третьої доповнити новою
частиною такого змісту:
“4. Пропуск на митну територію України
депеш та контроль їх доставки до митного
органу, в зоні діяльності якого знаходиться
місце міжнародного поштового обміну,
здійснюється митним органом, у зоні
діяльності якого розташований пункт
пропуску через державний кордон України, на
підставі супровідних поштових документів
CN 37, CN 38, CN 41, що використовуються як
документ контролю доставки.
Вивезення депеш, а також їх пропуск за
межі митної території України та контроль
доставки від місця міжнародного поштового
обміну до пункту пропуску через державний
кордон України здійснюються на підставі
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супровідних поштових документів CN 37, CN
38, CN 41.”.
У зв’язку з чим частини четверту – восьму
вважати частинами п’ятою – дев’ятою;

22

4) частину шосту викласти в такій редакції:

23

“6. Строк зберігання міжнародних експресвідправлень під митним контролем не може
перевищувати 30 днів. Цей строк за
письмовою
заявою
експрес-перевізника
(повіреного) або декларанта (уповноваженої
ним особи) може бути продовжений (але не
більше ніж на 15 днів) митним органом, у зоні
діяльності якого розташована центральна
(регіональна) сортувальна станція, або
митним органом, що здійснює митне
оформлення
відправлення
за
місцем
розташування одержувача. У разі відмови у
продовженні строку зберігання митний орган
зобов'язаний невідкладно, письмово або в
електронній формі, повідомити експресперевізника (повіреного) або декларанта
(уповноважену ним особу) про причини і
підстави такої відмови.”;

Пропозиції та поправки до проекту

-8- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Народні депутати України - члени
Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Н.д. Гетманцев Д.О. та
інші, згідно рішення Комітету від 25.02.2021
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 3
розділу І проекту Закону викласти в такій
редакції:
"У зв’язку з чим частини четверту –
чотирнадцяту вважати частинами п’ятою –
п’ятнадцятою ;"
-9- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

6. Строк зберігання міжнародних експресвідправлень
під
митним
контролем
становить 30 днів. Цей строк за письмовою
заявою експрес-перевізника (повіреного) або
декларанта (уповноваженої ним особи) може
бути продовжений на 15 днів митним
органом, у зоні діяльності якого розташована
центральна
(регіональна)
сортувальна
станція, або митним органом, що здійснює
митне оформлення відправлення за місцем
розташування одержувача. У разі відмови у
продовженні строку зберігання митний орган
зобов'язаний невідкладно, письмово або в
електронній формі, повідомити експресперевізника (повіреного) або декларанта
(уповноважену ним особу) про причини і
підстави такої відмови.”;
-10- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Враховано

у другому реченні абзацу другого
підпункту 4 пункту 3 розділу І проекту слова
"або митним органом, що здійснює митне
оформлення
відправлення
за
місцем
розташування одержувача" замінити словами
"або митним органом, що здійснює митне

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

супровідних поштових документів CN 37, CN
38, CN 41”.
У зв’язку з цим частини четверту –
чотирнадцяту вважати відповідно частинами
п’ятою – п’ятнадцятою;

3) частини сьому і дев’яту викласти в такій
редакції:
“7. Строк зберігання міжнародних експресвідправлень під митним контролем не може
перевищувати 30 днів. Цей строк за
письмовою заявою експрес-перевізника чи
його повіреного або декларанта чи
уповноваженої ним особи може бути
продовжений (але не більш як на 15 днів)
митним органом, у зоні діяльності якого
розташована
центральна
(регіональна)
сортувальна станція, або митним органом, що
здійснює митне оформлення товарів, що
переміщуються
(пересилаються)
у
відправленні, за місцем розташування
(проживання) одержувача. У разі відмови у
продовженні строку зберігання митний орган
зобов'язаний
невідкладно
повідомити,
письмово або в електронній формі, експресперевізника чи його повіреного або
декларанта чи уповноважену ним особу про
причини і підстави такої відмови”;

6
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

оформлення товарів, що переміщуються
(пересилаються) у відправленні, за місцем
розташування (проживання) одержувача"
-11- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
В абзаці другому підпункту 4) пункту 3
розділу І проекту слова “експрес-перевізника
(повіреного) або декларанта (уповноваженої
ним особи)” замінити словами “експресперевізника чи його повіреного або
декларанта чи уповноваженої ним особи”, та
слова “експрес-перевізника (повіреного) або
декларанта (уповноважену ним особу)”
замінити словами “експрес-перевізника чи
його повіреного або декларанта чи
уповноважену ним особу”
24
25

26

5) частину восьму викласти в такій
редакції:
“8. Оператори поштового зв'язку, експресперевізники або їх повірені, декларанти чи
уповноважені ними особи на вимогу митного
органу пред'являють відправлення для
здійснення митного огляду.
При проведенні митного контролю
товарів, що переміщуються (пересилаються) в
міжнародних
поштових
та
експресвідправленнях, митні органи використовують
технічні та спеціальні засоби митного
контролю.”;

Висновки, обґрунтування

Враховано

-12- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Враховано редакційно

абзац третій підпункт 5 пункту 3 розділу І
проекту доповнити словами "а також
кінологічний контроль"
-13- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Народні депутати України - члени
Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Н.д. Гетманцев Д.О. та
інші, згідно рішення Комітету від 25.02.2021
Абзац третій підпункту 5 пункту 3 розділу
І законопроекту викласти в наступній
редакції:
"При проведенні митного контролю
товарів, що переміщуються (пересилаються) в
міжнародних
поштових
та
експресвідправленнях, митні органи використовують

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“9. Оператори поштового зв'язку, експресперевізники або їх повірені, декларанти чи
уповноважені ними особи на вимогу митного
органу пред'являють відправлення для
здійснення митного огляду.
При проведенні митного контролю
товарів, що переміщуються (пересилаються) в
міжнародних
поштових
та
експресвідправленнях, митні органи використовують
технічні та спеціальні засоби митного
контролю, а також службових собак”;
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№

27

Редакція, прийнята в першому читанні

6) частину дев’яту виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

технічні та спеціальні засоби митного
контролю, а також службових собак”;"
-14- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
підпункт 6 пункту 3 розділу І проекту
викласти в такій редакції:
"6) частину дев’яту викласти в такій
редакції:
"9. Митні органи вимагають пред'явлення
для митного огляду листів, поштових карток
та секограм за наявності достатніх підстав
вважати, що в зазначених відправленнях
містяться товари, щодо яких законодавством
встановлено заборони та/або обмеження щодо
переміщення через митний кордон України, а
також за результатами застосування системи
аналізу ризиків"
-15- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Підпункт 6 пункту 3 Розділу І виключити

28
29

30

31

7) частину десяту викласти в такій
редакції:
“10. У разі письмової відмови одержувача
від отримання міжнародного експресвідправлення або на вимогу відправника про
його
повернення,
експрес-перевізник
протягом строку зберігання, зазначеного в
частині шостій цієї статті, повертає таке
міжнародне
експрес-відправлення
відправникові.
Після закінчення строку зберігання
міжнародного
експрес-відправлення,
зазначеного в частині шостій цієї статті,
експрес-перевізник повертає таке міжнародне
експрес-відправлення відправникові або
передає його на склад митного органу.”;
8) частину одинадцяту виключити;

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) частину десяту виключити;

Відхилено

5) частину одинадцяту викласти в такій
редакції:
“11. У разі письмової відмови одержувача
від отримання міжнародного експресвідправлення або на вимогу відправника про
його повернення експрес-перевізник протягом
строку зберігання, зазначеного в частині
сьомій цієї статті, повертає таке міжнародне
експрес-відправлення відправникові.

-16- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Підпункт 8 пункту 3 Розділу І виключити

Відхилено

Після закінчення строку зберігання
міжнародного
експрес-відправлення,
зазначеного в частині сьомій цієї статті,
експрес-перевізник повертає таке міжнародне
експрес-відправлення відправникові або
передає його на склад митного органу”;
6) частину дванадцяту виключити.

8
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Редакція, прийнята в першому читанні

32

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-17- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

9) частини тринадцяту на чотирнадцяту
виключити.
-18- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9) частини тринадцяту на чотирнадцяту
статті 233 виключити.
33
34
35

4. в статті 234:
1) частину першу викласти в такій
редакції:
“1. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача – підприємства в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача – підприємства в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна митна вартість не перевищує
еквівалент 150 євро, не є об’єктом
оподаткування митними платежами.”;

4. У статті 234:

-19- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 4 розділу
І законопроекту викласти в наступній
редакції: "1. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача – підприємства в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача – підприємства в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна митна вартість не перевищує
еквівалент 200 євро, не є об’єктом
оподаткування митними платежами.";
-20- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

1) частини першу і другу викласти в такій
редакції:
“1. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача – підприємства в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача – підприємства в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна митна вартість не перевищує
еквівалент 150 євро, не є об’єктом
оподаткування митними платежами.

замінити цифру "150" на цифру "120"
-21- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Абзац другий підпункту 1 пункту 4 Розділу
І викласти у наступній редакції:
"1. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача – юридичної особи або
фізичної особи-підприємця в одній депеші від
одного відправника у міжнародних поштових
відправленнях, на адресу одного одержувача –
юридичної особи або фізичної особипідприємця в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна митна вартість не перевищує
еквівалент 100 євро, не є об’єктом
оподаткування митними платежами."
36

2) частину другу викласти в такій редакції:

37

“2. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача – підприємства в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача – підприємства в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна митна вартість перевищує еквівалент
150 євро, оподатковуються митом відповідно
до цього Кодексу та податком на додану
вартість
за
ставкою,
встановленою
Податковим кодексом України.”;

-22- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 4 розділу
І законопроекту викласти в наступній
редакції: "2. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача – підприємства в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача – підприємства в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна митна вартість перевищує еквівалент
200 євро, оподатковуються митом відповідно
до цього Кодексу та податком на додану
вартість
за
ставкою,
встановленою
Податковим кодексом України.";
-23- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

2. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача – підприємства в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача – підприємства в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна митна вартість перевищує еквівалент
150 євро, оподатковуються митом відповідно
до цього Кодексу та податком на додану
вартість
за
ставкою,
встановленою
Податковим кодексом України”;

замінити цифру "150" на цифру "120"
-24- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Абзац другий підпункту 2 пункту 4 Розділу
І викласти у наступній редакції:
"2. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача – юридичної особи або
фізичної особи-підприємця в одній депеші від
одного відправника у міжнародних поштових
відправленнях, на адресу одного одержувача –
юридичної особи або фізичної особипідприємця в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна митна вартість перевищує еквівалент
100 євро, оподатковуються митом відповідно

Відхилено
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до цього Кодексу та податком на додану
вартість
за
ставкою,
встановленою
Податковим кодексом України."
38
39

3) доповнити новими частинами третьою –
п’ятою наступного змісту:
“3. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача - громадянина в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача - громадянина в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна фактурна вартість не перевищує
еквівалент 150 євро, не є об’єктом
оподаткування митними платежами.

-25- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу
І законопроекту викласти в наступній
редакції: "3. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача - громадянина в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача - громадянина в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна фактурна вартість не перевищує
еквівалент 200 євро, не є об’єктом
оподаткування митними платежами.";
-26- Н.д. Кунаєв А. Ю. (р.к. №96)

Відхилено

В нових частинах третій та четвертій статті
234 число "150" замінити на число "500".
-27- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

2) після частини другої доповнити трьома
новими частинами такого змісту:
“3. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача - громадянина в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача - громадянина в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна фактурна вартість не перевищує
еквівалент 150 євро, не є об’єктом
оподаткування митними платежами.

замінити цифру "150" на цифру "120"

40

4. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача - громадянина в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача - громадянина в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна фактурна вартість перевищує

-28- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
В абзацах другому та третьому підпункту 3
пункту 4 Розділу І цифру «150» замінити на
цифру «100»
-29- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)
Абзац третій підпункту 3 пункту 4 розділу
І законопроекту викласти в наступній
редакції: "4. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача - громадянина в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача - громадянина в одному вантажі

Відхилено

Відхилено

4. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються (пересилаються) на адресу
одного одержувача - громадянина в одній
депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях, на адресу одного
одержувача - громадянина в одному вантажі
експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна фактурна вартість перевищує
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еквівалент 150 євро, оподатковуються
митними
платежами
у
порядку,
встановленому статтею 374 цього Кодексу.

експрес-перевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх
сумарна фактурна вартість перевищує
еквівалент 200 євро, оподатковуються
митними
платежами
у
порядку,
встановленому статтею 374 цього Кодексу.";
-30- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

еквівалент 150 євро, оподатковуються
митними
платежами
у
порядку,
встановленому статтею 374 цього Кодексу.

Відхилено

замінити цифру "150" на цифру "120"
41

42
43
44
45

5. Товари, що пересилаються громадянами
за межі митної території України у
міжнародних
поштових
та
експресвідправленнях, оподатковуються митними
платежами у порядку, встановленому статтею
371 цього Кодексу.”.
У зв’язку з чим частину третю вважати
частиною шостою;
5. в статті 235:

5. Товари, що пересилаються громадянами
за межі митної території України у
міжнародних
поштових
та
експресвідправленнях, оподатковуються митними
платежами у порядку, встановленому статтею
371 цього Кодексу”.
У зв’язку з цим частину третю вважати
частиною шостою.
5. У статті 235:

1) пункт 6 частини першої викласти в такій
редакції:
“6) товарів, що класифікуються в 1-24
групах згідно з УКТ ЗЕД, які переміщуються
(пересилаються) на адресу громадян або
відправляються громадянами, крім харчових
продуктів загальною вагою не більше 10
кілограмів в упаковці виробника;”;

1) у частині першій:
пункт 6 викласти в такій редакції:
“6) товарів, що класифікуються в 1-24
групах згідно з УКТ ЗЕД, що переміщуються
(пересилаються) на адресу громадян або
відправляються громадянами, крім харчових
продуктів загальною вагою не більше 10
кілограмів в упаковці виробника”;

46

47

-31- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

2) доповнити частину першу
пунктом 7 наступного змісту:

новим

Підпункт 1 пункту 5 розділу І
законопроекту (щодо статті 235) доповнити
абзацом такого змісту:
"алкогольних напоїв та/або тютюнових
виробів, які переміщуються (пересилаються)
на адресу громадян або відправляються
громадянами, незалежно від кількості та
вартості"
-32- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
Підпункт 2) пункту 5 розділу І проекту
виключити

Відхилено

Відхилено

доповнити пунктом 7 такого змісту:
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48

49
50

Редакція, прийнята в першому читанні

“7) алкогольних напоїв та/або тютюнових
виробів, які переміщуються (пересилаються)
на адресу громадян або відправляються
громадянами, незалежно від вартості.”;
3) в частині другій після слів “відповідно
до” доповнити словами “законодавства
України та”;
6. статтю 236 викласти в наступній
редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-33- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 5 розділу І
законопроекту (щодо статті 235) виключити
-34- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці другому підпункту 2 пункту 5
розділу І проекту слова "алкогольних напоїв
та/або" виключити

-35- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Народні депутати України - члени
Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Н.д. Гетманцев Д.О. та
інші, згідно рішень Комітету від 25.02.2021
та від 07.09.2021
Пункт 6 проекту викласти в такій редакції:
"6. статтю 236 викласти в наступній
редакції:
"Стаття 236. Декларування товарів, що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях
1.
Декларування
товарів,
що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України у міжнародних
поштових
та
експрес-відправленнях,
здійснюється оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником чи декларантом або
уповноваженою
ним
особою.
Кореспонденцiя, поштові листи та листівки,
література для сліпих, друковані матеріали,
міжнародні
експрес-відправлення
документарного характеру декларуються в
уснiй формi на підставі товаросупровідних
документів. Інші товари, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях,
підлягають
письмовому
декларуванню.

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“7) алкогольних напоїв та/або тютюнових
виробів, що переміщуються (пересилаються)
на адресу громадян або відправляються
громадянами, незалежно від вартості”;
2) частину другу після слів “відповідно до”
доповнити словами “законодавства України
та”.
6. Статтю 236 викласти в такій редакції:
“Стаття 236. Декларування товарів, що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях
1.
Декларування
товарів,
що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України у міжнародних
поштових
та
експрес-відправленнях,
здійснюється оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником чи декларантом або
уповноваженою
ним
особою.
Кореспонденцiя, поштові листи та листівки,
література для сліпих, друковані матеріали,
міжнародні
експрес-відправлення
документарного характеру декларуються в
уснiй формi на підставі товаросупровідних
документів. Інші товари, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях,
підлягають
письмовому
декларуванню.
2. Декларування товарів, зазначених у
частині першій статті 234 цього Кодексу,
здійснюється
декларантом
або
уповноваженою ним особою шляхом подання
заяви за формою, встановленою Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій,
або оператором поштового зв’язку чи
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2. Декларування товарів, зазначених в
частині першій статті 234 цього Кодексу,
здійснюється
декларантом
або
уповноваженою ним особою шляхом подання
заяви за формою, встановленою Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій,
або оператором поштового зв’язку чи
експрес-перевізником
шляхом
подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних
поштових
та
експресвідправлень.
3.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 150 євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або
додаткових)
міжнародних
поштових
відправлень з урахуванням відомостей та
документів,
передбачених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
4.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 150 євро, декларуються експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) міжнародних
експрес-відправлень.
Громадянин (уповноважена ним особа) має
право самостійно декларувати такі товари у
порядку, встановленому для громадян,
шляхом подання митної декларації за
формою, встановленою Кабінетом Міністрів
України, у тому числі з використанням
інформаційних технологій.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

експрес-перевізником
шляхом
подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних
поштових
та
експресвідправлень.
3.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 150 євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або
додаткових)
міжнародних
поштових
відправлень з урахуванням відомостей та
документів,
передбачених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
4.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 150 євро, декларуються експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) міжнародних
експрес-відправлень.
Громадянин (уповноважена ним особа) має
право самостійно декларувати такі товари у
порядку, встановленому для громадян,
шляхом подання митної декларації за
формою, встановленою Кабінетом Міністрів
України, у тому числі з використанням
інформаційних технологій.
5.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро, але не
перевищує
еквівалент
10000
євро,

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

5.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро, але не
перевищує
еквівалент
10000
євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання:
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних поштових відправлень з
урахуванням відомостей та документів,
передбачених актами Всесвітнього поштового
союзу; або
документів,
встановлених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
6.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких перевищує еквівалент
150 євро, але не перевищує еквівалент 10000
євро, декларуються:
експрес-перевізником шляхом подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних експрес-відправлень; або
громадянином
(уповноваженою
ним
особою) у порядку, встановленому для
громадян, шляхом подання митної декларації
за
формою,
встановленою
Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій.
7. Для цілей цього Кодексу реєстри
(тимчасові та додаткові) міжнародних
поштових та експрес-відправлень замінюють
митні декларації.
До тимчасових реєстрів оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником
вносяться відомості про:
1) вид відправлення;
2) унікальний номер відправлення;

Висновки, обґрунтування
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декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання:
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних поштових відправлень з
урахуванням відомостей та документів,
передбачених актами Всесвітнього поштового
союзу; або
документів,
встановлених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
6.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких перевищує еквівалент
150 євро, але не перевищує еквівалент 10000
євро, декларуються:
експрес-перевізником шляхом подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних експрес-відправлень; або
громадянином
(уповноваженою
ним
особою) у порядку, встановленому для
громадян, шляхом подання митної декларації
за
формою,
встановленою
Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій.
7. Для цілей цього Кодексу реєстри
(тимчасові та додаткові) міжнародних
поштових та експрес-відправлень замінюють
митні декларації.
До тимчасових реєстрів оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником
вносяться відомості про:
1) вид відправлення;
2) унікальний номер відправлення;
3) декларанта, відправника, одержувача
товарів у відправленні;
4) найменування країни відправлення
(призначення);
5) товари у відправленні (найменування,
звичайний торговельний опис, торговельна
марка та виробник товарів (за наявності у
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3) декларанта, відправника, одержувача
товарів у відправленні;
4) найменування країни відправлення
(призначення);
5) товари у відправленні (найменування,
звичайний торговельний опис, торговельна
марка та виробник товарів (за наявності у
товаросупровідних
та
комерційних
документах), код товару згідно з УКТ ЗЕД,
кількість, фактурна та/або митна вартість);
6) нарахування митних платежів (суми
митних платежів, спосіб і особливості їх
нарахування та сплати, офіційний курс
валюти України до іноземної валюти);
7) транспортні, комерційні та інші
супровідні документи на товари.
До додаткових реєстрів крім відомостей,
що вносяться до тимчасових реєстрів,
оператором поштового зв’язку, експресперевізником вносяться відомості про:
1) номер і дату відповідного тимчасового
реєстру (за наявності);
2) суми митних платежів, що підлягають
сплаті за цим реєстром;
3) повернення відправлення відправнику;
4)
особу-одержувача
товарів
у
відправленні, зокрема код згідно з ЄДРПОУ
(для підприємств – одержувачів відправлень)
або реєстраційний номер облікової картки
платника податків (для громадян –
одержувачів відправлень) або серію та номер
паспорта (для громадян – одержувачів
відправлень, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті).
Форми
реєстрів
(тимчасового
та
додаткового) міжнародних поштових та
експрес-відправлень
затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Порядок
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товаросупровідних
та
комерційних
документах), код товару згідно з УКТ ЗЕД,
кількість, фактурна та/або митна вартість);
6) нарахування митних платежів (суми
митних платежів, спосіб і особливості їх
нарахування та сплати, офіційний курс
валюти України до іноземної валюти);
7) транспортні, комерційні та інші
супровідні документи на товари.
До додаткових реєстрів, крім відомостей,
що вносяться до тимчасових реєстрів,
оператором поштового зв’язку, експресперевізником вносяться відомості про:
1) номер і дату відповідного тимчасового
реєстру (за наявності);
2) суми митних платежів, що підлягають
сплаті за цим реєстром;
3) повернення відправлення відправнику;
4) особу - одержувача товарів у
відправленні, зокрема код згідно з ЄДРПОУ
(для підприємств – одержувачів відправлень)
або реєстраційний номер облікової картки
платника податків (для громадян –
одержувачів відправлень) або серію та номер
паспорта (для громадян – одержувачів
відправлень, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті).
Форми
реєстрів
(тимчасового
та
додаткового) міжнародних поштових та
експрес-відправлень
затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Порядок
заповнення таких реєстрів, у тому числі
порядок
внесення
змін
до
них,
встановлюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику, з
урахуванням актів Всесвітнього поштового
союзу.
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заповнення таких реєстрів, у тому числі
порядок
внесення
змін
до
них,
встановлюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику, з
урахуванням актів Всесвітнього поштового
союзу.
8. Оператор поштового зв’язку, експресперевізник подає митному органу тимчасовий
реєстр під зобов’язання про подання
додаткового реєстру (додаткових реєстрів) та
сплату митних платежів за товари, які є
об’єктом оподаткування, у строк не більше 30
днів з дати оформлення відповідного
тимчасового реєстру.
9. Для випуску товарів за тимчасовим
реєстром застосовуються курси валют,
визначені відповідно до статті 31 цього
Кодексу, чинні на дату подання митному
органу такого тимчасового реєстру для
оформлення.
Митні платежі сплачуються за додатковим
реєстром з урахуванням курсу валют, чинного
на дату подання митному органу тимчасового
реєстру, що йому передував.
Дозволяється
подання
оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником
додаткових реєстрів та сплата митних
платежів за товари, які є об’єктами
оподаткування, без подання тимчасових
реєстрів. У такому разі митні платежі
нараховуються за курсом валют, чинним на
дату подання митному органу такого
додаткового реєстру для оформлення.
10. У разі декларування товарів
оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) суми митних
платежів сплачуються оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником до або на день
подання митному органу відповідних
додаткових реєстрів для оформлення.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8. Оператор поштового зв’язку, експресперевізник подає митному органу тимчасовий
реєстр під зобов’язання про подання
додаткового реєстру (додаткових реєстрів) та
сплату митних платежів за товари, які є
об’єктом оподаткування, у строк не більше 30
днів з дати оформлення відповідного
тимчасового реєстру.
9. Для випуску товарів за тимчасовим
реєстром застосовуються курси валют,
визначені відповідно до статті 31 цього
Кодексу, чинні на дату подання митному
органу такого тимчасового реєстру для
оформлення.
Митні платежі сплачуються за додатковим
реєстром з урахуванням курсу валют,
визначеного відповідно до статті 31 цього
Кодексу, чинного на дату подання митному
органу тимчасового реєстру, що йому
передував.
Дозволяється
подання
оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником
додаткових реєстрів та сплата митних
платежів за товари, які є об’єктами
оподаткування, без подання тимчасових
реєстрів. У такому разі митні платежі
нараховуються за курсом валют, визначеним
відповідно до статті 31 цього Кодексу, чинним
на дату подання митному органу такого
додаткового реєстру для оформлення.
10. У разі декларування товарів
оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) суми митних
платежів сплачуються оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником до або на день
подання митному органу відповідних
додаткових реєстрів для оформлення.
Декларування на підставі додаткових
реєстрів та митне оформлення товарів, які
після ввезення на митну територію України
повертаються за її межі відправникам
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Декларування на підставі додаткових
реєстрів та митне оформлення товарів, які
після ввезення на митну територію України
повертаються за її межі відправникам
протягом 30 днів з дати оформлення
тимчасових реєстрів, припиняє зобов’язання
оператора поштового зв’язку, експресперевізника із сплати митних платежів за такі
товари.
11. Порушення оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником зобов’язання,
передбаченого у частині восьмій цієї статті, є
підставою для відмови митним органом у
прийнятті нових тимчасових реєстрів до
моменту виконання такого зобов'язання.
12.
Кошти,
отримані
оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником від
громадян в рахунок сплати митних платежів
за товари, які є об’єктом оподаткування при
ввезенні (пересиланні) на митну територію
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях, не підлягають використанню
на будь-які інші цілі, крім сплати таких
митних платежів.""
-36- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

протягом 30 днів з дати оформлення
тимчасових реєстрів, припиняє зобов’язання
оператора поштового зв’язку, експресперевізника із сплати митних платежів за такі
товари.
11. Порушення оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником зобов’язання,
передбаченого частиною восьмою цієї статті,
є підставою для відмови митним органом у
прийнятті нових тимчасових реєстрів до
моменту виконання такого зобов'язання.
12.
Кошти,
отримані
оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником від
громадян у рахунок сплати митних платежів
за товари, які є об’єктом оподаткування при
ввезенні (пересиланні) на митну територію
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях, не підлягають використанню
на будь-які інші цілі, крім сплати таких
митних платежів”.

Враховано частково

статтю 236 викласти в наступній редакції:
Стаття 236. Митний контроль та
декларування товарів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях
1. Митний контроль і митне оформлення
товарів, що переміщуються (пересилаються)
операторами поштового зв’язку через митний
кордон України в міжнародних поштових
відправленнях, здійснюються в місцях
міжнародного
поштового
обміну
,
зареєстрованих у Всесвітньому Поштовому
Союзі, у порядку затвердженому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування і реалізує державну політику у
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сфері надання послуг поштового зв’язку, за
погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову і митну
політику.
2. Митний контроль і митне оформлення
товарів, що переміщуються (пересилаються)
через митний кордон України в міжнародних
експрес-відправленнях,
здійснюються
в
центральних (регіональних) сортувальних
станціях або за місцем розташування
(проживання) одержувача (відправника).
3.
Декларування
товарів,
що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України у міжнародних
поштових
та
експрес-відправленнях,
здійснюється оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником чи декларантом або
уповноваженою
ним
особою.
Кореспонденцiя, поштові листи та листівки,
література для сліпих, друковані матеріали,
міжнародні
експрес-відправлення
документарного характеру декларуються в
уснiй формi на підставі товаросупровідних
документів. Інші товари, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях,
підлягають
письмовому
декларуванню.
4. Декларування товарів, зазначених в
частині першій статті 234 цього Кодексу,
здійснюється
декларантом
або
уповноваженою ним особою шляхом подання
заяви за формою, встановленою Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій,
або оператором поштового зв’язку чи
експрес-перевізником
шляхом
подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових).
5.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одній депеші від одного
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відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 200 євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або
додаткових)
міжнародних
поштових
відправлень з урахуванням відомостей та
документів,
передбачених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
6.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 200 євро, декларуються експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) міжнародних
експрес-відправлень.
Громадянин
(уповноважена ним особа) має право
самостійно декларувати такі товари у
порядку, встановленому для громадян,
шляхом подання митної декларації за
формою, встановленою Кабінетом Міністрів
України, у тому числі з використанням
інформаційних технологій.
7.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 200 євро, але не
перевищує
еквівалент
10000
євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання:
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних поштових відправлень з
урахуванням відомостей та документів,
передбачених актами Всесвітнього поштового
союзу; або
документів,
встановлених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
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8.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких перевищує еквівалент
200 євро, але не перевищує еквівалент 10000
євро, декларуються:
експрес-перевізником шляхом подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних експрес-відправлень; або
громадянином
(уповноваженою
ним
особою) у порядку, встановленому для
громадян, шляхом подання митної декларації
за
формою,
встановленою
Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій.
9. Для цілей цього Кодексу реєстри
(тимчасові та додаткові) міжнародних
поштових та експрес-відправлень замінюють
митні декларації.
1) дату подання тимчасового реєстру;
2) вид відправлення;
3) унікальний номер відправлення;
4) відправника відправлення;
5) одержувача відправлення;
6) вартість відправлення;
7) найменування товарів у відправленні;
8) суми нарахованих митних платежів;
9) дату оформлення тимчасового реєстру.
До додаткових реєстрів крім відомостей,
що вносяться до тимчасових реєстрів,
вносяться відомості, зокрема, про:
1) дату подання додаткового реєстру;
2) номер і дату відповідного тимчасового
реєстру (за наявності);
3) суми митних платежів, що підлягають
сплаті за цим реєстром;
4) повернення відправлення відправнику;
5) дату оформлення додаткового реєстру.
Форма та порядок заповнення реєстрів
(тимчасового та додаткового) міжнародних
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поштових та експрес-відправлень, у тому
числі порядок внесення змін до таких
реєстрів,
затверджуються
Кабінетом
Міністрів України з урахуванням актів
Всесвітнього поштового союзу.
10. Оператор поштового зв’язку, експресперевізник подає митному органу тимчасовий
реєстр під зобов’язання про подання
додаткового реєстру (додаткових реєстрів) та
сплату митних платежів за товари, які є
об’єктом оподаткування, у строк не більше 30
днів з дати оформлення відповідного
тимчасового реєстру.
11. Для випуску товарів за тимчасовим
реєстром застосовуються курси валют,
визначені відповідно до статті 31 цього
Кодексу, чинні на дату прийняття митним
органом такого тимчасового реєстру для
оформлення
Митні платежі сплачуються за додатковим
реєстром з урахуванням курсу валют, чинного
на дату прийняття митним органом
тимчасового реєстру, що йому передував.
Дозволяється
подання
оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником
додаткових реєстрів та сплата митних
платежів за товари, які є об’єктами
оподаткування, без подання тимчасових
реєстрів. У такому разі митні платежі
нараховуються за курсом валют, чинним на
дату прийняття митним органом такого
додаткового реєстру для оформлення.
12. У разі декларування товарів
оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) суми митних
платежів сплачуються оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником до або на день
подання митному органу відповідних
додаткових реєстрів для оформлення.
Декларування на підставі додаткових
реєстрів та митне оформлення товарів, які

22

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

після ввезення на митну територію України
повертаються за її межі відправникам
протягом 30 днів з дати оформлення
тимчасових реєстрів, припиняє зобов’язання
оператора поштового зв’язку, експресперевізника із сплати митних платежів за такі
товари.
13. Порушення оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником зобов’язання,
передбаченого у частині восьмій цієї статті, є
підставою для відмови митним органом у
прийнятті нових тимчасових реєстрів до
моменту виконання такого зобов'язання
-37- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

статтю 236 викласти в наступній редакції:
"Стаття 236. Митний контроль та
декларування товарів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях
1. Митний контроль і митне оформлення
товарів, що переміщуються (пересилаються)
операторами поштового зв’язку через митний
кордон України в міжнародних поштових
відправленнях, здійснюються в місцях
міжнародного
поштового
обміну
,
зареєстрованих у Всесвітньому Поштовому
Союзі, у порядку затвердженому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування і реалізує державну політику у
сфері надання послуг поштового зв’язку, за
погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову і митну
політику.
2. Митний контроль і митне оформлення
товарів, що переміщуються (пересилаються)
через митний кордон України в міжнародних
експрес-відправленнях,
здійснюються
в
центральних (регіональних) сортувальних
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станціях або за місцем розташування
(проживання) одержувача (відправника)."
3.
Декларування
товарів,
що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон
України у міжнародних
поштових
та
експрес-відправленнях,
здійснюється оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником чи декларантом або
уповноваженою
ним
особою.
Кореспонденцiя, поштові листи та листівки,
література для сліпих, друковані матеріали,
міжнародні
експрес-відправлення
документарного характеру декларуються в
уснiй формi на підставі товаросупровідних
документів. Інші товари, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях,
підлягають
письмовому
декларуванню.
4. Декларування товарів, зазначених в
частині першій статті 234 цього Кодексу,
здійснюється
декларантом
або
уповноваженою ним особою шляхом подання
заяви за формою, встановленою Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій,
або оператором поштового зв’язку чи
експрес-перевізником
шляхом
подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових).
5.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 200 євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або
додаткових)
міжнародних
поштових
відправлень з урахуванням відомостей та
документів,
передбачених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
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6.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 200 євро, декларуються експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) міжнародних
експрес-відправлень.
Громадянин
(уповноважена ним особа) має право
самостійно декларувати такі товари у
порядку, встановленому для громадян,
шляхом подання митної декларації за
формою, встановленою Кабінетом Міністрів
України, у тому числі з використанням
інформаційних технологій.
7.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 200 євро, але не
перевищує
еквівалент
10000
євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання:
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних поштових відправлень з
урахуванням відомостей та документів,
передбачених актами Всесвітнього поштового
союзу; або
документів,
встановлених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
8.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких перевищує еквівалент
200 євро, але не перевищує еквівалент 10000
євро, декларуються:
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експрес-перевізником шляхом подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних експрес-відправлень; або
громадянином
(уповноваженою
ним
особою) у порядку, встановленому для
громадян, шляхом подання митної декларації
за
формою,
встановленою
Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій.
9. Для цілей цього Кодексу реєстри
(тимчасові та додаткові) міжнародних
поштових та експрес-відправлень замінюють
митні декларації.
До тимчасових реєстрів вносяться
відомості, зокрема, про:
1) дату подання тимчасового реєстру;
2) вид відправлення;
3) унікальний номер відправлення;
4) відправника відправлення;
5) одержувача відправлення;
6) вартість відправлення;
7) найменування товарів у відправленні;
8) суми нарахованих митних платежів;
9) дату оформлення тимчасового реєстру.
До додаткових реєстрів крім відомостей,
що вносяться до тимчасових реєстрів,
вносяться відомості, зокрема, про:
1) дату подання додаткового реєстру;
2) номер і дату відповідного тимчасового
реєстру (за наявності);
3) суми митних платежів, що підлягають
сплаті за цим реєстром
4) повернення відправлення відправнику;
5) дату оформлення додаткового реєстру.
Форма та порядок заповнення реєстрів
(тимчасового та додаткового) міжнародних
поштових та експрес-відправлень, у тому
числі порядок внесення змін до таких
реєстрів,
затверджуються
Кабінетом
Міністрів України з урахуванням актів
Всесвітнього поштового союзу.

26

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10. Оператор поштового зв’язку, експресперевізник подає митному органу тимчасовий
реєстр під зобов’язання про подання
додаткового реєстру (додаткових реєстрів) та
сплату митних платежів за товари, які є
об’єктом оподаткування, у строк не більше 30
днів з дати оформлення відповідного
тимчасового реєстру.
11. Для випуску товарів за тимчасовим
реєстром застосовуються курси валют,
визначені відповідно до статті 31 цього
Кодексу, чинні на дату прийняття митним
органом такого тимчасового реєстру для
оформлення
Митні платежі сплачуються за додатковим
реєстром з урахуванням курсу валют, чинного
на дату прийняття митним органом
тимчасового реєстру, що йому передував.
Дозволяється
подання
оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником
додаткових реєстрів та сплата митних
платежів за товари, які є об’єктами
оподаткування, без подання тимчасових
реєстрів. У такому разі митні платежі
нараховуються за курсом валют, чинним на
дату прийняття митним органом такого
додаткового реєстру для оформлення.
12. У разі декларування товарів
оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) суми митних
платежів сплачуються оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником до або на день
подання митному органу відповідних
додаткових реєстрів для оформлення.
Декларування на підставі додаткових
реєстрів та митне оформлення товарів, які
після ввезення на митну територію України
повертаються за її межі відправникам
протягом 30 днів з дати оформлення
тимчасових реєстрів, припиняє зобов’язання
оператора поштового зв’язку, експрес-
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№

51

52

Редакція, прийнята в першому читанні

“1.
Декларування
товарів,
що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України у міжнародних
поштових
та
експрес-відправленнях,
здійснюється оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником чи декларантом або
уповноваженою
ним
особою.
Кореспонденцiя, поштові листи та листівки,
література для сліпих, друковані матеріали,
міжнародні
експрес-відправлення
документарного характеру декларуються в
уснiй формi на підставі товаросупровідних
документів. Інші товари, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон
України у міжнародних поштових та експресвідправленнях,
підлягають
письмовому
декларуванню.
2. Декларування товарів, зазначених в
частині першій статті 234 цього Кодексу,
здійснюється
декларантом
або
уповноваженою ним особою шляхом подання
заяви за формою, встановленою Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій,
або оператором поштового зв’язку чи
експрес-перевізником
шляхом
подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових).

Пропозиції та поправки до проекту

перевізника із сплати митних платежів за такі
товари.
13. Порушення оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником зобов’язання,
передбаченого у частині восьмій цієї статті, є
підставою для відмови митним органом у
прийнятті нових тимчасових реєстрів до
моменту виконання такого зобов'язання
-38- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Абзац другий пункту 6 Розділу І викласти
у наступній редакції:
"1.
Декларування
товарів,
що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України у міжнародних
поштових
та
експрес-відправленнях,
здійснюється оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником чи декларантом або
уповноваженою ним особою. Товари, що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України у міжнародних
поштових
та
експрес-відправленнях,
підлягають письмовому декларуванню."
-39- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
В абзаці третьому пункту 6 розділу І
проекту після слів “(тимчасових та/або
додаткових)”
доповнити
словами
“міжнародних
поштових
та
експресвідправлень”
-40- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Відхилено

В абзаці третьому пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) слова
"реєстрів (тимчасових та/або додаткових)"
замінити словами "реєстрів міжнародних
поштових відправлень, реєстрів міжнародних
експрес-відправлень"
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53

3.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 150 євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або
додаткових)
міжнародних
поштових
відправлень з урахуванням відомостей та
документів,
передбачених
актами
Всесвітнього поштового союзу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-41- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 6 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
"3.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 200 євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або
додаткових)
міжнародних
поштових
відправлень з урахуванням відомостей та
документів,
передбачених
актами
Всесвітнього поштового союзу.";
-42- Н.д. Кунаєв А. Ю. (р.к. №96)

Відхилено

В нових частинах третій, четвертій, п’ятій
та шостій статті 236 число "150" замінити на
число "500".
-43- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити цифру "150" на цифру "120"
-44- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
абзац четвертий пункту 6 розділу І проекту
після слів і цифр "сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 150 євро"
доповнити словами і цифрами "(для
підакцизних товарів – сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 22
євро)"
-45- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
В абзацах четвертому, п'ятому, сьомому та
десятому пункту 6 Розділу І В цифру «150»
замінити на цифру «100»
-46- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В абзаці четвертому пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) слова
"(тимчасових та/або додаткових)" виключити
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54

4.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 150 євро, декларуються експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) міжнародних
експрес-відправлень.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-47- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 6 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
"4.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) на адресу одного одержувача
– громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 200 євро, декларуються експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) міжнародних
експрес-відправлень.";
-48- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити цифру "150" на цифру "120"

55

Громадянин (уповноважена ним особа) має
право самостійно декларувати такі товари у
порядку, встановленому для громадян,
шляхом подання митної декларації за
формою, встановленою Кабінетом Міністрів
України, у тому числі з використанням
інформаційних технологій.

-49- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац п’ятий пункту 6 розділу І проекту
після слів і цифр "сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 150 євро"
доповнити словами і цифрами "(для
підакцизних товарів – сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 22
євро)"
-50- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

В абзаці п’ятому пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) слова
"(тимчасових та/або додаткових)" виключити
-51- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 6 розділу І
законопроекту (абзаці другому частини 4
пропонованої редакції статті 236) перед
словами «має право самостійно» доповнити
словами «за власним бажанням».
//
Обґрунтування:
чіткіше
конкретизувати, що особиста участь
громадянина при оформленні відправлення у
такий спосіб здійснюється виключно за його
власною ініціативою (враховуючи наступну
пропозицію).
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56

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-52- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після абзацу шостого пункту 6 розділу І
законопроекту (частини 4 пропонованої
редакції статті 236) доповнити новими
абзацами сьомим-восьмим (новою частиною 5
пропонованої редакції статті, узгодивши
подальшу нумерацію) такого змісту:
"5. Оператору поштового зв’язку, експресперевізникам для декларування товарів у
порядку, передбаченому частинами 3, 4 даної
статті,
забороняється
вимагати
від
одержувачів – громадян вчиняти додаткові дії,
прямо не передбачені цим Кодексом, або
примушувати їх до отримання митноброкерських послуг.
Оператор поштового зв’язку, експресперевізники
розміщують
на
власних
офіційних веб-сайтах інформацію щодо
можливості та порядку самостійного митного
оформлення (декларування) товарів."
// Обґрунтування: непоодинокими є
випадки, коли експрес-перевізники для
вирішення спірних ситуацій під час митного
оформлення фактично вимагають від
одержувачів приєднатися до договору про
надання митно-брокерських послуг та/або
вчиняти додаткові дії для їх оформлення
(направляти листи з підтвердженнями чи
уточненнями, надавати повні паспортні дані,
відомості про товар, ідентифікаційні дані у
онлайн-магазинах тощо). Натомість, при
відмові від таких послуг, одержувачу може
навмисно не надаватися інформація чи
допомога. Пропонована норма покликана
захистити
громадян
від
можливих
зловживань такого роду, чіткіше визначивши
відповідні права та розмежування обов’язків
декларування у зазначений спосіб, при цьому
не змінюючи сам порядок чи умови процедури
оформлення.
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57

5.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро, але не
перевищує
еквівалент
10000
євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-53- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 6 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
"5.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одній депеші від одного
відправника у міжнародних поштових
відправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 200 євро, але не
перевищує
еквівалент
10000
євро,
декларуються оператором поштового зв’язку
шляхом подання:";
-54- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити цифру "150" на цифру "120"

58

59
60

реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних поштових відправлень з
урахуванням відомостей та документів,
передбачених актами Всесвітнього поштового
союзу; або
документів,
встановлених
актами
Всесвітнього поштового союзу.
6.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких перевищує еквівалент
150 євро, але не перевищує еквівалент 10000
євро, декларуються:

-55- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац сьомий пункту 6 розділу І проекту
після слів і цифр "сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро"
доповнити словами і цифрами "(для
підакцизних товарів – сумарна фактурна
вартість яких перевищує еквівалент 22 євро)"
-56- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

В абзаці восьмому пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) слова
"(тимчасових та/або додаткових)" виключити

-57- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

Абзац десятий пункту 6 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
"6.
Товари,
що
переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких перевищує еквівалент
200 євро, але не перевищує еквівалент 10000
євро, декларуються:";
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Пропозиції та поправки до проекту

-58- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

замінити цифру "150" на цифру "120"

61

62

63

64

експрес-перевізником шляхом подання
реєстрів (тимчасових та/або додаткових)
міжнародних експрес-відправлень; або
громадянином
(уповноваженою
ним
особою) у порядку, встановленому для
громадян, шляхом подання митної декларації
за
формою,
встановленою
Кабінетом
Міністрів України, у тому числі з
використанням інформаційних технологій.
7. Для цілей цього Кодексу реєстри
(тимчасові та додаткові) міжнародних
поштових та експрес-відправлень замінюють
митні декларації.

До тимчасових реєстрів
відомості, зокрема, про:

вносяться

-59- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац десятий пункту 6 розділу І проекту
після слів і цифр "сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро"
доповнити словами і цифрами "(для
підакцизних товарів – сумарна фактурна
вартість яких перевищує еквівалент 22 євро)"
-60- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

В абзаці одинадцятому пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) слова
"(тимчасових та/або додаткових)" виключити

-61- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці тринадцятому пункту 6 розділу І
проекту слова "замінюють митні декларації"
замінити словами "є митними деклараціями"
-62- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

В абзаці тринадцятому пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) проекту
слова "реєстри (тимчасові та додаткові)
міжнародних
поштових
та
експресвідправлень" замінити словами "реєстри
міжнародних поштових відправлень, реєстри
міжнародних експрес-відправлень"
-63- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
У пункті 6 розділу І проекту абзаци 14 – 30
замінити новими абзацами такого змісту:

Враховано редакційно
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“До тимчасових реєстрів оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником
вносяться відомості про:
1) вид відправлення;
2) унікальний номер відправлення;
3) декларанта, відправника, одержувача
товарів у відправленні;
4) найменування країни відправлення
(призначення);
5) товари у відправленні (найменування,
звичайний торговельний опис, торговельна
марка та виробник товарів (за наявності у
товаросупровідних
та
комерційних
документах), код товару згідно з УКТ ЗЕД,
кількість, фактурна та/або митна вартість);
6) відомості про нарахування митних
платежів (суми митних платежів, спосіб і
особливості їх нарахування та сплати,
офіційний курс валюти України до іноземної
валюти);
7) транспортні, комерційні та інші
супровідні документи на товари.
До додаткових реєстрів крім відомостей,
що вносяться до тимчасових реєстрів,
оператором поштового зв’язку, експресперевізником вносяться відомості про:
1) номер і дату відповідного тимчасового
реєстру (за наявності);
2) суми митних платежів, що підлягають
сплаті за цим реєстром;
3) повернення відправлення відправнику.
Форма
реєстрів
(тимчасового
та
додаткового) міжнародних поштових та
експрес-відправлень
затверджується
Кабінетом Міністрів України. Порядок
заповнення таких реєстрів, у тому числі
порядок
внесення
змін
до
них,
встановлюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику, з
урахуванням актів Всесвітнього поштового
союзу. ”
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-64- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В абзаці чотирнадцятому пункту 6 розділу
І законопроекту (щодо статті 236) слово
"тимчасових" виключити
65

1) дату подання тимчасового реєстру;

66

2) вид відправлення;

67

3) унікальний номер відправлення;

68

4) відправника відправлення;

69

5) одержувача відправлення;

70

6) вартість відправлення;

71

-65- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Абзац дев'ятнадцять пункту 6 Розділу І
викласти у наступній редакції: "5) одержувача
відправлення, зокрема, реєстраційний номер
облікової
картки
платника
податків
(індивідуальний податковий номер);"

Відхилено

-66- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Враховано редакційно

пункт 6 розділу І проекту після абзацу
двадцятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"6-1) код товару згідно з УКТЗЕД"
72
73

7) найменування товарів у відправленні;
-67- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Враховано редакційно

Пункт 6 розділу І законопроекту (щодо
статті 236) після абзацу двадцять першого
доповнити новими абзацами такого змісту:
"8) код товарів згідно з УКТЗЕД;
9) код згідно з ЄДРПОУ (для одержувачів
- підприємств);
10) реєстраційний номер облікової картки
платника податків (для одержувачів громадян) або серія та номер паспорта (для
одержувачів - громадян, які через свої
релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8) суми нарахованих митних платежів;

це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті)"
-68- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

абзац двадцять другий пункту 6 розділу І
проекту доповнити словами "(у тому числі
податку на додану вартість, акцизного
податку, ввізного мита)"
75

9) дату оформлення тимчасового реєстру.

76

77

78
79
80

До додаткових реєстрів крім відомостей,
що вносяться до тимчасових реєстрів,
вносяться відомості, зокрема, про:

-69- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Пункт 6 Розділу І після абзацу двадцять
три доповнити новим абзацом двадцять
чотири наступного змісту:
"Для підтвердження відомостей про
одержувача відправлення до тимчасових
реєстрів додаються копія першої та другої
сторінок паспортної книжечки або копія
паспортної картки, а також копія картки
фізичної особи-платника податків, що
засвідчує одержання реєстраційного номера
облікової
картки
платника
податків
(індивідуального податкового номера)."
У зв’язку з чим абзаци двадцять чотиритридцять сім законопроекту вважати абзацами
двадцять п’ять – тридцять вісім відповідно.
-70- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Відхилено

Абзаци двадцять четвертий - двадцять
дев’ятий пункту 6 розділу І законопроекту
(щодо статті 236) виключити

1) дату подання додаткового реєстру;
2) номер і дату відповідного тимчасового
реєстру (за наявності);
-71- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Враховано редакційно

пункт 6 розділу І проекту після абзацу
двадцять шостого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"2-1) код згідно з ЄДРПОУ (для
підприємств – одержувачів відправлень) або
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Редакція, прийнята в першому читанні

3) суми митних платежів, що підлягають
сплаті за цим реєстром;

82

4) повернення відправлення відправнику;

83

5) дату оформлення додаткового реєстру.

84

Пропозиції та поправки до проекту

реєстраційний номер облікової картки
платника податків (для громадян –
одержувачів відправлень) або серію та номер
паспорта (для громадян – одержувачів
відправлень, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті);
-72- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

абзац двадцять сьомий пункту 6 розділу І
проекту доповнити словами "(у тому числі
податку на додану вартість, акцизного
податку, ввізного мита)"

-73- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Пункт 6 Розділу І після нового абзацу
тридцять доповнити новими абзацами
тридцять один – тридцять три наступного
змісту:
"6) відправника відправлення (у разі не
подання тимчасового реєстру);
7) одержувача відправлення (у разу не
подання тимчасового реєстру), зокрема,
реєстраційний номер облікової картки
платника
податків
(індивідуальний
податковий номер).
Для підтвердження відомостей про
одержувача відправлення (у разі не подання
тимчасового реєстру) до тимчасових реєстрів
додаються копія першої та другої сторінок
паспортної книжечки або копія паспортної
картки, а також копія картки фізичної особиплатника податків, що засвідчує одержання
реєстраційного номера облікової картки

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Форма та порядок заповнення реєстрів
(тимчасового та додаткового) міжнародних
поштових та експрес-відправлень, у тому
числі порядок внесення змін до таких
реєстрів,
затверджуються
Кабінетом
Міністрів України з урахуванням актів
Всесвітнього поштового союзу.
8. Оператор поштового зв’язку, експресперевізник подає митному органу тимчасовий
реєстр під зобов’язання про подання
додаткового реєстру (додаткових реєстрів) та
сплату митних платежів за товари, які є
об’єктом оподаткування, у строк не більше 30
днів з дати оформлення відповідного
тимчасового реєстру.

9. Для випуску товарів за тимчасовим
реєстром застосовуються курси валют,
визначені відповідно до статті 31 цього
Кодексу, чинні на дату прийняття митним
органом такого тимчасового реєстру для
оформлення.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

платника
податків
(індивідуального
податкового номера).".
У зв’язку з чим абзаци тридцять одинтридцять вісім законопроекту вважати
абзацами тридцять чотири – сорок один
відповідно.
-74- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

В абзаці тридцятому пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) слова
"реєстрів (тимчасового та додаткового)
міжнародних
поштових
та
експресвідправлень" замінити словами "реєстрів
міжнародних
поштових
відправлень,
міжнародних експрес-відправлень"
-75- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

8. Оператор поштового зв’язку, експресперевізник подає митному органу тимчасовий
реєстр під зобов’язання про подання
додаткового реєстру (додаткових реєстрів) та
сплату митних платежів за товари, які є
об’єктом оподаткування, у тридцятиденний
строк з дати оформлення відповідного
тимчасового реєстру.
-76- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Абзац тридцять перший пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) викласти в
такій редакції:
"8. Оператор поштового зв’язку, експресперевізник подає митному органу реєстр
міжнародних поштових відправлень, реєстр
міжнародних експрес-відправлень"
-77- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
В абзацах 32 – 34 пункту 6 розділу І
проекту слова “прийняття митним органом”
замінити словами “подання митному органу”
-78- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Митні платежі сплачуються за додатковим
реєстром з урахуванням курсу валют, чинного
на дату прийняття митним органом
тимчасового реєстру, що йому передував.

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац тридцять другий пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) викласти в
такій редакції:
"9. Для випуску товарів за реєстром
міжнародних
поштових
відправлень,
реєстром міжнародних експрес-відправлень
застосовуються курси валют, визначені
відповідно до статті 31 цього Кодексу, чинні
на дату прийняття митним органом такого
реєстру для оформлення"
-79- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци тридцять третій і тридцять
четвертий пункту 6 розділу І законопроекту
(щодо статті 236) виключити

Дозволяється
подання
оператором
поштового зв’язку, експрес-перевізником
додаткових реєстрів та сплата митних
платежів за товари, які є об’єктами
оподаткування, без подання тимчасових
реєстрів. У такому разі митні платежі
нараховуються за курсом валют, чинним на
дату прийняття митним органом такого
додаткового реєстру для оформлення.

90

-80- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

91

пункт 6 розділу І проекту після абзацу
тридцять четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"10. У разі декларування товарів
оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання додаткових
реєстрів без подання тимчасових реєстрів
суми
митних
платежів
сплачуються
одночасно із поданням таких додаткових
реєстрів"
-81- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

10. У разі декларування товарів
оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових) суми митних
платежів сплачуються оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником до або на день

абзац тридцять п’ятий пункту 6 розділу І
проекту викласти в такій редакції:
"11. У разі декларування товарів
оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання тимчасових
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Пропозиції та поправки до проекту

подання митному органу відповідних
додаткових реєстрів для оформлення.

реєстрів з наступним поданням додаткових
реєстрів
митні
платежі
сплачуються
оператором поштового зв’язку, експресперевізником не пізніше наступного робочого
дня після дня отримання відповідним
одержувачем його відправлення з одночасним
поданням митному органу відповідних
додаткових реєстрів для оформлення"
-82- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Абзац тридцять п’ятий пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) викласти в
такій редакції:
"10. У разі декларування товарів
оператором поштового зв’язку, експресперевізником шляхом подання реєстру
міжнародних поштових відправлень, реєстру
експрес-відправлень суми митних платежів
сплачуються одержувачем товарів, що
переміщуються в міжнародному поштовому
або експрес-відправленні, до або на день
подання митному органу відповідних реєстрів
для оформлення
-83- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Декларування на підставі додаткових
реєстрів та митне оформлення товарів, які
після ввезення на митну територію України
повертаються за її межі відправникам
протягом 30 днів з дати оформлення
тимчасових реєстрів, припиняє зобов’язання
оператора поштового зв’язку, експресперевізника із сплати митних платежів за такі
товари.
11. Порушення оператором поштового
зв’язку, експрес-перевізником зобов’язання,
передбаченого у частині восьмій цієї статті, є
підставою для відмови митним органом у
прийнятті нових тимчасових реєстрів до
моменту виконання такого зобов'язання.”;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац тридцять шостий пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) виключити

-84- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Абзац тридцять сьомий пункту 6 розділу І
законопроекту (щодо статті 236) виключити
-85- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
В новому абзаці сорок один пункту 6
Розділу І законопроекту після слів "нових
тимчасових" доповнити словами "та/або
додаткових"

Відхилено

Відхилено
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-86- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ І законопроекту новим
пунктом 7 такого змісту:
«7. частину 2 статті 268 доповнити новим
абзацом такого змісту:
"При декларуванні (оформленні) товарів,
що переміщуються (пересилаються) у
міжнародних
поштових
відправленнях,
міжнародних експрес-відправленнях, які не є
об’єктами
оподаткування
митними
платежами та декларуються оператором
поштового зв’язку чи експрес-перевізниками
відповідно до частин 3, 4 статті 234 цього
Кодексу, не вимагається виправлення
незначних помилок орфографічного чи
технічного характеру (у тому числі відхилень
від офіційної транслітерації), помилок у
додаткових відомостях (реквізитах), що не
передбачені положеннями та вимогами даного
Кодексу, — якщо такі помилки не призводять
до неправомірного звільнення від сплати
митних платежів або зменшення їх розміру."
// Обґрунтування: оскільки законопроект
покликаний вдосконалити, прискорити та
підвищити ефективність здійснення митного
контролю
та
митного
оформлення,
враховуючи що наразі частинами 1 і 3 даної
статті уже передбачені винятки для
помилок орфографічного характеру а також
тих, що не призводять до ухилення від сплати
податків,
—
пропонується
окремо
конкретизувати ці умови для міжнародних
відправлень,
що
не
є
об’єктами
оподаткування
та
декларуються
операторами за реєстрами, для уникнення
формальних зауважень щодо необхідності
виправлення
незначущих
помилок
та
пов’язаних
затримок
в
оформленні/декларуванні відправлень. Крім
цього, оскільки значна кількість міжнародних
відправлень надходить з різних країн з
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некириличними
мовними
алфавітами,
пропонується прирівняти до орфографічних
помилок незначні відхилення у транслітерації
(наприклад «ч» = «ch», «tsch», «č»), за умови
якщо такі помилки не допускаються
навмисно, для неправомірного звільнення від
сплати митних платежів — шляхом різного
написання одного й того самого адресата.
Також пропонується однозначно зазначити
про відсутність необхідності виправлення
даних, що не є обов’язковими відповідно до
даного Кодексу, але можуть бути зазначені у
товаросупровідній документації (додаткові
контактні дані, примітки тощо).
95
96

97

98

7. частину першу статті 293 доповнити
новим абзацом такого змісту:
“У разі якщо декларування товарів, що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та
експрес-відправленнях
здійснюється
оператором поштового зв'язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових), особою, на
яку покладається обов’язок із сплати митних
платежів, є оператор поштового зв'язку,
експрес-перевізник.”;

-87- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Абзац другий пункту 7 розділу І
законопроекту (щодо статті 293) викласти в
такій редакції:
“У разі якщо декларування товарів, що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та
експрес-відправленнях
здійснюється
оператором поштового зв'язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів,
особою, на яку покладається обов’язок із
сплати митних платежів, є одержувач товарів,
що
переміщуються
в
міжнародному
поштовому або експрес-відправленні"

8. в частині сьомій статті 297 після слів та
знаку “через митний кордон України
громадянами,” доповнити словами та знаком
“при переміщенні (пересиланні) товарів у
міжнародних
поштових
та
експресвідправленнях,”;

7. Частину першу статті 293 доповнити
абзацом другим такого змісту:
“У разі якщо декларування товарів, що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та
експрес-відправленнях,
здійснюється
оператором поштового зв'язку, експресперевізником шляхом подання реєстрів
(тимчасових та/або додаткових), особою, на
яку покладається обов’язок із сплати митних
платежів, є оператор поштового зв'язку,
експрес-перевізник”.

8. Частину сьому статті 297 після слів
“через митний кордон України громадянами,
при” доповнити словами “переміщенні
(пересиланні)
товарів
у
міжнародних
поштових та експрес-відправленнях, при”.
-88- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)

Враховано частково

9. Частину п'яту статті 338 викласти в такій
редакції:
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Після пункту 8 доповнити Розділ 1
законопроекту новими пунктами 9 та 10
наступного змісту:
"9. частину другу статті 332 доповнити
новим абзацом наступного змісту:
" Правоохоронні органи, державні органи
спеціального призначення з правоохоронними
функціями, органи прокуратури, інші органи
державної влади отримують доступ до зони
митного контролю виключно на підставі
ухвали слідчого судді, крім органів державної
влади, доступ яких до зони митного контролю
дозволений законом.";
10. частину п'яту статті 338 викласти у
наступній редакції:
"5. Крім випадків, зазначених у частинах
другій - четвертій цієї статті, огляд
(переогляд) товарів, транспортних засобів
комерційного призначення може проводитися
за наявності достатніх підстав вважати, що
переміщення цих товарів, транспортних
засобів через митний кордон України
здійснюється поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю.
Отримана від правоохоронних органів
офіційна інформація опрацьовується митними
органами самостійно із застосуванням
системи управління ризиками. Вичерпний
перелік відповідних підстав визначається
Кабінетом Міністрів України. З метою
проведення огляду (переогляду) товарів
посадові особи митних органів самостійно
вживають
заходів,
передбачених
цим
Кодексом, на всій митній території України,
включаючи зупинення транспортних засобів
для проведення їх огляду (переогляду), в
межах
контрольованого
прикордонного
району та прикордонної смуги. Такий огляд
(переогляд) проводиться за рахунок органу, з
ініціативи або на підставі інформації якого
прийнято рішення про його проведення. Якщо
в результаті проведення огляду (переогляду)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“5. Крім випадків, зазначених у частинах
другій - четвертій цієї статті, огляд
(переогляд) товарів, транспортних засобів
комерційного призначення може проводитися
за наявності достатніх підстав вважати, що
переміщення цих товарів, транспортних
засобів через митний кордон України
здійснюється поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю.
Отримана від правоохоронних органів
офіційна інформація опрацьовується митними
органами самостійно із застосуванням
системи управління ризиками. Вичерпний
перелік відповідних підстав визначається
Кабінетом Міністрів України. З метою
проведення огляду (переогляду) товарів
посадові особи митних органів самостійно
вживають
заходів,
передбачених
цим
Кодексом, на всій митній території України,
включаючи зупинення транспортних засобів
для проведення їх огляду (переогляду), в
межах
контрольованого
прикордонного
району та прикордонної смуги. Такий огляд
(переогляд) проводиться за рахунок органу, з
ініціативи або на підставі інформації якого
прийнято рішення про його проведення. Якщо
в результаті проведення огляду (переогляду)
виявлено факт незаконного переміщення
товарів, транспортних засобів комерційного
призначення через митний кордон України,
витрати, пов’язані з проведенням огляду
(переогляду), відшкодовуються власником
зазначених товарів, транспортних засобів або
уповноваженою ним особою”.
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виявлено факт незаконного переміщення
товарів, транспортних засобів комерційного
призначення через митний кордон України,
витрати, пов’язані з проведенням огляду
(переогляду), відшкодовуються власником
зазначених товарів, транспортних засобів або
уповноваженою ним особою."
У зв’язку з чим, пункти 9-10 вважати
пунктами 11-12 відповідно.
99
100
101

9. в статті 368:
1) частину першу викласти в наступній
редакції:
“1. Для цілей оподаткування товарів, що
переміщуються (пересилаються) громадянами
через митний кордон України, застосовується
фактурна вартість цих товарів, зазначена в
касових або товарних чеках, ярликах,
банківських
виписках,
електронних
повідомленнях з інтернет-магазинів, інших
документах роздрібної торгівлі та електронної
комерції, які містять відомості щодо вартості
таких товарів.

10. У статті 368:

-89- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 9
розділу
І
законопроекту
після
слів
«банківських виписках» доповнити словами
«квитанціях електронних платіжних систем,
виписках з систем переказів електронних
активів (криптовалют)».
// Обґрунтування: наразі значна кількість
громадян використовує платіжні системи,
що мають власні грошові або грошовоеквівалентні рахунки та використовуються
без
прив’язки
до
банківських
рахунків/платіжних карток, а дедалі більшу
популярність
набирає
використання
електронних активів (криптовалют), які
планується
законодавчо
унормувати.
Враховуючи наведене, з метою уникнення
неоднозначності тлумачень, пропонується
чітко визначити можливість (!) врахування
доказів оплати у наведений спосіб, що у будьякому разі не позбавляє митні органи на
проведення альтернативної оцінки їх
вартості у встановленому порядку.
-90- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)

Відхилено

1) частину першу викласти в такій
редакції:
“1. Для цілей оподаткування товарів, що
переміщуються (пересилаються) громадянами
через митний кордон України, застосовується
фактурна вартість цих товарів, зазначена в
касових або товарних чеках, ярликах,
банківських
виписках,
електронних
повідомленнях з інтернет-магазинів, інших
документах, які містять відомості щодо
вартості таких товарів.

Враховано
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У разі переміщення (пересилання) товарів
у міжнародних поштових відправленнях для
цілей оподаткування може застосовуватись
фактурна вартість цих товарів, зазначена у
товаросупровідних документах, складених
відповідно до актів Всесвітнього поштового
союзу.”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці другому підпункту 1) пункту 9
розділу І проекту слова “роздрібної торгівлі та
електронної комерції” виключити
-91- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Народні депутати України - члени
Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Н.д. Гетманцев Д.О. та
інші, згідно рішення Комітету від 25.02.2021
абзац третій підпункту 1 пункту 9 розділу І
проекту викласти в такій редакції:
"У разі переміщення (пересилання) товарів
у міжнародних поштових відправленнях для
цілей оподаткування додатково може
застосовуватись фактурна вартість цих
товарів, зазначена у товаросупровідних
документах, складених відповідно до актів
Всесвітнього поштового союзу.";"
-92- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Враховано редакційно

абзац третій підпункту 1 пункту 9 розділу І
проекту доповнити словами "а також
фактурна вартість цих товарів, зазначена в
касових або товарних чеках, ярликах,
банківських
виписках,
електронних
повідомленнях з інтернет-магазинів, інших
документах роздрібної торгівлі та електронної
комерції, які містять відомості щодо вартості
таких товарів"
-93- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Абзац третій підпункту 1 нового пункту 11
Розділу І законопроект виключити
-94- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У разі переміщення (пересилання) товарів
у міжнародних поштових відправленнях для
цілей оподаткування додатково може
застосовуватися фактурна вартість цих
товарів, зазначена у товаросупровідних
документах, складених відповідно до актів
Всесвітнього поштового союзу";

Відхилено

Відхилено

Доповнити
пункт
9
розділу
І
законопроекту новим підпунктом 2 такого
змісту:
«2) доповнити новою частиною четвертою
такого змісту:
"4. У разі виникнення обґрунтованих
сумнівів щодо недостовірності заявленої
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Висновки, обґрунтування

104

фактурної вартості товарів, які пересилаються
у міжнародних поштових та експресвідправленнях, що може вплинути на
необхідність та розмір їх оподаткування
митними платежами, митні органи у
дводенний строк повідомляють про дану
обставину відповідного оператора поштового
зв'язку чи експрес-перевізника.
У дводенний строк з дня одержання такого
повідомлення оператор поштового зв'язку чи
експрес-перевізник
має
відобразити
відповідну інформацію у електронній системі
відстеження
проходження
відправлення
та/або іншим способом повідомити про неї
одержувача відправлення."»
// Обґрунтування: незважаючи на те, що
згідно даної статті особа має право
самостійно довести достовірність певних
відомостей, її може бути просто не
повідомлено
про
таку
необхідність/можливість. У свою чергу,
експрес-перевізник може бути зацікавленим у
неучасті особи - для самостійного надання
митно-брокерських послуг оформлення та
подальшої вимоги їх оплати як фактично
наданих. Враховуючи наведене, зазначена
пропозиція покликана передбачити чіткий
обов’язок повідомляти особу про ситуації
перегляду митної вартості товарів, що може
вплинути на їх об’єктність та розмір
оподаткування митними платежами, що
надасть змогу громадянам реалізовувати
вищенадане право.
-95- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

105

Доповнити
пункт
9
розділу
І
законопроекту новим підпунктом 3 такого
змісту:
«3) вважати частину четверту частиною
п’ятою».
-96- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

2) в частині четвертій після слів “вимог

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) частину четверту доповнити словами
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106
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108
109

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

цього Кодексу” доповнити словами “шляхом
прийняття письмового рішення за формою,
встановленою
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику”;

Вважати підпункт 2 пункту 9 розділу І
законопроекту підпунктом 4 та доповнити
його новими абзацами такого змісту:
«доповнити частину четверту новим
абзацом такого змісту:
«При самостійному визначенні митними
органами вартості товарів, що переміщуються
(пересилаються) в міжнародних поштових та
експрес-відправленнях,
за
можливості
одержання відповідної інформації мають
враховуватися актуальні ціни на ідентичні або
подібні (аналогічні) товари в країні, з якої їх
було відправлено.»»
// Обґрунтування: непоодинокими є
ситуації, у яких товари, що придбані в інших
країнах, що мають зовсім інший рівень цін на
них, можуть оцінюватися за «каталогами» з
застарілим часом актуалізації, або на рівні
цін вибіркових місцевих торгових мереж, що
встановлені
з
додатковим
рівнем
прибутковості. Водночас, наразі наявні
інформаційні можливості для дослідження
рівня реальних цінових пропозицій у
практично-будь яких країнах. Вбачається, що
формулювання наведеної пропозиції не
суперечить методам визначення митної
вартості, передбачених главою 9 розділу ІІІ
цього кодексу, але формалізує це питання
окремою
нормою,
що
сприятиме
обґрунтованості
розрахунку
митної
вартості та захисту прав одержувачів.

Висновки, обґрунтування

“шляхом прийняття письмового рішення за
формою, встановленою центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику”.

10. в статті 374:
1) в частині п’ятій після слів “підлягають
письмовому
декларуванню”
доповнити
словами та знаком “в порядку, встановленому
для підприємств”;
2) частину шосту викласти в наступній
редакції:
“6. Товари (крім підакцизних), що

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11. У статті 374:
-97- Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74)

Відхилено

в частині п’ятій статті 374 законопроекту
замінити слова "в порядку, встановленому для
підприємств" на "в порядку, передбаченому
законодавством для юридичних осіб"
-98- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Відхилено

1) частину п’яту доповнити словами “в
порядку, встановленому для підприємств”;

2) частини шосту і сьому викласти в такій
редакції:
“6. Товари (крім підакцизних), що

47

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

переміщуються на митну територію України у
несупроводжуваному
багажі,
сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 150 євро, підлягають усному
декларуванню на підставі товаросупровідних
документів та не є об’єктами оподаткування
митними платежами.

Абзац другий підпункту другого пункту 10
розділу І законопроекту викласти в наступній
редакції: "6. Товари, що переміщуються
(пересилаються) для одного одержувача –
громадянина в одному вантажі експресперевізника від одного відправника у
міжнародних експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких перевищує еквівалент
200 євро, але не перевищує еквівалент 10000
євро, декларуються:";
-99- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

переміщуються на митну територію України у
несупроводжуваному
багажі,
сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 150 євро, підлягають усному
декларуванню на підставі товаросупровідних
документів та не є об’єктами оподаткування
митними платежами.

Відхилено

замінити цифру "150" на цифру "120"

110

Товари
(крім
підакцизних),
що
переміщуються
у
несупроводжуваному
багажі, сумарна фактурна вартість яких

-100- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

6. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються на митну територію України у
несупроводжуваному
багажі,
сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 200 євро, підлягають усному
декларуванню на підставі товаросупровідних
документів та не є об’єктами оподаткування
митними платежами.
-101- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

6. Товари (крім підакцизних), що
переміщуються на митну територію України у
несупроводжуваному
багажі,
сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент 200 євро, підлягають усному
декларуванню на підставі товаросупровідних
документів та не є об’єктами оподаткування
митними платежами.
-102- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
В абзаці другому підпункту 2 нового
пункту 12 Розділу І цифру «150» замінити на
цифру «100»
-103- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)
Абзац третій підпункту другого пункту 10
розділу І законопроекту викласти в наступній

Відхилено

Відхилено

Товари
(крім
підакцизних),
що
переміщуються
у
несупроводжуваному
багажі, сумарна фактурна вартість яких
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перевищує еквівалент 150 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому декларуванню в порядку,
встановленому
для
громадян,
та
оподатковуються ввізним митом за ставкою
10 відсотків та податком на додану вартість за
ставкою, встановленою Податковим кодексом
України. Базою оподаткування для таких
товарів є частина їх сумарної фактурної
вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.”;

редакції: "Товари (крім підакцизних), що
переміщуються
у
несупроводжуваному
багажі, сумарна фактурна вартість яких
перевищує еквівалент 200 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому декларуванню в порядку,
встановленому
для
громадян,
та
оподатковуються ввізним митом за ставкою
10 відсотків та податком на додану вартість за
ставкою, встановленою Податковим кодексом
України. Базою оподаткування для таких
товарів є частина їх сумарної фактурної
вартості, що перевищує еквівалент 200 євро.";
-104- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

після слів "...вартість яких перевищує
еквівалент" замінити цифру "150" на цифру
"120" та після слів "...фактурної вартості, що
перевищує еквівалент" замінити цифру "150"
на цифру "120"
-105- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Товари
(крім
підакцизних),
що
переміщуються
у
несупроводжуваному
багажі, сумарна фактурна вартість яких
перевищує еквівалент 200 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому декларуванню в порядку,
встановленому
для
громадян,
та
оподатковуються ввізним митом за ставкою
10 відсотків та податком на додану вартість за
ставкою, встановленою Податковим кодексом
України. Базою оподаткування для таких
товарів є частина їх сумарної фактурної
вартості, що перевищує еквівалент 200 євро.
-106- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перевищує еквівалент 150 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому декларуванню в порядку,
встановленому
для
громадян,
та
оподатковуються ввізним митом за ставкою
10 відсотків та податком на додану вартість за
ставкою, встановленою Податковим кодексом
України. Базою оподаткування для таких
товарів є частина їх сумарної фактурної
вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.

Товари
(крім
підакцизних),
що
переміщуються
у
несупроводжуваному
багажі, сумарна фактурна вартість яких
перевищує еквівалент 200 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому декларуванню в порядку,
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встановленому
для
громадян,
та
оподатковуються ввізним митом за ставкою
10 відсотків та податком на додану вартість за
ставкою, встановленою Податковим кодексом
України. Базою оподаткування для таких
товарів є частина їх сумарної фактурної
вартості, що перевищує еквівалент 200 євро.
-107- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
В абзаці третьому підпункту 2) пункту 10
розділу І проекту слова “частина їх сумарної
фактурної вартості, що перевищує еквівалент
150 євро” замінити словами “їх сумарна
фактурна вартість”
-108- Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74)
в абзаці другому частини шостої статті 374
замінити слова "в порядку, встановленому для
громадян" на "в порядку, передбаченому
законодавством для фізичних осіб"
-109- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Абзац третій підпункту 2 нового пункту 12
викласти у наступній редакції:
«Товари
(крім
підакцизних),
що
переміщуються
у
несупроводжуваному
багажі, сумарна фактурна вартість яких
перевищує еквівалент 100 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому декларуванню в порядку,
встановленому
для
громадян,
та
оподатковуються ввізним митом за ставкою
10 відсотків та податком на додану вартість за
ставкою, встановленою Податковим кодексом
України. Базою оподаткування для таких
товарів є їх сумарна фактурна вартість.»
111
112

3) частину сьому викласти в наступній
редакції:
“7. Товари (крім підакцизних та зазначених

-110- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

7. Товари (крім підакцизних та зазначених
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Висновки, обґрунтування

у
частині
п'ятій
цієї
статті),
що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях, сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 150
євро, декларуються оператором поштового
зв'язку,
експрес-перевізником,
чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та не є об'єктами
оподаткування митними платежами.

Абзац другий підпункту третього пункту
10 розділу І законопроекту викласти в
наступній редакції: "7. Товари (крім
підакцизних та зазначених у частині п'ятій цієї
статті), що переміщуються (пересилаються)
на митну територію України у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях, сумарна
фактурна вартість яких не перевищує
еквівалент
200
євро,
декларуються
оператором поштового зв'язку, експресперевізником,
чи
громадянином
або
уповноваженою ним особою в порядку,
визначеному статтею 236 цього Кодексу, та не
є
об'єктами
оподаткування
митними
платежами.";
-111- Н.д. Кунаєв А. Ю. (р.к. №96)

Відхилено

В новій редакції частини сьомої статті 374
числа "150" замінити на числа "500"
-112- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у
частині
п'ятій
цієї
статті),
що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях, сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 150
євро, декларуються оператором поштового
зв'язку,
експрес-перевізником
чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та не є об'єктами
оподаткування митними платежами.

замінити цифру "150" на цифру "120"
-113- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

7. Товари (крім підакцизних та зазначених
у
частині
п'ятій
цієї
статті),
що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях, сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 200
євро, декларуються оператором поштового
зв'язку,
експрес-перевізником,
чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та не є об'єктами
оподаткування митними платежами.
-114- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

7. Товари (крім підакцизних та зазначених
у
частині
п'ятій
цієї
статті),
що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях, сумарна фактурна
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вартість яких не перевищує еквівалент 150
євро, декларуються оператором поштового
зв'язку,
експрес-перевізником,
чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу.
-115- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

113

Товари (крім підакцизних та зазначених у
частині п'ятій цієї статті), що переміщуються
(пересилаються) на митну територію України
у міжнародних поштових та експресвідправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому
декларуванню
оператором
поштового зв'язку, експрес-перевізником чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та оподатковуються ввізним
митом за ставкою 10 відсотків та податком на
додану вартість за ставкою, встановленою
Податковим кодексом України. Базою
оподаткування для таких товарів є частина їх

7. Товари (крім підакцизних та зазначених
у
частині
п'ятій
цієї
статті),
що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях, сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 200
євро, декларуються оператором поштового
зв'язку,
експрес-перевізником,
чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та не є об'єктами
оподаткування митними платежами.
-116- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
В абзаці другому підпункту 3 нового
пункту 12 Розділу І цифру «150» замінити на
цифру «100»
-117- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)
Абзац третій підпункту третього пункту 10
розділу І законопроекту викласти в наступній
редакції: "Товари (крім підакцизних та
зазначених у частині п'ятій цієї статті), що
переміщуються (пересилаються) на митну
територію України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях, сумарна фактурна
вартість яких перевищує еквівалент 200 євро,
але не перевищує еквівалент 10000 євро,
підлягають
письмовому
декларуванню
оператором поштового зв'язку, експресперевізником
чи
громадянином
або
уповноваженою ним особою в порядку,
визначеному статтею 236 цього Кодексу, та
оподатковуються ввізним митом за ставкою

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Товари (крім підакцизних та зазначених у
частині п'ятій цієї статті), що переміщуються
(пересилаються) на митну територію України
у міжнародних поштових та експресвідправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому
декларуванню
оператором
поштового зв'язку, експрес-перевізником чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та оподатковуються ввізним
митом за ставкою 10 відсотків та податком на
додану вартість за ставкою, встановленою
Податковим кодексом України. Базою
оподаткування для таких товарів є частина їх

52

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

сумарної фактурної вартості, що перевищує
еквівалент 150 євро.”;

10 відсотків та податком на додану вартість за
ставкою, встановленою Податковим кодексом
України. Базою оподаткування для таких
товарів є частина їх сумарної фактурної
вартості, що перевищує еквівалент 200 євро.”;
-118- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

після слів "...вартість яких перевищує
еквівалент" замінити цифру "150" на цифру
"120" та після слів "...фактурної вартості, що
перевищує еквівалент" замінити цифру "150"
на цифру "120"
-119- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Товари (крім підакцизних та зазначених у
частині п'ятій цієї статті), що переміщуються
(пересилаються) на митну територію України
у міжнародних поштових та експресвідправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 200 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому
декларуванню
оператором
поштового зв'язку, експрес-перевізником чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та оподатковуються ввізним
митом за ставкою 10 відсотків та податком на
додану вартість за ставкою, встановленою
Податковим кодексом України. Базою
оподаткування для таких товарів є частина їх
сумарної фактурної вартості, що перевищує
еквівалент 200 євро
-120- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сумарної фактурної вартості, що перевищує
еквівалент 150 євро”.

Товари (крім підакцизних та зазначених у
частині п'ятій цієї статті), що переміщуються
(пересилаються) на митну територію України
у міжнародних поштових та експресвідправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 150 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому
декларуванню
оператором
поштового зв'язку, експрес-перевізником чи
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громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та оподатковуються ввізним
митом за ставкою 10 відсотків та податком на
додану вартість за ставкою, встановленою
Податковим кодексом України. Базою
оподаткування для таких товарів є їх сумарна
фактурна вартість.
-121- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)
Товари (крім підакцизних та зазначених у
частині п'ятій цієї статті), що переміщуються
(пересилаються) на митну територію України
у міжнародних поштових та експресвідправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 200 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому
декларуванню
оператором
поштового зв'язку, експрес-перевізником чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та оподатковуються ввізним
митом за ставкою 10 відсотків та податком на
додану вартість за ставкою, встановленою
Податковим кодексом України. Базою
оподаткування для таких товарів є частина їх
сумарної фактурної вартості, що перевищує
еквівалент 200 євро.
-122- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Колісник
А. С. (р.к. №91), Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
В абзаці третьому підпункту 3) пункту 10
розділу І проекту слова “частина їх сумарної
фактурної вартості, що перевищує еквівалент
150 євро” замінити словами “їх сумарна
фактурна вартість”
-123- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д. Марусяк О. Р.
(р.к. №51)
Абзац третій підпункту 3 нового пункту 12
Розділу І викласти у наступній редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"Товари (крім підакцизних та зазначених у
частині п'ятій цієї статті), що переміщуються
(пересилаються) на митну територію України
у міжнародних поштових та експресвідправленнях, сумарна фактурна вартість
яких перевищує еквівалент 100 євро, але не
перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають
письмовому
декларуванню
оператором
поштового зв'язку, експрес-перевізником чи
громадянином або уповноваженою ним
особою в порядку, визначеному статтею 236
цього Кодексу, та оподатковуються ввізним
митом за ставкою 10 відсотків та податком на
додану вартість за ставкою, встановленою
Податковим кодексом України. Базою
оподаткування для таких товарів є їх сумарна
фактурна вартість."
114

115

11. в частині першій статті 473 після слів
“заборонених до пересилання ” доповнити
словами “законодавством України та”.
-124- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
Розділ І проекту закону доповнити новим
пунктом 12 такого змісту:
“Розділ XXІ “Прикінцеві та перехідні
положення” Митного кодексу України
доповнити пунктом 9-7 наступного змісту:
“9-7.
Тимчасово,
на
період,
що
закінчується останнім календарним днем
місяця, в якому завершується дія карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України
на всій території України з метою запобігання
поширенню
на
території
України
коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
звільняються від сплати ввізного мита товари
(в тому числі лікарські засоби, медичні
вироби, медичне обладнання), необхідні для
виконання
заходів,
спрямованих
на
запобігання виникненню і поширенню,

Враховано

12. Абзац перший частини першої статті
473 після слів “заборонених до пересилання”
доповнити словами “законодавством України
та”.
13. Розділ XXІ “Прикінцеві та перехідні
положення” доповнити пунктом 911 такого
змісту:
“911. Тимчасово, на період, що закінчується
останнім календарним днем місяця, в якому
завершується дія карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України на всій території
України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), звільняються від сплати ввізного
мита товари (у тому числі лікарські засоби,
медичні вироби, медичне обладнання),
необхідні
для
виконання
заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної
хвороби (COVID-19), перелік яких визначено
Кабінетом Міністрів України.
Митне оформлення товарів, визначених
абзацом першим цього пункту, здійснюється
першочергово. Плата за виконання митних
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Висновки, обґрунтування

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій
та пандемій коронавірусної хвороби (COVID19), перелік яких визначено Кабінетом
Міністрів України.
Митне оформлення товарів, зазначених в
абзаці першому цього пункту, здійснюється
першочергово. Плата за виконання митних
формальностей щодо таких товарів поза
місцем розташування митних органів або поза
робочим часом, установленим для них, не
справляється. ” ”
116
117

формальностей щодо таких товарів поза
місцем розташування митних органів або поза
робочим часом, установленим для них, не
справляється”.

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ІІ. Прикінцеві положення
-125- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано частково

Народні депутати України - члени
Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Н.д. Гетманцев Д.О. та
інші, згідно рішення Комітету від 25.02.2021
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій
редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
пунктів 1, 3, 4, 6 – 8, 10, 11, які набирають
чинності з 01 вересня 2021 року. ”
-126- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Народні депутати України - члени
Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Н.д. Гетманцев Д.О. та
інші, згідно рішення Комітету від 07.09.2021
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій
редакції: “1. Цей Закон набирає чинності з
дня, наступного за днем його опублікування,
крім пунктів 1, 3, 4, 6 – 8, 10, 11 розділу І цього
Закону, які набирають чинності з 01 лютого
2022 року. "
-127- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
пунктів 1, 3, 4, 6-8, 10, 11 розділу І цього
Закону, які набирають чинності з 1 лютого
2022 року.

пункт 1 розділу ІІ проекту викласти такій
редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який
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набирає чинності з дня, наступного за днем
його опублікування"
-128- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в
такій редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
пунктів 1, 3, 4, 6 – 10 проекту, які набирають
чинності з 01 вересня 2021 року. ”
-129- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

118

119

2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Відхилено

Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення"
викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року".
-130- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Кабінету Міністрів України спільно з
Національним банком України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити
проведення
державного
фінансового
моніторингу
діяльності
операторів поштового зв'язку у сфері
запобігання та протидії легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом.
-131- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

Прикінцеві положення доповнити новим
пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України спільно з
Національним банком України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити
проведення
державного
фінансового
моніторингу
діяльності
операторів поштового зв'язку у сфері
запобігання та протидії легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом."
-132- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац перший пункту 2 розділу ІІ проекту
викласти такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Кабінету Міністрів України у
шестимісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
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"2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня опублікування цього
Закону"
-133- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353), Н.д. Сова О. Г.
(р.к. №69), Н.д. Колісник А. С. (р.к. №91),
Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
В абзаці першому пункту 2 розділу ІІ
проекту слова “тримісячний строк” замінити
словами “шестимісячний строк”
120

привести власні нормативно–правові акти
у відповідність із цим Законом та прийняти
акти, необхідні для реалізації цього Закону;

121

забезпечити перегляд та приведення
відповідними
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно–правових
актів у відповідність із цим Законом.
3. Установити, що до приведення
законодавства України у відповідність із цим
Законом інші закони та нормативно-правові
акти застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону.
Голова Верховної Ради

122

123
124

України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
-134- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Враховано

Пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення"
виключити
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