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Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо тимчасового спрощення
митного оформлення транспортних
засобів, ввезених на митну територію
України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Про внесення змін до Митного кодексу
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митного оформлення транспортних
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
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I.Розділ ХХІ Прикінцеві та перехідні
положення Митного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№№ 44-48, ст. 552, з наступними змінами)
доповнити пунктами 97-910 такого змісту:
«97. Тимчасово, протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України", митне
оформлення транспортних засобів відповідно
до пунктів 98-910 цього розділу, здійснюється
з виконанням митних формальностей
відповідно
до
тимчасового
порядку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.

-1- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Відхилено

В абзаці першому розділу І проекту цифри
“97-910” замінити цифрами “97-911”.
-2- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021
Абзац другий розділу І законопроекту
виключити.
-3- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

I. Розділ ХХІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Митного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№№ 44-48, ст. 552) доповнити пунктами 97-910
такого змісту:

В абзацах другому, третьому, п’ятому та
шостому розділу І проекту цифри “180”
замінити цифрами “90”.
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-4- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)
У пункті 97 після слів «Тимчасово,
протягом» слова «180 днів» замінити на «210
днів».
-5- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
В абзаці другому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 9-7 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
цифри та слово «180 днів» замінити цифрами
та словами «270 календарних днів».
-6- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

97

У частині
розділу І, цифру "180"
замінити на цифру "270".
-7- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

1. В абзаці другому Розділу І
законопроекту цифри "180" замінити цифрами
"360".
-8- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)

Відхилено

У Розділі XXІ «Прикінцеві та перехідні
положення» пункт 97 викласти у такій
редакції:
«Протягом 180 днів з дня набрання
чинності Законом України "Про внесення змін
до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України", а в подальшому
протягом 180 днів з дня ввезення
транспортного засобу на митну територію
України, митне оформлення транспортних
засобів відповідно до пунктів 98-910 цього
розділу, здійснюється з виконанням митних
процедур відповідно до тимчасового порядку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.»
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-9- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Ковальов О. І. (р.к. №387), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402)
У розділі ХХІ «Перехідні та прикінцеві
положення» пункт 97 викласти у наступній
редакції:
«97. Тимчасово, з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України" і до дня (включно), що
передує дню набрання чинності законом
нових (інших) умов митного оформлення
транспортних засобів, передбачених у
пунктах 98-910 цього розділу, митне
оформлення транспортних засобів відповідно
до пунктів 98-910 цього розділу здійснюється з
виконанням
митних
формальностей
відповідно
до
тимчасового
порядку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.»
-10- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)
Абзац другий розділу І проекту викласти в
такій редакції:
“97. Тимчасово, протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України", митне
оформлення транспортних засобів особистого
користування відповідно до пунктів 98-911
цього розділу, здійснюється відповідно до
тимчасового
порядку,
затвердженого
Кабінетом Міністрів України, що визначає
форму та зміст митної декларації, а також
особливості здійснення окремих митних
формальностей.”.
-11- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано частково

9-7. Тимчасово, протягом 180 календарних
днів з дня набрання чинності Законом України
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"Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо
тимчасового спрощення
митного оформлення транспортних засобів,
ввезених на митну територію України", митне
оформлення транспортних засобів для їх
вільного обігу на митній території України,
що класифікуються за товарними позиціями
8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони)
згідно з УКТ ЗЕД та ввезені на митну
територію України до 1 травня 2020 року і
перебувають у митних режимах тимчасового
ввезення або транзиту, здійснюється з
виконанням
митних
формальностей
відповідно
до
тимчасового
порядку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
До набрання чинності тимчасовим порядком,
визначеним абзацом першим цього пункту,
митне оформлення транспортних засобів для
їх вільного обігу на митній території України,
що класифікуються за товарними позиціями
8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони)
згідно з УКТ ЗЕД, здійснюється в порядку,
передбаченому законодавством.
-12- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32), Н.д.
Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
в абзаці другому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 97 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
Митного кодексу України) цифри «180»
замінити цифрами «360»
-13- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Розділ І законопроекту після абзацу
другого (щодо нового пункту 97 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
доповнити новим абзацом третім такого
змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково
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Редакція, прийнята в першому читанні

98. Установити, що протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" митне
оформлення транспортних засобів, що були у
використанні і класифікуються за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою
до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та
причепів до них, що класифікуються за
товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД,
ввезених на митну територію України в період
до 31 грудня 2020 року та поміщених в митні
режими тимчасового ввезення або транзиту,
здійснюється у кількості не більше однієї
одиниці на кожну товарну позицію за умови
сплати належних митних платежів із
дотриманням особливостей, встановлених

Пропозиції та поправки до проекту

«При ввезенні транспортних засобів на
митну територію України учасниками
бойових дій, визначеними пунктами 19-23
частини першої статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», особами з інвалідністю внаслідок
війни, визначеними пунктами 11 - 15 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», митне оформлення транспортних
засобів відповідно до пунктів 9-8 – 9-10 цього
розділу
здійснюється
протягом
360
календарних днів з дня набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України» з виконанням митних
формальностей відповідно до тимчасового
порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів
України відповідно до абзацу першого цього
пункту».
-14- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021 р.
Абзац третій розділу І проекту викласти в
такій редакції:
“97. Установити, що протягом 180 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" митне
оформлення транспортних засобів особистого
користування, що були у використанні та з
року випуску яких минуло більш ніж 5 років,
і класифікуються за товарними позиціями
8703 згідно з УКТ ЗЕД (крім транспортних
засобів, що класифікуються за товарними

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"97. Установити, що тимчасово, протягом
180 днів з дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного
кодексу
України
щодо
тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України", митне оформлення
транспортних
засобів
особистого
користування, що були у використанні та з
року випуску яких минуло більше п'яти років,
які класифікуються за товарними позиціями
8703 (крім транспортних засобів, що
класифікуються за товарними підпозиціями
8703 10, 8703 40), 8704 (загальною масою до
3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД та станом на 31
грудня 2020 року перебували у митному
режимі тимчасового ввезення або транзиту,
здійснюється у кількості не більше однієї
одиниці на кожну товарну позицію, за умови
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пунктом 76 підрозділу 2 та пунктом 36
підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні
положення Податкового кодексу України.».

підпозиціями 8703 10, 8703 40 згідно з УКТ
ЗЕД), 8704 (загальною масою до 3,5 тони)
згідно з УКТ ЗЕД, які станом на 31 грудня
2020 року перебували у митних режимах
тимчасового
ввезення
або
транзиту
здійснюється у кількості не більше однієї
одиниці на кожну товарну позицію за умови
сплати належних митних платежів із
дотриманням особливостей, встановлених
пунктом 77 підрозділу 2 та пунктом 36
підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні
положення" Податкового кодексу України»”.
-15- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано частково

В абзацах третьому, п’ятому та шостому
розділу І проекту слова та цифри “за
товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з
УКТ ЗЕД, та причепів до них, що
класифікуються за товарною позицією 8716
згідно з УКТ ЗЕД” замінити словами та
цифрами “у товарній позиції 8703 згідно з
УКТ ЗЕД
-16- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

В абзаці третьому розділу І проекту слова
“у кількості не більше однієї одиниці на кожну
товарну позицію” виключити.
-17- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У пункті Розділу ХХІ Митного кодексу
України (зміни до абзацу третього розділу І
законопроекту) після слів «у кількості не
більше однієї одиниці на» слова «кожну
товарну позицію» замінити словами «одну
фізичну особу».
-18- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сплати належних митних платежів з
дотриманням особливостей, встановлених
пунктом 77 підрозділу 2 та пунктом 36
підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України.

98

Відхилено

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці третьому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 98 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
цифри та слово «180 днів» замінити цифрами
та словами «270 календарних днів».
-19- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

2. В абзаці третьому Розділу І
законопроекту цифри "180" замінити цифрами
"360".
-20- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У пункті Розділу ХХІ Митного кодексу
України (зміни до абзацу третього розділу І
законопроекту) слова та цифри «до 31 грудня
2020 року» замінити словами та цифрами «до
31 грудня 2019 року».
-21- Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36)

Відхилено

Абзац викласти в такій редакції:
Установити, що протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" митне
оформлення транспортних засобів, що були у
використанні і класифікуються за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою
до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та
причепів до них, що класифікуються за
товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД,
ввезених на митну територію України в період
до 31 грудня 2021 року та поміщених в митні
режими тимчасового ввезення або транзиту,
здійснюється у кількості не більше однієї
одиниці на кожну товарну позицію за умови
сплати належних митних платежів із
дотриманням особливостей, встановлених
пунктом 76 підрозділу 2 та пунктом 36
підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні
положення Податкового кодексу України.»
-22- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

98

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 98 :
- після слів «Установити, що протягом»
слова «180 днів» замінити на «210 днів»;
- після слів «митне оформлення
транспортних засобів» слова «були у
використанні і класифікуються» замінити
словами «для їх вільного обігу на митній
території України, що класифікуються»;
- товарні позиції «8702, 8704 (загальною
масою до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД,
та причепів до них, що класифікуються за
товарною позицією 8716» виключити та
викласти в такій редакції «за товарною
позицією 8703, згідно з УКТ ЗЕД»;
- слова «здійснюється у кількості не
більше однієї одиниці на кожну товарну
позицію» виключити;
- доповнити частинами та статтями
Митного кодексу, згідно яких пропонується
звільнити
від
адміністративної
відповідальності
фізичних
осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, та викласти у такій
редакції:
«передбаченої
частиною
четвертою статті 469, частинами п’ятою та
шостою статті 470, частинами п’ятою та
шостою статті 481, статті 485 цього
Кодексу».
-23- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

98

Абзац перший частини
розділу І
викласти в такій редакції:
"98. Установити, що протягом 270 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" митне
оформлення транспортних засобів, що були у
використанні та з року випуску яких минуло
більш ніж 7 років, і класифікуються за
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з
УКТ ЗЕД, та причепів до них, що
класифікуються за товарною позицією 8716
згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну
територію України до дня набрання
чинності "Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів ввезених на митну
територію України" та поміщених в митні
режими тимчасового ввезення або транзиту,
здійснюється у кількості не більше однієї
одиниці на кожну товарну позицію за умови
сплати належних митних платежів із
дотриманням особливостей, встановлених
пунктом 76 підрозділу 2 та пунктом 36
підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні
положення Податкового кодексу України.»."
-24- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Абзац третій розділу І проекту викласти в
такій редакції:
“98. Установити, що протягом 180 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" митне
оформлення транспортних засобів особистого
користування, що були у використанні та
класифікуються за товарними позиціями 8703,
8704 (загальною масою до 3,5 тони) згідно з
УКТ ЗЕД, ввезених фізичними особами на
митну територію України в період до 31
грудня 2020 року, які перебувають у митних
режимах тимчасового ввезення або транзиту,
та які в період до 31 грудня 2020 року
перебували на митній території України у
митних режимах тимчасового ввезення або
транзиту, були вивезені за межі митної
території України та ввезені повторно після 31
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

грудня 2020 року, здійснюється у кількості не
більше однієї одиниці на кожну товарну
позицію за умови сплати належних митних
платежів із дотриманням особливостей,
встановлених пунктом 76 підрозділу 2 та
пунктом 36 підрозділу 5 розділу ХХ
«Перехідні положення Податкового кодексу
України.”.
-25- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Ковальов О. І. (р.к. №387), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402)
У розділі ХХІ «Перехідні та прикінцеві
положення» пункт 98 викласти у наступній
редакції:
«98. Установити, що з дня набрання
чинності Законом України "Про внесення змін
до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України" і до дня (включно), що
передує дню набрання чинності законом
нових (інших) умов митного оформлення
вказаних у цьому пункті транспортних засобів
та причепів до них, митне оформлення
транспортних засобів, що були у використанні
і класифікуються за товарними позиціями
8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5
тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепів до
них, що класифікуються за товарною
позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на
митну територію України в період до дня
(включно), що передує дню набрання
чинності законом нових (інших) умов митного
оформлення вказаних у цьому пункті
транспортних засобів та причепів до них, та
поміщених в митні режими тимчасового
ввезення або транзиту, здійснюється у
кількості не більше однієї одиниці на кожну
товарну позицію за умови сплати належних
митних
платежів
із
дотриманням
особливостей, встановлених пунктом 76
підрозділу 2 та пунктом 36 підрозділу 5

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

розділу
ХХ
«Перехідні
положення
Податкового кодексу України».
Здійснення
митного
оформлення
транспортного засобу, щодо якого не
дотримані строки та умови (вимоги) митних
режимів тимчасового ввезення або транзиту, з
дотриманням умов, визначених абзацом
першим цього пункту, та добровільної сплати
до державного бюджету фізичною особою,
яка є власником такого транспортного засобу
або уповноважена розпоряджатися ним та
декларує такий транспортний засіб для
вільного обігу на митній території України,
коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян,
звільняє
фізичних
осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту.»
-26- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У Розділі XXІ «Прикінцеві та перехідні
положення» пункт 98 викласти у такій
редакції:
«Установити, що протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України", а в
подальшому протягом 180 днів з дня
ввезення транспортного засобу на митну
територію України, митне оформлення
транспортних засобів, що були у використанні
і класифікуються за товарними позиціями
8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепів до
них, що класифікуються за товарною
позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на
митну територію України та поміщених в
митні режими тимчасового ввезення або
транзиту, здійснюється у кількості не більше
однієї одиниці на кожну товарну позицію за
умови сплати належних митних платежів із
дотриманням особливостей, встановлених
пунктом 76 підрозділу 2 та пунктом 36
підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні
положення Податкового кодексу України.
Здійснення
митного
оформлення
транспортного засобу, щодо якого не
дотримані строки та умови (вимоги) митних
режимів тимчасового ввезення або транзиту, з
дотриманням умов, визначених абзацом
першим цього пункту, та добровільної сплати
до державного бюджету фізичною особою,
яка є власником такого транспортного засобу
або уповноважена розпоряджатися ним та
декларує такий транспортний засіб для
вільного обігу на митній території України,
коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян,
звільняє
фізичних
осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту.»
-27- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У Розділі І у абзаці третьому слова і цифри
«31 грудня 2020 року» замінити словами і
символами «дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного
кодексу
України
щодо
тимчасового
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України"».
-28- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Пункт
Розділу ХХІ "Прикінцеві та
перехідні положення" Митного кодексу
України викласти в такій редакції:
"Установити, що протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" здійснення
митного оформлення транспортного засобу,
щодо якого не дотримані строки та умови
(вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, з дотриманням умов,
визначених абзацом першим цього пункту, та
добровільної сплати до державного бюджету
фізичною особою, яка є власником такого
транспортного засобу або уповноважена
розпоряджатися ним та декларує такий
транспортний засіб для вільного обігу на
митній території України, коштів у сумі, що
дорівнює
розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян,
звільняє
фізичних
осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту".
-29- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

98

Враховано частково

9-8. Установити, що протягом 180
календарних днів з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо тимчасового
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України" митне оформлення
транспортного засобу, що класифікується за
кодом товарної позиції 8703, 8704 (загальною
масою до 3,5 тони) згідно з УКТ ЗЕД та щодо
якого не дотримані строки та умови (вимоги)
митних режимів тимчасового ввезення або
транзиту, здійснюється за умови сплати
належних митних платежів та добровільної
сплати до державного бюджету фізичною
особою,
яка
є
власником
такого
транспортного засобу або уповноважена
розпоряджатися ним та декларує такий
транспортний засіб для вільного обігу на
митній території України, коштів у сумі, що
дорівнює
розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
-30- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
В абзаці третьому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 98 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
слова «що були у використанні і
класифікуються» замінити словами та
цифрою «що були у використанні та з року
випуску яких минуло більш ніж 5 років, і
класифікуються».
-31- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
В абзаці третьому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 98 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

14

№

9

Редакція, прийнята в першому читанні

Здійснення
митного
оформлення
транспортного засобу, щодо якого не
дотримані строки та умови (вимоги) митних
режимів тимчасового ввезення або транзиту, з
дотриманням умов, визначених абзацом

Пропозиції та поправки до проекту

слова та цифри «в період до 31 грудня 2020
року» замінити словами «до дня набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України».
-32- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32), Н.д.
Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Абзац третій розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 98 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
Митного кодексу України) викласти у такій
редакції:
«99. Тимчасово, протягом 360 днів з дня
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України» звільняються
від оподаткування ввізним митом транспортні
засоби (у кількості не більше однієї одиниці
на кожну товарну позицію), що були у
використанні і класифікуються за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою
до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (крім
транспортних засобів, що класифікуються за
товарними підпозиціями 8703 10, 8703 40,
8716 10, товарною категорією 8703 23 11,
товарними підкатегоріями 8703 32 11 00, 8703
33 11 00, 8703 40 10 10, 8703 60 10 10 згідно з
УКТ ЗЕД), та ввезені фізичними особами на
митну територію України в період до 31
грудня 2020 року і перебувають у митних
режимах
тимчасового
ввезення
або
транзиту.»;
-33- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)
В абзаці четвертому розділу І проекту
після слів “Здійснення митного оформлення
транспортного засобу” доповнити словами
“особистого користування”.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано

Здійснення
митного
оформлення
транспортного
засобу
особистого
користування, щодо якого не дотримані
строки та умови (вимоги) митного режиму
тимчасового ввезення або транзиту, з
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першим цього пункту, та добровільної сплати
до державного бюджету фізичною особою,
яка є власником такого транспортного засобу
або уповноважена розпоряджатися ним та
декларує такий транспортний засіб для
вільного обігу на митній території України,
коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян,
звільняє
фізичних
осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту.

10

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-34- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Здійснення
митного
оформлення
транспортного засобу з дотриманням умов,
визначених абзацом першим цього пункту,
звільняє осіб, відповідальних за дотримання
строків та умов (вимог) митних режимів
тимчасового ввезення та транзиту, від
адміністративної
відповідальності
передбаченої статтями 469, 470, 481, 485
цього Кодексу, за порушення митних правил
стосовно зазначеного транспортного засобу.
Тимчасово, протягом 180 календарних днів з
дня набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України щодо упорядкування структури
акцизного податку», особи, відповідальні за
дотримання умов (вимог) митних режимів
тимчасового ввезення або транзиту щодо
транспортних
засобів
особистого
користування, що класифікуються за кодами
товарної позиції 8703, 8704 (загальною масою
до 3,5 тони) згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на
митну територію України, звільняються від
адміністративної
відповідальності,
передбаченої частинами шостою і сьомою (в
частині керування транспортним засобом, не
зареєстрованим або не перереєстрованим в
Україні в установленому порядку) та
частинами восьмою і дев'ятою (в частині
керування транспортним засобом, щодо якого
порушено обмеження, встановлені Митним
кодексом України) статті 121 Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення.
-35- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

дотриманням умов, визначених абзацом
першим цього пункту, та добровільної сплати
до державного бюджету фізичною особою,
яка є власником такого транспортного засобу
або уповноважена розпоряджатися ним та
декларує такий транспортний засіб для
вільного обігу на митній території України,
коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян,
звільняє
фізичних
осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митного режиму тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митного режиму тимчасового
ввезення або транзиту.

Враховано

Добровільна сплата коштів відповідно до
пункту 99 цього розділу звільняє фізичних
осіб від добровільної сплати коштів,
передбаченої абзацом другим цього пункту.

Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021 р.
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11

12

99. Тимчасово, протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" звільняються
від оподаткування ввізним митом транспортні

Пропозиції та поправки до проекту

У Розділі І проекту після абзацу четвертого
доповнити новим абзацом такого змісту:
“Добровільна сплата коштів відповідно до
пункту 99 цього розділу, звільняє фізичних
осіб від добровільної сплати коштів,
передбаченої абзацом третім цього пункту”.
-36- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Розділ І законопроекту після абзацу
четвертого (щодо нового пункту 98 розділу
ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення»
МКУ) доповнити новим абзацом п’ятим
такого змісту:
«Норми цього пункту при
митному оформленні транспортних засобів, а
також причепів до них, визначених абзацом
першим цього пункту, учасниками бойових
дій, визначеними пунктами 19-23 частини
першої статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», особами з інвалідністю внаслідок
війни, визначеними пунктами 11 - 15 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», застосовуються протягом 360
календарних днів з дня набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України».
-37- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021 р.
Абзац п’ятий розділу І проекту викласти в
такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано

98. Установити, що тимчасово, протягом
180 днів з дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного
кодексу
України
щодо
тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України", звільняються від
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Висновки, обґрунтування

засоби (у кількості не більше однієї одиниці на
кожну товарну позицію), що були у
використанні і класифікуються за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою
до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та
причепи до них, що класифікуються за
товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, та
ввезені фізичними особами на митну
територію України в період до 31 грудня 2020
року і перебувають у митних режимах
тимчасового ввезення або транзиту.

“98. Установити, що протягом 180 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" звільняються
від оподаткування ввізним митом транспортні
засоби особистого користування (у кількості
не більше однієї одиниці на кожну товарну
позицію), що були у використанні та з року
випуску яких минуло більш ніж 5 років і
класифікуються за товарними позиціями 8703,
8704 (загальною масою до 3,5 тони) згідно з
УКТ ЗЕД, які станом на 31 грудня 2020 року
перебували у митних режимах тимчасового
ввезення або транзиту.”.
-38- Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36)

Відхилено

Абзац викласти в такій редакції:
Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання
чинності Законом України "Про внесення змін
до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію
України"
звільняються
від
оподаткування ввізним митом транспортні
засоби (у кількості не більше однієї одиниці
на кожну товарну позицію), що були у
використанні і класифікуються за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою
до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та
причепи до них, що класифікуються за
товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, та
ввезені фізичними особами на митну
територію України в період до 31 грудня 2021
року і перебувають у митних режимах
тимчасового ввезення або транзиту.
-39- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

оподаткування ввізним митом транспортні
засоби особистого користування (у кількості
не більше однієї одиниці на кожну товарну
позицію), що були у використанні та з року
випуску яких минуло більше п'яти років, які
класифікуються за товарними позиціями 8703,
8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з
УКТ ЗЕД та станом на 31 грудня 2020 року
перебували у митному режимі тимчасового
ввезення або транзиту.

У пункті 99 :
- після слів «Тимчасово, протягом» слова
«180 днів» замінити на «210 днів»;
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- товарні позиції «8702, 8704 (загальною
масою до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД,
та причепів до них, що класифікуються за
товарною позицією 8716» виключити та
викласти в такій редакції: «за товарною
позицією 8703, згідно з УКТ ЗЕД».
-40- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299)
Абзац перший частини
розділу І
викласти в такій редакції:
"99. Тимчасово, протягом 270 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" звільняються
від оподаткування ввізним митом транспортні
засоби (у кількості не більше однієї одиниці
на кожну товарну позицію), що були у
використанні та з року випуску яких минуло
більш ніж 7 років, і класифікуються за
товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з
УКТ ЗЕД, та причепи до них, що
класифікуються за товарною позицією 8716
згідно з УКТ ЗЕД, та ввезені фізичними
особами на митну територію України до дня
набрання чинності "Про внесення змін до
Митного
кодексу
України
щодо
тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних
засобів,
ввезених на митну територію України" і
перебувають у митних режимах тимчасового
ввезення або транзиту.
-41- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

99

Враховано частково

Абзац п’ятий розділу І проекту викласти в
такій редакції:
“99. Тимчасово, протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
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на митну територію України" звільняються
від оподаткування ввізним митом транспортні
засоби особистого користування (у кількості
не більше однієї одиниці на кожну товарну
позицію), що були у використанні і
класифікуються за товарними позиціями 8703,
8704 (загальною масою до 3,5 тони) згідно з
УКТ ЗЕД, ввезені фізичними особами на
митну територію України в період до 31
грудня 2020 року, які перебувають у митних
режимах тимчасового ввезення або транзиту,
та які в період до 31 грудня 2020 року
перебували на митній території України у
митних режимах тимчасового ввезення або
транзиту, були вивезені за межі митної
території України та ввезені повторно після 31
грудня 2020 року.”.
-42- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)
У розділі І у абзаці п’ятому слова і цифри
«31 грудня 2020 року» замінити словами і
символами «дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного
кодексу
України
щодо
тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України"».
-43- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Ковальов О. І. (р.к. №387), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402)
У розділі ХХІ «Перехідні та прикінцеві
положення» пункт 99 викласти у наступній
редакції:
«99. Тимчасово, з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України" і до дня (включно), що
передує дню набрання чинності законом
нових (інших) умов оподаткування ввізним
митом вказаних у цьому пункті транспортних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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засобів та причепів до них, звільняються від
оподаткування ввізним митом транспортні
засоби (у кількості не більше однієї одиниці
на кожну товарну позицію), що були у
використанні і класифікуються за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою
до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та
причепи до них, що класифікуються за
товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, та
ввезені фізичними особами на митну
територію України в період до дня (включно),
що передує дню набрання чинності законом
нових (інших) умов оподаткування ввізним
митом вказаних у цьому пункті транспортних
засобів та причепів до них, і перебувають у
митних режимах тимчасового ввезення або
транзиту.»
-44- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У Розділі XXІ «Прикінцеві та перехідні
положення» пункт 99 викласти у такій
редакції:
«Протягом 180 днів з дня набрання
чинності Законом України "Про внесення змін
до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України", а в подальшому
протягом 180 днів з дня ввезення
транспортного засобу на митну територію
України, звільняються від оподаткування
ввізним митом транспортні засоби (у кількості
не більше однієї одиниці на кожну товарну
позицію), що були у використанні і
класифікуються за товарними позиціями 8702,
8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони),
8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепи до них, що
класифікуються за товарною позицією 8716
згідно з УКТ ЗЕД, та ввезені фізичними
особами на митну територію України і
перебувають у митних режимах тимчасового
ввезення або транзиту.»
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Висновки, обґрунтування

-45- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У пункті 99 Розділу ХХІ Митного кодексу
України (зміни до абзацу п’ятого розділу І
законопроекту) після слів «у кількості не
більше однієї одиниці на» слова «кожну
товарну позицію» замінити словами «одну
фізичну особу».
-46- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У пункті Розділу ХХІ Митного кодексу
України (зміни до абзацу п’ятого розділу І
законопроекту) слова та цифри «до 31 грудня
2020 року» замінити словами та цифрами «до
31 грудня 2019 року».
-47- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

3. В абзаці п'ятому Розділу І законопроекту
цифри "180" замінити цифрами "360".
-48- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

В абзаці п’ятому розділу І проекту слова та
знаки “(у кількості не більше однієї одиниці
на кожну товарну позицію)” виключити.
-49- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

99

Тимчасово, протягом 180 календарних
днів з дня набрання чинності Законом України
"Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо
тимчасового спрощення
митного оформлення транспортних засобів,
ввезених на митну територію України" особи,
відповідальні за дотримання умов (вимог)
митних режимів тимчасового ввезення або
транзиту
щодо
транспортних
засобів
особистого користування, що класифікуються
за кодами товарної позиції 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони) згідно з УКТ
ЗЕД, ввезених на митну територію України,
звільняються
від
адміністративної
відповідальності, передбаченої частинами
шостою і сьомою (в частині керування
транспортним засобом, не зареєстрованим або
не
перереєстрованим
в
Україні
в
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установленому порядку) та частинами
восьмою і дев'ятою (в частині керування
транспортним засобом, щодо якого порушено
обмеження, встановлені Митним кодексом
України) статті 121 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
-50- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
В абзаці п’ятому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 99 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
цифри та слово «180 днів» замінити цифрами
та словами «270 календарних днів».
-51- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
В абзаці п’ятому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 99 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
слова «що були у використанні і
класифікуються» замінити словами та
цифрою «що були у використанні та з року
випуску яких минуло більш ніж 5 років, і
класифікуються».
-52- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
В абзаці п’ятому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 99 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
слова та цифри «в період до 31 грудня 2020
року» замінити словами «до дня набрання

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

Відхилено
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чинності Законом України «Про внесення
змін до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України».
-53- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32), Н.д.
Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Абзац п’ятий розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 99 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
Митного кодексу України) викласти в такій
редакції:
«99. Тимчасово, протягом 360 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" звільняються
від оподаткування ввізним митом транспортні
засоби (у кількості не більше однієї одиниці
на кожну товарну позицію), що були у
використанні і класифікуються за товарними
позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою
до 3,5 тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (крім
транспортних засобів, що класифікуються за
товарними підпозиціями 8703 10, 8703 40,
8716 10, товарній категорії 8703 23 11,
товарними підкатегоріями 8703 32 11 00, 8703
33 11 00, 8703 40 10 10, 8703 60 10 10 згідно з
УКТ ЗЕД), та ввезені фізичними особами на
митну територію України в період до 31
грудня 2020 року і перебувають у митних
режимах тимчасового ввезення або транзиту.»
-54- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Розділ І законопроекту після абзацу
п’ятого (щодо нового пункту 99 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково
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910. Установити, що протягом 180 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" фізична особа,
відповідальна за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, має право вивезти за
межі митної території України транспортний
засіб, що був у використанні і класифікується
за товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з
УКТ ЗЕД, та причеп до нього, що
класифікується за товарною позицією 8716
згідно з УКТ ЗЕД, ввезений на митну
територію України до 31 грудня 2020 року, та
щодо якого не дотримані строки та умови
(вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, за умови добровільної
сплати до державного бюджету коштів у сумі,
що
дорівнює
розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів

Пропозиції та поправки до проекту

доповнити новим абзацом шостим такого
змісту:
«Передбачене цим пунктом звільнення від
оподаткування ввізним митом застосовується
для учасників бойових дій, визначених
пунктами 19-23 частини першої статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», осіб з
інвалідністю внаслідок війни, визначених
пунктами 11 - 15 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», протягом 360
календарних днів з дня набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України».
-55- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021 р.
Абзац шостий розділу І проекту викласти в
такій редакції:
"99. Установити, що протягом 180 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" фізична особа,
яка є власником такого транспортного засобу
або уповноважена розпоряджатися ним, має
право вивезти за межі митної території
України транспортний засіб особистого
користування, що був у використанні і
класифікується за товарними позиціями 8703,
8704 (загальною масою до 3,5 тони) згідно з
УКТ ЗЕД, який станом на 31 грудня 2020 року
перебував у митних режимах тимчасового
ввезення або транзиту, за умови добровільної

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

99. Установити, що тимчасово, протягом
180 днів з дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного
кодексу
України
щодо
тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України", фізична особа, яка є
власником такого транспортного засобу або
уповноважена розпоряджатися ним, має право
вивезти за межі митної території України
транспортний засіб особистого користування,
що був у використанні і класифікується за
товарними позиціями 8703, 8704 (загальною
масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД, який
перебував на митній території України станом
на 31 грудня 2020 року у митному режимі
тимчасового ввезення або транзиту, за умови
добровільної сплати до державного бюджету
коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
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громадян, протягом 7 календарних днів з
моменту такої сплати.

сплати до державного бюджету коштів у сумі,
що
дорівнює
розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.”
-56- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

4. В абзаці шостому Розділу І
законопроекту цифри "180" замінити цифрами
"360".
-57- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

В абзаці шостому розділу І проекту слова
та цифру “протягом 7 календарних днів з
моменту такої сплати” виключити.
-58- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Відхилено

У Розділі І у абзаці шостому слова і цифри
«31 грудня 2020 року» замінити словами і
символами «дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного
кодексу
України
щодо
тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України"».
-59- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У пункті
Розділу ХХІ Митного кодексу
України (зміни до абзацу шостого розділу І
законопроекту) слова та цифри «до 31 грудня
2020 року» замінити словами та цифрами «до
31 грудня 2019 року».
-60- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

910

Відхилено

910. Установити, що протягом 180 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" фізична особа,
відповідальна за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, має право вивезти за
межі митної території України транспортний
засіб, що був у використанні і класифікується
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за товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з
УКТ ЗЕД, та причеп до нього, що
класифікується за товарною позицією 8716
згідно з УКТ ЗЕД, ввезений на митну
територію України до 31 грудня 2020 року, та
щодо якого не дотримані строки та умови
(вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, за умови добровільної
сплати до державного бюджету коштів у сумі,
що дорівнює розміру 1 відсотка вартості
автомобіля, протягом 7 календарних днів з
моменту такої сплати.
-61- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

910

У пункті
:
- після слів «Установити, що протягом»
слова «180 днів» замінити на «210 днів»;
- після слів «ввезених на митну територію
України"»
слова
«фізична
особа,
відповідальна за дотримання строків та
умов (вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, має право вивезти
за межі митної території України
транспортний засіб, що був у використанні
і класифікується за товарними позиціями
8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5
тони), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причеп до
нього, що класифікується за товарною
позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, ввезений
на митну територію України до 31 грудня
2020 року, та щодо якого не дотримані
строки та умови (вимоги) митних режимів
тимчасового ввезення або транзиту»
викласти у такі редакції: «фізична особа, яка
є
власником
або
уповноважена
розпоряджатися транспортним засобом,
щодо якого не дотримані строки та умови
(вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, ввезений на митну
територію України до 31 грудня 2020 року,
що класифікується за товарною позицією
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8703, згідно з УКТ ЗЕД, має право вивезти
за межі митної території України
транспортний засіб»;
- право вивезти за межі митної території
України транспортний засіб протягом «7
календарних днів» з моменту сплати до
державного бюджету коштів у сумі, що
дорівнює
розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян, замінити на «14 календарних
днів»;
- абзац другий цього пункту доповнити
частинами та статтями Митного кодексу,
згідно яких пропонується звільнити від
адміністративної відповідальності фізичних
осіб, відповідальних за дотримання строків та
умов (вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, та викласти у такій
редакції:
«передбаченої
частиною
четвертою статті 469, частинами п’ятою та
шостою статті 470, частинами п’ятою та
шостою статті 481, статті 485 цього
Кодексу».
-62- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

910

Абзац перший частини
розділу І
викласти в такій редакції:
"910. Установити, що протягом 270 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" фізична особа,
відповідальна за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, має право вивезти за
межі митної території України транспортний
засіб, що був у використанні і класифікується
за товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з
УКТ ЗЕД, та причеп до нього, що
класифікується за товарною позицією 8716
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згідно з УКТ ЗЕД, ввезений на митну
територію України до дня набрання
чинності "Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України" , та щодо якого не
дотримані строки та умови (вимоги) митних
режимів тимчасового ввезення або транзиту,
за умови добровільної сплати до державного
бюджету коштів у сумі, що дорівнює розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян, протягом 7 календарних
днів з моменту такої сплати.
-63- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Абзац шостий розділу І проекту викласти в
такій редакції:
“910. Установити, що протягом 180 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" фізична особа,
відповідальна за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, має право вивезти за
межі митної території України транспортний
засіб особистого користування, що був у
використанні і класифікується за товарними
позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5
тони) згідно з УКТ ЗЕД, ввезений на митну
територію України до 31 грудня 2020 року, та
щодо якого не дотримані строки та умови
(вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, за умови добровільної
сплати до державного бюджету коштів у сумі,
що
дорівнює
розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.”.
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-64- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Ковальов О. І. (р.к. №387), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402)
У розділі ХХІ «Перехідні та прикінцеві
положення» пункт 910 викласти у наступній
редакції:
«910. Установити, що протягом 180 днів з
дня набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" фізична особа,
відповідальна за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, має право вивезти за
межі митної території України транспортний
засіб, що був у використанні і класифікується
за товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з
УКТ ЗЕД, та причеп до нього, що
класифікується за товарною позицією 8716
згідно з УКТ ЗЕД, ввезений на митну
територію України до дня (включно), що
передує дню набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного
кодексу
України
щодо
тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України", та щодо якого не
дотримані строки та умови (вимоги) митних
режимів тимчасового ввезення або транзиту,
за умови добровільної сплати до державного
бюджету коштів у сумі, що дорівнює розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян, протягом 7 календарних
днів з моменту такої сплати.
Вивезення транспортного засобу з
дотриманням умов, визначених абзацом
першим цього пункту, звільняє фізичних осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту.»
-65- Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У Розділі XXІ «Прикінцеві та перехідні
положення» пункт 910 викласти у такій
редакції:
«Установити, що протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України", а в
подальшому протягом 180 днів з дня
ввезення транспортного засобу на митну
територію
України,
фізична
особа,
відповідальна за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, має право вивезти за
межі митної території України транспортний
засіб, що був у використанні і класифікується
за товарними позиціями 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тони), 8711 згідно з
УКТ ЗЕД, та причеп до нього, що
класифікується за товарною позицією 8716
згідно з УКТ ЗЕД, ввезений на митну
територію України, та щодо якого не
дотримані строки та умови (вимоги) митних
режимів тимчасового ввезення або транзиту,
за умови добровільної сплати до державного
бюджету коштів у сумі, що дорівнює розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян, протягом 7 календарних
днів з моменту такої сплати.
Вивезення транспортного засобу з
дотриманням умов, визначених абзацом
першим цього пункту, звільняє фізичних осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
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(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту.»
-66- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
В абзаці шостому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 910 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
цифри та слово «180 днів» замінити цифрами
та словами «270 календарних днів».
-67- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
В абзаці шостому розділу І законопроекту
(щодо нового пункту 910 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» МКУ)
слова та цифри «в період до 31 грудня 2020
року» замінити словами «до дня набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України».
-68- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32), Н.д.
Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
В абзаці шостому розділу І законопроекту
(щодо абзацу першого нового пункту 910
розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Митного кодексу України) цифри
«180» замінити цифрами «360»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

15

Вивезення транспортного засобу з
дотриманням умов, визначених абзацом
першим цього пункту, звільняє фізичних осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту.».

16

Пропозиції та поправки до проекту

-69- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Висновки, обґрунтування

Враховано

В абзаці сьомому розділу І проекту після
слів “Вивезення транспортного засобу”
доповнити
словами
“особистого
користування”.

-70- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Вивезення
транспортного
засобу
особистого користування з дотриманням
умов, визначених абзацом першим цього
пункту,
звільняє
фізичних
осіб,
відповідальних за дотримання строків та умов
(вимог) митного режиму тимчасового
ввезення або транзиту, від адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, за порушення
митних правил стосовно транспортного
засобу, щодо якого не дотримані строки та
умови (вимоги) митного режиму тимчасового
ввезення або транзиту.

Відхилено

Розділ І проекту доповнити новим абзацом
восьмим такого змісту:
“911. Тимчасово, протягом 180 днів з дня
набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України" у разі втрати,
знищення чи повного зіпсування, у тому числі
внаслідок аварії або дії обставин непереборної
сили транспортного засобу особистого
користування (у кількості не більше однієї
одиниці на кожну товарну позицію), що був у
використанні і класифікується за товарними
позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5
тони) згідно з УКТ ЗЕД, ввезений фізичною
особою на митну територію України в період
до 31 грудня 2020 року, який перебуває у
митних режимах тимчасового ввезення або
транзиту, достатнім доказом його втрати,
знищення чи повного зіпсування є подана до
митного органу особиста письмова заява
фізичної особи, відповідальної за дотримання
відповідного митного режиму, яка повинна
містити відомості, що надають можливість
ідентифікувати транспортний засіб як такий,
що перебуває під митним контролем та особу,
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відповідальну за дотримання відповідного
митного режиму.
До заяви можуть бути додані будь-які
документи, що підтверджують обставини
вказані у заяві.
Заява передбачена абзацом першим цього
пункту, за умови добровільної сплати до
державного бюджету коштів у сумі, що
дорівнює
розміру
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян є підставою для здійснення митними
органами дій, що підлягають виконанню для
припинення
(завершення)
перебування
транспортного засобу під митним контролем
та звільняє фізичну особу, відповідальну за
дотримання відповідного митного режиму від
адміністративної
відповідальності,
передбаченої статтями 470, 481 та 485 цього
Кодексу, за порушення митних правил
стосовно транспортного засобу, щодо якого не
дотримані строки та умови (вимоги) митних
режимів тимчасового ввезення або транзиту.”.
17

-71- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Юрченко О. М. (р.к. №412), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д. Костюх
А. В. (р.к. №73), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Розділ І законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Норми цього пункту щодо права на
вивезення транспортного засобу, а також
причепу до нього, визначених абзацом
першим цього пункту, за межі митної
території України та звільнення у таких
випадках
від
адміністративної
відповідальності, передбаченої статтями 470,
481 та 485 цього Кодексу, у разі, якщо
відповідальними за дотримання строків та
умов (вимог) митних режимів тимчасового

Враховано частково
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Пропозиції та поправки до проекту

ввезення або транзиту є учасник бойових дій,
визначений пунктами 19-23 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», особа
з інвалідністю внаслідок війни, визначена
пунктами 11 - 15 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії
їх
соціального
захисту»,
застосовуються протягом 360 календарних
днів з дня набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо тимчасового спрощення
митного оформлення транспортних засобів,
ввезених на митну територію України».
-72- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

18

Висновки, обґрунтування

Враховано

Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021 р.
Розділ І проекту доповнити новим абзацом
восьмим такого змісту:
“910 Строк тимчасового спрощення
митного оформлення транспортних засобів,
передбачений у пунктах 97-99 цього розділу,
для учасників бойових дій, зазначених у
пунктах 19 та 20 частини першої статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», за умови
документального
підтвердження
їх
перебування більше ніж 90 днів з дня
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного
оформлення транспортних засобів, ввезених
на митну територію України» безпосередньо
на території проведення операції Об’єднаних
сил (ООС), становить 270 днів.”
19

ІІ. Прикінцеві положення

20

1. Цей Закон набирає чинності через два

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

910. Строк тимчасового спрощення
митного оформлення транспортних засобів,
передбачений пунктами 97-99 цього розділу,
для учасників бойових дій, зазначених у
пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх
соціального
захисту»,
за
умови
документального
підтвердження
їх
перебування більш як 90 днів з дня набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Митного кодексу України щодо
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну
територію України» безпосередньо на
території проведення операції Об’єднаних сил
(ООС), становить 270 днів".

ІІ. Прикінцеві положення
-73- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
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Висновки, обґрунтування

місяці з дня, наступного за днем його
опублікування, крім пунктів 2 та 3 цього
розділу, які набирають чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону.

Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021 р.
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій
редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через один місяць з дня
набрання ним чинності”.
-74- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано частково

Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій
редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через три місяці з дня
набрання ним чинності”.
-75- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

У прикінцевих положеннях день набрання
чинності Закону «два місяці» замінити на
«три місяці» .
-76- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ проекту слова та
цифри “крім пунктів 2 та 3” замінити словами
та цифрами “крім пунктів 3 та 4”.
-77- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ законопроекту слова
«два місяці з дня, наступного за днем»
замінити цифрами та словами «60 днів з дня».
-78- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через один місяць з дня
набрання ним чинності.

Розділ ІІ проекту доповнити новим
пунктом 2 такого змісту: “2. Тимчасово на
період дії цього закону, проведення митного
оформлення з метою вільного обігу та першої
державної
реєстрацію
в
Україні
транспортного
засобу
особистого
користування, який підпадає під його дію,
здійснюється за наявності в реєстраційному
документі на транспортний засіб, виданого
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22

23

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

2. Кабінету Міністрів України протягом
двох місяців з дня опублікування цього
Закону:

прийняти
нормативно-правові
необхідні для реалізації цього Закону;

акти,

Висновки, обґрунтування

реєстраційним органом країни реєстрації
такого засобу, визначення рівня екологічних
норм, якому відповідає транспортний засіб
або
будь-якої
іншої
інформації
у
реєстраційному документі (рік виготовлення,
VIN-код, тощо), що дозволяє визначити
відповідний рівень у тому числі з
використанням мережі Інтернет. У випадку
відсутності
можливості
визначення
відповідного рівня екологічних норм, таке
визначення здійснюється за наявності
сертифіката відповідності, виданого згідно з
порядком
затвердження
конструкції
транспортних засобів, їх частин та обладнання
або
відомостей
Державного
реєстру
сертифікатів відповідності транспортних
засобів, виданих уповноваженими органами
або органами із сертифікації, та реєстру
виданих сертифікатів типу транспортних
засобів та обладнання, що формується за
повідомленнями уповноважених органів, і
сертифікатів
відповідності
нових
транспортних засобів, виданих виробником.”.
Пункти 2 та 3 вважати пунктами 3 та 4
відповідно.
-79- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Абзац перший пункту 2 розділу ІІ проекту
викласти в такій редакції: “2. Кабінету
Міністрів України до дня введення в дію цього
Закону:”.
-80- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано редакційно

У абзаці першому пункту 2 розділу ІІ
законопроекту слова «двох місяців» замінити
словами «одного місяця».
-81- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Кабінету Міністрів України до дня
введення в дію цього Закону:

Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021 р.
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий пункту 2 розділу ІІ проекту
виключити
24
25

26

27

28

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом;
внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо спрямування у 2021 році на
заходи, спрямовані на вакцинацію від гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19
та
запобігання виникненню та поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
надходжень від податку на додану вартість,
акцизного податку, сплачених відповідно до
пункту 76 підрозділу 2 та пункту 36 підрозділу
5 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України та від
добровільно сплачених відповідно до пунктів
98 та 910 розділу ХХІ Прикінцеві та перехідні
положення Митного кодексу України до
державного бюджету фізичною особою
коштів.

3. Кабінету Міністрів України ініціювати
на міжнародному рівні врегулювання з
урахуванням практики відповідних країн
питання дистанційного зняття з обліку
(реєстрації)
транспортних
засобів
у
відповідних реєстраційних органах іноземних
держав та обміну відповідною інформацією
між Україною та іноземними державами.

-82- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021 р.
Абзац п’ятий пункту 2 розділу ІІ викласти
в такій редакції:
“внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо спрямування у 2021
році надходжень від добровільно сплачених
фізичною особою коштів відповідно до
пунктів 97 та 99 розділу ХХІ Прикінцеві та
перехідні положення" Митного кодексу
України на заходи, спрямовані на вакцинацію
від гострої респіраторної хвороби COVID-19
та запобігання виникненню та поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.”.
-83- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Відхилено

В абзаці п’ятому пункту 2 розділу ІІ цифри
“98-910” замінити цифрами “98-911”.
-84- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

у пункті 3 Розділу ІІ Прикінцеві положення
проекту, після слова "дистанційного" додати
слова та символ "та/або іншого спрощеного
механізму"
-85- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Пункт 3 розділу ІІ проекту виключити.
-86- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом;
внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо спрямування у 2021 році
надходжень державного бюджету від
добровільно сплачених фізичними особами
коштів відповідно до пунктів 97 та 99 розділу
ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення"
Митного кодексу України на заходи,
спрямовані на запобігання виникненню та
поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, та проведення вакцинації від
зазначеної хвороби.

3. Кабінету Міністрів України ініціювати
на міжнародному рівні врегулювання з
урахуванням практики відповідних держав
питання дистанційного та/або іншого
спрощеного механізму зняття з обліку
(реєстрації)
транспортних
засобів
у
відповідних реєстраційних органах іноземних
держав та обміну відповідною інформацією
між Україною та іноземними державами.
4. Кабінету Міністрів України:
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29

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Народні депутати - члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики н.д. Гетманцев Д.О. та інші, згідно
рішення Комітету від 08.04.2021
Розділ ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України:
забезпечити
вжиття
відповідними
центральними органами виконавчої влади
заходів
щодо
притягнення
до
адміністративної відповідальності згідно із
законодавством за недотримання строків та
умов (вимог) митних режимів тимчасового
ввезення або транзиту транспортних засобів
особистого користування за кодами згідно
УКТЗЕД, на які не поширюється дія цього
Закону, та/або за керування такими
транспортними засобами;
забезпечити після закінчення періоду,
визначеного у пунктах 97-910 Розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
Митного кодексу України стосовно дії
тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних
засобів
особистого
користування, ввезених на митну територію
України, вжиття відповідними центральними
органами виконавчої влади заходів щодо
притягнення
до
адміністративної
відповідальності згідно із законодавством за
недотримання строків та умов (вимог) митних
режимів тимчасового ввезення або транзиту
стосовно всіх транспортних засобів, які
перебувають на митній території України,
та/або за керування такими транспортними
засобами.»
-87- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Розділ ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечити
вжиття
відповідними
центральними органами виконавчої влади
заходів
щодо
притягнення
до
адміністративної відповідальності згідно із
законодавством за недотримання строків та
умов (вимог) митного режиму тимчасового
ввезення або транзиту транспортних засобів
особистого користування за кодами згідно з
УКТЗЕД, на які не поширюється дія цього
Закону, та/або за керування такими
транспортними засобами;
забезпечити після закінчення періоду,
визначеного пунктами 97-910 розділу ХХІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
Митного кодексу України, дії тимчасового
спрощення
митного
оформлення
транспортних
засобів
особистого
користування, ввезених на митну територію
України, вжиття відповідними центральними
органами виконавчої влади заходів щодо
притягнення
до
адміністративної
відповідальності згідно із законодавством за
недотримання строків та умов (вимог)
митного режиму тимчасового ввезення або
транзиту щодо всіх транспортних засобів, які
перебувають на митній території України,
та/або за керування такими транспортними
засобами.

Враховано

5. Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.
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30

Голова Верховної Ради

31

України

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Голова Верховної Ради України
Д. РАЗУМКОВ
Д. РАЗУМКОВ
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