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Про проект Закону України про заходи щодо стабілізації  

платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про 

тарифи й торгівлю 1994 року 

(реєстр. №1562) 

 

Розглянувши проект Закону України про заходи щодо стабілізації 

платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про 

тарифи й торгівлю 1994 року (реєстр.№1562 від 22.12.2014р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, Комітет зазначає наступне. 

Поданим законопроектом пропонується ввести тимчасово, строком на 12 

місяців, починаючи з 1 січня 2015 року, додатковий імпортний збір з метою 

стабілізації стану платіжного балансу України в розмірі від 5 до 10% митної 

вартості товару для різних товарних груп. 

Законопроектом передбачено встановлення додаткового імпортного збору в 

розмірі 10% для товарів: 

1) продовольчого призначення, що класифікуються у 1 – 24 товарних групах 

відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» від від 19 вересня 

2013 року №584-VII, зокрема: 

- живі тварини; продукти тваринного походження; 

- продукти рослинного походження; 

- жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх 

розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження; 

- готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн 

та його замінники; 

2) товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію 

України. 

Для інших видів товарів, що класифікуються у 25 – 97 товарних групах, 

пропонується встановити додатковий імпортний збір в розмірі 5%. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/584-18
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/584-18
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/584-18
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Від додаткового імпортного збору звільняються життєво необхідні товари, 

до яких віднесені: 

 

 

 

1) нафта, газ природний, неопромінені паливні елементи (твели), 

електроенергія, вугілля, бензини та дизпаливо; 

2) товари, зазначені у пунктах 2—7, 9, 10, 12, 15, 18—20 частини першої 

статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 

41 Розділу XXI Митного кодексу України, зокрема: 

- валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали;  

- товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної 

технічної допомоги; 

- товари (сировина, матеріали, устаткування та обладнання), що надходять в 

Україну в рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній 

та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття 

енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації; 

- архівні документи; 

- техніка, устаткування, майно і матеріали, призначені для власного 

використання розвідувальними органами України; 

- товари та/або предмети, оплачені за рахунок грантів (субгрантів), наданих 

відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, 

туберкульозом та малярією в Україні; 

- продукція оборонного призначення; 

- товари, визначені відповідно до Закону України "Про гуманітарну 

допомогу" Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів 

України як гуманітарна допомога; 

- товари, що ввозяться на митну територію України на адресу Товариства 

Червоного Хреста України, як гуманітарна чи доброчинна допомога; 

- на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження 

воєнного стану відповідно до законодавства: спеціальні засоби індивідуального 

захисту; лікарські засоби та медичні вироби, що призначені для використання 

закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для 

надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення 

антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до 

законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я; 

3) товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших країн або 

міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

 

    З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про заходи 

щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ 

Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року (реєстр.№1562), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1192-14
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1192-14
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прийняти за основу і в цілому, за умови внесення змін до статті 5 законопроекту 

щодо звільнення від додаткового імпортного збору також технічної допомоги. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань податкової та митної 

політики, визначеного головним з його опрацювання.  

 

Голова Комітету                                                        О.Третьяков 


