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В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16 листопада 2016 року 

 

Про проект Закону України  

про внесення змін до Податкового кодексу України  

щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів 

учасниками антитерористичної операції 

(реєстр. № 2445а від 24.07.2015) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо ввезення на митну територію України транспортних 

засобів учасниками антитерористичної операції (реєстр. № 2445а від 24.07.2015), 

поданий народним депутатом України Тимошенком Ю.В., Комітет зазначає 

наступне. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати податку на додану 

вартість та акцизного податку операції з одноразового ввезення на митну 

територію України одного транспортного засобу, що класифікується в одній із 

товарних підкатегорій 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32, 8703 33 згідно 

з УКТ ЗЕД, учасником бойових дій із числа учасників антитерористичної 

операції (крім осіб, які добровільно приймали участь в антитерористичній 

операції) з обов’язковою умовою щодо особистої реєстрації зазначеною особою 

такого транспортного засобу в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі 

Державтоінспекції.  
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До таких транспортних засобів відносяться легкові автомобiлі та iншi 

моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей, 

включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi з 

робочим об'ємом циліндрів двигуна до 3000 см3 (крiм моторних транспортних 

засобів, призначених для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя).  

Відповідно до пояснюючої записки законопроектом пропонується 

передбачити законодавчу можливість для бійців, які брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, одноразово ввезти на митну територію України 

без сплати акцизного податку та податку на додану вартість одного 

транспортного засобу для особистого користування. Проте, запропонований 

законопроектом механізм  реалізації цієї законодавчої ініціативи викликає певні 

застереження щодо відсутності превентивних механізмів для унеможливлення 

зловживань цією податковою пільгою (умова щодо особистого користування 

транспортним засобом, ввезеним учасником бойових дій, не передбачена 

законопроектом, відповідно, законодавча ініціатива не виключає можливість в 

подальшому використовувати такий транспортний засіб для інших цілей 

(продати, подарувати тощо). 

Міністерство внутрішніх справ України зауважень та пропозицій до 

законопроекту не має. 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції підтримує законопроект, але зауважує, що таку 

пільгу необхідно надати також учасникам бойових дій з числа бійців 

добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу Збройних 

Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів. 

Державна фіскальна служба України не підтримує законопроект і зазначає, 

зокрема, що пільги з оподаткування призводять до втрат Державного бюджету 

України, що у свою чергу утворює незбалансованість бюджету і потребує 

визначення джерел покриття втрат дохідної частини бюджету. Досвід минулих 

років з надання пільг окремим групам платників свідчить про численну кількість 

зловживань і корупційних схем при їх застосуванні, а також збільшує податкове 

навантаження на платників податків, які не користуються такими пільгами. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект і зазначає, що 

його прийняття матиме негативний вплив на дохідну частину державного 

бюджету. Значною мірою за рахунок податку на додану вартість та акцизного 

податку, які є найбільш вагомими джерелами надходжень доходів бюджету, 

держава здійснює фінансування соціальних програм. Надання підтримки за 

рахунок податкових пільг, окрім викривлення балансу бюджету, також 

призводить до втрати державою контролю за цільовим використанням 

звільнених від оподаткування бюджетних коштів та стимулює до використання 

схем ухилення від оподаткування.  

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

у своєму висновку зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних 

факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо  ввезення на митну 

територію України транспортних засобів учасниками антитерористичної 

операції (реєстр. № 2445а від 24.07.2015 року), поданий народним депутатом 

України Тимошенком Ю.В., за результатами розгляду у першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики, який визначено головним з його опрацювання. 

 

 

 

Голова Комітету                             О. ТРЕТЬЯКОВ  


