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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 Митного кодексу України  

щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів 

учасниками антитерористичної операції  

(реєстр. № 2446а від 24.07.2015)  

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо ввезення на митну територію України транспортних 

засобів учасниками антитерористичної операції (реєстр. № 2446а від 24.07.2015), 

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

наступне. 

Законопроектом пропонується: 

1) шляхом внесення зміни до статті 282 Митного  кодексу України, 

звільнити від сплати ввізного мита один  транспортний засіб, що класифікується 

в одній із товарних підкатегорій 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32,       

8703 33 згідно з УКТ ЗЕД, який одноразово ввозиться 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.  

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

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

2) шляхом внесення зміни до Закону України “Про заходи щодо 

стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної 

угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”,  такі транспорті засоби  звільнити також 

від сплати додаткового імпортного збору;  

3) термін набрання чинності Закону визначити з дня, наступного за днем 

його опублікування. 

Міністерство внутрішніх справ України зауважень та пропозицій за 

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 добровольців 

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. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект і зазначає, 

зокрема, що реалізація його норм призведе до зменшення надходжень митних 

платежів до бюджету та може спричинити виникнення схем ухилення від 

оподаткування, оскільки існуватиме можливість юридичного оформлення 

автомобіля на осіб, що матимуть право на звільнення від оподаткування, а 

фактично користуватись авто зможуть інші особи. 

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. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу.  

При розгляді законопроекту слід звернути увагу також на таке: 

- відповідно до Закону України «Про заходи щодо стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» від 24.12.2015 № 912 Закон України “Про 

заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII 

Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року” втратив чинність з 01.01.2016; 

- відповідно до пункту 3 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), 

зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, 

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 

причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних 

засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

07.08.1998 № 1388, державна реєстрація транспортних засобів проводиться 

територіальними органами з надання сервісних послуг МВС; 

- відповідно до підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 

України зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися 

пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому 
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будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також 

податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;  

- відповідно до пояснюючої записки законопроектом пропонується 

передбачити законодавчу можливість для бійців АТО, які захищали суверенітет 

і цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

одноразово ввезти на митну територію України один транспортний засіб для 

особистого користування без сплати ввізного мита та додаткового імпортного 

збору. Проте, 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). 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо  ввезення на митну територію 

України транспортних засобів учасниками антитерористичної операції (реєстр. 

№ 2446а від 24.07.2015), 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  

 

 


