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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 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” щодо ввезення на митну територію України 

транспортних засобів учасниками антитерористичної операції  

(реєстр. № 5057 від 02.09.2016) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо  ввезення на 

митну територію України транспортних засобів учасниками антитерористичної 

операції (реєстр. № 5057 від 02.09.2016), поданий народним депутатом України 

Тимошенком Ю.В., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 12 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та надати 

учасникам бойових дій із числа учасників антитерористичної операції (крім осіб, 

які добровільно приймали участь в антитерористичній операції) право на 

одноразове 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,  без сплати передбачених 

законодавством платежів з обов’язком особисто зареєструвати такий 

транспортний засіб в порядку, передбаченому законодавством України.  

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). 
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Термін набрання чинності Закону пропонується з дня, наступного за днем 

його опублікування.  

Міністерство оборони України та Міністерство соціальної політики 

України підтримують законопроект без зауважень. 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції підтримує створення умов для підвищення 

матеріального забезпечення учасників антитерористичної операції, зокрема в 

частині ввезення легкових автомобілів на митну територію України на пільгових 

умовах. Водночас зазначає, що законопроект потребує додаткового 

доопрацювання. Зокрема, дію законопроекту необхідно поширити також на 

учасників бойових дій з числа добровольців добровольчих формувань, а також 

на інвалідів війни, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення (крім осіб, які добровільно забезпечували (або 

добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної 

операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність). 

Державна фіскальна служба України зазначає, що прийняття 

законопроекту призведе до зменшення доходів бюджету в частині сплати митних 

платежів і підтримує законопроект у разі його доопрацювання. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект і зазначає, 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. Також зазначається, що з метою стимулювання розвитку 

ринку вживаних транспортних засобів та послаблення податкового 

навантаження в рамках Податкового кодексу з 01.08.2016 по 31.12.2018 

передбачено тимчасове зменшення ставок акцизного податку на транспортні 

засоби, що були у використанні. 

Міністерство внутрішніх справ України підтримує законопроект за умови 

його доопрацювання. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

в цілому підтримуючи спрямованість внесеної законодавчої пропозиції, 

одночасно звертає увагу на те, що вона має бути вирішена в інший спосіб, а саме: 

- шляхом внесення відповідних змін до Податкового та Митного кодексів 

України, що випливає зі змісту пункту 18 частини 1 статті 12 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за яким учасникам 

бойових дій (статті 5, 6) надаються пільги зі сплати податків, зборів, мита та 

інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного 

законодавства; 

- у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» доцільно задекларувати право зазначених осіб на пільгове, в частині 

оподаткування, ввезення відповідних транспортних засобів на умовах, 

визначених Податковим та Митним кодексами України, що, власне, і реалізовано 
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автором внесеного законопроекту у законопроектах за реєстр. №№ 2445а та 

2446а.  

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв рішення, що 

законопроект має вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

державного бюджету від митних платежів) і у разі прийняття відповідного 

закону до 15 липня 2017 року він має вводитись в дію не раніше 1 січня 2018 

року, а після 15 липня 2017 року – не раніше 1 січня 2019 року (або 1 січня 

наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).  

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: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” щодо ввезення на митну територію України транспортних 

засобів учасниками антитерористичної операції (реєстр. № 5057 від 02.09.2016), 

поданий народним депутатом України Тимошенком Ю.В., за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


