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Про проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо поліпшення інвестиційного клімату   

 (реєстр. № 6542 від 10.11.2017) 

 

____ грудня 2017 р. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні     _грудня 2017 року (протокол №    ) розглянув проект Закону 

України про внесення змін до Митного кодексу України щодо поліпшення 

інвестиційного клімату (реєстр. № 6542 від 10.11.2017), поданий Кабінетом 

Міністрів України.  

Метою законопроекту є приведення ряду положень Митного кодексу 

України у відповідність до статті 581 Цивільного кодексу України. Для 

досягнення цієї мети проектом передбачається виключити з МКУ норми щодо 

обов’язкової наявності відбитків печаток на документах, що подаються 

суб’єктами господарювання органам, що здійснюють державну митну справу. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

не висловило зауважень до даного законопроекту і вважає за можливе за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу (лист від 

17.07.2017 № 16/3-567/6542 (167268).  

В ході обговорення законопроекту на засіданні Комітету народні депутати 

України – члени Комітету висловили пропозиції щодо доповнення його тексту 

рядом нових положень, спрямованих, зокрема, на:  

законодавче врегулювання питання створення та функціонування 

магазинів безмитної торгівлі в зонах (залах) прильоту в пунктах пропуску через 

державний кордон для авіаційного сполучення;  

запровадження уніфікованої митної квитанції, визначення операцій, при 

здійсненні яких вона застосовується, а також надання Міністерству фінансів 

України повноважень щодо затвердження форми та порядку застосування 

зазначеної квитанції; 

розмежування повноважень Міністерства фінансів України та Державної 

фіскальної служби України щодо здійснення державної митної справи, 

а також продовження строку тимчасового звільнення від оподаткування 

митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим 
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імпорту товарів, що підпадають під дію статті 2 Закону України “Про державну 

підтримку космічної діяльності”.  

Беручи до уваги важливість та актуальність зазначених доповнень, 

керуючись положеннями частини третьої статті 110 Регламенту Верховної Ради 

України,  

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований у Комітеті 

проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

поліпшення інвестиційного клімату (реєстр. № 6542-Д) ___________________ 

__________________________________________ . 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету, народного 

депутата України Южаніну Н.П.  

 

 

Голова Комітету                                                                                     Н.П. Южаніна 


