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(щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС) 

 

(перше читання) 

 

14 березня 2018 року 

Протокол засідання № ___ 

 

Комітет  Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на 

своєму засіданні від 14 березня 2018 року розглянув проект Закону про внесення 

змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС) (реєстр. № 4615 від 06.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 
 

Метою законопроекту, як зазначається в пояснювальній записці до 

законопроекту, є виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині 

впровадження до національного законодавства положень Регламенту Ради (ЄС) 

№ 1186/2009 від 16 листопада 2009 року що встановлює систему 

Співтовариства для звільнення від сплати мит (далі - Регламент Ради (ЄС) № 

1186/2209) та Директиви Ради № 2007/74/ЄС від 20 грудня 2007 року про 

звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться 

особами, які подорожують з третіх країн (далі – Директиви Ради 

№ 2007/74/ЄС). 

Проект закону розроблено на виконання статей 84, 353 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, додатку XV «Наближення митного 

законодавства», додатку XXVIII до Глави 4 «Оподаткування» до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, пунктів 115, 209 Плану заходів з імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014 – 2017 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847. 

 

Зокрема, пропонується: 

1) визначити поняття «особиста власність» з метою його застосування при 

здійсненні митного контролю товарів, що переміщуються громадянами 

(регламентується пунктом (с) статті 1 Розділу І Регламенту Ради (ЄС) № 

1186/2009); 

2 змінити систему оподаткування митними платежами парфумів та 

туалетної води, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон 



України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (регламентується  

главою V Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 та пунктом (7) Директиви Ради 

№ 2007/74/ЄС); 

Пропонується оподаткування таких товарів здійснювати із заявленої до 

митного оформлення фактурної вартості, а не з сумарної фактурної вартості, 

яка перевищує еквівалент неоподатковуємого мінімуму у розмірі 150 євро, як 

це передбачено чинним законодавством); 

3) виключити норми щодо звільнення від оподаткування митом 

енергозберігаючого обладнання, устаткування, яке працює на відновлюваних 

джерелах енергії, та матеріалів, устаткування та комплектуючих, що 

використовуються для їх виробництва, як такі, що відсутні у Регламенті Ради 

(ЄС) № 1186/2009; 

4) звільнити від ввізного мита:  

засоби виробництва та іншого обладнання, що ввозяться при перенесенні 

місця діяльності на митну територію України (регламентується главою VII 

Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009);  

тварини, спеціально підготовлені для лабораторного використання, 

біологічні або хімічні речовини, аналоги яких не виробляються на митній 

території України (регламентується главою ХII Регламенту Ради (ЄС) № 

1186/2009);  

терапевтичні речовини людського походження, реагенти для визначення 

груп крові та типів тканин (регламентується главою ХIIІ Регламенту Ради 

(ЄС) № 1186/2009);  

зразки еталонних речовин, затверджені Всесвітньою Організацією 

Охорони Здоров’я (регламентується главою ХV Регламенту Ради (ЄС) № 

1186/2009);  

торговельні знаки, моделі, проекти та супроводжувальну документацію до 

них, патентні заявки на винахід, що надсилаються до уповноважених 

державних органів, які входять до державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності (регламентується главою ХХІІІ Регламенту Ради 

(ЄС) № 1186/2009);  

товари, для використання у будівництві, догляді або оздобленні кладовищ, 

могил та пам'ятників жертв війн, похованих на митній території України, як 

такі, що звільняються від сплати ввізного мита (регламентується главами 

ХХІХ, ХХХ Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009); 

5) встановити вартісну межу щодо ввезення товарів без оподаткування 

митними платежами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному  багажі на 

рівні 430 євро замість 1000 євро через пункти пропуску, відкриті для 

повітряного і морського сполучення, та на рівні 300 євро замість 500 євро – 

через інші пункти пропуску (регламентується главою Х Регламенту Ради (ЄС) 

№ 1186/2009 та статті 7 Директиви Ради № 2007/74/ЄС);   

6) у відповідності до глави 1 Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009: 

збільшити період, протягом якого товари у зв’язку з переселенням фізичної 

особи на постійне місце проживання в Україну можуть ввозитись без 



оподаткування митними платежами, – до 12 місяців (замість 6 місяців), та 

зменшити період постійного проживання на території країни, з якої прибув 

громадянин (з трьох років до двох років); 

уточнити перелік товарів, які вважається особистою власністю фізичної 

особи при переміщенні таких товарів на митну територію України у зв’язку з 

переселенням на постійне місце проживання в Україну та звільняються від 

оподаткування митним платежами; 

зменшити строки, протягом яких за умови сплати митних платежів можуть 

бути відчужені транспортні засоби особистого користування, що були ввезені 

на митну територію України у зв’язку з переселенням на постійне місце 

проживання в Україну із звільненням від оподаткування митними платежами; 

7) у відповідності до глави ІІІ Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 

встановити двохрічний термін для дії звільнення від оподаткування митними 

платежами товарів, що входять до складу спадщини, а також встановити 

перелік товарів, які не звільняються від оподаткування; 

8) у відповідності до Глави ХVIII Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009   

скасувати звільнення від оподаткування митними платежами транспортних 

засобів, які класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 

(загальною масою до 3,5 тонни) та 8711 згідно з УКТ ЗЕД, що возяться в 

Україну у вигляді нагород і призів, одержаних громадянами-резидентами на 

міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України;  

9) у відповідності до глави ІІ Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 

встановити умови звільнення від оподаткування товарів, які є подарунками, що 

даруються з приводу весілля, що ввозяться громадянином, який переселяється 

на постійне місце проживання в Україну у зв’язку із укладенням шлюбу; 

10) у відповідності до глави ІV Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 

встановити один раз на навчальний рік звільнення від оподаткування товарів 

(крім підакцизних), такі, як, комплекти одягу, навчальні матеріали та предмети 

побутового призначення, що належать учням та студентам, що приїхали для 

подальшого перебування на митній території України з метою навчання, за 

умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) протягом періоду навчання; 

11) врахувати кількісні обмеження, визначені у Директиві № 2007/74/ЄС, 

щодо обсягів пива, вина, сигарил, що звільняються від ПДВ та акцизного 

податку при ввезенні таких підакцизних товарів громадянами.  

 

Підтримуючи спрямованість законопроекту, народні депутати-члени 

Комітету в процесі обговорення законопроекту висловили такі суттєві 

зауваження та пропозиції.  
 

1. З метою спрощення проведення митного контролю товарів, що 

переміщуються фізичними особами, у новому пункті 351 ч. 1 ст. 4 Митного 

кодексу України (далі – Кодексу) пропонується надати визначення терміну 

“особиста власність” як “товари, призначені для особистого використання 

фізичними особами або для задоволення їх господарсько-побутових потреб: 

особисті речі, домашній текстиль, меблі та обладнання, переносні інструменти 



для прикладних чи загальноосвітніх наук чи мистецтв, домашні тварини та 

їздові тварини, транспортні засоби особистого користування, будинки на 

колесах. Особиста власність не повинна бути такою, що вказувала б своєю 

природою чи кількістю на те, що вона ввозиться з комерційною метою”. 

На думку Комітету, запропонована редакція законодавчої інціативи 

містить у собі корупціогенні ризики, адже формулювання “особиста власність 

не повинна бути такою, що вказувала б своєю природою чи кількістю на те, що 

вона ввозиться з комерційною метою” не має належної юридичної 

визначеності, та може спричинити певні складнощі в процесі 

правозастосування відповідної норми, оскільки таке формулювання може 

тлумачитись контролюючими органами на власний розсуд. Тому 

формулювання ознак особистої власності підлягає конкретизації. 

Окрім того певні категорії товарів, які, відповідно до законопроекту, 

віднесені до особистої власності (наприклад – переносні музичні інструменти) 

класифікуються одночасно і як особисті власність, і як особисті речі. Особисті 

речі, відповідно до законопроекту, класифікуються як особиста власність. Тому 

вищезазначені музичні інструменти будуть звільнятись і як особисті речі 

(відповідно до п.1 ч.10 статті 374) і як особиста власність, відповідно до 

положень законопроекту.   

2. Змінами до статті 374 Кодексу, у відповідності до глави Х положень 

Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 та статті 7 Директиви Ради № 2007/74/ЄС, 

встановлюється вартісна межа товарів, які можуть ввозитись громадянами у 

ручній поклажі та/або у супроводжуваному  багажі без оподаткування митними 

платежами (на рівні 430 євро замість 1000 євро через пункти пропуску, 

відкриті для повітряного і морського сполучення, та на рівні 300 євро замість 

500 євро – через інші пункти пропуску). 

3. Змінами до статті 376 Кодексу пропонується встановити, що “громадяни, 

які досягли 18-річного віку та були відсутні в Україні не менше ніж 24 години з 

моменту їх попереднього в’їзду, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові 

вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному 

багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких 

кількостях із розрахунку на одну особу:  

1) 200 сигарет або 50 сигар або 100 малих сигар (сигар максимальною 

вагою три грами кожна) або 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі 

загальною вагою, що не перевищує 250 грамів;  

2) 16 літрів пива, 4 літри вина ігристого, 2 літри алкогольних напоїв із 

вмістом спирту, що не перевищує 22 %, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш 

як 22 %) алкогольних напоїв”. 
 

Наведене положення, на думку народних депутатів-членів Комітету, 

потребує додаткового уточнення на предмет відповідності вживаних у ньому 

термінів термінам, що вживаються у Директиві №2007/74/ЄС (в контексті 

коректності перекладу її відповідних положень), а саме: 
 



у першій частині статті 8 Директиви йде мова про звільнення від 

оподаткування ПДВ та акцизного податку на імпорт сигарил (див. п. “(b) 100 

cigarillos”), а не малих сигар, як зазначається у проекті.  
 

у статті 8 Директиви йде мова про звільнення від оподаткування тютюну 

для куріння (див. п. “(d) 250 g smoking tobacco”), а законопроектом звільняється 

від оподаткування тютюн, (який може бути призначений для нюхання, 

смоктання, жування). 
 

Потребує уточнення і вид вина, яке може ввозитися на митну територію 

України в ручній поклажі або супроводжувальному багажі без сплати митних 

платежів та без письмового декларування  у відповідних кількостях. Так у 

проекті йде мова про “вино ігристе”, в той час як у статті 9 Директиви № 

2007/74/ЄС вживається термін “still wine”, що в перекладі означає “звичайне 

вино”. Про зазначену невідповідність свідчить також співставлення відповідних 

термінів, що містяться в першоджерелі та офіційному перекладі Директиви 

Ради від 19.10.1992 р. щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та 

алкогольні напої (92/83/ЄЕС). 

Окрім того, внесення змін до Митного кодексу України стосовно змін умов 

оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість потребують 

одночасного внесення аналогічних змін до Податкового кодексу України. 

Якщо такі зміни не будуть синхронно внесені до Податкового кодексу України, 

то прийняття законопроекту  реєстр. № 4615 призведе до зупинення процедур 

митного оформлення у частині, що стосується: 

- товарів, які класифікуються як «особиста власність» (у т.ч. легкових 

автомобілів);  

- парфумів та туалетної води;  

- встановленого неоподатковуємого вартісного мінімуму товарів (для 

ввізного мита будуть діяти вартісні межі, визначені законопроектом за реєстр. 

№ 4615, а для ПДВ та акцизного податку залишаться чинними вартісні межі, 

встановлені Податковим кодексом України); 

- ввезення підакцизних товарів громадянами, які досягли 18-річного віку 

(сигар, тютюну, вина), тощо. 

На поточний час відповідний проект закону стосовно внесення змін до 

Податкового кодексу України не зареєстрований у Верховній Раді України.  
 

Щодо редакційних правок, то видається редакційно невдалим 

формулювання “переносні інструменти для прикладних чи загальноосвітніх 

наук чи мистецтв”. Більш вдалою, в тому числі з огляду на термінологію, що 

вживається у чинному законодавстві (закони України “Про наукову і науково-

технічну діяльність”, “Про освіту”, “Про культуру”), виглядає конструкція 

“переносні інструменти, що використовуються в освітній, науковій та науково-

технічній діяльності, мистецтві”.  

 

Узагальнюючи результати обговорення положень законопроекту, народні 

депутати – члени Комітету прийшли до висновку, що запровадження окремих 



положення законопроекту може призвести до зупинення процедури 

митного оформлення товарів. 
 

Неузгодженість термінів, які вносяться цим законопроектом, містять в 

собі великі корупціогенні фактори та призведуть до затримок митного 

оформлення, виходячи як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин. 
 

З урахуванням зазначеного, народні депутати – члени Комітету відповідно 

до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, з 

урахуванням результатів попереднього розгляду на засіданні 15 - 16 червня 

2016 року, виходячи з недоліків, що мають місце у законопроекті, Комітет 

прийняв рішення про  недоцільність  включення  до порядку денного сесії 

Верховної Ради України Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС) 

(реєстр. № реєстр. № 4615). 
  

Проте, Міністерством фінансів України ці недоліки виправлені не були, і 

законопроект за цієї причини більше року не розглядвся Верховною Радою 

України. Такий стан справ ставить під сумнів зусилля Міністерства фінансів 

України щодо необхідності і своєчасності імплементації європейського 

законодавства на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та 

викликає стурбованість Комітету. 
 

Приймаючи до уваги необхідність прийняття законопроекту, з 

урахуванням євроінтеграційних процесів, Комітет листом від 25.10.2017 р. 

за № 04-27/10-654(242299) звернувся до  Міністерства фінансів України з 

проханням доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій та до 2 листопада 2017 року надати 

Комітету нову редакцію цього проекту.  
 

Комітет також наголосив на необхідності розробки та подання відповідно 

до чинних законопроектних процедур проекту Закону України щодо  

внесення змін до Податкового кодексу України, аналогічних за змістом із 

законопроектом реєстр. № 4615. 
 

Листом від 02.11.2017 за № 3402-01-2/30034 Міністерство фінансів 

України зазначило, що опрацьовує всі надані зауваження до законопроекту. 

Доопрацьована редакція законопроекту буде підготовлена та подана на розгляд 

Верховної Ради України у найближчий термін. Станом на 13 березня така 

редакція не надійшла на розгляд Верховної Ради України. 

 

За висновком Головного науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України №16/3-1712/3444(290462) від 23.11.2015 року 

висловило ряд зауважень до законопроекту та вважає, що цей законопроект 

може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій (додається). Зокрема, Головне Управління вказало на ряд 

невідповідностей положень підготовленого законопроекту нормам Регламенту 

та Директиви, у відповідність до яких вони приводяться, вказує на окремі 



положення законопроекту, які потребують суттєвого доопрацювання, 

приводить положення права ЄС, які не враховані в законопроекті. 
 

Комітет з питань європейської інтеграції ВРУ у своєму висновку (вих. 

від 02.06.2016 № 04-17/10-602(135850) пропонує направити законопроект на 

доопрацювання, як такий, що частково не відповідає праву Європейського 

Союзу. Також приводиться велика кількість положень законопроекту, які не 

відповідають праву ЄС і меті законопроекту.  
 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції ВРУ у своєму висновку 

(вих. від 04.07.2016 № 04-19/16 – 2121 (164771)) зазначило, що у проекті акта 

виявлено корупціогенні фактори – проект акта не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Комітет зазначає, що окремі норми цього 

законопроекту є неоднозначними і містять корупціогенні ризики та вважає, що 

законопроект необхідно допрацювати. 
 

Антимонопольний комітет України у своєму зверненні до Комітету (вих. 

від 27.05.2017 № 300-29/02-5570) зазначає, що проект Закону містить 

положення, які визначають заходи (форми) державної підтримки (митні пільги) 

та передбачають зменшення надходжень ввізного мита внаслідок розширення 

випадків звільнення від оподаткування митом, надавач державної допомоги 

буде зобов’язаний повідомити Антимонопольний комітет України про існуючу 

станом на 02.08.2017 р. програму державної підтримки з метою визначення її 

сумісності з правилами конкуренції. Чинна державна допомога, що існуватиме 

на день набрання чинності Законом, у разі її визнання відповідно до рішення 

Уповноваженого органу недопустимою для конкуренції, має бути приведена у 

відповідності із Законом. При цьому, Антимонопольний комітет України 

зазначає про те, що згідно з положеннями статті 14 Закону, одним з наслідків 

визнання державної допомоги недопустимою для конкуренції, є обов’язок її 

повернення у повному обсязі.  

 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 
 

1. Рекомендувати Верховній Раді України _____________ проект Закону про 

внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС) (реєстр. № реєстр. № 4615). 
 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики, народного депутата України              

Южаніну Н.П. 

 

 

Голова Комітету Н.П. Южаніна  

 


