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14 березня 2018 року 

 

               Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні 14 березня 2018 року розглянув проект закону про внесення 

змін до Закону України «Про Митний тариф України», поданий народними 

депутатами України Котом А.Б. та іншими 28.04.2017 року за реєстр. № 6422. 

Метою законопроекту є введення нульової ставки ввізного мита на 

мінеральні добрива (за виключенням походження із Російської Федерації) що дасть 

змогу врегулювати питання захисту сільськогосподарського виробництва від 

сезонного коливання цін, які декларуються вітчизняними хімічними підприємствами, 

що їх виробляють. 

Підтримуючи необхідність стабільного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств мінеральними добривами Комітет вважає 

за доцільне звернути увагу на наступне. 

У супровідних до законопроекту документах відсутні чіткі обґрунтування 

на користь встановлення нульових, а не зменшених ставок ввізного мита на 

відповідні товари. 

У Пояснювальній записці до проекту зазначається, що введення нульової 

ставки ввізного мита на мінеральні добрива не поширюватимуться на 

продукцію, ввезену на митну територію України з Російської Федерації. 

Змінами до Митного тарифу України цю пропозицію реалізувати неможливо. 

          Супровідні до проекту матеріали не містять інформації про його вплив на 

бюджетні показники, а також на вітчизняних виробників мінеральних добрив. 

У зв’язку з цим звертаємо увагу на те, що відповідно до вимог ст. 91 

Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України 

до проекту слід надати належне фінансово-економічне обґрунтування, 

включаючи відповідні розрахунки. 
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Кабінет Міністрів України вказаний проект закону не підтримує, 

зокрема з огляду на недонадходження коштів від сплати ввізного мита. За 

оцінками Міністерства фінансів України втрати бюджету становитимуть 

близько 900 млн. грн. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку висловлює зауваження до проекту Закону (додається).  

Окремі норми проекту Закону не узгоджуються з вимогами Митного 

кодексу України в частині неможливості встановлення пільгової ставки 

ввізного мита у разі, якщо імпорт товару є об»єктом  антидемпінгових, 

компенсаційних або спеціальних заходів. 

 Законопроект за реєстр. № 6422-1 є альтернативним по відношенню до 

законопроекту за реєстр. № 6422. Особливості законопроекту полягають в 

тому, що  ним запроваджується поступове, до 2024 року, встановлення 

нульових ставок ввізного мита на мінеральні добрива. Крім того, у 

законопроекті пропонується встановити, що «до набрання чинності Указу 

Президента України про завершення проведення антитерористичної операції 

або військових дій на території України, розпочатої згідно з Указом Президента 

України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 

квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 

загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року 

№ 405/2014, забороняється ввезення на митну територію України в митному 

режимі імпорту товарів, що входять до Групи 31 Митного тарифу України, 

якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із 

законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із 

законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з 

окупованої території України, визначеної такою згідно із законом». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку висловлює зауваження до проекту Закону (додається).  

Кабінетом Міністрів України вказаний проект закону не підтримується 

(висновок додається). 
 

 

           Розглянувши на своєму засіданні вищевказані проекти законів,  

 

         Комітет вирішив: 

 

-  рекомендувати Верховній Раді України  (за рішенням Комітету)  

 

         -  співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України від Комітету 

визначити Голову Комітету, народного депутата України Южаніну Н.П.  

 

 

 

Голова Комітету                                                     Н.П. Южаніна 


