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Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

порядку переміщення та оподаткування  видавничої продукції, яка  має 

виняткове походження з території держави-агресора та/або тимчасово 

окупованої території України та переміщується (пересилається) з території 

держави-агресора та/або з тимчасово окупованої території України 
 

(перше читання) 
 

2018 року 

 

Комітет  Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні від ___________ 2018 року розглянув проект Закону про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо порядку переміщення та 

оподаткування  видавничої продукції, яка  має виняткове походження з 

території держави-агресора та/або тимчасово окупованої території України та 

переміщується (пересилається) з території держави-агресора та/або з тимчасово 

окупованої території України (реєстр. № 7293 від 15.11.2017), поданий 

народними депутатами України Березою Б.Ю., Сюмар В.П., Луценко І.С., 

Подоляк І.І., Лозовим А.С., Кондратюк О.К. 

Метою законопроекту, як зазначається в пояснювальній записці до 

законопроекту, є запровадження мита на видавничу продукцію, яка має 

виняткове походження з території держави-агресора та/або тимчасово 

окупованої території та переміщується (пересилається) з території держави-

агресора та/або з тимчасово окупованої території України. 

Для досягнення зазначеної мети, проектом Закону пропонується внести 

зміни до статей 4, 234, 374, 378 Митного Кодексу України та до групи 49 

Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф 

України», запровадивши одинадцять нових товарних кодів та їх описів згідно з  

Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(УКТЗЕД) та встановивши ввізне мито на товари (видавничу продукцію, яка 

має виняткове походження з території держави-агресора та/або тимчасово 

окупованої території та переміщується (пересилається) з території держави-

агресора та/або з тимчасово окупованої території України) 

 

Законопроектом пропонується внести такі зміни: 

до Митного кодексу України: 



 2 

- ввести поняття «видавнича продукція», яка має виняткове 

походження з території держави-агресора та/або тимчасово окупованої 

території України та переміщується (пересилається) з території держави-

агресора та/або з тимчасово окупованої території України; 

- встановити, що зазначена видавнича продукція під час переміщення 

(пересилання) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в 

одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях 

на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи)в одному вантажі 

експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-

відправленнях оподатковується ввізним митом за ставкою 20% і ПДВ за 

ставкою, встановленою Податковим кодексом України; 

- встановити, що на кожному екземплярі зазначеної видавничої продукції 

під час проходження митного контролю повинна розміщуватися візуальна 

позначка на обкладинці (маркування). При цьому порядок розміщення 

візуальної позначки на обкладинці (маркування) визначатиметься КМУ; 

- встановити, що зазначена видавнича продукція, що ввозиться на митну 

територію України громадянином у ручній поклажі та/або у супроводжуваному 

багажі, підлягає декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та 

оподатковується ввізним митом за ставкою 20% і ПДВ за ставкою, 

встановленою Податковим кодексом України; 

- встановити, що зазначена видавнича продукція, що пересилається 

(переміщується) на митну територію в міжнародних поштових відправленнях, 

міжнародних експрес-відправленнях, у ручній поклажі, супроводжуваному та 

несупроводжуваному багажі, а також незалежно  від її фактурної вартості, що 

переміщується на митну територію України у вантажних відправленнях, 

підлягає декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, 

передбаченої законодавством для підприємств, а також дозволів (ліцензій), 

сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, 

установлених законодавством для суб’єктів ЗЕД, та оподатковується ввізним 

митом за повними ставками Митного тарифу України і ПДВ за ставкою, 

встановленою Податковим кодексом України; 

- заборонити ввезення громадянами у ручній поклажі та 

супроводжуваному багажі зазначеної видавничої продукції загальною 

кількістю більш як 10 примірників; 
 

до Митного тарифу України – доповнити групу 49 «Друкована продукція, 

періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості, рукописи 

або машинописні тексти та плани» одинадцятьмя новими товарними 

підкатегоріями та встановити пільгові повні ставки ввізного мита в розмірі 20% 

митної вартості на друковану продукцію, яка має виняткове походження з 

території держави-агресора та/або з тимчасово окупованої території України та 
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переміщується з території держави- агресора та/або з тимчасово окупованої 

території України.  

 

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження 

доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського 

змісту» № 1780-УІІІ від 08.12.2016 р. 
 

Впровадження положень законопроекту сприятиме забороні ввезенню 

видавничої продукції антиукраїнського змісту на територію України з території 

держави-агресора, тимчасово окупованої території України. 

 

В процесі обговорення законопроекту на засіданні Комітету Верховної 

Ради України з питань податкової та митної політики народними депутатами 

України - членами Комітету було підтримано наміри щодо запровадження 

заходів, які б сприяли забороні ввезення видавничої продукції антиукраїнського 

змісту на територію України з території держави-агресора, тимчасово 

окупованої території України. 

Разом з тим, народними депутатами-членами Комітету були висловлені 

наступні зауваження до положень законопроекту: 

 

1. Щодо назви законопроекту.  
 

Назва законопроекту не в повній мірі відповідає його змісту. Так, у назві 

йдеться про внесення змін до Митного кодексу України, в той час як у тексті 

передбачаються зміни також до Митного тарифу України, встановленого 

Законом України «Про Митний тариф України».  

 

2. Щодо змін до Митного кодексу України. 
 

1) Пунктом 4 розділу ІІ законопроекту визначено, що «цей Закон 

поширюється на видавничу продукцію, яка має виняткове походження з 

території держави-агресора та/або тимчасово окупованої території України та 

переміщується (пересилається) з території держави-агресора та/або з 

тимчасово окупованої території України, через пункти пропуску через 

державний кордон України, з метою продажу» (далі – видавнича продукція). 

Одночасно, з положень законопроекту не зрозуміло, яким чином в 

момент митного контролю посадова особа митниці зможе достовірно дізнатись 

про цільове використання видавничої продукції, яка пересилається у 

міжнародних експрес відправленнях, міжнародних поштових відправленнях, 

ввозиться громадянами у ручній поклажі чи у супроводжуваному багажі, або 

переміщується у вантажних відправленнях на адресу громадян.  

Це є досить важливо, адже у разі продажу такої видавничої продукції на 

митній території України, посадова особа митниці повинна оподаткувати даний 

товар відповідними митними платежами. Також така видавнича продукція 

підлягає маркуванню візуальною позначкою на обкладинці.  

У законопроекті не визначено: 
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яким чином буде контролюватись цільове використання 

ввезеної видавничої продукції (у разі, якщо буде заявлено, що продукція 

ввозиться не для продажу і, відповідно, не оподатковується митними 

платежами),  

хто і яким чином буде нести відповідальність за: нецільове використання 

ввезеної видавничої продукції, за недонарахування та несплату митних 

платежів (у разі виявлення нецільового використання), за відсутність 

маркування на товарі.  

Також не вказано яким чином будуть донараховуватись та сплачуватись 

до Держбюджету донараховані суми митних платежів.  
 

Зазначена норма несе в собі корупціогенні фактори та може призвести 

до втрат бюджету.   
 

Окрім того, вимоги, зазначені у пункті 4 розділу ІІ законопроекту, які 

впливають на систему оподаткування видавничої продукції, повинні 

міститись у відповідних частинах статтей, які регулюють порядок 

оподаткування видавничої продукції та вносяться до розділу XII 

«Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються 

(пересилаються) через митний кордон України громадянами» Митного кодексу 

України, а не в Прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту. 
 

2) Законопроектом не визначено порядок оподаткування видавничої 

продукції, яка переміщується у вантажних відправленнях на адреси 

юридичних осіб. Адже змінами, які вносяться у статтю 374 «Умови ввезення 

(пересилання) громадянами товарів на митну територію України» 

врегульовується лише питання оподаткування видавничої продукції, яка 

переміщується у вантажних відправленнях на адреси громадян. 
 

Зазначене може нівелювати мету розробки даного законопроекту. 

3) Запропоноване законопроектом поняття «видавнича продукція, яка має 

виняткове походження з території держави-агресора та/або тимчасово 

окупованої території та переміщується (пересилається) з території 

держави-агресора та/або з тимчасово окупованої території України» 

потребує уточнення та приведення у відповідність із нормами Митного кодексу 

України, зокрема розділу ІІ «Країна походження товару», оскільки дає 

можливість ввозити на митну територію України видавничу продукцію, 

виготовлену на території держави-агресора, з будь-якої іншої країни світу. 

Тому, було б доцільніше у тексті законопроекту зазначене поняття 

замінити поняттям «видавнича продукція, країною походження якої є територія 

держави-агресора та/або тимчасово окупована територія України та/або яка 

переміщується (пересилається) з території держави-агресора та/або з тимчасово 

окупованої території України». 

Потребує визначення та обгрунтування доцільності застосування термін 

«виняткове походження», так як Митний кодекс України передбачає 

використання терміну  «походження товару». 
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4) Також законопроект потребує доопрацювання в частині деталізації 

кодів товарів за кодами згідно з УКТЗЕД на національному рівні, зокрема 4903, 

4909 і 4910 у відповідності до змін, що будуть внесені до Митного тарифу 

України до групи 49 Митного тарифу України у зв’язку з прийняття цього 

Закону.  

5) У пропозиціях, що надані законопроектом до статті 287 Кодексу 

йдеться про необхідність розміщення візуальної позначки на обкладинці 

кожного екземпляру відповідної видавничої продукції (тобто, про особливості 

митного контролю даної продукції). У той же час, зміст статті 287 Кодексу 

присвячений особливостям оподаткування митом деяких товарів (зокрема, 

особливостей звільнення від оподаткування ввізним митом).  

 

3. Щодо змін до Митного тарифу України.  
 

1) Запропоновані зміни не відповідають граничному розміру 

зв’язаних ставок ввізного мита, встановлених Розкладом тарифних 

поступок і зобов’язань, що додається до Генеральної угоди про тарифи і 

торгівлю 1994 року, викладеним у додатку І до Протоколу про вступ 

України до СОТ (Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ 

України до Світової організації торгівлі»). 

Пояснювальна записка до проекту не містить чітких обґрунтувань 

розміру запропонованих ставок ввізного мита. 

2) Внесення у назву нових товарних кодів УКТЗЕД слів: «… які мають 

виняткове походження з території держави-агресора та/або з тимчасово 

окупованої території України та переміщуються з території держави-агресора 

та/або з тимчасово окупованої території України» (зміни до Митного тарифу 

України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України») не 

узгоджується з Основними правилами інтерпретації УКТЗЕД, за якими 

класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється без урахування інформації 

про країну походження товарів. 

3) Законопроект потребує доопрацювання в частині деталізації кодів 

товарів за кодами згідно з УКТЗЕД на національному рівні, зокрема 4903, 4909 

і 4910 групи 49 Митного тарифу України з урахуванням загальноприйнятих 

правил класифікації товарів у Гармонізованій системі. Така деталізація 

проводиться на рівні дев’ятого та десятого знаків товарного коду. 

5) Потребує технічної правки запропонована у законопроекті редакція 

пункту 65) частини першої статті 4.  

У зв’язку з відсутністю в Митному тарифі товарних позицій 4903, 4907, 

4909, 4910 на 4 знаках, та наявності кодів 4903 00 00 00, 4907 00, 4909 00 00 00, 

4910 00 00 00, було б більш правильним вказати існуючі коди та пункт 

викласти в такій редакції: 

«65) видавнича продукція, яка має виняткове походження з території 

держави-агресора та/або тимчасово окупованої території України та 

переміщується (пересилається) з території держави-агресора та/або з тимчасово 
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окупованої території України - сукупність  видань (товарів, які 

класифікуються у товарних позиціях  4901, 4902,  4905, 4911, товарній 

підпозиції 4907 00, товарних підкатегоріях 4903 00 00 00,  4909 00 00 00, 4910 

00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, випущених видавцем (видавцями) на території 

держави-агресора та/або тимчасово окупованій території, які переміщуються 

(пересилаються) з території держави-агресора та/або з тимчасово окупованої 

території України на митну територію України». 

 

4. Щодо зауважень до положень розділу ІІ законопроекту.  
 

1) За змістом пропонованих законодавчих змін, а також припису пункту 1 

розділу ІІ законопроекту, за яким «цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 

року», можна зробити висновок, що відповідні нові норми Кодексу та Митного 

тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф 

України», передбачається прийняти як норми постійної дії.  

В той же час зі змісту пункту 5 розділу ІІ законопроекту, за яким 

«протягом дії цього Закону інші закони України з питань видавничої діяльності 

діють з урахуванням його норм», складається враження, що зазначені норми 

носять тимчасовий характер. 

Окрім того, необхідно звернути увагу на те, що відповідно до вимог 

частини 8 статті 90 Регламенту Верховної Ради України «якщо для реалізації 

положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до 

інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» 

цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому 

законопроекті. До такого законопроекту додається перелік законів та інших 

нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для 

реалізації положень законопроекту в разі його прийняття». 
 

2) Потребує змін термін набрання чинності законом, оскільки визначений 

у пункті 1 розділу ІІ законопроекту є неактуальним. 
 

3) Також слід звернути увагу на те, що у пункті 2 розділу ІІ 

законопроекту внесення змін необхідно передбачати не «до групи 49 додатку 

(01-72) до Закону України «Про Митний тариф України»», а до Митного 

тарифу України, встановленого Законом України «Про митний тариф України». 

У самому ж пункті 2 слід вести мову не про доповнення новими 

відповідними кодами чинних кодів, а про включення до відповідних товарних 

позицій нових товарних підкатегорій. 
 

 

Кабінет Міністрів України (вих. від 19.01.2018 р. № 581/0/2-18) 

підтримує законопроект з урахуванням зауважень. 
 

Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України 

у своєму висновку (від 20.03.2018 за № 16/3-203/7293(58399) було надано ряд 

зауважень та зазначено, для прийняття рішення доцільно отримати висновок 

Уряду.  

 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України _____________ (за рішенням 

Комітету) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

порядку переміщення та оподаткування  видавничої продукції, яка  має 

виняткове походження з території держави-агресора та/або тимчасово 

окупованої території України та переміщується (пересилається) з території 

держави-агресора та/або з тимчасово окупованої території України, поданий 

народними депутатами України Березою Б.Ю., Сюмар В.П.,           Луценко І.С., 

Подоляк І.І., Лозовим А.С., Кондратюк О.К. (реєстр. № 7293 від 15.11.2017 р.). 
 

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 Южаніна Н.П. 

 


