
Проект до № 7292 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

податку 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 

(реєстр № 7292 від 15.11.2017 року) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на 

своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо податку 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, поданий народними депутатами України Березою Б.Ю. та іншими 

народними депутатами України (реєстр. №7292 від 15.11.2017 р.). 

Законопроектом пропонується: 

- надати законодавчого визначення  терміну “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” (доповнення пункту 14.1 статті 

14 Податкового кодексу України новим підпунктом 14.1.272); 

- дати окреме визначення бази оподаткування податком на додану вартість 

видавничої продукції загальною кількістю більш ніж 10 примірників, 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, яка ввозиться на митну територію 

України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі 

через пункти пропуску через державний кордон України та яка ввозиться на митну 

територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у 

несупроводжуваному багажі (доповнення пункту 191.1 статті 191 Податкового 

кодексу України новим підпунктом 191.1.4 та доповнення пункту 191.2 статті 191 

Податкового кодексу України новим підпунктом 191.2.5); 

- встановити новий податок у розмірі 20 відсотків 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(доповнення пункту 215.3 

статті 215 Податкового кодексу України новим підпунктом 215.3.11); 

- доповнити Податковий кодекс України новими статтями: 

“Стаття 2271. Ввезення на митну територію України 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” 

“Стаття 2281. Контроль за надходженням податку з 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”; 

- внести зміни до Закону України “Про видавничу справу”. 

1. Щодо визначення 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”: 

- таке визначення 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; 

- потребує визначення та доцільності застосування термін “виняткове 

походження”, так як Митний кодекс України передбачає використання терміну 

“походження товару”. 

- потребує доопрацювання та 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.  

2. Щодо визначення бази оподаткування податком на додану вартість.  

Для 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, яка ввозиться на митну територію України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі базою 

оподаткування пропонується визначити митну вартість з урахуванням мита, що 

підлягає сплаті: 

 - митна вартість є базою оподаткування для товарів, що ввозяться 

(пересилаються) юридичними особами. Базою для оподаткування товарів, що 

ввозяться (пересилаються) фізичними особами є фактурна вартість товарів.  

Для видавничої продукції загальною кількістю більш ніж 10 примірників, 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, яка ввозиться на митну 

територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у 

супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон 

України, базою оподаткування пропонується визначити сумарну фактурну 

вартість товарів з урахуванням мита, що підлягає сплаті. 

- потребує узгодження з змінами, які пропонується внести до статті 387 

Митного кодексу України, яким передбачається встановлення обмеження 



можливості ввезення фізичними особами у ручній поклажі та/або у 

супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України у 

кількістю більш як 10 примірників. 

3. Щодо запровадження податку 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 (податок з видавничої продукції) в розмірі 

20%: 

- за текстом цю пропозицію пропонується доповнити новим підпунктом 

215.3.11 статті 2015 Податкового кодексу України, що регулює оподаткування 

підакцизних товарів, без внесення до підпункту 215.1 (визначення) статті 2015 

Податкового кодексу України видавничої продукції як підакцизного товару. По суті 

пропозиції - це абсолютно новий податок, який до акцизного податку ніякого 

відношення не має. При цьому законопроектом не пропонується внести зміни до 

Податкового кодексу України щодо платників нового податку, об'єкту 

оподаткування, бази оподаткування, порядку обчислення податку, податкового 

періоду, строку та порядку сплати податку, строку та порядку подання звітності про 

обчислення і сплату податку та інше, що є порушенням статті 7 Податкового 

кодексу України, якою передбачено, що під час встановлення податку 

обов’язково визначаються зазначені елементи, і унеможливлює практичне 

застосування. 

4. Щодо доповнення Податкового кодексу України новими статтями 2271. 

2281: 

Доповнення новою статтею 2271, якою будуть визначатися  особливості 

ввезення на митну територію України 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.  

Зокрема, ввезення на митну територію України 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 можливе за умови ліцензування 

видавничої продукції в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України та за 

умови розміщення на кожному екземплярі видавничої продукції візуальної 

позначки на обкладинці (маркування) в порядку, установленому Кабінетом 

Міністрів України. 

- стаття 2271, якою пропонується доповнити Податковий кодекс України, 

визначає умови ввезення на митну територію України друкованої продукції, 

виробленої на території держави-агресора та/або на тимчасово окупованій території 

України. При цьому питань оподаткування зазначеної продукції стаття не 

стосується; 

- умови та порядок переміщення товарів через митний кордон України не є 

предметом правового регулювання Податкового кодексу України. Враховуючи 



це, положення даної статті можливо слід включити до Митного кодексу України.  
Довідково: в МКУ є статті 196 “Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний 

кордон України” та 197 “Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон 

України”; 

- статтю 2271 пропонується розмістити в розділі VI “Акцизний податок”, не 

дивлячись на те, що друкована продукція не належить до числа підакцизних товарів; 

- у статті 2271 йдеться про ввезення видавничої продукції, яка має походження з 

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

митну територію України. Фактично, в контексті даної статті тимчасово 

окупована територія України прирівнюється до території держави-агресора і не 

вважається частиною митної території України; 
- у пункті б) статті 2271 1., пропонується перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД. 

Проектом пропонуються нові коди товарів, які не можуть бути застосованими у 

Митному тарифі України з огляду на невідповідність таких кодів 

Гармонізованій системі опису і кодування товарів (перші 6 знаків) та Комбінованій 

номенклатурі Європейського Союзу ( 7 і 8 знаки). Саме ці дві складові є основою 

Митного тарифу України і не можуть змінюватися в односторонньому порядку. 

Позначення кодів згідно з проектом закону є порушенням міжнародних зобов’язань 

країни. 

Доповнити новою статтею 2281, якою передбачається: 

введення контролю за надходженнями (сплатою) податку з ввезеної 

видавничої продукції, контролюючими органами; 

особливостей вилучення в дохід держави видавничої продукції у разі 

встановлення фактів ввезення та зберігання, транспортування та продажу без 

ліцензії або без візуальної позначки; 

встановлення порядку знищення вилученої видавничої продукції в дохід 

держави (порядок затверджується КМУ). Не зрозуміло навіщо вилучати в дохід 

держави і знищувати видавничу діяльність, коли можна направляти її на переробку 

як вторинну сировину.   

встановити відповідальність виробників (замовників), імпортерів, 

продавців таких товарів та їх посадових осіб тільки за недодержання  порядку 

ліцензування та несплату та невчасну сплату податку. (є незрозумілим яким чином 

будуть застосовуватися будь-які заходи впливу до посадових осіб  підприємств 

виробників в країні агресора або на тимчасово окупованої території України). 

5. Крім того, незрозумілим є зміст положення пункту 3 розділу ІІ 

законопроекту, за яким “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”. 

По-перше, з огляду на місце розміщення пункту 3 у законопроекті, у разі 

прийняття законопроекту запропоновані у ньому положення не ввійдуть до актів в 

які вносяться основні зміни, і по-друге хто, коли і як буде встановлювати, що 

відповідна видавнича продукція, яку громадяни ввозитимуть у ручній поклажі чи у 



несупроводжувальному багажу, підлягатиме продажу, що дозволить її 

оподатковувати. 

6. Також слід звернути увагу на необхідність зміни терміну набрання чинності 

законом, оскільки визначений у законопроекті є неактуальним. Крім того, 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 Податкового кодексу України та Закону 

України “Про видавничу справу” 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. 

7. Законопроект є похідним від законопроекту реєстр. №7293, у зв’язку з чим 

рішення щодо нього має прийматися за результатами розгляду законопроекту 

№ 7293. 

 Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України проаналізувавши законопроект, висловило щодо нього зауваження. 

Зокрема, управління вважає доцільним звернути увагу на дискусійний характер 

загального підходу до спроби врегулювання питання обмеження ввезення на митну 

територію України товарів (включаючи видавничу продукцію), які мають 

походження з території держави-агресора, за допомогою інструментів, у даному 

випадку, податкових, які, зазвичай, використовуються для цілей регулювання 

економічних відносин, які складаються в економічному просторі за нормальних 

умов. На думку управління таке регулювання вбачається більш доцільним 

здійснювати через механізми, унормовані законами про санкції, 

зовнішньоекономічну діяльність, видавничу справу тощо. Такий підхід, не 

призводитиме до переобтяження податкових актів законодавства, зокрема, 

Податкового кодексу України, непритаманними їм нормами. 

Кабінет Міністрів України підтримує законопроект.  

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо податку 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, поданий народними депутатами України 

Березою Б.Ю. та іншими народними депутатами України (реєстр. №7292 

від 15.11.2017 р.). за рішенням Комітету. 

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 


