
П Р О Е К Т 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

про проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за 

провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів  

(реєстр. № 7241 від 27.10.2017)  

та проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України  

щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за 

провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів  

(реєстр. № 7241-1 від 10.11.2017) 

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на 

своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль 

за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів (реєстр. № 7241 від 

27.10.2017), внесений Кабінетом Міністрів України, та проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо дерегуляції певних видів 

господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами 

доходів і зборів (реєстр. № 7241-1 від 10.11.2017), внесений народним депутатом 

України Довгим О.С. 

Обидва законопроекти розроблені на виконання пункту 18 Плану заходів щодо 

дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р.  

Законопроектом реєстр. № 7241 передбачається виключення митної 

брокерської діяльності з числа видів діяльності, контроль за провадженням яких 

здійснюється органами доходів і зборів (статті 404, 406, 408 глави 58 “Загальні 

положення щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за окремими видами 

діяльності підприємств” розділу XV “Здійснення органами доходів і зборів контролю 

за окремими видами діяльності підприємств” МКУ). Однак при цьому в зазначеному 

розділі залишається глава 59 “Митна брокерська діяльність”, що створює правову 

невизначеність у даному питанні.  

Законопроектом реєстр. № 7241-1 передбачається внесення змін не тільки до 

статей 404, 406 та 408 МКУ, а й до пункту 63 статті 4 (визначення терміну 

“уповноважена особа”), статей 265 (“Декларанти”), 266 (“Обов’язки, права та 

відповідальність декларанта та уповноваженої ним особи”) та 416 “Митний брокер”. 

При цьому зміни до статей 265 та 266 надають митному представникові можливість 

здійснювати митні формальності як від імені та в інтересах декларанта, так і від свого 

власного імені, але в інтересах декларанта. Фактично, цим запроваджуються 

інститути прямого та непрямого представництва, які існують в митному 



законодавстві ЄС (стаття 18 Регламенту ЄС № 952/2013), хоча зміни до статті 266 в 

частині відповідальності декларанта сформульовані недостатньо коректно, на що 

звернуло увагу ГНЕУ в своєму висновку. Цим законопроектом та само не 

передбачається виключення з розділу XV МКУ глави 59, але з огляду на те, що ним 

вносяться зміни до статей 265, 266 та 416, зміст цієї глави може бути перенесений до 

глави 40 “Декларування”. 

Головне науково-експертне управління не висловило зауважень до 

законопроекту реєстр. № 7241 і вважає, що за результатами розгляду в першому 

читанні він може бути прийнятий за основу. До законопроекту реєстр. № 7241-1 

ГНЕУ висловило ряд зауважень, але зазначило, що у разі необхідності його 

положення доцільно врахувати при доопрацюванні законопроекту реєстр. № 7241 до 

другого читання. З приводу цього необхідно зауважити, що обидва законопроекти в 

частині змін до статей 404, 406 та 408 МКУ є ідентичними, але законопроект реєстр. 

№ 7241-1, крім цього, містить і ряд інших положень. Включення їх до законопроекту 

реєстр. № 7241 при його доопрацюванні до другого читання є неможливим з огляду 

на норми статті 116 Регламенту ВРУ. 

Кабінет Міністрів України також не підтримав законопроект реєстр. № 7241-1, 

зазначивши у своєму висновку, що він не враховує положення статті 19 Регламенту 

ЄС № 952/2013 щодо порядку підтвердження митним представником своїх 

повноважень, а також не узгоджується з нормами статті 237 Цивільного кодексу 

України в частині змісту поняття “представник”. Однак ці вади можуть бути усунені 

при доопрацюванні законопроекту до другого читання. 

У той же час, обидва законопроекти мають один і той же серйозний недолік, а 

саме: скасовуючи дозволи на здійснення митної брокерської діяльності, і отже, 

санкції у вигляді зупинення дії та анулювання таких дозволів, вони не передбачають 

жодних альтернативних важелів впливу на митних брокерів, які порушують вимоги 

законодавства, що є безумовно необхідним з огляду на специфіку митної брокерської 

діяльності. При цьому жодних обґрунтувань необхідності такого кроку, зокрема, 

посилань на норми законодавства ЄС та практику європейських країн у цій сфері, в 

пояснювальних записках до них не наводиться. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України ________________________________ 

________________________________________________________________________. 

2. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету, народного депутата 

України Южаніну Н.П.  

 

 

Голова Комітету                                                                                         Н.П. Южаніна 


