
Проект 

 
До реєстр № 7306 

від 17.11. 2017р. 

 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

 

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Про проект Закону про Митний тариф України 

 
 

04 квітня 2018 року 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної 

політики на своєму засіданні  04 квітня 2018 року розглянув проект Закону про 

Митний тариф України, поданий 17.11.2017 року Кабінетом Міністрів України 

за реєстраційним № 7306. 

Проект Закону розроблено з метою приведення законодавчої бази країни 

у відповідність із положеннями Міжнародної конвенції про Гармонізовану 

систему опису та кодування товарів, до якої приєдналася Україна, шляхом 

створення Митного тарифу, в основу якого покладено версію Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), 

побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 

року (далі – ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, з 

урахуванням зобов’язань в рамках СОТ. 

Чинний Митний тариф України побудовано на основі ГС версії 2012 

року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в 

більшості країн світу, зокрема в країнах Європейського співтовариства та 

країнах СНД, з 1 січня 2017 року здійснюється на основі ГС-2017. 

У зв’язку зі згаданим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із: 

розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час 

митного оформлення продукції, що імпортується; 

неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в рамках 

домовленостей про обмін статистичною інформацією, тощо. 

           Враховуючи зазначене, проектом Закону пропонується оновлена 

номенклатура Митного тарифу України на основі актуалізованої редакції 

Гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2017 року, яка 

містить 233 зміни, розподілених таким чином: 85 – сільськогосподарська 

галузь; 45 – хімічна галузь; 13 – лісовий сектор; 15 – текстильна 

промисловість; 6 – чорні та кольорові метали; 35 – машинобудівна галузь; 8 – 



2 

 

транспорт; 26 – інші галузі. Серед основних змін слід наголосити, зокрема, на 

поправках, які стосуються риби та ракоподібних,  спрямованих на  важливість 

торгівлі і споживання у різних формах таких товарів. Класифікацію продукції 

лісового господарства було змінено з метою отримання більш точних 

статистичних даних про тропічний ліс та використання нетропічних листяних 

порід. Також поправки в ГС версії 2017 р. спрямовані надати докладну 

інформацію щодо товарів, які використовуються як протималярійний засіб з 

метою полегшення класифікаційної роботи та торгівлі такими засобами. 

Проектом пропонуються товарні підпозиції для полегшення збору 

і зіставлення даних про міжнародний рух деяких речовин, які є під контролем 

відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї. Крім того, нові товарні 

підпозиції було створено для моніторингу та контролю над фармацевтичними 

препаратами, що містять ефедрин та прекурсори до наркотичних засобів.  

            Досягнення в галузі технології також відображено у поправках, 

зокрема врегульовано критерії розміру для газетного паперу, питання 

класифікації світлодіодних (LED) ламп, багатокомпонентних інтегральних 

схем та гібридних і повністю електричних транспортних засобів.  

          Також  відображено поправки до ГC-2017 щодо уточнення текстів для 

забезпечення однакового тлумачення номенклатури. 

            За інформацією ініціаторів законопроекту, ставки ввізного мита на 

товари не змінюються, а передбачено лише зміни, доповнення, уточнення 

кодів та описових частин окремих товарів, приміток до товарних груп. Крім 

того, частину кодів додано, перенумеровано, об’єднано або вилучено у зв’язку 

з низьким об’ємом торгівлі (менше 50 млн. доларів за рік). У випадку 

об’єднання кодів подібних товарів з різними ставками ввізного мита 

ініціаторами законопроекту при виборі рівня мита брались до уваги обсяги 

торгівлі такими товарами та зобов’язання перед СОТ.  

       Законопроект потребує коригування розміру ставки ввізного мита на 

кальциновану соду у зв’язку з прийняттям Закону України від 07 грудня 2017 

року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2018 році», яким встановлено ставку мита на цей 

товар у розмірі 0 відсотків (технічна правка) та збереження діючої  пільгової і 

повної ставок мита у розмірі 2 відсотків на такі коди товарів: 0303 23 00 00, 

0303 24 00 00, 0303 29 00 00, 0303 69 50 00 (технічна правка, в тексті проекту  

ставка мита для цих кодів – 0 відсотків).  

З метою забезпечення своєчасного ознайомлення суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності з новою редакцією Митного тарифу України 

пропонується передбачити термін набрання ним чинності з 1 липня 2018 року. 

Прийняття законопроекту сприятиме: 

       приведенню товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2017 

на виконання міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної 
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конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої 

приєдналася Україна; 

адаптації статистичної системи України до міжнародних методів, 

стандартів та класифікації; 

          стандартизації зовнішньоторговельної документації; 

зменшенню витрат, пов’язаних із необхідністю повторного опису, 

класифікації та кодування товарів під час їх переведення з однієї системи в 

іншу в процесі міжнародної торгівлі, та прискоренню і спрощенню процедури 

митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних 

операцій. 

          Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України підтримує законодавчу ініціативу щодо оновлення Митного тарифу 

України та вважає, що законопроект може бути прийнятий за основу (висновок 

додається). 

                    Розглянувши на своєму засіданні проект Закону, поданий 

17.11.2017 року Кабінетом Міністрів України за реєстраційним № 7306, 

 

         Комітет вирішив: 

        - рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в 

цілому як Закон України проект Закону про Митний тариф України з 

врахуванням  техніко-юридичних правок та уточнення терміну набрання ним 

чинності з 1 липня 2018 року.  

 

      -    співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України від Комітету 

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

 

 

 

Голова Комітету                                                             Н.П. Южаніна 


