
П Р О Е К Т 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

про проекти Законів України про внесення змін до Митного кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів 

на митну територію України (реєстр.№ 8488 від 15.06.2018) та  

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів 

(реєстр.№ 8488-1 від 03.07.2018) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на 

своєму засіданні розглянув проекти Законів України “Про внесення змін до 

Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення 

транспортних засобів на митну територію України” (реєстр.№ 8488 від 

15.06.2018), поданий народними депутатами України Южаніною Н.П. та іншими, 

та “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів (реєстр.№ 

8488-1 від 03.07.2018), внесений народними депутатами України Остріковою Т.Г. 

та іншими.  

Метою обох законопроектів є врегулювання питання ввезення транспортних 

засобів на митну територію України, забезпечення дієвого контролю за 

переміщенням, цільовим використанням транспортних засобів, поміщених в 

митний режим транзиту чи тимчасового ввезення. 

Законопроекти спрямовані на: 

удосконалення порядку ввезення громадянами в митному режимі 

тимчасового ввезення/транзиту транспортних засобів особистого користування (у 

т.ч. тих, що використовуються з комерційною метою, – комерційного 

призначення), зареєстрованих у відповідних органах іноземних держав, а також 

використання таких транспортних засобів на митній території України;  

посилення відповідальності громадян за порушення умов тимчасового 

ввезення/транзиту на митну територію України транспортних засобів; 

організацію взаємодії органів доходів і зборів з Державною прикордонною 

службою України в частині інформування органів доходів і зборів про факти 

наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких 

органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил; 

організацію взаємодії органів доходів і зборів з Національною поліцією в 

частині контролю за дотриманням водіями порядку використання таких 

транспортних засобів на митній території України, недопущення порушення 

обмежень, встановлених Митним кодексом України, а також удосконалення 

порядку реєстрації і обліку транспортних засобів; 

скасування обмежень відповідності екологічним нормам для легкових 

транспортних засобів, що були в користуванні, при їх митному оформленні та 



 

реєстрації (тільки в законопроекті реєстр. № 8488).  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило зауваження та пропозиції до законопроекту реєстр. № 8488, але 

вважає, що за умови їх врахування він може бути прийнятий за основу. 

Законопроект реєстр. № 8488-1 від 07.07.2018 є альтернативним щодо 

законопроекту реєстр. № 8488 від 15.06.2018 та має з ним багато спільного. 

Відмінності полягають, зокрема, у: 

відсутності змін до статті 467 МКУ щодо строків накладення 

адміністративних стягнень за порушення митних правил;  

менш суворими санкціями за порушення умов тимчасового 

ввезення/транзиту на митну територію України транспортних засобів (штрафи 

менші у кілька разів, відсутня конфіскація транспортних засобів) та більш 

тривалим строком введення в дію норм, які передбачають таку відповідальність 

(один рік замість 180 днів з дня, наступного за днем набрання чинності Законом); 

доповненні розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення” МКУ 

положеннями, які визначають порядок поводження з транспортними засобами – 

предметами порушення митних правил, вчинених до набрання чинності цим 

Законом та протягом одного року після нього;  

відсутності положень щодо скасування обмежень відповідності 

екологічним нормам для легкових транспортних засобів товарної позиції 8703, 

що були в користуванні, при їх митному оформленні та реєстрації. 

Комітет поділяє думку авторів поданих законопроектів щодо необхідності 

врегулювання проблеми ввезення транспортних засобів на митну територію 

України, забезпечення дієвого контролю за переміщенням, цільовим використанням 

транспортних засобів, поміщених в митний режим транзиту чи тимчасового 

ввезення. Однак на думку Комітету, законопроект реєстр. № 8488 (у комплексі з 

законопроектом реєстр. № 8487) вирішує цю проблему більш ефективно. 

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України 

(реєстр.№ 8488 від 15.06.2018), поданий народними депутатами України 

Южаніною Н.П. та іншими, прийняти за основу. 

2. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету, народного 

депутата України Южаніну Н.П.  

 

Голова Комітету                                                                                     Н.П. Южаніна 


