
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 деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної  енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони  

(реєстр. № 7473 від 29.12.2017) 

 

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 деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної  енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони  

(реєстр. № 7473 від 29.12.2017), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Основною метою даного законопроекту є запровадження в Україні інституту 

авторизованого економічного оператора аналогічного тому, що функціонує в ЄС, та 

виконання Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Крім цього, значна частина положень законопроекту стосується зміни існуючих на 

сьогодні процедур декларування товарів. Зокрема, законопроект передбачає 

запровадження короткої ввізної декларації, яка застосовується в ЄС. 

Даний законопроект розроблено на основі проекту Закону України “Про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного 

оператора та спрощень митних формальностей” (реєстр. № 4777 від 03.06.2016), 

який Комітет за результатами розгляду на засіданні 21.06.2017 вирішив 

рекомендувати Верховній Раді України повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. Порівняно з законопроектом реєстр. № 4777, у даному 

законопроекті, зокрема: 

1. Термін “уповноважений економічний оператор” (УЕО) замінено терміном 

“авторизований економічний оператор” (АЕО). 

2. Конкретизовано коло суб’єктів, які можуть отримувати статус АЕО. Це 

можуть бути підприємства, які виконують будь-яку роль в міжнародному ланцюгу 

постачання товарів (виробники, експортери, імпортери, митні представники, 

перевізники, експедитори, утримувачі митних складів). 

3. Уточнено зміст деяких критеріїв, яким має відповідати підприємство для 

отримання статусу АЕО, та окремі деталі процедури оцінки відповідності 

підприємства таким критеріям. 
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4. Всі вигоди, якими користується АЕО, поділено на переваги і спеціальні 

спрощення. Переваги автоматично випливають зі статусу АЕО, спеціальні 

спрощення передбачається надавати УЕО за його заявою.  

5. Перелік спеціальних спрощень, що можуть надаватися АЕО, скорочено з 

семи до чотирьох позицій (виключено спеціальні спрощення “уповноважений 

вантажоодержувач”, “уповноважений вантажовідправник” та “звільнення від 

необхідності встановлення митницею відправлення обов’язкового маршруту 

переміщення”). Спеціальне спрощення “загальна фінансова гарантія чи звільнення 

від гарантії” замінено спеціальним спрощенням “загальна фінансова гарантія”. 

6. Уточнено правила користування спеціальним спрощенням “процедура 

випуску за місцезнаходженням”.  

7. Уточнено окремі положення, які стосуються процедури декларування 

товарів та застосування фінансової гарантії. 

8. Текст законопроекту доповнено положенням щодо права митниць за заявою 

суб’єктів ЗЕД продовжувати попередньо встановлені строки переробки окремих 

товарів, виходячи з технологічних особливостей такої переробки, у тому числі 

понад строки, встановлені Митним кодексом України. 

9. До тексту законопроекту включено положення законопроектів: 

реєстр. № 4871 (в редакції, підготовленої до другого читання) та № 6542-Д 

(щодо запровадження уніфікованої митної квитанції, заміни терміну “державна 

митна справа” терміном “митна справа” та розділення повноважень Міністерства 

фінансів та ДФС України щодо її здійснення, а також встановлення конкретних 

строків, протягом яких митниця зобов’язана доставити взяті проби (зразки) товарів 

до лабораторії для проведення їх дослідження);   

реєстр. № 5627 (щодо запровадження в Україні митних декларацій, що 

відповідають деклараціям ЄС, для процедури спільного транзиту при торгівлі 

товарами між Україною та Договірними сторонами Конвенцій про єдиний режим 

транзиту незалежно від виду та походження цих товарів, а також створення 

законодавчих підстав для адаптації Єдиної автоматизованої інформаційної системи 

органів доходів і зборів України до Нової комп’ютеризованої транзитної системи, 

яка застосовується в ЄС (це положення реалізовано в Законі України від 06.09.2018 

№ 2530-VIII “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації 

здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон 

України” – законопроект № 7010). 

Разом з тим, в даному законопроекті збережено: 

- можливість надання спеціальних спрощень виключно авторизованим 

економічним операторам, що позбавляє абсолютну більшість суб’єктів ЗЕД 

можливості отримати такі спрощення;  

- можливість застосування так званого “принципу мовчазної згоди” при 

користування спеціальними спрощеннями “процедура випуску за 

місцезнаходженням” та “процедура спрощеного декларування”, чого немає в 

законодавстві ЄС; 
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- положення щодо так званого “пост-митного контролю”, запозичені зі 

статті 48 Митного кодексу ЄС, хоча в Митному кодексі України це питання 

регламентоване значно краще. 

Комітет вважає за необхідне наголосити, що даний законопроект не 

передбачає надання авторизованим економічним операторам цілого ряду переваг, 

передбачених митним законодавством ЄС, оскільки у ньому, на відміну від Митного 

кодексу ЄС, відсутні положення про визнання за АЕО без проведення додаткових 

перевірок: 

права на використання загальної гарантії зі зменшеною сумою; 

відповідності критеріям, необхідним для відкриття та експлуатацію складу 

тимчасового зберігання; 

права на самооцінку, тобто на проведення окремих митних формальностей, які 

мають проводитися митними органами, для визначення розміру ввізного та 

вивізного мита, що підлягає сплаті, а також на виконання окремих видів контролю 

під митним наглядом; 

права на поміщення товарів у митні режими переробки на митній території, 

переробки за межами митної території та тимчасового ввезення, а також на 

відкриття та експлуатацію митного складу; 

прийнятності для митних органів форм звітності, що ведеться у разі 

провадження діяльності, пов’язаної зі зберіганням, обробкою або переробкою 

товарів чи продажом або придбанням товарів у вільних митних зонах;  

дотримання порядку використання еквівалентних товарів у разі застосування 

процедури переробки на митній території або за межами митної території. 

Таким чином, статус авторизованого економічного оператора, передбачений 

даним законопроектом, за обсягом прав та спеціальних спрощень суттєво 

відрізняється від статусу АЕО, який існує в ЄС.  

Слід також зазначити, що митне законодавство ЄС передбачає застосування 

критеріїв, встановлених статтею 39 Митного кодексу ЄС, не тільки до АЕО, а й до 

інших суб’єктів господарювання. Норми щодо відповідності цим критеріям 

розміщені у тих розділах і главах, де йдеться про ті чи інші митні процедури чи види 

діяльності. Там же розміщені й положення про визнання за АЕО відповідних прав 

без проведення додаткових перевірок. В контексті приведення законодавства 

України у відповідність до законодавства ЄС так само слід зробити і в Митному 

кодексі України, але даний законопроект цього не передбачає. 

З огляду на викладене даний законопроект потребує суттєвого 

доопрацювання. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило ряд зауважень до даного законопроекту, але вважає, що за умови їх 

врахування він може бути прийнятий за основу.  

Розуміючи важливість виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, 

що випливають з Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної  енергії і їхніми 

державами-членами з іншої сторони, Комітет вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання 

Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної  енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони  (реєстр. № 7473 від 29.12.2017), 

внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету, народного 

депутата України Южаніну Н.П.  

 

Голова Комітету                                                                                       Н.П. Южаніна 


