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ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи законопроєкту

Назва акту Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість

операцій із ввезення на митну територію України товарів
фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному

багажі

Дата реєстрації 18.03.2021 р.

Суб’єкт права
законодавчої

ініціативи

Міністерство фінансів України

Головний комітет Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Висновок та
рекомендації

Містить корупціогенний фактор

Опис законопроєкту.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо
ввезення товарів на митну територію України.

Дозволено ввозити (без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та мита)
товари, через повітряний і морський кордони, сумарна фактурна вартість яких не
перевищує 430 євро. Якщо обрано інші кордони – 300 євро.

Зараз – 1000 і 500 євро відповідно.

Корупціогенний фактор.

1. Нечітка, з порушенням принципу юридичної визначеності, регламентація
прав, обов’язків чи відповідальності юридичних та фізичних осіб у будь-якій сфері
правового регулювання.

Зниження бар’єру для ввезення товарів призведе до зловживань, збільшення
кількості пропозицій від фізичних осіб та відповідно отримання неправомірної вигоди
службовими особами митних органів для ухилення від сплати податків, що в сукупності
призведе до збільшення корупційних ризиків та можливості вчинення корупційних
правопорушень.



Таким чином порушуються права та обов’язки фізичних осіб, які будуть ввозити
товари на митну територію України.

Вказаним законопроєктом знижено сукупну вартість товарів, ввезення яких не
потребує сплати ПДВ. Враховуючи:

1. Існуючі проблеми на митниці, що пов’язані з неналежним оформленням товарів.
2. Відсутність постійного контролю за ввезенням та вивезенням товарів за межі

митної території України
3. Ситуації, що пов’язані з корупційними ризиками, при оформленні товарів для

ввезення на митну територію України123,

Довідка.

Такий законопроєкт вже було зареєстровано під №3470 у Верховній Раді України 8
скликання. Антикорупційний комітет визнав його таким, що не відповідає вимогам
антикорупційного законодавства.
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https://varianty.lviv.ua/76791-pratsivnyka-halytskoi-mytnytsi-zatrymaly-pid-chas-otrymannia-nepravomirno
i-vyhody
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http://tvoemisto.tv/news/posadovtsya_galytskoi_mytnytsi_zatrymaly_na_systematychnomu_habarnytstvi_
114151.html

1 https://www.volynnews.com/news/all/na-volyni-na-khabari-zatrymaly-mytnyka-foto/

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57077

