
Аналітичний центр
«Інститут законодавчих

ідей»
office@izi.institute

izi.institute
+38 (063) 763-85-09

Think tank
«Institute of legislative

ideas»
office@izi.institute

izi.institute
+38 (063) 763-85-09

ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи законопроєкту

Назва акту Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо звільнення від сплати ввізного мита

Дата реєстрації 18.03.2021 р.

Суб’єкт права
законодавчої

ініціативи

Міністерство фінансів України

Висновок та
рекомендації

Містить корупціогенні фактори

Опис законопроєкту
Законопроєктом пропонується внести зміни до Митного кодексу України щодо

ввезення товарів на митну територію України.
Парфуми та туалетні води (разом з підакцизними товарами) обмежено до ввезення у

міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
Дозволено ввозити (без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та мита та

письмового декларування) товари, через повітряний і морський кордони, сумарна фактурна
вартість яких не перевищує 430 євро. Якщо обрано інші кордони – 300 євро.

Підвищено ліміти для ввезення підакцизних товарів на митну територію України.
Вони становлять:

1) 200 сигарет, або 50 сигар, або 100 сигарил (не було передбачено взагалі) (сигар
максимальною вагою три грами кожна), або 250 грамів тютюну для куріння;

2) 16 літрів пива (було 5), 4 літри (було 2) вина;
3) 2 літри алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22 % (не було

передбачено взагалі), або 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) алкогольних
напоїв.

Статтю 282 Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування митом
доповнено дев’ятьма новими пунктами.

Також оновлено пункт десятий статті 374 Митного кодексу України в частині
звільнення від оподаткування митними платежами при «переїзді на митну територію
України» (переселення на постійне місце проживання, спадщина, шлюб).

Корупціогенні фактори.



1. Необґрунтоване встановлення пільг, переваг або інших привілеїв для
юридичних та фізичних осіб.

2. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної
влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання
функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних
випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю
за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення.

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

Всі 3 корупціогенні фактори, зазначені вище, виявлено в наступних пунктах:

1) Відповідно до нового пункту 22 статті 282 Митного кодексу України, від
оподаткування митом звільняються:

«наукова апаратура та прилади, а також запасні частини, деталі та аксесуари до
них, інструменти, що використовуватимуться для обслуговування, перевірки,
калібрування або ремонту наукової апаратури або приладів».

При чому, «Перелік таких підприємств, перелік товарів (з описом та кодом
згідно з УКТ ЗЕД), порядок їх ввезення та цільового використання визначаються
Кабінетом Міністрів України».

По-перше, встановлення переліку товарів на рівні Кабінету Міністрів України
створює можливості для зловживань та виникнення конфлікту інтересів при віднесення
тих або інших кодів УКТ ЗЕД до цього переліку. Причому, можливе виникнення ситуації
при якій схожі коди УКТ ЗЕД будуть звільнені або не звільнені від оподаткування. Таким
чином Кабінет Міністрів України отримує широкі дискреційні повноваження по
встановленню переліку товарів.

Перелік товарів доцільно визначити на рівні Митного кодексу України.
По-друге, не чітким на нашу думку є і визначення переліку підприємств на рівні

Кабінету Міністрів України. Формулювання: «підприємства, що займаються освітньою
чи науково-дослідною діяльністю» не є таким, що дозволяє визначити вичерпний
перелік таких підприємств. При реалізації цієї норми можливі зловживання та надання
переваг одним підприємствам на відміну від інших.

Крім того, «Товари, ввезенні на митну територію України зі звільненням від
оподаткування митом відповідно до умов, встановлених цим пунктом, не можуть бути
відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам без
попереднього повідомлення про це митним органам». Не вказано в який конкретно
строк здійснюється таке повідомлення, що призводить до нечіткої регламентації прав та
обов’язків фізичних або юридичних осіб.

До того ж, на практиці можуть виникнути труднощі з контролем за дотриманням
цих положень. У законопроєкті вказано, що товари можуть бути відчужені, якщо інше
підприємство буде використовувати ці товари на виконання визначених цілей, а саме
«обслуговування, перевірки, калібрування або ремонту наукової апаратури або
приладів». Водночас, механізмів контролю та перевірки дотримання цих положень 
законопроєктом не передбачено.

2) Корупціогенні фактори, що перераховані вище, застосовуються і до нового
пункту 23 статті 282 Митного кодексу України, відповідно до якого від оподаткування
митом звільняються:

апаратура, прилади, механізми та їх частини, включаючи запасні частини та
інструменти, розроблені саме для їх обслуговування, огляду, калібрування або ремонту, що
використовуються для цілей наукових досліджень, які проводяться з некомерційною



метою, що ввозяться науково- дослідними підприємствами, розташованими за межами
митної території України.

Перелік таких науково-дослідних підприємств та товарів (з кодами УКТ ЗЕД)
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Ідентично до зауважень, зазначених у попередньому пункті зазначаємо наступне.
По-перше, встановлення переліку товарів на рівні Кабінету Міністрів України створює
можливості для зловживань та виникнення конфлікту інтересів при віднесення тих або
інших кодів УКТ ЗЕД до цього переліку. Причому, можливе виникнення ситуації при якій
схожі коди УКТ ЗЕД будуть звільнені або не звільнені від оподаткування. Таким чином
Кабінет Міністрів України отримує широкі дискреційні повноваження по встановленню
переліку товарів.

Такий перелік товарів доцільно визначити на рівні Митного кодексу України.
По-друге, не чітким на нашу думку є і визначення переліку підприємств на рівні

Кабінету Міністрів України. Формулювання: «ввозяться науково-дослідними
підприємствами, розташованими за межами митної території України» не є таким,
що дозволяє визначити вичерпний перелік таких підприємств. При реалізації цієї
норми можливі зловживання та надання переваг одним підприємствам на відміну від
інших. До того ж критеріїв віднесення тих чи інших підприємств до категорії
«науково-дослідних» не встановлено.

Крім того, «Товари, ввезені на митну територію України зі звільненням від
оподаткування митом відповідно до умов, встановлених цим пунктом, не можуть бути
відчужені або передані у володіння, користування чи розпорядження іншим особам без
попереднього повідомлення про це митним органам». Не вказано в який конкретно
строк здійснюється таке повідомлення, що призводить до нечіткої регламентації прав та
обов’язків фізичних або юридичних осіб.

3) Корупціогенні фактори, що перераховані вище, застосовуються і до нового
пункту 26 статті 282 Митного кодексу України, відповідно до якого від оподаткування
митом звільняються:

«стандартні зразки речовин, затверджених Всесвітньою організацією охорони
здоров’я, які ввозяться на митну територію України з метою контролю якості речовин,
матеріалів, що використовуються підприємствами для виробництва лікарських засобів в
Україні. Перелік таких підприємств, а також відповідних товарів (з описом та кодом
згідно з УКТ ЗЕД), які звільняються від оподаткування митом відповідно до цього пункту,
порядок їх ввезення та цільового використання визначаються Кабінетом Міністрів
України».

По-перше, встановлення переліку товарів на рівні Кабінету Міністрів України
створює можливості для зловживань та виникнення конфлікту інтересів при віднесення
тих або інших кодів УКТ ЗЕД до цього переліку. Причому, можливе виникнення ситуації
при якій схожі коди УКТ ЗЕД будуть звільнені або не звільнені від оподаткування. Таким
чином Кабінет Міністрів України отримує широкі дискреційні повноваження по
встановленню переліку товарів.

Пропонується перелік товарів визначити на рівні Митного кодексу України.
По-друге, не чітким на нашу думку є і визначення переліку підприємств на рівні

Кабінету Міністрів України. «Підприємствами для виробництва лікарських засобів в
Україні». При реалізації цієї норми можливі зловживання та надання переваг одним
підприємствам на відміну від інших. Крім того, можливе використання цього пункту для
ввезення товарів для виробництва лікарських засобів без сплати митних платежів.

 
4) Корупціогенні фактори, що перераховані вище, застосовуються і до нового

пункту 26 статті 282 Митного кодексу України, відповідно до якого від оподаткування
митом звільняються:



«товари для використання у будівництві, догляді або оздобленні кладовищ, могил
та пам'ятників жертв війн третіх країн, похованих на митній території України, які
ввозяться підприємствами для цих цілей. Перелік таких підприємств та порядок ввезення
товарів, визначених цим пунктом, встановлюються Кабінетом Міністрів України».

По-перше, встановлення переліку товарів на рівні Кабінету Міністрів України
створює можливості для зловживань та виникнення конфлікту інтересів при віднесення
тих або інших кодів УКТ ЗЕД до цього переліку. Причому, можливе виникнення ситуації
при якій схожі коди УКТ ЗЕД будуть звільнені або не звільнені від оподаткування. Таким
чином Кабінет Міністрів України отримує широкі дискреційні повноваження по
встановленню переліку товарів.

Пропонується перелік товарів визначити на рівні Митного кодексу України.
По-друге, не чітким на нашу думку є і визначення переліку підприємств на рівні

Кабінету Міністрів України. «Підприємствами для використання у будівництві, догляді
або оздобленні кладовищ, могил та пам'ятників жертв війн третіх країн».

При реалізації цієї норми можливі зловживання та надання переваг одним
підприємствам на відміну від інших. Крім того, можливе використання цього пункту для
ввезення товарів для зовсім інших цілей, не пов’язаних з ритуальними процедурами, без
сплати ввізного мита.

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

Змінами до статті 374 Митного кодексу України знижено сукупну вартість товарів,
ввезення яких не потребує митних формальностей та сплати митних платежів.
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,
Зниження бар’єру для ввезення товарів призведе до зловживань, збільшення

кількості спроб «домовитись» для ухилення від сплати податків, що в сукупності призведе
до збільшення корупції.

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

5. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної
влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання
функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних
випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю
за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1) Законопроєктом пропонується підпунктом 3 та підпунктом 11 пункту 10 статті
374 Митного кодексу України, в частині звільнення від оподаткування митними платежами
при «переїзді на митну територію України» (переселення на постійне місце проживання,
шлюб) встановити механізм грошової застави при ввезенні товарів.

3

https://varianty.lviv.ua/76791-pratsivnyka-halytskoi-mytnytsi-zatrymaly-pid-chas-otrymannia-nepravomirno
i-vyhody

2

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/



Наприклад, відповідно до пункту 3, “…Звільнення, передбачене цим пунктом, може
застосовуватися до товарів, ввезених …, за умови надання громадянином зобов’язання
встановити своє постійне місце проживання в Україні протягом 6 місяців з моменту
ввезення товарів та надання митним органам грошової застави у розмірі митних
платежів, що підлягають сплаті у разі імпорту таких товарів. Така грошова застава
повертається (вивільняється) в разі надання митним органам документа, що
підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, у строк не пізніше 6
місяців з дня її надання, або перераховується до державного бюджету в разі ненадання
митним органам такого документа”

При цьому, встановлення такого механізму створить перешкоди для фізичних осіб
при ввезенні товарів на територію України та вимагатиме від них грошових коштів, які
можуть бути повернуті через 6 місяців. Також не визначено, скільки днів займатиме
перевірка документів на підтвердження права громадянина на постійне проживання, яка
відповідальність митних органів за неповернення застави в строк 6 місяців.

Такий механізм може призвести до корупційних зловживань з боку митних органів.

2) Відповідно до нового пункту 12 статті 374 Митного кодексу України “Товари,
такі як навчальні матеріали, предмети побутового призначення для початкового
облаштування житла учнів та студентів, які приїздять в Україну для здобуття освіти, за
умови, що такі товари ввозяться (пересилаються) на митну територію України протягом
періоду здобуття освіти, але не частіше одного разу протягом одного навчального року.

Порядок ввезення та цільового використання товарів, зазначених у цьому
пункті, визначається Кабінетом Міністрів України”. Таким чином Кабінет Міністрів
України отримує широкі дискреційні повноваження щодо визначення механізмів ввезення
та цільового використання товарів, що зазначені в цьому пункті.

Довідка.

Законопроєкти зі схожими положеннями вже було зареєстровано у Верховній Раді
України 8 скликання під №3444 та №4615. Антикорупційний комітет визнав обидва
законопроєкти такими, що не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57013
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59006

