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від 18 грудня 2019 р. № _20/5_______ 

 

 

 
Щодо проекту Закону  

про Митний тариф України  

(реєстр. № 2482) 

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, відповідно 

до предметів відання, розглянув проект Закону про Митний тариф України 

(реєстр. № 2482 від 21.11.2019), поданий Кабінетом Міністрів України, і 

відзначає. 

Метою законопроекту, на думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, є 

приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2017 на 

виконання міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції 

про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, адаптації статистичної 

системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації, усунення 

розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності України та країн – торговельних партнерів, 

прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів та 

досягнення цілі 6.3, визначеної Програмою діяльності Кабінету Міністрів 

України: «Доброчесні експортери та імпортери та громадяни України мають 

прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного 

оформлення, при цьому їх економічні інтереси та інтереси щодо рівності 

конкурентних умов захищені». 

В законопроекті пропонується прийняти новий Закон України «Про 

Митний тариф України», зокрема, прийняти новий Митний тариф України, в 

основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), побудовану на основі 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) і 

Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС), з урахуванням 

зобов’язань в рамках СОТ. Водночас проектом нового Митного тарифу України 
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не передбачається зміна ставок увізного мита на товари, а лише зміна 

класифікації окремих товарів.  

В законопроекті пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон 

України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 

2014 р., № 20-21, ст. 740; 2016 р., № 1, ст. 8, № 5, ст. 47, № 48, ст. 806; 2017 р., 

№ 4, ст. 42; 2018 р., № 8, ст. 46, № 49, ст. 399). 

Головне науково-експертне управління в узагальнюючому висновку 

зазначає, що проаналізувавши законопроект, вважає, що він може бути за 

результатами розгляду у першому читанні прийнятий за основу. 

 

За результатами розгляду законопроекту Комітет   в и р і ш и в : 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття 

за основу проекту Закону про Митний тариф України (реєстр. № 2482 від 

21.11.2019), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

2. Рішення направити до Комітету з питань фінансів, податкової та 

митної політики. 

 

 

 

Голова Комітету                                                   О. БОНДАРЕНКО 


