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Зауваження 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо тимчасового звільнення від оподаткування  

ввізним митом» 
 

Національна рада розглянула проект Закону України «Про внесення змін до 
Митного кодексу України щодо тимчасового звільнення від оподаткування 
ввізним митом» та вважає за необхідне висловити до нього наступні зауваження. 

Проектом Закону пропонується до 1 квітня 2019 року звільнити від 
оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та 
поміщенні в митний режим імпорту товарів за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД 
(Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності): 
8528 71 91 00, 8528 71 19 00. 

В той же час, відповідно до Пояснювальної записки до законопроекту, його 
положеннями передбачено тимчасово, на період впровадження в Україні 
цифрового телерадіомовлення, звільнити від оподаткування ввізним митом при 
ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту 
перетворювачів цифрового телевізійного сигналу (телетюнери) та компонентів 
для їх виробництва. 

УКТ ЗЕД, побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування 
товарів Всесвітньої митної організації (ГС) 2012 року і Комбінованої 
номенклатури Європейського Союзу, проте, визначення (назва) зазначених кодів 
не виокремлює (або не класифікує) технічні пристрої, що призначені для 
приймання телевізійного (наземного) сигналу у стандарті DVB-T2 та охоплюють 
широкий перелік телевізійного приймального обладнання, в тому числі 
телевізійні приймачі (телетюнери), що підтримують стандарти супутникового, 
кабельного мовлення тощо. 

Таким чином, пільговий митний режим при ввезенні на митну територію 
України діятиме на ширше коло товарів ніж необхідних для запровадження в 
Україні наземного цифрового телерадіомовлення, що може призвести до 
численних зловживань та невиправданих втрат Державного бюджету України. 

У зв’язку з вищезазначеним, пропонуємо викласти абзац другий підпункту 
14 Проекту Закону у такій редакції: 

«Порядок та обсяги ввезення зазначених товарів, звітність про їх реалізацію 
визначається Кабінетом Міністрів України. Пільгові умови застосовуються лише 
до перетворювачів цифрового телевізійного сигналу (телетюнери) наземного 
цифрового телевізійного мовлення стандарту DVB-T2». 

 
 
 

Начальник юридичного управління                          /підпис/               Г. Чумаченко 


