
   

Огляд виконання Україною положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі - УА) 

у митній сфері  

(28 лютого 2019 року)  

  

Стаття 84. Наближення законодавства у митній сфері.  

Поступове наближення до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах ЄС та міжнародних стандартах, здійснюється 

згідно з Додатком XV до цієї Угоди.  

Положення УА  
Термін виконання відповідно 

до УА  
Стан виконання  

Додаток XV.  

Наближення митного 

законодавства.   

Митний кодекс (ЄС). Регламент 

(ЄС) № 450/2008 Європейського 

парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 

2008 року, який запроваджує 
Митний кодекс Співтовариства  

(Модернізований Митний Кодекс)  

Протягом трьох років з дати 

набрання чинності УА  

В частині впровадження інституту 

авторизованого економічного оператора У процесі 

виконання  

Відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, 

затвердженого постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106, 

терміни виконання – 31 грудня 2018 року.   

  

Розроблено декілька законопроектів:  

  

1. Уряд розробив та подав до Парламенту законопроект «Про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо 

уповноваженого економічного оператора та спрощень 

митних формальностей» (реєстраційний № 4777 від 3 



   

червня 2016 року) 1 . Проект підготовлено за участю 

громадськості та експертів і було широко презентовано на 

різноманітних публічних заходах.   

Верховна Рада України у березні 2018 року повернула 

законопроект на доопрацювання.   

2. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування операцій із 

ввезення на митну територію України товарів 
уповноваженими економічними операторами» (реєстр.  

номер 4776 від 3 червня 2016 року).2  

 

                                                           
1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320  
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59318  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59318


   

    

3. Уряд подав до Парламенту проект Закону «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. номер 7473 

від 29 грудня 2017 року) 3 , який спрямований на 

імплементацію інституту авторизованого економічного 

оператора та спрощення транзитних процедур в Україні і, 

фактично, замінив собою відкликаний законопроект № 

4777.  

Проект Закону (реєстр. н. 7473) 28.02.2019 року прийнято за 

основу.  

Додаток XV.   

Спільний транзит та Єдиний 

адміністративний документ.  

Конвенція  про  спрощення 

формальностей у торгівлі товарами 

від 20 травня 1987 року  

Конвенція про єдиний режим 

транзиту від 20 травня 1987 року зі 

змінами  

Протягом 1 року з дати 

набрання чинності УА  

У процесі виконання (часткове виконання)  

1. Уряд розробив та подав до Парламенту проект Закону «Про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення 

транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний 

режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей 

                                                           
3 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63291 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63291


   

у торгівлі товарами» (реєстр. номер 5627 від 29 грудня 2016 

року)4.  

Верховна Рада України відхилила проект у травні 2018 року. 

2. Пунктом 40 Закону України від 06.09.2018 р. № 2530 щодо 

запровадження механізму "єдиного вікна" на митниці, внесено 

зміни до прикінцевих та перехідних положень Митного 

Кодексу України, якими, серед іншого, включено п. 73, яким 

дозволяється до набрання чинності Конвенцією про єдиний 

режим транзиту для України, використовувати митні 

декларації окремих типів, які відповідають митним 

деклараціям, запровадженим зазначеною Конвенцією. Це 

дозволено у випадках, визначених Кабінетом Міністрів  

 

                                                           
4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60887 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60887


   

  України, для декларування у митний режим транзиту товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, що 

переміщуються між ЄС, країнами - членами ЄАВТ, окремими 

країнами - членами Конвенції про єдиний режим транзиту та 

Україною.  

Порядок таких митних формальностей має бути встановлений 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику. 

Наведена норма з’явилася у тексті відповідного законопроекту 

після відхилення Парламентом проекту Закону № 5627. 3. 

Дорожня карта приєднання України до спільної транзитної 

процедури ЄС/ЄАВТ від 02.10.2018, затверджена Урядовим 

офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

СКМУ, Міністерством фінансів України та Державною 

фіскальною службою України.  

4. Урядом подано до Парламенту проект Закону України “Про 

режим спільного транзиту”від 04.02.2019 р. реєстр. номер 

95325 . Прийняття проекту дозволить застосовувати Україні 

європейські транзитні правила, що дасть можливість 

підприємствам використовувати єдину митну декларацію та 

єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до 

складу контрагента.   

28.02.2019 розгляд законопроекту включено до порядку 

денного Верховної Ради України.   

                                                           
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65417 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65417


   

Додаток XV.   

Звільнення від мит.  

Регламент Ради (ЄС) № 1186/2009 

від 16 листопада 2009 року про 

заснування режиму Співтовариства 

щодо звільнення від сплати мита  

(розділ I “Сфера застосування та  

Не пізніше трьох років з дати 

набрання чинності УА  

У процесі виконання  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

(реєстр. номер 4615 від 06.05.2016)6.  

Не розглядався Верховною Радою України.  

визначення” та розділ II “Звільнення 

від ввізного мита”), та Директиви  

Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про 

звільнення від податку на додану 

вартість і акцизів на товари, що 

ввозяться особами, які подорожують 

з третіх країн (розділ 3 “Кількісні 

обмеження”)  

 

 

Додаток XV.   

Захист права інтелектуальної 

власності.  

Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 

від липня 2003 року щодо митних 

дій проти товарів, підозрюваних в 

порушенні окремих прав 

інтелектуальної власності та 

необхідних заходів проти товарів, 

що порушують такі права.   

Регламент Комісії (ЄС) № 1891/2004 

від 21 жовтня 2004 року, який 

встановлює положення для 

імплементації Регламенту Ради (ЄС) 

№ 1383/2003 від липня 2003 року.  

Не пізніше трьох років з дати 

набрання чинності УА  

У процесі виконання  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо захисту прав інтелектуальної власності під час 

переміщення товарів через митний кордон України (реєстр. 

номер 4614 від 06.05.2016)7 поданий Урядом до Парламенту.  

Було декілька невдалих спроб включити розгляд проекту у 

першому читанні до порядку денного Верховної Ради України.  

13 березня 2018 року розгляд відкладено на невизначений 

термін.  

                                                           
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59006 
7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59005 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59005


   

  

18 грудня 2018 року Уряд України прийняв рішення про реорганізацію ДФС України   

Постановою № 1200 від 18 грудня 2018 року “Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України” 

Кабінет Міністрів України реорганізував Державну фіскальну службу України шляхом її поділу на Державну податкову і Державну митну 

служби, діяльність яких спрямовуватиметься та координуватиметься Урядом через Міністра фінансів України. Новостворені служби є 

центральними органами виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у податковій та митній сферах (відповідно).  

 

 

Застереження 

Цей матеріал підготовлено в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі», що реалізується Інститутом економічних досліджень та 

політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування МФ «Відродження». 

Погляди автора, висловлені в цьому матеріалі, можуть не збігатися з поглядами Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій. Зміст документа в жодному разі не може бути витлумачений як такий, що відображає позицію Європейського Союзу  та/або 

МФ «Відродження». 

Огляд підготував  Андрій БУТІН, 

старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-ukrayini-ta-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-ukrayini-ta-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-ukrayini-ta-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-ukrayini

