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МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 110. Забезпечення дотримання вимог митного
Стаття 110. Забезпечення дотримання вимог митного
режиму тимчасового ввезення
режиму тимчасового ввезення
1. Забезпечення дотримання вимог митного режиму
1. Забезпечення дотримання вимог митного режиму
тимчасового ввезення здійснюється шляхом:
тимчасового ввезення здійснюється шляхом:
1) застосування міжнародного митного документа
1) застосування міжнародного митного документа
(книжки А.Т.А. або книжки CPD), що містить чинну (книжки А.Т.А. або книжки CPD), що містить чинну
міжнародну
гарантію
сплати
митних
платежів, міжнародну
гарантію
сплати
митних
платежів,
встановлених законом на імпорт товарів;
встановлених законом на імпорт товарів;
2)
надання
фінансової
гарантії
у
порядку,
2)
надання
фінансової
гарантії
у
порядку,
передбаченому розділом X цього Кодексу.
передбаченому розділом X цього Кодексу.
2. Фінансова гарантія повертається (вивільняється) у
2. Фінансова гарантія повертається (вивільняється) у
порядку, передбаченому розділом X цього Кодексу, після порядку, передбаченому розділом X цього Кодексу, після
завершення режиму тимчасового ввезення.
завершення режиму тимчасового ввезення.
3. Гарантія дотримання вимог митного режиму
3. Гарантія дотримання вимог митного режиму
тимчасового ввезення не вимагається щодо:
тимчасового ввезення не вимагається щодо:
1) устаткування для підготовки радіо- чи телепередач і
1) устаткування для підготовки радіо- чи телепередач і
репортажів, а також транспортних засобів, спеціально репортажів, а також транспортних засобів, спеціально
пристосованих для використання для цілей радіо- чи пристосованих для використання для цілей радіо- чи
телепередач;
телепередач;
***
***
12) товарів, які тимчасово ввозяться на митну територію
12) товарів, які тимчасово ввозяться на митну територію
України суб’єктами літакобудування, що підпадають під України суб’єктами літакобудування, що підпадають під
дію статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної дію статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної
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промисловості", з метою проведення досліджень або промисловості", з метою проведення досліджень або
випробувань.
випробувань.
13) товарів, які тимчасово ввозяться на митну
13) відсутній
територію України вітчизняними юридичними особами
- резидентами України, які здійснюють діяльність у
галузі суднобудівної промисловості та дослідноконструкторські організації, що надають послуги цим
юридичним особам в рамках реалізації суднобудівної
діяльності
по
затвердженій
класифікаційним
товариством специфікації, з метою проведення
досліджень або випробувань.
Стаття 149. Дозвіл на переробку товарів на митній
Стаття 149. Дозвіл на переробку товарів на митній
території України
території України
1. Поміщення товарів у митний режим переробки на
1. Поміщення товарів у митний режим переробки на
митній території допускається з письмового дозволу органу митній території допускається з письмового дозволу органу
доходів і зборів за заявою власника цих товарів або доходів і зборів за заявою власника цих товарів або
уповноваженої ним особи.
уповноваженої ним особи.
2. Разом із заявою власник товарів або уповноважена
2. Разом із заявою власник товарів або уповноважена
ним особа подає органу доходів і зборів такі документи:
ним особа подає органу доходів і зборів такі документи:
1) зовнішньоекономічні договори або документи, що їх
1) зовнішньоекономічні договори або документи, що їх
замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка
товарів, і які повинні містити, зокрема, відомості про товарів, і які повинні містити, зокрема, відомості про
обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки, обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки,
конкретний обсяг робіт і строк їх виконання. Якщо конкретний обсяг робіт і строк їх виконання. Якщо
зовнішньоекономічний договір або документ, що його зовнішньоекономічний договір або документ, що його
замінює, не містить зазначених відомостей, такі відомості замінює, не містить зазначених відомостей, такі відомості
подаються окремим документом;
подаються окремим документом;
2) технологічні схеми переробки (крім випадків
2) технологічні схеми переробки (крім випадків
ввезення товарів з метою ремонту, у тому числі ввезення товарів з метою ремонту, у тому числі
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модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні
бути зазначені відомості про всі етапи переробки та
процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим
переробки на митній території, на продукти переробки,
кількісні показники товарів, поміщених у митний режим
переробки на митній території, та інших товарів, що
витрачаються підприємством на здійснення операцій з
переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на
кожному етапі, а також відомості про найменування та
кількість відходів переробки;
3) договори на переробку товарів з іншими
підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з
переробки товарів здійснюватимуться такими іншими
підприємствами;
4) інші документи за бажанням власника товарів або
уповноваженої ним особи - висновки державних органів,
експертних установ, організацій, державні стандарти й
стандарти підприємства, технічні умови, описи чи
креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься
переробка, тощо.
3. Дозвіл на переробку товарів на митній території
України видається органом доходів і зборів підприємству
безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації
відповідної заяви.
4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі
якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення
товарів з метою переробки окремими партіями протягом
певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається
на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним

модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні
бути зазначені відомості про всі етапи переробки та
процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим
переробки на митній території, на продукти переробки,
кількісні показники товарів, поміщених у митний режим
переробки на митній території, та інших товарів, що
витрачаються підприємством на здійснення операцій з
переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на
кожному етапі, а також відомості про найменування та
кількість відходів переробки;
3) договори на переробку товарів з іншими
підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з
переробки товарів здійснюватимуться такими іншими
підприємствами;
4) інші документи за бажанням власника товарів або
уповноваженої ним особи - висновки державних органів,
експертних установ, організацій, державні стандарти й
стандарти підприємства, технічні умови, описи чи
креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься
переробка, тощо.
3. Дозвіл на переробку товарів на митній території
України видається органом доходів і зборів підприємству
безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації
відповідної заяви.
4. Якщо зовнішньоекономічний договір, на пiдставi
якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення
товарiв з метою переробки окремими партіями протягом
певного перiоду часу на однакових умовах, дозвiл видається
на обсяг товарів і строк, визначені зовнiшньоекономiчним
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договором, але не більше ніж на один рік.
5. Виникнення або виявлення органом доходів і зборів
обставин, які не відображені у документах підприємства і
які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів
переробки, а також встановлення законодавством України
заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів
на митній території України є підставою для надання
відмови в митному оформленні наступних партій товарів,
що ввозяться на митну територію України з метою
переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на
найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то
відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого
дозволу.
***
Стаття 151. Строки переробки товарів на митній
території України
1. Строк переробки товарів на митній території
України встановлюється органом доходів і зборів у
кожному випадку під час видачі дозволу підприємству,
виходячи з тривалості процесу переробки товарів та
розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк
обчислюється, починаючи з дня завершення митного
оформлення органом доходів і зборів іноземних товарів для
переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на
переробку
товарів,
з
причин,
підтверджених
документально, строк переробки товарів на митній
території України продовжується зазначеним органом, але
загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів.

договором, але у межах строків визначених у статті 151
цього Кодексу.
5. Виникнення або виявлення органом доходів і зборів
обставин, які не відображені у документах підприємства і
які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів
переробки, а також встановлення законодавством України
заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів
на митній території України є підставою для надання
відмови в митному оформленні наступних партій товарів,
що ввозяться на митну територію України з метою
переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на
найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то
відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого
дозволу.
***
Стаття 151. Строки переробки товарів на митній
території України
1. Строк переробки товарів на митній території
України встановлюється органом доходів і зборів у
кожному випадку під час видачі дозволу підприємству,
виходячи з тривалості процесу переробки товарів та
розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк
обчислюється, починаючи з дня завершення митного
оформлення органом доходів і зборів іноземних товарів для
переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на
переробку
товарів,
з
причин,
підтверджених
документально, строк переробки товарів на митній
території України продовжується зазначеним органом, але
загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів,
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а для вітчизняних юридичних осіб - резидентів України,
які здійснюють діяльність у галузі суднобудівної
промисловості та дослідно-конструкторські організації,
що надають послуги цим юридичним особам в рамках
реалізації суднобудівної діяльності по затвердженій
класифікаційним товариством специфікації загальний
строк переробки не може перевищувати 730 днів.
Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
4. Тимчасово звільняються від оподаткування ввізним
4. Тимчасово звільняються від оподаткування ввізним
митом при ввезенні на митну територію України та митом при ввезенні на митну територію України та
поміщенні в митний режим імпорту:
поміщенні в митний режим імпорту:
***
***
6) до 1 січня 2016 року - устаткування, обладнання та
6) до 1 січня 2016 року - устаткування, обладнання та
комплектуючі, що не виробляються в Україні і ввозяться на комплектуючі, що не виробляються в Україні і ввозяться на
митну територію України вітчизняними підприємствами митну територію України вітчизняними підприємствами
суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК
009:2005)
для
використання
у
господарській 009:2005)
для
використання
у
господарській
діяльності. Перелік зазначених товарів з визначенням їх діяльності. Перелік зазначених товарів з визначенням їх
кодів згідно з УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом кодів згідно з УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом
Міністрів України;
Міністрів України;
***
***
14) до 1 січня 2028 року - товари, які ввозяться
14) відсутній
вітчизняними юридичними особами - резидентами
України, які здійснюють діяльність у галузі
суднобудівної
промисловості
та
дослідноконструкторські організації, що надають послуги цим
юридичним особам в рамках реалізації суднобудівної
діяльності
по
затвердженій
класифікаційним
товариством специфікації, якщо такі товари не
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виробляються підприємствами на території України або
ті,
що
виробляються,
але
не
відповідають
сертифікаційним
вимогам
міжнародних
класифікаційних товариств чи вимогам специфікації
затвердженої замовником судна та/або іншого плавучого
засобу, визначеною умовами контракту, за такими
кодами згідно з УКТ ЗЕД: 2523, 2818, 3207, 3208, 3209,
3403, 3701, 3810, 3813, 3816, 3907, 3916, 3917, 3925, 3926,
4008, 4009, 4016, 5607, 5609, 5909, 6806, 6903, 6907, 7007,
7019, 7220, 7222, 7223, 7307, 7309, 7310, 7311, 7315, 7316,
7318, 7320, 7324, 7325, 7326, 7505, 7506, 7508, 8108, 8202,
8204, 8205, 8207, 8302, 8306, 8307, 8311, 8402, 8404, 8405,
8407, 8408, 8412, 8414, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424,
8450, 8456, 8457, 8458, 8459, 8463, 8467, 8482, 8483, 8487,
8501, 8502, 8504, 8505, 8507, 8511, 8512, 8513, 8515, 8516,
8517, 8518, 8528, 8529, 8531, 8535, 8536, 8538, 8540, 8543,
8544, 8907, 9005, 9014, 9017, 9025, 9027, 9031, 9033, 9405.
Обсяги ввезення зазначених товарів визначаються
затвердженою
класифікаційним
товариством
специфікацією.
Порядок ввезення зазначених товарів визначаються
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог цього пункту щодо
порядку цільового використання товарів, звільнених від
оподаткування митом, або умов, за яких надається
умовне
повне
або
часткове
звільнення
від
оподаткування митом, до відповідних суб’єктів
господарювання, незалежно від притягнення їх
посадових осіб до адміністративної відповідальності,
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передбаченої
цим
Кодексом,
застосовуються
норми пункту 30.8 статті 30 та статті 123 Податкового
кодексу України.
Народні депутати
України

ВАДАТУРСЬКИЙ А.О. (№328)

