Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу
України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості»,
внесений Кабінетом Міністрів України 20.11.2020, реєстр. № 4410.
2. Завдання законопроекту
Перегляд (уніфікація) ставок ввізного мита на товари легкої промисловості
для прискорення митного оформлення таких товарів та сприяння розвитку легкої
промисловості.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат із
Державного бюджету України.
Проте перегляд ставок ввізного мита у сторону зменшення матиме
наслідком зменшення надходжень ввізного мита до бюджету.
Водночас, за інформацією Української асоціації підприємств легкої
промисловості, такий перегляд (уніфікація) ставок ввізного мита сприятиме
зростанню обсягів ввезення на митну територію України текстильної сировини і
матеріалів для переробки, що в свою чергу сприятиме збільшенню надходжень
податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, а
також збільшенню внутрішніх податків, за рахунок чого можливо компенсувати
втрати надходжень ввізного мита.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Відповідно до розрахунків, проведених на базі даних митної статистики з
урахуванням фактичних обсягів імпорту в першому півріччі 2020 року, перегляд
(уніфікація) ставок ввізного мита матиме наслідком зменшення надходжень
ввізного мита до бюджету в сумі близько 85 млн грн на рік.
Водночас, за інформацією Української асоціації підприємств легкої
промисловості, такий перегляд (уніфікація) ставок ввізного мита сприятиме
зростанню обсягів ввезення на митну територію України текстильної сировини і
матеріалів для переробки щонайменше на 10 %, що сприятиме збільшенню
надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну територію України
товарів, а також збільшенню внутрішніх податків.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Не потребує фінансового забезпечення.
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6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Необхідність узгодження з іншими законодавчими актами, що регулюють
бюджетні відносини, відсутня.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Законопроект передбачає викладення в новій редакції груп 50 – 59 у
Митному тарифі України шляхом встановлення:
пільгових ставок ввізного мита у розмірі 0 відсотків на сировину, що не
виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50 – 53 групи УКТ ЗЕД);
пільгових ставок ввізного мита в розмірі від 1 до 8 відсотків на готову
продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати;
підвищення повних ставок ввізного мита до 10 відсотків на товари легкої
промисловості за тими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, де такі
ставки менші 10 відсотків.
Реалізація положень законопроекту дозволить зменшити вплив
«людського» фактора під час митного оформлення товарів легкої промисловості
товарних груп 50 – 59 згідно з УКТ ЗЕД, щодо яких прийнято класифікаційні
рішення, а також прискорення митного оформлення товарів легкої
промисловості без здійснення лабораторних досліджень.
З огляду на зазначене, Мінфін підтримує проект Закону України «Про
внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок
ввізного мита на товари легкої промисловості», поданий Кабінетом Міністрів
України 20.11.2020, реєстр. № 4410.
Заступник Міністра фінансів України
з питань європейської інтеграції
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